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Ima a békéért
Dallam : „Készítsd magad kedves élek “

Égi Atyánk, jó Istenünk,
Hozzád száll megtépett lelkünk. 
Három éve gyászban vagyunk, 
Nincs örömünk, nincs nyugalmunk. 
Fájó lelkünk hozzád szálldos, 
Trónusodnak zsámolyához, 
Könnyező szemekkel kérünk: 
Uram, csak Te maradj vélünk.

Gyászban áll ma Magyarország, 
Földjét bús könnyek áztatják 
Messze földön idegenben,
Magyar vér hull a rögökre.
Itthon is már sok kis árva 
Borul szomorú fejfákra,
Könnyező szemekkel kérünk: 
Uram, csak Te maradj vélünk.

Könnyező szemekkel kérünk^ 
Uram, csak Te maradj vélünk.

Te vagy hitünk kősziklája, 
Reménységünk erős vára.
Ha Te velünk, — ki ellenünk,
Száz halállal is megküzdünk. 
Parancsodra a fellegek,
Mint futó habok eltűnnek. 
Könnyező szemekkel kérünk : 
Uram, csak Te maradj vélünk.

Égi Atyánk, Jó Istenünk,
Hozzád száll megtépett lelkünk, 
Kinek egyetlen szavára 
Földerül a nap sugara.
Óh, add, kik most hadakoznak, 
Szent békejobbot nyújtsanak, 
Küldd el már az áldott békét, 
Töltsd be szivünk keménységét

BÍRÓ LÁSZLÓ.

Szánd meg tenger sok könnyünket,
Gyógyítsd sajgó Sebeinket. 
Elkövetett sok vétkünkért 
Drágán megfizettük a bért. 
Derítsd fel már hazánk egét, 
Áldd meg szent Fiadnak népét,
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Az idő eljár.
Irta : Szabó István.

Tova száll beláthatatlan utján az 
idő gyorsszárnyu madara. Meg se 
állott; repül tovább. Csak nekünk 
tűnt fel, mintha megpihent volna. 
Csak mi láttuk úgy a tegnap esti 
alkonyainál, mintha megnehezedtek 
volna szárnyai s fáradtan pihenésre 
készült volna. Csak mi érezzük most 
is, mintha uj erővel bontaná ki szár
nyait az uj év reggelén s uj lendül 
lettel repülne tovább, oly gyorsan, 
hogy követni se tudjuk sebes szár
nyalását.

Az idő nem pihent, csak mi pihen
tünk, Mi gyűjtöttünk erőt továbbme- 
nésre. Belénk szálltak ezer gondunk, 
aggodalmunk közepette uj vágyak, 
uj remények, s azok visznek minket 
sebes szárnyakon az ismeretlen jövő 
felé. . .

Az idő járása egyenletes; ojyan, 
mint az inga lengése. Csak mi hala
dunk váltakozó léptekkel, egyszer 
lassan, másszor sietve. Bánatunk éje
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nem akar eloszlani, örömünk nappala 
pillanatig tart. Rózsás utunk oly rö
vid s oly hosszú a tövises. Ha sirok 
mellől jövünk, mintha csak gyökeret 
vernének lábaink, alig bírunk előbbre 
jutni; vissza-visszahuz a gyász. Ám 
az élet zöldvirágu ligete legtöbbször 
olyan, mint a futó csillag fénye, csak 
villanását látjuk.

Az idő változatlan, csak mi válto
zunk. Örök ifjú, kinék arcáról nem 
űzi el a mosolyt semmi szenvedés. 
Csak mi leszünk minden nappal öre
gebbek. Csak a mi arcunkon hagy 
kitörülhetlen nyomokat az élet sok
sok viszontagsága, buja, bánata. Az 
idő nem vészit semmit. Csak mi ve
szítünk időt: perceket, órákat, éveket, 
velük egvütt vágyakat, álmokat, örö
met, boldegságot, mig végre sok csa
lódás, veszteség után a sírba hanyat- 
lunk.

Az időnek nem volt bölcsője, nin
csen sirja. De millió bölcső, millió 
sir áll benne. A mi bölcsőnk is, egy
kor a mi sírunk is Örökkévaló az 
idő. Benne születtünk, benne élünk, 
benne halunk meg mi múlandó em
berek. S ez az örökkévaló idő nem 
törődik velünk. Közönyösen halad 
utján. Nem kérdi, követjük-e Nem áll 
meg, ha elmaradunk tőle.

De van v,alaki, aki a változatlan, 
örökkévaló, közönyös idő mellett ép 
oly változatlan, ép oly örökkévaló,

de nem közönyös irántunk, hanem 
szeretettel ölel bennünket keblére ; 
aki a gyorsan folyó időben jóságos 
kegyelemmel irányozza lépteinket; 
aki, ha elmaradunk, megvár, ha sí
runk. vigasztal, ha leroskadunk, fel
emel s ha megszakad utunk, áldást 
hint sírunkra. Ä világ hatalmas al
kotó és bölcs kormányzó Ura ez, 
a mi jóságos Istenünk. Ö-kivüJe, fe
lette áll az időnek, szeretete mégis 
átöleli mindazt, ami benne van az 
időben. Ö »tegnap és ma ugyanazon 
volt, mindörökké is ugyanazon lészen.« 
(Zsid. 13, 8) »Az Isten szeretet, és 
aki a szeretetben marad, az Istenben 
marad, és az Isten abban.« (I. Ján.
4, 16.)

Hoízá tekintsünk fel most is az 
uj év küszöbén! Még mindig sötét 
a világ képe; a béke csillaga még 
nem ragyogott fel. A szomorú ese
ményeknek, amelyekkel az uj év be
köszönt hoaeánk, fájdalom, lesz foly
tatása is ; a feladatok melyek előtt 
állunk, bizonyára növekednek az uj 
év növekedtével. De ha kitisztul is a 
láthatár a földön, a munka, mely 
reánk vár, nem lesz ezzel kisebb. S 
kitudja, egyéni életünk láthatára nem 
marad-e továbbra is borús! ? A vál
tozandó események járása alatt, kü
lönböző feladataink teljesítése közben 
meg kell állanunk helyünket. Elcsüg
gednünk, reményt vesztenünk nem :

szabad. Oly boldogító tudat, hogy 
van Istenünk, jó Atyánk, aki nem 
zárkózik el előlünk, hanem biztat, 
vigasztal, segít. Az ő segítségével 
nem lesz nehéz hivatásunk terhe, az 
ő erejével diadalt veszünk utunk aka-* 
dályai felett. Még ha sírunkat rejti 
is az uj esztendő, az Ö oltalma alatt 
akkor sem félünk: mert tudjuk, hogy 
ő áldást hint porunkra, lelkünket pe
dig boldogságra hívja el az üdvös
ség honába. Az Ur legyen azért 
örömben-bánatban, életben-halálban 
a mi bizodalmunk! Az idő eljár s 
mindaz, ami benne van, elmúlik, — 
de az Ur megmarad.

F\z új választójogi 
törvényjavaslat.

Dr. Vázsonvi Vilmos választójogi 
miniszter 1917. évi december hó 
21-én nyújtotta be a képviselőházban 
az új választój9gi törvény javaslatát. 
Ügy hisszük, hogy olvasóközönsé
günk szívesen fogja venni, ha ezen 
javaslatot, legalább fő vonásokban, 
mi is ismertetjük

A javaslat szerint: képviselő-vá
lasztó minden 24 évet betöltött, írni- 
olvasni tudó magyar állampolgár 
férfi, aki: 1. négy elemi osztályt vég
zett, vagy: 2. legalább 10 korona

Tarca.
Nyugat —  Kelet.

Veszett tusája egyre dúl Nyugatnak, 
Őrjöngve bőg a sok tüzes torok;
Csikorgó düh hajt embert ember ellen; 
Sor sorra dől s robognak uj sorok.

Sok szem tekinget reszketön Nyugatra, 
Mig egy-egy név után busong a ház. 
Sokért kell még sötét ruhát viselni,
Ki ott ma tán győzelmesen csatáz.

De túlnan már uj pírja kél Keletnek; 
Rózsás színét nem futja bé a vér.
A vert szivek temegve fölfigyelnek;
Az éjben bolygó szebb hajnalt remél.

Uj hangokat röpít a szél Keletről: 
Verdesni kezd egy nagy fehér madár. 
Kinőtt a szárnya s hasztalan metélik, 
Békét kiáltva Napnyugatra száll.

SZALAY MIHÁLY.

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

A kötelesség1 útja.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Huszadik fejezet.

Mikor az Isten jutalmaz.
Folyt. 49.

Az Isten mindig jutalmaz. Atyai 
szeme vigyázva nyugszik a küzde
lemben verejtékező emberen, figyelve 
nézi, merre megy, mit csinál, hogyan 
vergődik, azután egy-egy verőfényt, 
egy-egy virágot hullat eléje, biztatásul, 
jutalmul. Sokszor várat magára Olyan 
mintha nem is lenne! Eltakarja a 
felhő, befogja a láthatatlanság köde, 
az ember nem veszi észre fenséges 
arcát és nem érzi, hogy íátekint a 
jutalmazó isten-szem. De ilyenkor is 
valami csodálatos erő lüktetése fogja 
meg az ember lelkét. Élete esemé
nyeiből kiérzi, hogy azok kialakulá
sában van benne az s ő nem külön 
jutalmakkal, hanem magával az élet
alakulással jutalmaz. Talán nem ma, 
nem is holnap, de hogy egyszer ju
talmaz, az bizonyos.

Esztendők múltak el. Az emberek 
arcán végigsimitott az idő keze s a

-__________________

szemek táját telehuzogatta apró pók
háló vonalakkal. Nyirkutason minden 
a régibe van. Olyan az utca, mint 
azelőtt, a piactéren most is megvan 
a szép órás emlék, az árnyas fák 
alatt meghúzódnak a padok, legfeljebb 
a hátuk letörött s az ülésüket még 
keskenyebbre faragcsálták a gyerekek.
A Grlinhuték háza is megvan, de 
nincs függöny az ablakon s a bolt 
ajtó üvegjén baklós sapkáju idegen 
fej integet az utcán menőknek. Az 
iskola is régi, a tanitólakás sem vál
tozott És mégis mintha minden más 
egészen más lenne! Valahol benn 
van a változás! És mindenütt benn 
van a változás.

Az iskola farácsos ajtaját erős 
zuhanássá becsapja egy gyerek, 
azután hangos énekléssel végigszalad 
a folyosón s éneklő köszöntéssel belép 
az iskolába.

— Adjon Isten jó reggelt, tanító 
u r ! .

— Jó reggelt 1 feleli a tanitó s 
tovább javítja a piros-fehér-zöld ke- , 
retü irkákat.

A tanterem tele van gyerekekkel.
A padsor egészen az ajtóig nyúlik s

l _



állami egyenes adót fizet, vagy: 3. 
tényleges katonai szolgálati kötele
zettségének eleget tett, vagy háború
ban két évet katonáskodott, vagy: 
altiszt lett; vagy: 4. vitézségi érem 
vagy a Károly csapatkereszt tulaj
donosa. vagy : 5. iparengedély, ipar
igazolvány alapján ipart úz. vagy: 
kereskedést folytat, vagy 6. ipari 
üzlet vagy vállalat körében van ál 
landóan alkalmazva, vagy: az őster
melés keretében, mint munkás, vagy 
cseléd. Választó ezenfelül, 24 éven 
alól is, a ki vitézségi éremnek, vagy 
a Károly-csapatkeresztnek a tulajdo
nosa. Régi jogon választók maradnak 
továbbá az 1914. évi választói név
jegyzékbe felvett választók. A javas
lat továbbá, szükebb kö ben válasz
tói jogot ad a nők közül azoknak: 
akik 24-dik életévüket betöltötték, írni, 
olvasni tudnak, és azonfelül I. a 
polgári iskola IV. osztályát sikerrel 
elvégezték, vagy: 2 akinek férje hősi 
halált halt, vagy 3. aki 2 év óta mű
ködő tudományos, irodalmi, művé
szeti egyesületnek vagy társulatnak 
működő tagja.

Képviselővé választható — tekin
tet nélkül arra, hogy férfi-e vagy nő, 
akinek a választás időpontjában vá
lasztói joga van, 24-dik életévét be
töltötte, a magyar nyelvet szóban és 
Írásban bírja, és nem esik a törvény
ben felsorolt okok (gondnokság stb.) I
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minden padban öt gyerek ül. Igv se 
igen femek el, de éppen most érkezett 
le a vármegyéhez az értesítés, hogy 
egy uj tanítói állást szervez az állam.

A harmadik padban göndörhaju 
szőke fiúcska figyel a tanító szavára. 
A szeme tele van tűzzel és életreva
lósággal. Ö- a legjobb iskolásgyerek 
a faluban. A tanító fia. Van még 
háom gyereke, két fiú, két leány 
összesen. A legkisebb a leghelyesebb, 
Annicának hívják a faluban. Egészen 
olyan, mint az édesanyja, a jegyző 
A'nnuskája.

A tanító leteszi a tollat s odalép 
a gyerekek elé. Most látszik, meny

nyire megerősödött. Halovány arcát 
fekete szakáll köríti, tekintetében qiost 
is jóság és akarat egyesülnek Igazán 
megnőtt, mint ahogyan a jegyzőék 
Annusa mondta valamikor, nemcsak 
magasságra, hanem nagyságra is.

A falu benső élete is nagy válto
záson ment át A Cassa Nationála 
épp olyan mint volt, csak a homlo
káról éltünk a régi név s helvette e 
két szó olvasható: Magyar Ház.
Mikor Sárosy László tanító felolva
sásra gyűjti össze a község népét

HARANQSZÖ. 3.

I alá. A választások a választóké- ' 
rületben kijelölt szavazókörökben 
eszközöltetnek. így a szavazók meg i 
lesznek kiméivé a választókerület 
székhelyére való utazástól.

A választás tisztaságának megóvása 
céljából is fontos újításai vannak a 
javaslatnak. Tilos választási zászlók 
kitűzése; tilos a választókerületben 
a választás napját megelőző nap dél
utánjának 6 órájától a választás be- 
feieztéig szeszes italt forgalomba 
hozni.

A választóknak a választási szék- j 
[ helyre szállítása pedig ezentúl a ha

tóság által fog eszközöltetni.
Az eljárás törvényszerűségének 

megőrzése céljából a központi vá- 
! lasztmányban, úgy a választási kül

döttségben ezentúl a kir. bíróságok- j 
nak egy-egy tagja is helyet foglal.

A javaslat nagyobb teret enged az 
u. n. titkos szavazás rendszerének. 
Titkos a szavazás: Budapesten, Fiú
méban; a törvényhatósági joggal fel
ruházott városokban, ugv az egy vagy 
több rendezett tanácsú városból, to
vábbá az egy községből álló kerü
letekben, végül azon választókerüle
tekben, melyeket a választókerületek 
és székhelyük újabb megállapításával 
alkotandó törvény ki fog jelölni. A 
törvény részletesen szabályozza ezen 
titkos szavazás alakszerűségét. A 
többi kerületben a szavazás nyilvá

nos, szóbeli marad. Ezek a javaslat 
leglényegesebb rendelkezései. Nem 
lesz azonban érdektelen felemlíteni 
még azt, hogy a javaslat szerint a 
24 éven felüli, irni-olvasni tudó fér
fiaknak több mint 98 százaléka nyer 
szavazati jogot. Továbbá, hogy mig 
az 19 li). évi legutóbbi népszámlálás 
adatai'  szerint a választók száma 
1 060.000 volt, addig a javaslat alap
ján a férfi választók száma 3,400.000, 
a nőválasztóké pedig 260.000 lesz.

Dr. B. B.

A „HARANGSZÓ“ előfizetési 
ára közvetlen küldéssel 4  K 60 
fill. Tisztelettel kérjük tehát mind
azokat, akik régi összegben fizet
tek elő a „Harangszó“ IX. évfo
lyamára, szíveskedjenek a hiányzó 
összeget postafordultával Kör
mendre megküldeni.

A reformáció vértanúi.
Németből : Endreffy János.

Nemcsak Nero, Diokletianus, Tra- 
janus, Valerianus és sok más római 
császár korában voltak meg a ke
resztyén üldözések, hanem a refor
máció korának is megvoltak a maga 
vértanúi A középkor protestáns ül
dözései sem voltak csendesebbek és

ember ember mellett szoronkodik. 
Van külön énnekkaruk is s a fiatalság 
külön összejöveteleken készül elő 
jövendő munkájára A leányokról s 
édesanyákról is történik gondoskodás. 
Ezeket az áldott lelkű, jó tanitóné 
gyűjti ös$ze. A leányokat kézimun
kára, főzésre, az anyákat pedig gyer
meknevelésre tanítja.

A régi takarékpénztár helyén fo- 
gvasztási és hitelszövetkezet van. 
A faluban már nem uralkodik az 
uzsora, a népet nem szipolyozzák és 
nem teszik tönkre. Az elpusztult ma
gyar gazdaságok újra fel virultak s 
mióta az 1200 hold földesúri birto
kot az állam megvette és a magyar 
gazdák közölt kamatmentes kölcsönre 
parcellázta, azóta a földből erő su
gárzott a lelkekbe. A magyar gazdák 
arcára visszaköltözött az öntudat és 
életbátorság kifejezése. Újra megta
nulták a magyar szót. Gyermekeik 
bölcsőié mellett már magyar altató 
nóta zendüit. az édesanyák ajkán.

A mull csak kisérteni járt vissza. 
Egy ideig sokat beszéltek Nyirkutas 
nagy eseményeiről, a pénzhamisító, 
uzsorás Grtkihut Emilről, meg Vajda

Ivánról, az oláhok fizetett kéméről 
Mikor a régi téglavető helyén gyá
rat építettek, mély pincében egy 
csontvázat találtak. A ruha már ré
gen lerothadt róla, de mellette ott 
hevert egy épen maradt bőrszíj s 
annak rézszoritóján a rozsdán ke
resztül is ki lehetett betűzni a nevet: 
Vajda Pál. A tanító nem szólt sem
mit, csak elgondolkodva forgatta 
kezében az áruló rézkapcsot. De az 
öregebbek visszaemlékeztek a do- 

I logra, s azt mondták: ezt is Grün- 
hut gyilkolta meg! Arról is tudtak, 
hogy egy éjszaka rátörtek az asszonyra 
és a fehér arcú Loncira. Agyon is 
verik őket, ha hirtelen ott nem terem 
a tanitó és saját testével nem védel
mezi őket. Kézen fogva vezette ki a 
leányt a dühöngő tömegből s csak 
annyit mondott:

— Aki hozzányúl, engem üt meg!
Nem bántotta senki Az éjszaka 

befogta alakjukat Azóta nyomuk ve
szett. Azt mondják, kiköltözködlek a 
szomszéd országba, de biztosat csak 
egy tudhat, az pedig nem említi 
sohasem.

Ünnepe van Nyirkutas népének.
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kíméletesebbek, mint az ókor keresz
tyén üldözései Áhítattal vonjuk fel 
a leplet az alább elmondandó már
tírok szenvedéseiről és haláláról. Ta
nuljuk meg példájukból azt, . hogy a 
vallásos megyőződésért is kell áldo
zatot hozni és a fölismert igazságtól 
akkor sem szabad eltántorodnunk, 
ha akár az egész világot találjuk 
magunkkal szemben, minden ő hatal
mával, erőszakával és durvaságával 
egyetemben.

I.
A reformáció vértanúinak soroza

tát egy ifjúval kezdjük. Neve Chapot 
Péter, foglalkozása könyvnyomdász. 
Korán megszerette az Ur Jézus Krisz
tust, hálából életét neki szentelte. 
1546-ban Kálvin iskoláját látogatta, 
hogy szabad idejében mint biblia és 
iratterjesztő hasznosítsa magát. A 
»magas lelkészség« jól pénzelt kémei 
hamar a nyomára jöttek. Elfogták s 
az úgynevezett »égő kamara« elé 
állították. Ott hatalmasan védelmezte 
magát és bebizonyította, hogy amit 
ő szabad ideiében tesz a biblia és 
vallásos iratok terjesztésével, az nem 
eretnekség s amiatt üldözést nem ér
demel. Azt kívánta biráitól, hogy ad
janak neki alkalmat arra, hogy a 
»magas papság«-gal és a párisi egye
tem tanáraival vitatkozhassék. Bizto
sította őket, ha e vitát pártatlanul 
végighallgatják, őt nem eretneknek,

A házak fel vannak lobogózva, az 
utcán piros-fehér-zöld zászlókat len
get a szél. Ünneplőbe öltözött férfiak 
és asszonyok varakoznak a hazak 
ajtajában. Innen is, onnan is iskolás 
gyermekek gyülekeznek. kezükben 
énekeskönyv, arcukon a lelki boldog
ság zavartalan teljessége.

Az idősebb férfiak az ajtóban fél
körbe állnak. Mikor a tanító család
jával együtt kilép a házból, levett 
kalappal köszöntik. A legidősebb, 
Balog Ferenc (most már Balognak 
és nem Balogzsánnak nevezik), csen 
desen előlép s -nagyokat nyelve 
mondja:

— A fölséges Isten derítette ránk 
e napot, tanitó ur!

— Áldassék az ő szent neve! feleli 
a tanitó s ég felé fordítja az arcát.

Azután megindulnak mindnyájan. 
Elől az iskolásleányok, azután szép 
sorjában a fiuk. Mögöttük a tanitó, 
a felesége, meg a gyerekeik. Azután 
a falu leányai, ifjai ünneplőben, utá
nuk a férfiak, tiszta ruhában, meg- 
illetődött arccal.

Mikor kiérkeznek a községből, a 
dombtetőn meglátszik a mohos régi

hanem igaz keresztyénnek fogják meg
ismerni.

Tetszett e beszéd a bíráknak és 
három tudós barátot neveztek meg, 
hogy vitatkozzék velük. Péter az evan- 
gyeliomi tan alapján visszautasította 
a római egyház tévedéseit és ezt oly 
ügyességgel tette, hogy a barátocs- 
kák az ő balga érveikkel nem tud
ták őt meggyőzni. Szégyentől és düh
től tajtékozva minden további vitat
kozást visszautasítottak és kijelentet
ték, hogy a pápa az efajta eretnek 
tévelygéseket már régen kárhozat alá 
helyezte. Mikor Péter felelni akart 
nekik, oly pokoli lármát csaptak, 
hogy hangja nem hallott, azután — 
elmentek. Ekkor Péter bírái felé for
dulva azt mondotta, hogy e gyaláz
kodó szidalmaktól és fenyegető erő
szaktól meggyőzve nem érzi magát 
»mert ezek a doktorok csak megerő
sítették az én ügyemet, mert meg-' 
győzni nem tudtak arról, hogy-tévedek. 
sem a szentrrásból, sem más elfo
gadható okokkal, bármennyit fára
doztak felhozni ellene *

Erre térdre esett, összekulcsolta 
kezeit, dicséretet és hálát mondott 
Istennek és arra kérte, hogy marad
jon meg kegyelmével továbbra is mel
lette, hogy birái szivét is Isten dicső
ségére fordíthassa. — Erre aztán Pé
tert elvezették. Az itelet róla igen 
különböző volt Egyesek föl akarták

Bocskay templom. Most szólal meg 
a régi h >rang. Érces szava átrepül 
a völgvhajláson s ráömlik a völgyre. 
Sárosy László nem pápista ember, 
mégis a kalapjához nyúl s ahitatosau 
leveszi. Az emberek csodálkozva 
néznek rá, azután mindegyik a ka
lapjához emeli kezét s fedetlen fővel, 
szótlanul mennek a domboldalon 
felfelé

A templomteret elözönli a soka
ság. Most érkezik az uj lelkész, ki 
a messze vidék lelki gondozását végzi 
s minden hónapban magyar szóval 
hirdeti nékik az Isten igéjét. A leá
nyok virágot hintenek a lépcsőre, 
úgy indul a menet harangzúgás közt 
a templomba. Sárosy László végig- 
simitja homlokát, azután csendesen 
megérinti a felesége kezét. Az oláh 
lány virágai kinyíltak a templom
küszöbön és soha többet el nem 
hervadnak.

A régi templom harangzúgásban, 
orgonabúgásban úgy áll a messze 
vidék bércormán, mint egy imádságra 
összefogott kéz, melynek ujja intve 
emelkedik a mafgasbá- s biztatva mu- 

i tat az ég felé. Vége.

menteni, mások elitélni. De ellenségei 
mégis győztek és tüzhalálra Ítélték, 
de mégis megadták neki azt a ke
gyelmet, fiogy előzetesen nem vágják 
ki a nyelvét, amint az rendesen tör
ténni szokott, ha megigéri, hogy nem 
beszél semmit a »szent anyaegy
ház ellen.« Kivégzése előtt mégis kin- 
padra vonták Ki akarták préselni 
azo nak neveit, akiknek bibliát és 
vallásos iratokat ajándékozott és el
adott, hogy azokat is megbüntethes
sék. Péter azonban állhatatossan hall
gatott.

A máglyához vezető utón hozzá
szegődött az egyik barát hogy meg
akadályozza, hogy a néphez szólhas
son és ezáltal megnyerhesse a maga 
számára, mint a bírák egy részét. A 
kivégzés helyére megérkezve, Péter 
azt kérte, hogy a kocsiban kissé fel
ülhessen és szólhasson a néphez, 
hogy senki ne gondolja azt, hogy 
ugv hal meg, mint valami hitetlen, 
istentelen. A barát persze ellenezte, 
de két kísérője mégis segített neki 
fölülni. Feje ide-oda ingott, de szó 

*nem jött ki belőle, végre összeesett, 
mert tagjait a kinpadon teljesen össze
törték. Gyönge hangon, kissé felemelt 
arccal sóhajtozott és imádkozott

Ekkor odalépett hozzá a barát és 
igy szólt hozzá:

»Péter, itt vagyunk a helynél, hogy 
a nép előtt szűz Máriától bocsánatot

K r z ^ i k e .
Karácsonyi történet.
Irta: Csite Károly.

A kis kerek arcú, mosolygós sze
mű, beszédes szájacskáju Erzsiké már 
a harmadik karácsonyt érte meg.

— Oh, be jó a Jézuska, oh be jó, 
hogy ezt a sok szépet, jót küldte 
nekünk! — ujjongott sugárzó arccal 
a ragyogó karácsonyfa előtt, ölében 
szorongatva a Jézuska hozta aranyos 
hajú bábuját

— Kit szeretsz most legjobban ?
— kérdezte tőle az édesapa moso
lyogva.

— Jézuskát szeretem legjobban!
— felelte a kicsike, holott máskor 
mindig azt felelte, hogy édesanyát 
és édesapát szereti legjobban

Bizony annyiba megszerette most 
Erzsiké Jézuskát, hogy, karácsony 
után, amikor ugyanis elfogyott már 
a Jézuska hozta cukorka teljesen, 
ezzel a kijelentéssel állt az édesapa 
elébe:

— Édes apám, elmegyek Jézus- 
kához!
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kérj, mert annyira megharagitottad.
Nem szükséges, hogy különben sokat 
prédikálj. Vedd ezt lelkiismeretedre.« 
Meggondolta ezt Péter is és azért 
felelt: Uram, hadd mondjam azt, amit 
én találok szükségesnek. Nem fogok 
csak olyat mondani, ami illendő a 
kegyes keresztyén ember beszédjéhez 
és hitéhez. Ami pedig szűz Máriát 
illeti, én öt soha meg nem haragí
tottam, nem is fogom soha megsérteni. •
— Erre a barát igy kiáltott: »Imád
koznod kell Máriához, különben ele
venen fognak megégetni « Szokásban 
volt ugyanis, hogy ha valaki már a 
máglya mellett Máriát segítségül hívta, 
megengedték neki azt a kegyelmet, 
hogy előbb kötéllel megfojtassék. Pé
ter azonban a néphez fordult és be
szélni akart. Ekkor a barát hozzálé
pett, akadályozta beszédjét és* meg- | 
hagyta, hogy hamar hajtsák végre 
az Ítéletet. Letépték róla ruháit, mi
alatt bensőségesen imádkozott — 
még, biráiért is. Mikor már a desz
k á d  kötözték és a magasba emelték, 
igy intette a barat: -Mondd csak 
egyszer azt, hogy üdvözlégy Mária. 1 
akkor megfojtanak a .kötéllel.« De 
Péter igy kiáltott: »Jézus, Dávidnak 
fia, könyörölj rajtam!« Igy függött 
egy darabig, mig a lángok elkezdték 
körülnyaldosni testét. Azáltal, hogy 
tagjait teljesen összetördelték, testé
nek nem volt semmi tartása s igy a
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Elmegy, kis galambom ?
— Elmegyek, mert Jézuskának sok 

cukorja van, sok játéka van
— De hogyan mégy el, kis bá- 

ránykám ?
— Küld Jézuska szép ki« szár

nyakat s aztán elrepülök hozzá.
— Oh, jaj! te elrepülsz, itt hagyod 

a szegény apádat 1 K» lesz akkor az 
én kis jó Erzsikéin?

— Én leszek, mindig én leszek!
— ugrik Erzsiké az édesapa ölébe.
— Visszarepülök én édesapához Je- 
uskától Hozok sok-sok cukrot.

— Én is elröpülöt Jézuskához, 
hozot én is sok cukrot! — mondja 
a két éves bogárszemü Mariska, Er
zsiké hugocskaia ficVándozva

— Te nem jöhetsz el Jézuskához,
— tiltakozik Erzsiké — Neked nem 
küld Jézuska kis szárnyakat Te nem 
tudsz repülni, csak én.

-- De ludot! Nini, tudót! Re
pülőt Jézuskahoz ! selypíti Maris
ka ujjongó ió kedvvel s repül végig 
az udvaron. Két csöpp gömbölyű 
karja a szárnvacskáia. S addig-addig 
repül, mígnem lábacskája megakad 
egy kavicsban, a szárnyak felmond-

kötél, mellyel nyakánál a deszkához 
kötözték, kimondhatatlan fájdalmat 
okozott neki. A barát még ekkor sem 
hagyta.abba kísérletét, hogy a »Jézus- 
Máriá«-t kimondhassa vele, mert ez 
szerinte könnyű véget szakaszt kín
jainak. Hosszú vártatva ' végre meg
húzták a kötelet, miután már a lán
gok borzasztóan kikezdték a testét. 
Így követte ez az ifjú mesterét, hogy 
az örök fényességben elvegye a hő
ség koronáját. Folytatjuk |

A világháború eseményei.
A Breszt-Litovszkban folytatott bé

ketárgyalásokról terjedelmes beszá- j 
móló érkezett, amely azt mutatja, hogy 
a kiküldöttek nemcsak az orosz kü
lönbékére hanem az általános békére 
is törekszenek. Czernin külügyminisz
terünk elnöklete alatt karácsony ün
nepén a breszt-litovszki várban tar- | 
tott ülésen nyilvánvalóvá lett, hogy 
az összes küldöttek a megkötendő 
békére vonatkozó nezeteket illetőleg 
nagyjában megegyeznek

A tárgyalás alapjául szolgáló hat 
pontból álló orosz javaslat röviden 
a következőket tartalmazza:

I. Nem engedtetik meg olyan te
rületek erőszakos egyesítése, ame
lyeket a háború folyamán tulajdoní
tottak el.

iák a szolgálatot: Mariska lezuhan 
az égből a poros földre.

— Látod, látod, Mariska, te nem 
tudsz Jézuskához elrepülni, csak én, 
— mondja Erzsiké a sirdogáló test
vérkéjének, aztán vigasztalja :

— Ne sirj, Mariska, ne sírj! Majd 
hozok én neked sok cukrot az égből. 
Hozok babád is. csokoládét is, hozok 
mindent .

Addig-addig készülődött Erzsiké az 
égbe, mígnem egyszer súlyos beteg
ségbe esett. Némán, s/omoru tekin
tettel, lázban égve feküdt ágyacs- 
kájában.

— Picikém, gyémántom, ugy-e 
nem mégy el a Jézuskához?! — 
kérdezte az édes apa tőle rettegő 
szívvel.

— Most nem* édes apám. majd 
1 ha meggyógyulok akkor repülök el,
1 — sóhajtotta a kis szenvedő

— Jól van, kis arany báránvkám.
1 ne is menj el most, — szólt az édes j 

apa reménységgel S miután sokat, 
nagyon sokat kérte Jezuskát. hogy 

1 ne vigye el tőle az ö kis leánykáiát. 
mert nélküle olyan igen üres. puszta j 
lenne számára a világ, mint a szó- I

2 A népek politikai önállóságát 
teljes mértékben vissza kell állítani.

3. Azoknak a nemzeti csoportok
nak, amelyek a háború előtt nem 
voltak önállóak, módot kell adni ahhoz, 
hogy egyik vagy másik államhoz való 
hozzátartozóságuk kérdéáeben, vagy 
pedig nemzeti önállóságuk tekinteté
ben szavazással döntsenek.

4. A vegyes nemzetiségű területe
ken külön törvény fogja szabályozni 
a kisebbség jogait.

5. Egyik hadviselő ország sem kö
telezhető arra, hogy valamely más 
országnak úgynevezett hadiköltsége
ket fizessen.

6. A gyarmati kérdésekben az
I—4-es pontban kifejtett alapelvek 
szerint kell döntetni.

A központi hatalmak kiküldöttei az 
oroszok állal tett előterjesztésekre a 
következő megjegyzéseket tették :

Az 1. ponthoz. A háború folyamán 
megszállt területek erőszakos eltulaj
donítása nincs a szövetséges kormá
nyok szándékában. Az ezen területe
ket megszállva tartó csapatokról a 
békeszerződés fog intézkedni, ameny- 
nyiben e csapatoknak egyes helyek
ről való visszavonása dolgában már 
előzőén nem történnék megállapodás.

A 2. ponthoz. A középponti hatal
mak nem szándékoznak olyan népe
ket, amelyek e háború folyamán el-

moru, deres őszőn az elhervadt vi
rágos kert. hát itt hagyta számára 
Erzsikét. Pár nap múlva meggyógyult 
a csöppség

Zimankós tél köszöntött be, de az 
édes apa arca mégis oly ragyogó 
derűt, vidámságot ölte fel, mintha a 
tündöklő tavasz árasztotta volna rá 
éltető, boldogító fényét.

— Csakhogy nem mentél el, kicsi 
dalos madárkám !

— De most majd elmegyek, elre
pülök, — mondja Erzsiké nagyon 
komolv arccal.

— Hohó, tubikám, most már ne 
is menj addig, mig Jézuska el nem 
jön. Már nem kell sokat v; rni rá : 
két hét múlva karácsony lesz.

— Oh, be jó lesz í Oh, be ió lesz !
-  ujjong Erzsiké boldogan, valamint 
mind az öt testvérke is. Azontúl 
kérdezgetéseiknek se szeri, se száma 
nincs: ’»Mit hoz nekem a Jézuska? 
Hál nekem mit hoz? . Hoz-e ba
bát is? Ugy-e karácsonyfát is 
hoz ? «

Beköszönt végre ismét a napok 
napja, gyermek szivet beragyogó, 
tündöklő fénysugárával, mely most
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vesztették politikai önállóságukat, ön
állóságuktól megfosztani

A 3. .ponthoz. A nemzeti önálló
sággal nem biró nemzeti csoportok 
állami hovátartozásának kérdéséről 
a középponti hatalmak felfogása sze
rint nem lehet nemzetközi utón tár
gyalni. Ezt a kérdést minden állam
nak önállóan kell adott esetben és 
alkotmányos utón a népeivel elintéznie.

A 4. ponthoz. A középponti hatal
mak államferfiainak nyilatkozatai sze
rint a nemzeti kisebbségek jogainak 
védelme lényeges alkotó része a népek 
alkotmányos önrendelkezési jogának. 
A szövetséges kormányok, amennyire 
ez gyakorlatilag kivihető, színién ér
vényt fognak ennek az alapelvnek 
szerezni..

Az 5. ponthoz A szövetséges ha
talmak több ízben kifejtették annak 
a lehetőségét, hogy nemcsak a hadi
költségek megtérítéséről, hanem a 
hadikárok kárpótlásáról is kölcsönö
sen le lehetne mondani. Ezek szerint 
minden hadviselő állam csupán hadi
fogságba julott hozzátartozóinak el
tartásáért, valamint az ellenséges ál
lamok polgári hozzátartozóinak a 
nemzetközi joggal össze nem egyez
tethető módon okozott károkért kel 
lene fizetniök. Az orosz kormány által 
javasolt külön kártalanító alap meg
teremtéséről csak akkor lehetne ta
nácskozni, ha a többi hadviselő

negyedszer viszi e! Erzsikét a leg
szebb, legkáprázatosabb Tündéror
szágba.

Mikor az a varva-várt, apró szive
ket megdobogtató csengetyő-szó be
hívta a gyermekeket a karácsonyfa 
alá az édes apa nyomon követte a 
boldogságában kacagó, tapsikoló Er
zsikét.

— Picikém, csöppöcském, ide fi
gyelj! Jézuska most a szomszédban 
van. Athivjuk, ugv-e? Elmégy vele?

Erzsiké megdöbbenve néz az édes
apára, majdan pedig a ragyogó ka
rácsonyfára.

— Most . most még sem megyek 
el Jézuskával, édes apám, — szólal 
meg végre a csöppség. Jézuska 
azt mondta nekem az éjjel, hogy vi
gyázzak itthon a karácsonyfára

A hátralékos előfizetési dijak bekül* 
rlését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek eleget tehessünk. Kérjük együtt al 
egyetlen magyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett.
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állam is csatlakoznék megfelelő ha
táridőn belül a béketárgyalásokhoz.

A kijelentésre válaszul kinyilatkoz
tatta az orosz delegáció vezetője: 
Elégtétellel állapítja meg, hogy Né
metország, és Ausztria-Magyarország, 
Törökország és Bulgária delegációi 
elfogadják az általános és demokra
tikus békét annexiók nélkül Az orosz 
delegáció elismeri e haladás óriási 
jelentőségét az általános békére nézve 
de meg kell jegyeznie, hogy ez a vá
lasz a 3. pont jelentékeny korlátozá
sát tartalmazza.

A orosz delegáció megelégedéssel 
fogadja a középponti hatalmaknak az 
5-ik ponthoz fűzött nyilatkozatát a 
kártalanítások nélkül szóló elvről, a 
hadifoglyok ellátásáért fizetendő kár
pótlás dolgában azonban föntartással 
él. Kijelenti továbbá az orosz dele
gáció, hogy súlyt helyez az annexiók 
folytán megkárosodott személyek kár
talanítására. Az orosz delegáció el
ismeri, hogy a német gyarmatok meg
szállt területeinek az ellenség által 
való kiürítése megfelel az orosz bi
zottság alapelveinek Indítványozza, 
hogy azt a kérdést, vájjon a nép sza
bad akarata kinyilatkoztatásának el
vét a gyarmatokra is alkalmazzák-e, 
külön bizottságok elé utalják. Végül 
kijelentette az orosz delegáció veze
tője, hogy említett nézeteltérések elle
nére is azt hiszi, hogy a középponti 
hatalmak válaszában foglalt nyílt ki
jelentés, hogy nincs támadó szándé
kuk, ténylegesen megad;a hozzá a 
lehetőséget, hogy azonnal megkezdjék 
az általános békéről szóló tárgyalá
sokat valamennyi hadviselő állammal

Eire való tekintettel az orosz de
legáció indítványozza a tárgyalások
nak tiz napra való megszakítását oly
képpen, hogy a szünet 1917. dec. 
25-én kezdődött és 1918 január 4-én 
este végződnék. Ilyenképpen azoknak 
a népeknek, amelyeknek kormányai 
még nem csatlakoztak az általános 
békéről e helyen folyó tanácskozá
sokhoz, módot adnánk hozzá, hogy 
a most kifejtett elvek alapján tudo
másunkra juttathassák békés szán
dékukat. A határidő lejárta után min
den körülmények között folytatni kell 
a tárgyalásokat.

Rendelje meg Csite Károly „Magyar 
szív*4 cimií legújabb könyvét Ára 2 K. 
„Magyar szív", „Az én muzsám“-mal 
együtt 3*50 K. „Magyar szív“, „Az én 
múzsám“, „Árva libák-“ pedig együtt 5 
koron vért rendelhetők meg Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon. (Vas m.)

Karácsonyi üzenet.
Mióta a világháború megindult, 

a Harangszó minden nagy ünnepen 
külön ünnepi üzenetet ad ki, hogy 
fegyverben álló és kórházban szen
vedő testvéreink ne nélkülözzék az 
evangéliom vigasztalását.

A mostani karácsonv ünnepén is 
teljesítettük ezt a magunkra vállalt 
komoly munkát. A rendelkezésünkre 
bocsátott példányokat, melyeket buzgó 
és áldozatkész híveink juttattak bir
tokunkba, s melyet a magunk részé
ről is néhány ezer példánnyal meg
toldottunk, — előre kidolgozott, gon
dos tervezet alapján szétküldöttük.

Szétosztási tervezetünket itt kö
zöljük :

Leik. hivatal Bpést 300; Sopron, Pécs, 
tábori posta 351, 415 265, 644 200—200; 
Kaposvár, Temesvár, Kecskemét, Győr, 
tábori posta 115, 201, 647, 330 Weisel
burg, Kernlhal, 189. 4, 240, 668, 77, 2*5, 
Brassó, 254, 422, 425, Erzsébetváros, Ko
lozsvár, 640, 522, 170, Elbas en, 382, 642 
100 100; Veszprém, Brassó, Zalaegerszeg,
Pala, Szalay Lászió, Becs, Graz, Szarajevó, 
Nagyvárad, Kassa, Ungvar, Szentgotthárd 
50—50; Debrecen, Szombathely, Mostar, 
Pápa, Klagenfurt, Reichenberg, 30—30; 
Arad, Zombor, Szeged, Szabolcska, Újvidék, 
Eperj s, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Löese, 
Rimaszombat, Miskolc, Kassa, Ungvár, Zág
ráb, Sárvár, Bonyhád, Sátoraljaújhely, Mis- 
kolcz, Debrecen, Nagykanizsa, Amstetten, 
Bekcsc aba, tábori posta 357, Zalaegerszeg, 
Feldbach 20—20; Czelldömölk, Alsolendva, 
Balf, Paks, Muraszombat, tábori posta 425, 
425, 425, 42 , 425 0—10; Györszemere 4 ; 
Rabaszentandrás 3 példányt.

Legutóbb még a következő meg
rendelések érkeztek

Saját rendelkezésre :
Br. Podmaniczkv Pál ev leik. F'el ös éli 

és Farkas Elemér ev. leik Bük 200—200 ; 
Ev. leik. hiv. Körmend 150; Ev. leik. hiv. 
Gyékényes 120; Ev. leik. hiv. Sárvár. Imrék 
Sámuel ev. leik. Baja. Ev. leik. hiv. Bakony- 
szentlászló 100—100; Turóczy Zoltán ev. 
leik. Arnót 70 Kiss Samu ev. leik. Nagy- 
barátfatu, Pfahnl Margit Kisfalud. Gáncs 
Aladár ev. leik. S/ékesfehérvár. Ev leik. 
hiv. Somorja, Rónai B. Gyula ev. leik. Urai- 
ujfalu. Héra Erzsébet Nemescsó, Ev. nö- 
egvlet Gecse, Ev leik. hiv. Za'aistvánd 
50—50; Zsirai Lajos ev. leik. Nagyvázsony. 
Ev. nő gylet Hegyfalu, Ev. leik. hiv. Ne
mescsó 25—25; Ev. leik. hiv. Lebeny és 
Szekeres Teréz Nagydém 20—20, Síkos 
üvu'a ez. leik. Zalagalsa 15 ; i . Varga Já- 
zsef Répcztjánosfa, Német Sándor ev. leik. 
Kötsc, Schmidt János KömiöcziigÉÍ 10 — 10 
példány.

Szabad rendelkezésre :
Egyed Tini Nemeshanv 100; özv. Szabó 

Lászlóné Sopronnémeti, Ev. nöegylet Bor- 
gáta, Ev. nöegylet Gercse, Egyed Elekné 
Nemeshany, öz \  Eröss Józsefné Ostff\- 
asszonyfa 50—50; Horváth Lajos Felső
mesteri 19 példány.

Pénzadományok :
Jakab K árika gyűjtése Nagygeresd 5J K, 

Pulay Gábor ev. leik. Boba 11-22 K, Ev.

1918. január. 1.
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lejk hív. Sárvár, Kiss Ödönné Kölese 8 8
K, Vida Lajos Kemenesmihályfa, Kovács 
Ferencné Rabapiispö i, Sztrokay Juhska 
Nemescsó (i—6 K. Papp Jolán Ajka 5 K, 
Pongrác* Rozália Köszegdoroszló. Krajecz 
János ev. leik Ujcsanalys 4*f>0 4 50 K. 
Böjtös Sándor Farad 5 40 K Neu elh Sán- 
dorné Kölese, Egyesek adománya Kölese, 
özv Horválh Lajosné ( csád, özv Paizcr
J. ino ne Acsád. Bódis Ferenc Rábapüspoki. 
Varjú Ju'csa, Es/ti, Lórika Rábapüspöki 
4 —4 K, Ev. ifjúság Székesfehérvár 3 50 K. 
Kovács Kálmánne Lebeny, S kter Gvörgyné 
Rákospalota, Horváth Józsefné Merse 3—3
K, Madarász György Rábaszécsény 2 60 K, 
Sax Ferenc Győr 2 50 K. P. J , Máiis Jó- 
zsefné, Ilonka. Annus Beled, Lazár Istva né 
Székesfehérvár, Horváth Olivér Légrad,' 
ifj Csizmadia András Rakó:-palota, Gyepes 
Ferencné, Sikter J>nosné Rákospalota, Ko
vács Gyuláné. Is vánné és Horváth Sán- 
dorné Acsád Bjihy Sándorné Encse, Ko
vács Sándorné CzeHdömölk, Széles István 
Csánig, Pécz Józsefne Ki köcsk, Pongor 
Juliska Ostffvasszonyfn, Meidinger József 
Nagyszakolcz 2—2 K, Ri*?»ár Jenó ev. leik. 
Nagyszentiniklós 1*90 K, Rothfuchs Jánosné 
Tokaj LfO K, Sáry Lajosné Nagygeresd 
1 23 K. id. Csizmadia András, özv. Nagy 
Samuné, Molnár Mihályné, id. Csizmadia 
Józsefné. ifj Csizmadia Józsefné Rákos
palota, ifj. Mátiié Géza Gérce, józsa Dá- 
nielné, üersei Istvánná Merre, Koczor Kál- 
mánne Borgáta, Antal Sándorné Kisköcsk, 
S/abó Is’ván- é Bakonvszentlászló, Király 
Gizella Kisfalud 1—1 K, Csite Sándor Gór 
80 fillér.

Nagygeresden Jakab Klárika gyűjtő ivén 
a követke ók adakoztak: Karcsay Lajos 
Nagygeresd H) K, Mcsterliázy testvérek 
Nagvgeresd 5 K. Dr. Sonnewjnd Frigyesné 
Berektompaháza 3 K, Farkas Mihály, Kotsis
S.nJor 2 - 2 K, Nagygeresd. Molnár Imre, 
Nagy Istvánná, Halász Jánosné, Sáry Ist
vánná. (Ha ász) Nagv Imre, Bakó Gizella, 
Sary József, Velekay J >zsef Horvath József, 
Nagy Kálmán, Takáts Lajos, Ágoston Fanni, 
Ágoston Józsefné, Krausz Sándorné. I —I 
K, Nag>geresd Ments István Berektompa- 
há2a 1 K, Várallvay Sándor Kisgeresd 1 K, 
Titkovits János Répcezsáíond 1 K, Nemeth 
György, Sáry Lajos, Hóhér János, 50 50 
f, Nagygeresd Bakó János, Horváth Mihály, 
Györgyi Lajosné, Szalai József 40— 40 f, 
Ments Ntvanné, Horva,h Jánosné, N.meth 
Mariska, Tóth í>tvánné, Balogh Sauni, 
Bala/atics Mihály. Pető János, Vegh József, 
Kómzöl István, Németh Lajos, Ménes Lidi 
30—30 f, Nagygeresd. Horvath István, Hor
vath Imre, Bala -atics Sándorné, Hóhér 
Bernadotta. Gerg^e József, Orbán Paine, 
Bokor István, Mór Sándor 20— 20 f Nagy
geresd. összesen 50 K.

Végül újból hálás köszönetét mon
dunk mindazoknak, kik mozgalmit, kát 
pártfogásukra érdemesítettek. A jó 
isten áldásán kívül jutalmazza őket 
lelkiismeretük megnyugtató szava s 
vitéz katonáink hálás elismerése!

Mit tehetek a Harang szóért ?
• 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  k ö r é b ő l .

Olvasóinknak, munkatársainknak s 
lapunk jóakaró barátainak Istentől 
megáldott, boldog új esztendőt kívá
nunk.

Kitüntetés. A király Sokoray Elek szent
gotthárdi főjegyzőt a polgári erdemkereszt 
III. oszt.-vaí tüntette ki, A kitüntetett a 
szentgotthárdi missziói egyház eletében is 
tevékenyen részt vesz, mint presbyterium 
egvik legbuzgebb tagja.

Gyászrovat. Hász Antal, a csanádcson- 
grádi ev. egyházmegye 20-éven át példás 
buzgalmu, szeretettel övezett tevékeny, majd 
életfogytáig tiszteletbeli felügyelője hosszú 
szenvedés után dec. 11-én elhunyt. Teme
tése dec 13-án volt Magyarbántiegyesen. 
Emléke legyen áldott.

Legszebb emlék. Ö/.v. Inre Mihályné 
elhunyt férje és két fia emlékére a gvéké- 
nyesi ev egyház javára 100 K., özv. Lőrinc/. 
Mihályné elhunyt férje és két gyermake 
emlékére 200 K alapítványt tett.

A tábori lelkészek köréből Okályi 
Győző, hads. parancsnokságbeli tábori lel
készt tábori főlelkésszé nevezte ki a király.
— Mráz Gyula tábori lelkésznek pedig a 
lelkészi érdemkereszt 2. oszt. jelvényét, a 
vörös-fehér szalagon adományozta az ural
kodó, az ellenséggel szemben kitűnő és 
önfeláldozó szolgálatai elismeréséül. — A 
pozsonyi katonai parancsnokság Komárom
ban uj tábori lelkészi állást szervezett és 
azt Bakos Jáno-’ tábori lelkésszel töltötte 
be. — Galg m Ádám tábori Jelkész a Po
zsonyban évek óta működő Adamis Gyula 
tábori lelkész mellé nyert állandó beosz
tást. — Krón Ferenc gyóni lelkészt a had
vezetőség tábori leíkeszi szolgálat a behívta.
— Zólyomi Pál tábori lelkészt pedig a 
szolgálat alól fölmentette. — Egyed Aladár 
sájógömöri lelkészt szinten behívta a had
vezetőség tábori lelkészi szolgálatra.

Helyettesítés. A sájógömöri gyülekezet 
adminisztrálásával Egyed Bertalan rozsnyói 
esnerességi segedlelkészt hízták meg.

Felügyelő választás. A majorkai gyüle
kezet felügyelőjévé választotta Ró:h Frigyes 
szepesbélai városi tanácsost.

Alapítvány. Lukács István, zombori kir. 
törvényszéki biró a késmárki liceumnál 
30^0 koronás alapítványt létesített. Az ala
pítványi a kamatok y.i-ad részéből tízezer 
koronára ke I növelni. A k imatok szabadon 
maradó * o-ad részét pedig az alapitványozó 
volt tanárainak leszarm.izottjai, vagy más 
érdemes tanulok fogják ösztöndíjul kapni.

Lelkészválasztás A mérgesi (Győr m.) 
gyülekezet Baráth József, nagvalasonyi s. 
lelkészt választotta meg lelkészéve.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások: 
Szé esfc/térvár. Oktober 28-an volt az ün
nepélyes gyülekezeti istentisztelet, melyen 
a heivi református egyház, a városi és 
katonai hatóságok képviselete is megjelen . 
Leikesz Rom I 16. alapján beszélt, áldást 
Gáncs Jenó nyug lelkész mondott Utána 
a temp omi közönség részvételével dísz
közgyűlés következett, melyen Dr. Kail Antal 
felügyelő mondott megnyitót, Zugor Ernő 
jegyző pedig elszámolt a jubileumi munkák
ról Á gyülekezet 1898 óta Szabadság-alap

cimen gyűjtött 1917 re 380, a jubileumi 
évben pedig 1000 K-t. Ezen összegeket 
Templomépitő alapjára fordítja A NÓegylet 
50^ K-val Marton-diak alapot létesített, 
melyet tiz even át 1000 K-ra növel, s 
1927-től kezdve annak kamataiból váro
sunkban tanuló szegény diákokat segélyez. 
A Zsuzsánna Leányegyesület részéről 
Wunderlich Márta oltárteritőt készített. A 
Konfirmált Ifjak Köre az emléktábla költ
ségeit ajánlotta meg, inig -az ifjúsági egye
sület ingyenes bibliaterjesztést vállalt. 
Ezeknek bejek ntése után Kalmar László 
másodfelügye4ö beszéd Kíséretében lelep
lezte a templom belső falán elhelyezett 
emléktáblát, mire a közönség ajkán felhang
zott Luther nagy éneke Az emléktábla 
felírása a következő: Dicsőség legyen 
Istennek! 1517—1917 Október 31. Az igaz 
ember pedig hitoől él Róni. I. 17. Ének 
után Gáncs Aladár lelkész felolvasta az 
ünnepi határozatot Egyben bejelentetett, 
hogy u yanö 200 K-t adott Egyház fenn
tartóalap létesítésére. Az ünnepi offertórium 
ennek növelésére rendeltetett. A disígyülés 
lelkész imájával és a Himnusz éneklésével 
zárult — Ugyanaz nap délután volt a tiz 
vasárnapon át tartott jubileumi előadás
sorozat záró ünnepe. — Október 31-én 
reggel. 8 és 9 órakor magyar és német 
katonai istentisztelet volt úrvacsorával. 
Utana pedig ifjúsági istentisztelet és úrva
csora az egvháztanács tagjainak közös 
részvételével. Este 5 órakor a hglyi b^l- 
misszioi egvesületek rendezése mellett 14 
pontból álló vallásos estély volt, melyen 
Mirth Ferencné Zsuzsánna Leányegyesü'et-i 
elnök mondott megnyitót, gyermekek éne
keltek, köszöntőt mondtak, diákok szaval
tak, többek közt előadták Wolf „Luiher“ 
^zinjátékából: „Búcsú az ifjúságtól“ és 
„Karácsony este Luthereknél“ c. jeleneteket. 
Luther Biblia éneke után a lelkész kiosztotta 
a jubileumi bibliákat, a gyermekeknek 
pedig emlékül Lu her képes lapokat. Ked
ves jelenet vol a gyülekezet hadbavonult 
tagjaitól érkezett üdvöz ő levilek és a 
Konfirmáltak Körének v.dt tagjaitól jött 
köszöntök felolvasása. A vallásos este záró 
imádsággal és gyülekezeti énekkel*ért véget.

A mcncshelyi ev. egyház nov. 11 én 
reformációi vonatkozású vallásos estélyt 
rendezett, amelyen Fenyves Ede helybeli 

! lelkész szabaií előadást, Zsíray Lajos 
nagyvázsonyi lelkész felolvasást tartott. 
Berec'ky Géza mencshetyi tanító szavalt 
Az iskolás gyermekek karénekeket énekel
tek és szavaltak. Az estély közénekkel 
kezdődött es végződött.

I t t h o n r ó l .
Papsajt-tea a német császárnak. Fi

scher EJiz 80 éves aradi asszony azt ol- 
' vasta az újságokban, hogy Vilmos csá

szárnak gégebaja ván. Flszebe jutott, hogy 
huszonöt évvel ezelőtt neki is gégebaja 
vöt s egy hires orvos tanácsára papsajt- 

; teával öblögette és gőzölte a torkát El
küldte ennek a receptjit egy hosszú L vél
jél Vilmos császárnak A császár a bécsi 
nemet nagykövetség utján megköszönte az 
iranta tanúsított fig\ elmet.

A limanovai hősök emlékműve. A 10.
I közös huszárezred tisziikjra emlékoszlo

pot akar állítani a limanovai csatában el
esett hősök erőiekére, az emlékművet való
színűleg Székesfehérvárott fogták fö’állitani.

A nagycsaládu apák kímélése. Kirá
lyunk tudvalevőleg elrendelte a katonai 
szolgálatra behívott nagycsaládu apák ki-
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mélését. A honvédelmi miniszter most meg
jelent rendelete szerint a hat vagy több, 
még el nem látott gyermekhez azok a mos
toha és örökbefogadott gyermekek is hozzá 
számítandók akiknek föntartásáról az il
lető családapa katonai szolgálatra való be
vonulása előtt már gondoskodott és akik- . 
ről jelenleg is gondoskodik. Hasonló szá
mítás alá esik a házastársak egyikének a 
házasságon kívül született, azonban ház
tartásukban élő gyermeke is.

Mezei egerek Fogarasmegyében. Fo- 
garasmegyében a nváron borzasztó mér
tékben elszapoiodtak a me«íi egerek és 
szinte hihetetlen pusztítást vittek véghez. 
Par nap alatt égés határokat tönkre tettek. 
Az állami méneSbirtokon egy tiz holdas 
búzatáblán mindössze 96 kg. szemet tud
tak miattuk csépelni. Mikor a kalászosokat 
learatták, neki estek a kukoricának, krum
plinak, kerti véleményeknek. Ezek elpusztí
tása után a fák törzsét és gvökerét támad
ták meg. A hatóság elrendelte, hogy a föl
deket egyszerre s ántsák és a veszedelmes 
férgeket verjék agyon. A nép azonban 
könnyen vette a dolgot. A ménes birtokon 
gyermekek jártak az ekék után és volt 
olyan, hogy 310 egeret vert egy nap alatt 
ag.on s ennyi fillért kapott érte. Kenyérbe 
kevert tifuszbacilussa akarták elpusztítani 
őket, de nem sok sikerrel, majd strichninbe 
áztatott búzával, amelyből szá/ával hever
nek a Kuk szájánál. De mivel a nép nem 
igen irtja, megint csak tele van velük min
den szántóföld, kert, udvar és ház. A nép 
azt tartja, hogy az oláh csapatok automo
bilon és repülőgépen hozták be az egere
ket. Mivel pedig a gébics, vagy szara agá- 
borján az egereket szokása szerint a bok
rok tüskéire szúrja fel, azt mondják, nem 
sokára vége lesz a veszedelemnek, mert 
már az egerek annyira megunták az éle- t 
tűket, hogy sorra felakasztják magukat!

A hadsereg iparcikkei. Hir szerint sok 
közszükségleti iparcikket, amiket eddig ha
dicélokra igénybe vett a hadvezetöség s 
amelyek most már nélkülözhetők, vissza 
fognák adni a gazdasági forgalomnak. Első
sorban állítólag az iparvasuti berendezése
ket, villamosmüveket s a, lefoglalt fa- és 
cementkészleteket fogja visszaszolgáltatni 
a hadvezetöség.

A sertéshizlalás ellenőrzése. Minisz
teri rendelet értelmében mindenki, aki ház
tartási, vagy gazdasági szükséglet címén 
akár maga, akar más számára, vagy sa
ját szükségletét meghaladó számban ser
tést hizlal, továbbá mindenki, aki hizlalási 
engedély alapján, közszükségleti célokra 
hizlal sertést kö eles ezt a helyi hatóságnál 
bejelenteni. Bejelentendő minden változás is, 
amely a hizlalt sertések számában beáll.

Magyarföld nem juthat román kézre.
A kormány rendeletet bocsátott ki, amely 
szerint Erdélyben és jöbbek között Hunyad 
vármegyeben is csakis a földmivelésügyi 
miniszterim kirendeltségének jóváhagyásá
val lehet földbirtokot eladni. Az alábbi eset 
az első, amikor a kormány megbízottja az 
rendelet értelmében megtagadta a hózzá- 
járu'ást egy nag\obb birtok eladásához.

Vajdahunyad határában terül el Bucsi 
Lipót és Bucsi Lajos 600 holdas birtoka 
Bucsi Lipót az aradi jószágigazgatóságnál 
elmondta, hogy család megbízásából el 
akarta adni a birtokot, már meg is álla
podott három hunyadmegyei román csa
láddal, akik elég szép árt kínáltak neki 
Az uj rendelet értelmében az eladásról ér

tesítette a földmivelésügyi minisztérium 
kolozsvári kirendeltségét, amely azonban 
nem járult hozzá az eladáshoz, mert a 
kormány kifogásolta, hogy egy magyar ké
zen lévő birtok román tulajdonba menjen 
át. Igv nem adhatta el a birtokát, már pe
dig családi okokból erre kényszerítve van 
Kérte a jószágigaxgatóságot, tegye lehetővé, 
hogy a kormány vegye meg a binokot.

Aki szociálista akar lenni. Egyik haj- 
dumegyei földbirtokoshoz beállít egy falusi 
ember : — Instálom, már én is szoczilárista 
lettem Azért kérném, tessék nekem meg
magyarázni, mi is hát az a szoczilárizmus ?

A földbirtokos azt mondja :
— Nézze, bátyám, ez ho szu ideig tar

tana és talán meg sem értené. De hát 
könnyebben megérti, ha azt mondom, hogy 
maga jó szociálista volna, ha magának vo'na 
ezer hold földje és abból ötszáz holdat 
szegényebb embertársainak engedne át 
Nemde,' szívesen megcselekedné ?

— Há- persze, szívesen megtenném.
— Avagy tiz vaggon búzából ötöt a 

szegényeknek, illetve közcélra engedne át.
— Természetesen megtenném.
— Ha p*edig kendne. két hízója volna, 

egyet a szükölködöknek engedne át, nemde?
Az ember nagyot nyel:
— Azt már nem, instálom alásan.
— És miért nem ?
— Hát csak azért, mert két hízóm csak

ugyan van, az Isten tartsa meg.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter 

in. é. dec. 21-én terjesztette be a várva 
várt választójogi törvényjavaslatot, mely
nek ismertetéseit a mai számban hozzuk. 
Ugyanakkor terjesztette a képviselőház elé 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az 1848 évi XX t.-c végrehajtá
sáról s a kalh. autonómiáról szóló törvény- 
javaslatot, melynek ismermertetését a leg
közelebbi számban találja meg az olvasó.

A n a g y v i l á g b ó l .
Repülőposta. Ausztria-Magyarország és 

Svédország között közvetlen iégipostajára- 
tot terveznek.

A cár megőrült. Miklós volt orosz cár 
állítólag vallási tébolyban és üldözési máni
ában szenved Hir szerint éjjel-nappal sza
kadatlanul imádkozik.

A tájfun pusztitásai. Japánban óriási 
tájfun volt lugutóbb, ami nagyon sok kárt 
okozott. Háromszáz ház elpusztult, sok ezer 
ház viz alatt áll Kétszázezer ^mber ma
radt hajlék nélkül s legalább is háromezer 
ember életét vesztette. Több falu teljesen 
elpusztult, egy kis sziget pedig lakosságá
val együtt teljesen elt.rnt. Az anyagi kár 
több, mint 250 millió korona.

Rendszabályok az amerikai magyarok 
és osztrákok ellen A magyar és osztrák 
hadüzenet magával hozta, hogy több mint 
egy millió Amerikában élő személy ellen
séges alattvalók listájára kerül. Ezek közül 
sokat már régóta azzal gyanúsítanak, hogy 
a kormány haditerveinek ártanak és most 
elfogatási parancsot adnak ki ellenük, vagy 
internálják őket, ha nem bizonyítják be a 
hatóságoknak, hogy a vád alaptalan. A 
magyar és osztrák alattvalókra ugyanazok 
a rendszabályok állanak, mint a németekre, 
nem szabad megközeliteniök a kikötőhe
lyeket és hajógyárakat.

Olvassuk a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kinc»
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot

Január 1. kedd, 62 Zsoltár.
„ 2. szerda, 116 „ 1—9.
„ 3. csütört., 116 „ 10—19.
„ 4. péntek, Máté 14, 1 — 12.
„ 5. szombat, 70 Zsoltár 1—6.

Szerkesztői üzenetek:
Özv. Csulik Györgyné Lajoskomárom.

A küldött 3 60 kor. a Vili évfolyamra 
szólt Amely évfolyam 1917. december 
'végéig tart. — S, P. M. Dec. 2.-án kelt 
levele csak 19.-én érkezett meg. A 34. szám
ban már megjelent. — Karácsonyi fohá
szok, Karácsonyest a csatamezőn, 
Karácsonyka, Karácsonyi gondolatok. 
Lapzárta után érkeztek. — Reggeli ima 
háborús időben, Sirok mellett. Az elsőt 
a legközelebbi „Gyermekvilág", a máso
dikat a húsvéti szám részére tettük el. 
Köszönet és szives üdvözlet. — Egy hő? 
emlékére, Bár az ég . . . Részvétté! 
olvastam sorait, nleltányban érzelmeit, de 
az első nem felel uieg lapunk irányának, 
a második pedig tulságósan száraz. Pró
bálja meg mással. — Kórházban. Sajnál
juk, nem alkalmas a közlésre Átdolgozása 
is bajjal sikerülne Kisebb javítást megte
szünk, de itt az egészet újra kellene írnunk. 
— Kérdező. Az oroszországi foglyok kicse
rélése még nincs eldöntve. Állítólag tárgyal
ják — H. N. Ha nem akar a tészta elnyúlni, 
gyönge ecetes vízzel, Vagy savóval kell 
gyúrni. — B. K. A bor uj adója hektója 
után 14 Kor. Hogy 4 koronában maximálva 
volna literje, arról nem tudunk A németek 
a kivitelve kerülő borért eddig nem ígértek 
többet 4 koronánál. — Cs. J- Az. evang. 
Nyomda Részvénytársaságnak tagja lehet 
akárki, aki legalább 1 drb üzletrészt jegyez 
50 kor. értékben. A jegyzést be lehet jelen
teni Varga Gyula esperesnél Vönöckön 
(Vas-m.) Fizetni még nem kell — Munka
társainknak. Tekintettel a mai közlekedési 
viszonyokra és a ffclelős .szerkesztőnek a 
nyomdától való távollétére a kéziratokat 
legalább az előző hét Szerdájáig vagyis 10 
nappal előbb kérjük beküldeni, mert a 
nyomdába Csütörtökön indulnak.

Külön füzetben is megjelent
Szalay Mihály

MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden összefoglaló nép
irat, amelyet a dunántúli 
egyházkerület I díjjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre úgy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ára 30 fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér.

Megrendelhető Wellisch Bélánál Szent- 
gotthárdon (Vas-m )

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
d g g g H p f  r r .
f i  P  ^ : * '  Felelős szerkesztő és kiadj: Sza l ay  Mihály Gyékényes.

Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.
E lő f i z e té s i  á r a  3 6  u i m n  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s é '  4  K 6 0  r, c s o p o r t o s  k ü l d é s s é 1 4  K. K é z i r a t o k  O Y ÉK ÉN Y ES - re  ( S o m o g y  m e g y e ) ,  e lő f i z e t é s i  d i j a k  
a H A R A N Q 8 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D -re .  r e k l a m á c i ó k  S Z E N T O O T T H Á R D - r a  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

„Az Ur az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?“ 27 zsolt.

TARTALOM: Szalay Mihály: Elindult a béke. (V ers) — szm .: Álom után más ut. — Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása. — 
Endreffy János: A reformáció vértanúi. — A világháború eseményei. — Krón Ferenc: A biblia olvasás. — Mit szállított és mit 
keresett a Hadi Term. R.-t. — Ligethy Béla: Üzenet. (Vers.) — T á r c a :  Gyárik G y.: Csalódások. — Csite K .: A hála virága. (Elb.)

Elindult a béke.
Xapkelel felél hasadez a kéd;

-ébredez a nap, messze repül fénye, 
.flezdul a gálya: elindul! a Bélié...
De nagy ünnep lesz, amilier kikel.

Ugaló ágyuk nem fenekednek;
Osaheló gépeli dühük abba hagyják; 
Xem szórja torkuk a halálnak magjai. 

jOldéklő frentok élelkezni mennek.

4>zioek újulnak, szemek kigyulnali;
Ivég rár! nenatok szaporán rebegnak;
haza ér uljuli a szegény rabeknak;
Imák buzegnak; harangek búgnak.

- jia 1 a y M i h á 1 y. »  ̂ •

Alom után más út.
A napkeleti bölcsek királyt keres

nek. Betlehem felé mutat a csillag, 
mégis' Jeruzsálembe tartanak és ott 
akarnak célhoz érni, mert földi királyra 
gondolnak, aki szokás szerint csak a 
királyi udvarban születhetett.

Mikor aztán megtalálják és lebo
rulnak előtte Betlehemben, egyszerre 
másként áll előttük minden. Olyan 
szokatlannak és hihetetlennek, mégis 
olyan világosnak tűnik fel az egész, 
mintha álmodnának. Belátnak Isten 
tervébe, hogy itt más módon, más 
királyt ád a világnak, akivel sokkal 
nagyobb céljai vannak, mint akár
melyik más uralkodóval. Belátnak 
Heródes tervébe is, hogy trónját féltve 
a kis gyermeknek életére- tör. Végül 
világossá lesz előttük, hogy velük is 
van terve Istennek, még pedig az. 
hogy ne Meródesnek, hanem Istennek 
eszközeivé legyenek, vagyis ne He
ródes tervét, hanem Istenét segítsék 
megvalósítani. Nagy kegyelem ez Is
tentől. Ókét, a pogányokat ekkora

méltóságra emeli, hogy szolgái, sőt 
munkatársai lehetnek isteni tervei 
véghezvitelében Olyan hihetetlen, 
mégis olyan világos, mintha álom 
volna az egész.

A bölcsek megbecsülik Isten ke
gyelmét, örömmel szegődnek eszkö
zeivé s a régi utat elkerülve, e világ 
fiainak kívánságát megvetve, más 
úton térnek vissza hazájukba.

így volt és így van ez minden idő
ben. Aki egyszer igazán megtalálja 
Jézust és szívét hódolattal uralma 
alá adja: látásokat lát, egészen új 
szinben tűnik fel előtte a világ s benne 
az ő életének értelme és értéke. Amit 
azelőtt első helyen becsült, talán 
utolsó helyre kerül; amit azelőtt fi
gyelmére sem méltatott, talán arra 
fordít ezután legnagyobb gondot. Amit 
azelőtt soha nem tapasztalt, egyszerre 
kitárul előtte a titkok ajtaja: Isten 
terveit, a világ terveit és boldogan 
érzi, hogy Istennek ő vele is vannak 
céljai az örök nagy tervek véghez
vitelében. S aki egyszer ide jutott, 
nem jár tovább a régi úton. hanem 
egészen más úton indul el.
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Látásaik a müvészlelkeknek és a 
hívőknek vannak; más úton is jár
nak, mint a többi emberek. A költők, 
festők, szobrászok meglátják és meg
érzik azt is, amit mások nem látnak 
és nem képesek megérezni; de más
ként is tudnak költeményeik, képeik, 
szobraik útján beszélni. A hivők meg
látják és megérzik Isten nyomait, 
tapasztalják Isten jóságát és kegyel
mét ott is, ahol mások Istenből sem
mit sem vesznek észre, de másként 
is élnek, mint a hitetlenek.

A legnagyobb jóságot és kegyel
met Jézus világraküldésében és ér
tünk halálra adásában ismeri fel a 
hivő. Ezért vesz az élet Jézusnál új 
fordulatot. Zakeus azelőtt a pénznek 
rabja volt. Nem tekintett másokra; 
ha kellett, per útján is elvette a má
sokét. Mikor pedig Jézust házába fo
gadja, egész mássá lesz gondolko
zása, magaviseleté. Le tud mondani 
a vagyonról, amely azelőtt legfonto
sabb volt szemében, mert megérzi, 
hogy Jézus sokkal nagyobb és bol- 
dogítóbb kinccsel ajándékozza meg. 
>Uram, íme minden vagyonomnak 
felét szegényeknek adom és ha vala
kitől valamit patvarkodással elvettem, 
négy annyit adok helyébe.« Azelőtt 
elkívánta a másét, most négyszere
sen is tud adni a magáéból. De mind
ennél mérhetetlenül gazdagabbá teszi 
őt Jézus, mikor érezteti és értésére

adja: »Ma lett üdvössége ennek a 
háznak!« Saul, az előkelő szárma
zású, nagy tudományu, vakbuzgó 
farizeus halálra -keresi a keresztyé
neket; de mikor a damaskusi úton j 
megismeri Krisztust, látomásként vil- 
lanik meg előtte, hogy őt lelkének 
tisztább, jobb ösztönzései mindig Jé
zus felé hajtották s ő azok ellenére, 
azokat erővel elfojtva agyarkodott'a 
keresztyének ellen. Útja erre egyszerre 
más lett. Nem ellenségként, hanem 
Krisztus követőjeként érkezett Da- 
maszkusba s míg azelőtt Krisztus 
evangéliomával szemben a zsidóságot 
s abban elfoglalt állását akarta min
den áron fentartani, mert azokat te
kintette nyereségének, most mindazo 
kát kárnak, sőt szemétnek tartja Krisz
tus mellett, akiért mindent elhágy, 
csak őt magái megnyerhesse.

Jóra irányuló belső ösztönzéseink 
nekünk is vannak. A legrosszabb 
ember életében is akadnak tisztább, 
emelkedetlebb pillanatok. Krisztushoz 
vezető csillag lehet mindegyik, ha 
követjük. Kövessük, hogy Jézusnál 
nekünk is legyenek látomásaink, be
pillantásaink Isten terveibe és legyen 
világossá előttünk, hogy nekünk nem 
e világ eszközeivé, hanem Isten 
ügyének munkásaivá kell lennünk. 
Azért továbbra is e világban élünk, 
de ne éljünk már e világnak: to
vábbra is a földön járunk, de más

úton keressük és érjük el igazi ha
zánkat. szm.

Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása,
Apponyi Albert gróf miniszter 

törvényjavaslatai.

Apponyi Albert gróf vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a képviselőház
ban 1917. dec. 21 -én törvényjavaslatot 
nyújtott be az 1848: XX t.-c. foko
zatos végrehajtásáról. Egyelőre min
den megjegyzés nélkül a következők
ben ismertetjük a törvényjavaslatokat:

A törvényjavaslat 1 szakasza igy 
szól: A magyar állam az 1848. évi 
XX. t.-c. 3. szakaszában foglalt elvi 
kijelentés alapján a református, az 
ág. hitv. evangélikus és az unitárius 
egyháznak megjelölt egyházi szükség
leteire az évi költségvetésekbe eddig 
kifejezetten az 1848. évi XX. t.-. 3. 
szakasza értelmében beállított éven
kénti segélyezési rendszer helyébe: 
200 millió örök alapítványt létesít. 
Ez az alapítványi tőke a nevezett egy
házak között a következően oszlik 
meg:

A református egyházat illeti 126, 
600 000 koiona.

A magyarországi ág. hitv. egyhá
zat 54,600.000 korona.

Az unitárius egyházat 6,800.000 
korona.

Tárca.
Csalódások.

Sokszor elmondtam vigasztalásképp m : 
Majd el fog jönni gyorsan, észrevétlen . . . 
Hányszor hazudjam el még önmagámnak, 
Az otthon édes gyönyörűségét;
Hányszor hazudjam el még a békét,
Mikor nem jön, csak az évek múlnak, 
Tovasuhannak, viszik a sok álmot,
A sokat ígérő, csókos ifjúságot.

Kínnal telítve a lét nagy serlege,
Lelkemet még hányszor fürösszem bele. 
Hányszor hazudjam el suttogva, halkan, 
Puha kezek lágy simogatását,
A kandallónk téli tüzparázsát,
Mikor nem tudok hinni a szavamban!
S nem tudom hinni jötiödet, te drága 
Arany szabadság színes ködvilága.

Hányszor nevessek, mikor sírni vágyom, 
Mikor súlyos kereszt nyomja a vállom. 
Hányszor hazudjam tele a lelkemet, 
Csendes örömmel, szelíd sugárral, 
Világünneppel, harangzúgással;
Mikor a jelek kétségbe ejtenek.
A lelketlenek rendeznek vad lármát,
Hogy tulharsogják a józan ész szavát!

Pokoli lárma, örült kavarodás,
Nem hallik a jajszó, nem a sirás! 
Hányszor hazudjam el: majd talán holnap 
Csendet sugárzó reggelre ébredek;

És elnémulnak mind a fegyverek.
Minek hazudjam el, — úgyis tovább folynak 
Az elkeseredett heves, bősz csaták,
S pergőtüzeket hoznak az éjszakák!
Sokszor elmondtam s még hányszor mond- 
Hogy a béke közel van már, közel, [jani el, 
Hányszor hazudjam, hogy közel a távol,
S hogyan hazudjam vissza a szépet, .
A régi dalt, a régi létet;
Előre félek már a csalódástól!
És nem tudom elhinni a szavamat . . . 
Hát hogyan csaljam meg mostan magamat ? 
Román harctér.

GYŰRIK GYÖRGY.

A h ála  v irá g a .
Elbeszélés.

— Irta: Csite Károly. —
I.

Régi a történet: szegény árva le
gény szeretett szegény árva leányt.

Szolgálatban álltak mind a kelten. 
Szabados Laci az alszegi Kis Qál 
Péterék, Sugár Magda pedig a föl
szegi Nagy Qál Pálék becsülettel 
megszolgált kenyerét ette.

A fölszeg az alszegtől nem messze 
esik, de eshetett volna bármily messze, 
azért Szabados Laci dolga végezté

vel mégis minden este végigfütyöré- 
szett volna az utcán de csakis a 
fölszegi részen.

Hej, mily csodaszépen tudott az 
árva Laci fütyölni! A szép fölszegi 
lányok elmerengve hallgatták a rigó
füttynél is szebben hangzó, szívükbe 
lopózó, szomorú s víg magyar dalo
kat. Pedig csak egy leánynak, a leg- 
szebbik fölszegi virágszálnak, Sugár 
Magdának, Árva Magdának hívták 
ugyan a faluban, de akadtak irigyei 
között többen, kik koldus Magdának 
csúfolták, szólt a szép legény füttye. 
Magdát kívánta csak látni, vele sze
retett volna csak pár szót szólni, de 
vajmi *ritkán akadt hozzá szerencséje, 
mert az örökké zsörtölődő, kapzsi s 
zsugori Nagy Qálné annyi munkával 
terhelte meg mindennapon Magdát, 
hogy a szegény leány mindig csak 
éjfélre tudott a dolgával végezni.

Sem vasárnap, sem hétköznap nem 
szabadulhatott ki Magda máskép az 
utcára, mint mikor vízért ment a 
kútra. S akkor sem tudott soha oly 
gyorsan hazaérkezni, hogy korholás- 
ban n£ részesült volna Nagy Qálné 
asszony részéről.
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Az államkincstár az alapítványi 
)t tőkét részint készpénzben, részint in

gatlanokban szolgáltatja ki. A kiszol
gáltatás határidőhöz nem köttetik.

2. §. Intézkedik az évi járadékról, 
n melyet alapítványi tőke kiszolgáltatá

sáért az egyházak kapnak.
3. §. A költségvetésbe felvett egy

házi segélyek le nem szállithatásáról
'SZÓI.

4. §. Kelsorolja a célokat, melyekrre 
az alapítványok fordíthatók.

5. §. Hangoztatja, hogy az állami 
-segélyezés e törvény által nem gá- 
jitoltatik.

6. §. Az elszámolásokról szól.
7. §. így hangzik: az 1895 évi 

KXLII. t.-c. által bevett izraelita vallás 
! javadalmazására az állam 25 millió 
'korona örök alapítványt létesített,
melynek 4 százalékos kamata, azaz 
egy millió korona, mindaddig, mig az 

i állam az alapítványi tőkét egészben, 
; vagy részben ki nem fizeti, az 1920 — 

1 y21. évi költségvetési évtől kezdve 
az állami költségvetésbe beállítandó, 
^z 1917—18. évi költségvetésbe be
állított segély ebbe a kamatösszegbe 
>eolvad és az 1918 - 19. évi költség- 
vetésben 260.0* 0, azután pedig évről- 

I ívre 250 000 koronával emelendő, 
nig az 1920—21. évi költségvetés
ien az egymillió koronát eléri. Ma
rától értetődik, hogy alapítványi tő
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kének egészben vagy részben való 
kifizetése, melynek jogát az állam 
magának fentartja, mely azonban ha
táridőhöz kötve nincs a kamatösszeg
nek vagy az összeg megfelelő hánya
dának költségvetésbe állítását és fize
tését megszünteti.

A 8. §. arról szól, hogy az egyes 
egyházaknál az esetleges hiányokat 
az állam pótolhatja.

9 §. A törvény végrehajtásával a 
vallás- és közoktatásügyi, a pénz
ügyi és a belügyminiszter bizatik meg.

A törvényjavaslat indokolása az 
1848 ik törvény rendelkezéseiből in
dul ki. A törvény alapjául azok a 
számítási adatok szolgálnak, melye
ket az egyházak hivatalos szervei, 
az egyházi erőforrásokból nem fedez
hető szükségletek felől megállapítottak.

Részletezi az indokolás az egyes 
felekezeteknek kiutalt összegek szük
ségességét és megállapítja, hogy a 
görög-keleti egyházakat illetőleg ezidö- 
szerint különös intézkedéseknek szük
sége nem forog fenn, mert autonó
miájuk törvényesen biztosítva van, 
egyházi tanügyi és közigazgatási cél
jaikra nagymérvű államsegélyt élvez
nek és a protestáns egyházakhoz ha
sonló egyházi adózási viszonyok hí
veiket nem sújtják.

Törvényjavaslat a hatholikus 
autonómiáról.

Ugyancsak Apponyi Albert gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ugyanekkor benyújtotta a katholikus 
önkormányzatról szóló törvényjavas
latot.

A törvényjavaslat 1. szakasza ki
mondja, hogy a magyarországi kat
holikus egyház önkormányzati jogánál 
fogva a főkegyúri jogintézmény és az 
állami jogok sérelme nélkül maga 
intézkedik a szervezetével és alkot: 
mányával megyező módon egyházi, 
vagyoni és iskolai ügyeiben, az 
alapítók szándéka szerint rendelkezik 
az összes egyházi, oktatási, nevelési, 
jótékonysági célokra szolgáló alapjai
val és alapítványaival; elemi, közép 
és királyi jóváhagyással főiskolákat 
állíthat; szükségleteinek fedezésére 
vagyont gyűjthet; igénybe veheti hí
veinek teherképviselési arányában 
anyagi hozzájárulását, e célból egy
házi adót és egyéb szolgáltatásokat 
vethet ki, amelyek közigazgatási utón 
érvényesíthetők.

A 2. szakasz az egyházi és világi 
férfiak bevonásával alakítandó önkor
mányzati szervezetekről intézkedik.

A 3. szakasz kimondja, hogy az 
önkormányzat hatáskörének megha
tározása nem érinti az erdélyi római 
katholikus status Önkormányzati jogát.

f  — Jó estét Magdus I
— Adjon Isten, Laci.

Miért sietsz annyira, Magdus? 
~ — Sok a dolgom . Jó éjszakát, 

ci .aci!
— Jó éjszakát, Sugár Magda! 
Fnnyi volt többnyire az árva legény

>s az árva leány társalgása, mikor 
‘iésó esténkint Magda nagy vizes- 
lézsájávai fején s korsóval kezében, 

i *amló léptekkel sietett haza a kútról.
Árva Laci szomorú szivfájdító da

cokat fütyölve indult vissza az ál- 
szegre.

Az utcaajtókban itt is, ott is leá- 
> yok és legények sugdozódtak, ne- 

etgéltek s a tüzes, bogárszemü, de 
sípos nyelvű Bokor Katica szép 
•ányzó azt a kérdést intézte társai

ig o z :
—* Tudjátok-e, miért fütyül a rigó 

i !y búbánatosan ?
— Miért, Katica ^ nevettek a leá

nyok.
- — Mert kalitkába van zárva a 
■’ Írja!
- — Szegény füttyös rigó ! — mond- 

k szánakozón a huncutkodó lányok
b azután vidám kacajban törtek ki.

Bezzeg hallgattak a legények, mert 
feliek Laci kemény öklétől.

— Inkább legyen a madár kalit
kába zárva, mintsem a romlásba re
püljön ! — gondolta Laci magában 
s fütyöft tovább, de már víg, csat
togó nótákat. Miközben, mint minden 
szerelmes, tiszta szívű legény, azt a 
tervet szőtte-fonta, hogy mikép tudna 
magának oly kis családi kalitkát sze
rezni, melyben Sugár Magdát saját 
magával holtomiglan-holtodiglan rab
bá tehetné, ha ugyan Magda is úgy 
akarná

De háj akarja-e Magda is azt a 
páros rabságot, melynél ő lenne a 
hűséges párja, azaz hozzá húz-e a 
szíve? Mert hát mint minden vásár, 
úgy a szív-vásár is kettőn áll.

Tehát minek is addig egyébről be
szélni, tervezgetni, mig a kölcsönös 
szív-vásár ügyét el nem igazították . . .

— Ne siess annyira, Sugár Mag
dus! Valami nagyon komolyat sze
retnék neked mondani, — szólt a 
következő estén a kútról hazasiető 
leányhoz.

— Mondjad hát, Laci, minél előbb, 
mert sietnem kell! — állt meg Magda

súlyos terhével az utcaajtóban Fején 
nagy, vízzel telt dézsát s kezében 
hatalmas vizeskorsót tartott most is.

— Csakhogy nem lehet ám azt 
olyan gyorsan elmondani, ami az én 
szívemet nyomja! — mondta a le
gény

— A szívedet nyomja valami, 
Laci?! — csodálkozott Magda. — 
Ugyan hát mi nyomja a szívedet?

— Szeretek valakit . . mondd meg 
nekem, szeret-e engem az a valaki?

— Jaj, de oktondi vagy, Laci! 
Attól a valakitől kérdezd meg.

— Csakhogy megmondja-e nekem 
az a valaki?

Hogyne mondaná, ha szeret!
— Szavadon foglak, Magda, fin 

téged szeretlek, szeretsz-e te is en
gem ?

— Hol vagy, hol maradtál, te 
leány, oly sokáig ? hangzott ki be
lülről egy éles, sivító asszonyi hang.

— Jaj, be kell már mennem! 
Nem is tudom, mit mondjak, mit fe
leljek most?! .. Tán maid holnap 
mondok valamit! — rebegte Magda 
szívdobogva. "De hogyan is tudna egy 
szerelmes leány olyan kérdésre azon-
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A 4. szakasz intézkedik a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter kezelésé
ből átadandó alapokról és intézetekről.

Az 5. szakasz szól arról, hogy a 
Budapesti Tudományegyetem fentar- 
tására szolgáló egyetemi alap a 
végleges megállapodásig mostani ál
lapotában meghagyandó.

A 6. szakasz az alapok átadására 
vonatkozó teendőkről szól.

A 7. szakasz arról szól, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
törvény kihirdetése után köteles a 
szervező gyűlés egybehivását legfel
sőbb helyen azonnal kérelmezni, a 
jelen törvény alapján alkotandó uj 
önkormányzati szervezeti szabályzat 
legfelsőbb jóváhagyásától számított 
egy éven belül pedig tartozik a val
lás- és közoktatásügyi miniszter a 
vallás- és tanulmányi alapot az ön
önkormányzat kezelésébe átadni.

A 8. szakasz szerinj az alap át
adásáig a szervező gyűlés tizenöt 
tagot választ az alapok ellenőrzésére 
kinevezett bizottságba.

9 Szakasz. A törvény hatálya a 
társországok kivételével a magyar 
birodalom egész területére kiterjed.

10. szakasz. A törvény végrehaj
tásával a vallás- és közoktatásügyi
miniszter bizatik meg.

*
A törvényjavaslat indokolása épinti 

•az autonómia történelmi fejlődését,

[ hangoztatja, hogy a szilárd egyházi 
| autonómia a történelem tanúsága 
' szerint a közszabadság támasztékának 

is bizonyul, a nemzettől nyert jogokat 
és szabadságokat meghálálni tudta a 
nemzeti jogok és a szabadság önfel
áldozó védelmével. Az ezekre vonat
kozó adatok történelmi előzmények, 
egyházi és politikai tárgyalások rész
letes ismertetése után az indokolás 
ugyancsak a múltra való visszate- 

' kintés alapján ismerteti az egyházi 
alapoknak az autonómia részére való 
átadását, törvényjavaslat minden egyes 

i paragrafusához külön indokolást csa
tolt.

A reformáció vértanúi.
Németbői: Endieffy János.

II
Ugyanazon a helyen, ahol Chapot 

Péter a máglya füstiében tartotta 
mennybemenetelét, Nail Miklós cipő
készítő segédet is mártirságra juttat 
ták 1553-ban a reformáció ellenségei. 
Nail Miklós zsebjei állandóan tele 
voltak bibliákkal, testamentumokkal, 
melyeket keresztvén szokás szerint 
szorgalmasan terjesztett. Ez a dolog 
őt csakhamar közismertté tette min
denfelé Mikor felelősségre vonták 
érte, örömmel vallotta az evangélikus

igazságot, melyet könyveiből szívott 
magába. Meg akarták vele neveztetni 
azokat, akik tőle vásároltak bibliát, 
Ezért kínpadra vonták és testének 
összes tagjait összetörték, de a kín
nal sem tudták az igazságtól eltérí
teni, sem azoknak neveit nem tudták 
kicsikarni belőle, akik tőle kaptak 
bibliát. Erre azután kimondották feá 
a halálos Ítéletet.

A római egyház amidőn tapasz
talta a hitvallók erős ellenállását* 
azon törte a fejét, mint találhatna ki 
új és egyre fémesebb eszközöket a 

1 kínzásra Nail Miklós volt az első* 
aki ezen új kínzatásokat elszenvedni 
rendelve volt. Hogy a vesztőhelyre 

; vezető Utón megakadályozzák beszéd- 
! lét, egy fából készült peckel szorí- 
; toltak a szájába, mely száját tágan 
I föl nyitotta s arca közben teljesen el- 
! torzult. Tarkóján a pecek kötelét oly 

feszesre húzták, hogy a szegény már
tírnak vér bugyogott elő szájából. 
Amidőn így egy kórház előtt elvo
nultak, melyen Mária kép volt díszül, 
kényszeríteni akarták, hogy tiszteletet 
tegyen előtte. Ö azonban hátat for
dított a képnek, amelyen az ott lévő 
csőcselék őrjöngő dühbe tört ki. A 
vesztőhelyre megérkezve, Nail Miklóst 
a máglya fölé kötéllel egy hengerre 
kölüzték, levetkőztették, meztelen tes
tét zsírral és puskaporral bekenték, 
szalmakévékkel meggyújtották, mire

nal felelni, akinek vizesdézsa nyomja 
a fejét s kezével sem babrálhat a 
kötőjén, mert azzal meg korsót tart?

— Csak egy, vagy két szóból áll 
a válasz: megmondhatod most is ! — 
tartotta vissza Laci a leányt.

— Hát. . . nem haragszom rád !
— Ez semmi felelet! Jó szíved 

van, senkire sem haragszol!
— No hát, izé, hogyan mond

jam?! .. Jó szívvel gondolok rád!
— Ez sem elég határozott válasz. 

Azt mondd meg, szeretsz-e?
— Te leány, gyere be már, mert 

megáldalak! — hangzott ki ismét az 
előbbi rikácsoló hang.

— Azt a szót én csak egyszer 
akarom majd kimondani: az oltár 
előtt! — mondta a leány, belépve 
az utcaajtón.

— De kinek ? !
— Annak, aki ugyanazt mondja 

nekem az oltár előtt!
— Most seiTi feleltél világosan. 

Hát arra felelj: velem jössz-e az ol
tár elé a szeretem szót kimondani?

— Veled megyek... jó éjszakát, 
Laci! —. rebegte túláradt szívvel, de

már roskadozva a tehertől a leány 
s beiramodott a házba.

Nagy Gálné seprűvel kezében a 
folyosóajtóban várta Magdát s válo
gatott szidalmakkal, állt elebe :

— Te falu lustája, micsoda új szo
kást kezdel !. . Tudd meg azt, hogy 
amíg én fizetlek s kenyeremet eszed, 
nem engedem meg, hogy az én utca
ajtómban tereferéld el a drága időt 
holmi haszontalan kódisgergetővel 
és — irgalom, Istenem, mi történt 
velem ?! — végezte rémült sikol
tással.

Az történt vele, hogy hideg zuhany 
szakadt a fejére. Hogy. hogy nem, 
Magda maga sem tudta, hogyan 
csuszamodott meg fején , a vízzel telt 
nagy dézsa s borult tartalma az út
ját álló Nagy Gálné fejére. De Isten 
a tanúja, hogy nem akarva tette s 
kettőjük közül ő ijedt meg jobban az 
eset miatt.

Nagy Gálné csűrön vizesre ázva, 
pár pillanatig bambán nézett Mag
dára. De aztán annál vésztjóslóbban 
tört ki belőle az indulat nagy vihara, 
melynek az lett a befejezése, hogy 
kiszórta a lány ruháit az udvarra,

dacára a szegény Magda esdő kér- 
lelésének, magyarázatának, hogy vé- 
letlenségből esett meg vele a szeren
csétlenség.

— El a házamból azonnal, te há
látlan fajzat! Egy minutáig sem tűr
lek meg tovább ! De hogyan is tűr
hetném a világ hálátlanját, aki azzal 
fizeti meg az én kicsi korától fogva 
való bőséges gondozásomat. — Ügy 
bizony, kicsi korától fogva ingyen dol
gozott neki az árva Magda, — hogy 
az életemre tör!

Régi s örök törvény nyert ezzel 
is beigazolást, hogy a nagy örömre 
ott leskelődik lecsapásra, prédakép a 
baj, a szerencsétlenség. Lám, nemcsak 
Sugár Magda, hanem Szabados Laci 
esete is elléggé bizonyítja.

Folytatjuk.

A „HARANGSZÓ“ előfizetési 
ára közvetlen küldéssel 4  K 60 
fill. Tisztelettel kérjek tehát mind
azokat, akik régi összegben fizet
tek elő a „Harangszó“ IX. évfo
lyamára, szíveskedjenek a hiányzó 
összeget postafordultával Kör
mendre megküldeni,
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égést  tesle égni kezdett. Azután a 
hengeren a máglya tüze fölött fö1 és 
lehúzták, hogy szenvedését ezáltal Is 
fokozzák.

A mártír ezeket a kínokat türel
mesen végigszenvedte. A, tíizből hal
lani lehetett, amint az lJr nevét se
gítségül hívta, miután a túz a köte
let, mely a szájában lévő pecket tar
totta, elemésztette és így szája sza
baddá vált. Ily kínos szenvedések 
között lehelte ki Nail Miklós lelkét 
s költözött a mennyei birodalomba, 
hol nincs szenvedés, jajkiáltás és 
halál . . .

IIK
1554 janliár 7-én történt. Hamis 

emberek A If n com Vilmost a római 
klérus kezére juttatták. Lelke vágyott 
Utána hogy a Krisztusról való öröm
hírt másoknak megvihesse. iratokat 
osztogatott, hirdette az Ur Jézus ne
vét Midőn egy alkalommal rajta
kapták éppen szent cselekvénye köz
ben. hamarosan elbántak Vele és 
máglyaha'álra ítélték Az ítéletet azon
nal végre akarták hajtani De a gond- 
\lselés úgy hozta magával, hogy ki
végzése nem történt meg azonnal, 
csak pár nap múlva fiz által lett 
Alenconi Vilmos egy mártír társának, 
ki a borzasztó kínok és szenvedések 
között megtagadta hitét, vezetője, 
segítője, figy börtönbe voltak csukva, 
és Alenconi Vilmos hitehagyó társá
nak lelkére beszélt, komolyan és ba
rátságosan, hitének leljes hatalmával, 
hogy bátorod ék fel újra és ne ta
gadja meg hitét a kínokban sem. A 
kivégzés órái közeledtek. Mindkettőt 
kivittek a vesztőhelyre, hogy az egyi
ket elpusztítsák, a másikat megfélem
lítsek vele. De íme. midőn a lángok 
összecsaptak Alenconi Vilmos fölött, 
hitehagyott társát megszállja valami 
titokzatos hatalom, úgy hogy hango
san odakiáltott biráinak, hogy nem 
kívánja a szabadságot, hanem vigyék 
vissza vagy a börtönbe, vagy pedig 

) égessék meg azonnal Vilmossal Bün- 
bánatot akar tartani, hogy bebizo- 

i nyitsa, mennyire fáj neki, hogy az Űr 
Jézust megtagadta — és most már 
erősen eltökélte, hogy Isten kegyel
mével szabadon fogja vallani az 
evangéliomi tant, es mint Alenconi 
Vilmos halálával fogja azt megpecsé- 

t telni.
így is történt. Nemsokára rá 1554 

január 10-én ugyanazon a helyen 
n megégették. folytatjuk.

Adakozzunk i Harangszó terjesztésért j

A világháború eseményei.
A breszt-litovszki béketárgyalás 

legutóbbi teljes ülésén a központi ha
talmak és Oroszország képviselői 
megállapodtak az általánös béke alap
elvei felett. A megállapodásokhoz Való 
Csatlakozásra a felek tiz napos hala
dékot adtak a nyugati hatalmaknak, 
de azé t folytatták egymás között a 
különös kérdések felleti tanácskozást. 
Ezeket a pontokat, mint hivatalosan 
jelentik, már szabályozták. A tanács
kozások az engesztelékenység és a 
kölcsönös itlegértés szellemében foly
tak. Számos fontos pont tekintetében 
megteremtették a megegyezés alapját 
Politikai, jogi és gazdasági természetű 
kérdéseket tárgyaltak és kielégítő mó
don szabályozták. Megegyeztek a há
ború által megszakított szerződéses 
állapot helyreállítása felől, valamint 
hogy jogi és gazdasági tekintetben 
az egyik államot sem lehet rosszabb 
bánásmódban részesíteni, mint egy 
harmadik országot* a haditörvények 
rhegszüntetése és azoknak, akiket ezek 
a törvények sújtottak, jogaikba való 
visszahelyezése felett. A háboríts költ
ségekre és a háborús károkra nézve 
is megállapodásra jutottak, valamint 
a hadifoglyok és polgári internáltak 
kölcsönös szabadonbocsátására és 
hazaszállítására, a kereskedelmi hajók 
visszaadására, a diplomáciai konzu- 
láris Viszonyok hamaros tijrafelvéte
lét-e, a gazdasági háború haladékta
lan megszüntetésére, a kereskedelmi 
forgalom újból való megkezdésére 
és az árucserére vonatkozólag.

A breszt-litovszki béketárgyaláson 
a központi hatalmak és Oroszország 
megbízottai a béke főbb pontjaira 
nézve megállapodásra jutottak. Ami
dőn a táviró ennek az örvendetes 
eseménynek hírét a világba röpíti, 
ugyanakkor érkezik a hire annak, 
hogy Franciaországban Pichon ur, a 
Clémenceau kormány külügyminisz
tere az oroszoknak az antántot béke
tárgyalásra való meghívásáról tett 
nyilatkozatot, amelyben kifejti, hogy 
a békeajánlatot még csak tárgyalásra 
sem tartja érdemesnek. Az első hi
vatalos válasz az antánt részéről 
Pichon nyilatkozata a béketárgyalásra 
való meghívásra, és ez a nyilatkozat 
teljesen visszautasító A franciák kül
ügyminisztere ugv tartja, hogy az 
antánt rettenetes veszteségei és csa
patainak küzdelme után nem lehet 
szó a békéről feltételek nélkül, nem 
lehet szó status quoról, a háború 
előtti állapot, sem területi, sem gaz
dasági téren. A közvetett utón tett

békeajánlat figyelemre sem érdemes. 
Franciaországnak hadicélja a győze
lem. Csak filzász-Lotharingia helyre-* 
állával és az elkövetett jogtalanságok 
jóvátételével lehet tartós békét terem
teni; A nyilatkozat azt mutatja* hogy 
Franciaország még most sem haj
landó hadicéljait revízió alá fogni és 
még mindig azok a jelszavak után 
nyargal* amelyekkel egész közvéle- 
mértyét elámítottá. Most, amidőn a 
központi hatalmak a demokratikus 
elvek alapján hajlandók bekét kötni 
Oroszországgal, de a többi ellenséges 
államai Is, akkor az antánt első nyi
latkozatában olyan választ ad, amely 
egyaránt követi az annexiót, a gazda
sági háborüt és a hadisarcot A né
pek szabadsága és békés élete ellen 
irányuló merénylet az, amidőn a fran
cia külügyminiszter kétértelmű sza
vak mögé bujtatja ezeket a követe
léseket és még mindig nem engedi, 
hogy az évek tartó vérengzésnek vé
get vessenek. A francia kamara a 
külügyminiszter válaszát tudomásul 
vette, ám a szavazás azt mulatja, 
hogy csak elenyésző része a képvise
lőknek szavazott a kormány mellett. 
A francia kamarának hats/ázkét tagja 
van, eze közül háromszáznvolcvan- 
négyen szavaztak le, kétszáznyolcvan- 
négyen a kormány mellett, százhár
mán pedig a kormány ellen. A sza
vazástól kétszáztizennyolcan tartóz
kodtak, úgy hogy Clémenceau kor
mánya nem igen büszkélkedhetik a 
francia nép bizalmával

A harctereken különösebb újság 
nem történt.

A bibl iaolvasas .
Irta: Krón Ferenc.

Itt a tél. Itt vannak a hosszú sö
tét esték, melyek csendessége jóté
kony hatással van az amúgy is tűI- 
hangos szívre. Ez a külső csend meg
hozhatná a belső: a szívbeli csendet 
is. Már a negyedik telet töltjük el 
távol azoktól, kik elvitték életünk 
vidámságának jó részét. Az apa he
lyett ma az anya veszi kezébe az 
öreg bibliát, gyenge szavából kirez- 
dül az Isten akaratában való meg
nyugvás, vágy és aggódó félelem. A 
gyermeksereg megilletődve hallgatja 
az isteni szót s így a néma csendbe 
csak Isten szava csendül. Anyák ma 
okosabbat sohasem tehettek, mintha 
önmagatok és gyermekeitek kérését 
Isten szavába burkoljátok. A biblia 
a mi keresztyén vallásunkon átcsör- 
tető forrás, amely úgy a rohanó, mint
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lassudó életben, a megállapodások és 
megindulásokban egyedüli igaz tanács
adó.

Nem szakít sebeket, hanem a vi
szontlátás reményében gyógyítja vesz
teségeinket. Nyáron, mikor kezed 
telve van munkával, akkor lelked 
röppenve imádkozzék, de most rá
érünk belemélyedni a protestantizmus 
legdrágább kincsének: a bibliának 
élvezetébe. Akik még nem szokták 
apróságaikat maguk köré gyűjteni, 
tegyék csak meg és bizton hiszem, 
hogy a bibliától vasó házban a lelkek 
Istenben nyügszanak meg és tőle lesz 
minden reménységük, miként a zsol
tár is mondja. Ha jó barát látoga
tására megyünk, előre örülünk a 
viszontlátás kellemes percének. Ha 
lelkünket a magas hegyek csendjében, 
a völgyek szinpompájában akarjuk 
megfürdetni, alig tudunk eltelni a ter
mészet csodálatában. Ha idegen or
szágok szépségeit nézzük, úgy tűnik 
fel nékünk, mintha új világok emel
kednének ki valami ismeretlenségből

Hátha Istenhez megyünk, hogy vele 
találkozva beszéljünk az ő szent lel
kének szavai által s felénk száll az ő 
végtelenségének lehellete s megtalál
juk, amit az életben még sohasem 
találtunk meg: nyugalmunkat, békén
ket körülöttünk tombol az emberiség 
pénzt, -életet, egészséget,- évszázados 
alkotásokat pusztítva, rombolva és 
rabolva A világ bölcsességének por
ladó, múlandó szavú könyve van az 
emberek kezében, a világosság könyve 
néktek maradt, a számotokra van 
hagyva imádkozó, bibliát olvasó 
evangélikus családok. A ti csendes 
elmélyedésteknek szelídségével túl kell 
harsognia az öldöklő ágyúk és a kapzsi 
emberiség zaját, a világi bölcseség 
helyebe néktek i uádkozva olvasóknak 
kell a világosság és békesség lelkét 
hoznotok

Azért ha leszáll az est, házatok 
körül csend van, keressétek a lelki 
csendet Gyenge fényű világítónál 
mosolygó angyalarcok társaságában 
üssétek fel a bibliát, meglátjátok, hogy 
a négyszáz év óta szabadon éltető 
sorok sok-sok igazsággal nyugtatják 
meg a hánykodó, küzdő, kétségeskedő 
lelket.

Mily szép is lesz az, ha néma 
csendbe borul a ház és csend honol 
az anya és gyermekek szívében, csak 
e kettős csend nyugtatja meg a har
coló apát.

Mit szállított és mit keresett a 
Hadi Termény Részvény társaság?

A Haditermény R. T. jelentéséből 
megtudjuk, hogy az 1916-ban 6.85 
millió métermázsa búzát, I.ö4 millió 
mm. rozsot, I 64 millió mm. árpát, 
3 12 millió mm. zabot, 4.26 millió 
mm. tengerit és 333.000 mm hüve
lyes terményt vett át a termelőktől 
és hozott forgalomba. Összesen tehát 
17 84 millió métermázsa gabonát és 
hüvelyest forgalmazott. Az átvett ga
bonából 9.4 millió mm. liszt-, dara- 
és korpaőrleményt állítottak elő.

A H. T. 166.000 métermázsa árpa- 
gyöngyöt, köleskását, tarhonyát és 
burgonyakeményítő lisztet adott át a 
közfogyasztásnak, továbbá 24.000 mm. 
malátát és malátakávét hozott forga
lomba. Azonkívül 80.000 mm. ká
poszta- és réparepcemag, 10.000 mm. 
vadrepcemag cs 2.500 mm. kender
mag, azonkívül 60.000 mm. tatárka, 
lóbab, takarmányborsó, továbbá
45.000 mm. lóheremag került a H T. 
utján forgalomba. Paprikából 2260 
rpétermázsát hozott forgalomba.

A H T 4946 termelő, illetve tu
lajdonos ellen volt kénytelen feljelen
tést tenni és hogy a feljelentettek kö
zül már eddig kétezret jogerősen el
itéltek.

Kormánybizásból külföldi üzleteket 
is lebonyolít a H. T. Külföldi cikkek
ből behozott a H. T. a múlt termés 
évben 24.000 mm. sózott tengeri halat,
50.000 mm. szárított tengeri halat,
65.000 hordó sósheringet, 38.000 mm. 
vajat, 30.000 mm. sajtot, 23.500 mm. 
burgonvalisztet,, 1.75 millió doboz 
konzervált tejet, 400 mm. tejport, 
1300 láda tojást, 18.350 drb élő- 
inarhát, 240 darab tenyészállatot, 
27.500 mm. zsirt és húst és 8500 
mm déligvümölcsöt. Megtudjuk, hogy 
e külföldi behozatalból az a rész, 
amely Romániából került hozzánk, 
kizárólag a hadsereg és Ausztria 
polgári ellátására szolgált

A kormányok megállapodásai foly
tán a magyar polgári fogyasztás a 
behozatalbóí semmit sem kapott.

Ami a nyilvánosság elé terjesztett 
mérleget illeti, arra nézve a jelentés 
megemliti, hogy abban csak a rendes 
üzemből eredő tiszta haszon van el
számolva. mig a > m. kir. földmive- 
lésügyi minisztérium megbízásából és 
részére lebonyolított tételek tár
saságunk üzemi jövedelmét jóval felül
múló összegeket eredményeztek, mely 
összegek természetesen a földmive- 
lésügyi tárcát illetik és igy nem sze^
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repelnek a zárszámadások üzleti 
eredményében *, vagyis a társaságnak 
a mérlegben kimutatott 6.9 millió 
feleslegén kívül ezt az összeget jóval 
felülmúló feleslegei vannak, amelyek 
azonban a földmívelésügyi miniszté
rium tárcáját illetik.

Az idei feleslegen kívül rendelke
zésre áll a tavalyi nyereségből tar
talékba helyezett 4.5 millió, továbbá 
a külföldi üzletek háborús kockáza
tának fedezésére tartalékba helyezett 
7.5 millió, amelynek nagyrésze fel
szabadul, mert a kockázatosnak mu
tatkozó román érdekeltség túlnyomó 
része jónak bizonyult Eddig közel 
15 — 18 millió az a nyilvánosan el
számolt összeg, amely az idén várható 
nyereségen és az érdekelt miniszteri 
tárcák javára elszámolt milliókon kí
vül közcélokra rendelkezésre áll.

ügy halljuk, hogy a kormány már 
határozott is, hogy annak idején a 
H. T. üzemfeleslegeiből és a H. T. 
által elszámolt egyéb jövedelmekből 
milyen közcélt fog támogatni. Ez a 
közcél a nemzeti birtokpolitika támo
gatása. A kormány a kiborsájtott 
birtokforgalmi rendelet alapján a vég
vidékeken nemzeti települések cél
jaira birtokokat fog vásárolni és a 
H. T. forgalmából származó milliókat 
erre a célra fogja felhasználni.

Ü z e n e t .
Majd ha jő a nagy nap, 
Hogyha visszatérünk,
Ne fonjatok rózsát 
Koszorúba nékünk;
Tegyétek le halkan 
Ünneplő ruhátok,
Ne is tudja senki 
Vajon kire vártok,
Vajon kire vártok! . . .
Vigadalom, cécó,
Lakodalmi lárma 
Házunkban a meghitt 
Csendet fel ne váltsa:
Mintha mi se lenne,
Mi se történt volna, 
ügy várjatok kinn a 
Kis kapuajtóba,
Kis kapuajtóba! . . .
S ha majd felvidultok 
Gondoljatok rája: —
Hány van, aki szenved,
Aki örök árva,
Hogv a boldogságtok,
Ne fájjon majd másnak,
Akik a kis ajtón 
Mindhiába várnak,
Mindhiába várnak!. . .

Harctér. Ligethy Béla.
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Aki a HARANGSZÓ IX. évfolyamának 
első számát megtartotta, a?t előfize
tőink közé soroltuk s kérjük az elő
fizetési díjnak Körmendre sürgős 

beküldését.
A tábori lelkészek köréből. Grünwjld 

Dezső ruszkini lelkész! honvéd tábori se
gédlelkésszé nevezlek ki. — Szántó Robert 
tábori lelkészt, akit legutóbb s-abadságolt 
a hadvezetés g, ismét behívták Bécsbe.

Adományok Özv. Palicz Lajosné nyír
egyházai lakos, a nyíregyházai egyházköz
ségnek százezer koronát adományozott 
„Palicz Lajos és neje Bencs Maria alapít
ványa egyetlen gyermekük, néhai Palicz 
Mihály emlékére“ cimen, arra a célra, hogy 
az egyház egy gazdaságilag igen előnyösen 
kihasználható teleknek birtokába juthasson 
s az azon emelendő bérháza jövedelméből 
még egy lelkészi állást létesíthessen s ezen 
épületben az egyik lelkész számára meg
felelő lakást állíthasson.

Dr Wagner Vilmos, az ujsóvéi gyüleke
zet felügyelője, a ref. jubileum alkamából 
2000 K alapítványt tett egyházi célokra. 
Klein Ádám egyhaziag pedig 100 K-t ado
mányozott ugyanerre a célra.

Áldozatkész hívek. A vasdohrai gyüle
kezet a jubileumi esztendőben 4000 kor.-t 
gyűjtött különböző célokra Ebből az ösz- 
s/egből 300 kor.-val a szenfgof hárdi misz- 
sziói egyházat segélyezte.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások : 
A sárszentlörinci ev. egyház is Igyekezett 
méltóképpen megülni a reformáció 400-ados 
jubileumi emlékünnepét A négy októberi 
vasárnap nagyon szükséges volt a hivek 
kellő előkészítésére. Bizonyítja ezt az a 

! körülmény, hogy októberben vasárnapról 
i vasárnapra nőtt a templomi prédikációt 

hallgatók száma Csakis e négyheti el »ké
szület után sikerült okt. 31-ikét gyülekezeti* 

> ünnepnappá avatni.
Okt. 28 án avatta fel a gyülekezet jubi- 

I leumi emlékalkotását, az uj oltárképet. 
Gyönyörű kép Festette Dr. Takács László 
kaposvári kir törvényszéki biró. A kép azt 
a jelenetet ábrázolja, amint Jézus a Gecse- 
mané kertben elr<.begi: „Legyen meg a Te 
akaratod!' A festő más vallásu létere in- 

I gyen festette meg az áhitatos művészi 
| képet, melyet szakértők 4000 K ra becsű I- 

|  : ek. Dr. Takács László e tette a gyülekezet 
j jóltevöi között örök emlékezetül fogja ön- 
i magát dicsérni.

Okt. 31-én d t: ünnepi istentiszteleten 
 ̂ áldoztak az Urnák a reformáció áldásaiért. 

Az istentisztelet fényét a Nöegylet ének
karának szép éneke emelte. Délután az 
iskolás gyermekek ünnepsége volt, melyen 
Mendöl Ede tanító tartott beszédet nagy 
közvetlenséggel. Este vallásos estre hívta 

, a harangszó a híveket A Nöegylet ének- 
/  karúnak két éneke, Zámbó Erzsiké és Ki-s 
i| Juliska szavalatai, a lelkész két aktuális 
h rövid felolvasása tették a műsort.

A d. e istentiszteiét zá'ó két énekverse- 
bl közt tartották meg a díszközgyűlést a 
91, lelkész és Fördős Dezső felügyelő elnöklete 
|t alatt. Jegyzőkönyvben adlak hálát Istennek 
i. a reformáció áldásaiért s tettek hitvallást 
[a a szent örökség mellett.

Jubileumi alapra befolyt a gyülekezetben 
)[ 160J korona

A fehérvárcsurgói leányegyházközség nov. 
4-én tartotta a reformáció 400 éves emlék- 
ü mepét. Az ünnepi istentiszteletet a gyer
mekek ka-a nyitotta meg énekével. Prédi
káció közben Gömbösné Vargha Jo’án 
énekelte Kapi Gy. „Miatyánk“-ját. M jd 
Horvath Sánoor várpalotai lelkész után a 
gyermekkar az „Erős vár a mi Is'enünk“ 
ke/detü gyönyörű éneket énekelte. Az 
isteni szolgálat végeztével díszközgyűlés 
tartatott, amely e a helybeli református 
gyülekezet elöljárósága Kovács Lajos ref. 
lelkész vezetésével megjelent, ki szép, a 
szeretettől áthatott beszédben üdvözölte 
evangélikus leányegyh izközségünket. — A 
nag/ nap emlékére a leánygyülekezet em
léktáblát készíttetett a tempLom falába, 
mely a díszközgyűlés alkalmával adatott át 
rendeltetésének. A márványlapot Gömbös 
evang lev. tanító ajándékozta. A felirat 
készíttetésére adakoztak m ég: Leányegy
házközség és a helybeli evang Nöegylet 
egyenként 13'20 K, Kozma Mihály körív. 10 
K, Gömbös Sándor, Kis F. János és K. Simon 
Andrásné 5—5 K, Simon Ferencné, Sz. 
Tóth Józsefn™, Kis György körtv. 4 4 K, 
Kozma Miklósné, Kozma Józsefné, Kozma 
Mihály lm , Keresztes Sandorné 3 - 3  K, 
Kozma Pálné. Ko/ma F. Józsefné, Kozma 
m János. Sz.öllősi Julia, Baki Vincéné, Baki 
Mária, Trantnicz Ferencné, Baki Katalin, 
Domsits Jánosné, Rideg Jánosné 2—2 K, 
Kozma J. Jánosné, Kozma üáborné, Kis 
Pál, Kozma P. Jánosné, Molnár Imréné, 
Kis Józsefné, Ri ’ó Jánosné 1 — 1 K és Kis 
gy Janos 40 f. Összesen 9880 K

A borgátai ág. hitv. evang. leányegyház- 
község iskolája, október hó 28-án délután 
ünnepelte szép szánni hallgatóság jelenlé
tében a reformáció négyszázados emlék
ünnepét. Az ünnepély végeztével a gyülekezet 
felnőtt tagjai je enlétében díszközgyűlést 
tartott, melyen a nagy évforduló emlékére 
kimondotta’ hogy három éven át befizeti 
állami egyenes adójának 101 o-át, mellyel 
egy egyházfenntaótasi alapot létesít. Erre 
az a apra a gyűlés folyamán adakoztak; 
Böröc Sándor és neje Tóth Lidia, Tóth 
Lajos és neje Borsos Fáni, Sebestyén 
Károly és neje Tóth Erzsébet 10 »- 100 K, 
Szekér István és neje Varga El onóra 50 
K, id Tóth József és neje Vitár Lidia, 
Sá i Anna. Koczor Kálmán és neje Kiss 
Emilia 20 — 20.K, Kiss József és neje Kiss 
Eszter 10 K. Összesen 420 K

A soproni theolögiai önkép ökör nov. 
18-án lariottn meg a jubileumi ünnepet. Ez 
alkalommal Nágv Miklós theológus mon
dotta az ünnepi beszédet, Karner F. Károly 
theológus p;dig Luther az ötödik század 
mesgyéjf n címmel s/abadelőadást tartott. 
Varga Irén urhölgy Haniffel Emilia urhölgy 
zongora kísérete mellett bűnbánati éneket 
adott elő. Schön Péter és Vajda Mihály 
theológusok a Wormsi kihallgatás cimü 
párbeszédet adták elő A szép ünnepélyt 
közéntkkel'kezdték és fejezték be.

I t t h o n r ó l .
A tizennyolc évesek bemutató szem 

léje. A népfölkelésre kötelezett 18 éves 
népfölkelők bemutató szemléje f. hó 3-tól 
31-ig lesz megtartva A népfölkelöi szol
gálatra alkalmasnak talált t zennyolcévesek 
február 6-án tartoznak a számukra kijelö
lendő csapattesthez bevonulni.

A m ezőgazdasági munka. Kormány- 
r ndelet jelent meg, amely azt mondja, 
hogy minden községben intézőbizottságot 
kell alakítani s ennek a bizottságnak gon-

_
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I doskodnia kell arról, hogy mindenféle 
| mezei munkánál minden fogatos erő fog

lalkoztassák. Aki igaerejét nem foglalkoz
tatja, köteles azt, térítés ellenében termé
szetesen, mások földjének megmunkálására 
átengedni. A törvényhatóságok egyébként 
a mezei mu ka elvégzésére a közerőt is 
igénybe vehetik. A rendelet az egész 1918. 
évre szól.

Kereskedők és ipart űzök szabadsá
golása. A honvédelmi miniszter rendelete 
ertJmében, a kereskedők és ipart űzök 
üzletük vezetése és fe ügyelete céljából az 
idén is kaphatnak szükség esetén rövid 
néhány napi szabadságot az elöljáró hon
védkerületi parancsnokságtól. Fontosabb 
esetekben pedig, amikor 14 napon (ul és 
4 hétig terjedő szabadságra van okvetlenül 
szükségük és ezt a körülményt a közigaz
gatási hatóságok is igazolják, a honvédelmi 
miniszter adja meg a szabadságot.

Röviden táviratozzunk. Belügyminisz
teri rendelet arra figyelmezteti a közönséget, 
hogy tekintettel a forgalmi személy et cse
kély létszámára, táriratait lehetőleg röviden 
fogalmazza meg.

A fölmentettek bevárási engedélye.
A honvédelmi miniszter felhatalmazta a 
járási föszolgabirákat és a polgármestereket, 
hogy mindazoknak, akik uj fölmentésüket, 
vagy meglévő fölmentésíik meghosszabbí
tását kérték és erre javaslatba is hozták 
őket, ha fölmentési ügyüket eddig el nem 
intéztek, már most 1918 évi március 31-ig 
érvényes bevárási engedélyt adhassanak 
Megenged e továbbá, hogy a december 
31-ig általánosságban fölmentett hivatásos 
gőz- és motorcséplő-gépkezelök és fűtők 
fölmentését, ha fölmentésükre még továbbra 
is szükség van, 1918. február 15-ig meg
hosszabbítsák

Országos rekvirálás A közélelmezési 
miniszter elrendelte, hogy a törvényhatóság 
első tisztviselői rendeljek el az egész or
szág teriiletén minden gabona- és liüve- 
lyesnemüekre, valamint ezek mindennemű 
őrleményeire a legszigorúbb rekvirálást. A 
rekvirálást január 3 án meg kell kezdeni 
s azt a hatóságnak magának kell végeznie, 
személyes felelősség terhe alatt. 10 méter- 
mázsán fölüli mennyiségnél külön fölmérést 
kell eszközölni.

Zár alá vették a lucernamagot. A
minisztérium rendeleté szerint a birtokos 
saját gazdaságában vetömagna, föl ha-z- 
nálhatja a lucernám gját s a többiből más 
termelőnek vetőmagul egy-egy mérermázsát 
meg nem haladó mennyiségét eladhat, de 
miután a lucernamag a rendelet által zár 
ala van véve, tehát köteles a birtokos az 
ezen fölül meglévő készletének megőrzésé
ről gondoskodni

Az utolsó korosztáiybeli népfelkelők
nek egyáltalán nem kell bevonulni. A
honvédelmi miniszter, mint ismeretes, az 
1865—1866-ban született népfelkelőket a 
szolgálatból elbocsátotta A honvédelmi 
miniszternek ez a rendelete természetesen 
nem intézkedett a fölmentett népfürdőkről 
is, amit sokan úgy értelmeztek, hogy a 
felmentett 186.. 1866. cvfolyambeli nepföl- 
kelöknek, ha fölmentésük lejárt be kell 
vonulni A honvédelmi miniszter most 
rendeletet adott ki, hogy az. 1865. 1866. 
évfolyambeli népföikelőknek egyáltalán nem 
kell bevonulniok.

A n a g y v i l á g b ó l .
Nem jó a gyermekeket fe lü g y e lt  

nélkül hagyni. Stettinben egy hadbavon ült
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szabómester felesége elment hazulról élel
miszert beszerezni s négy gyermekét, akik 
közül a legidősebb 6 éves, a legkisebb 
pedig 3 hónapos volt, otthon hag/ta a 
szobában Az egyik gyermek játékközben 
földöntötle a lámpát, meggyuladtak a bú
torok és mi; d a négy gyermek benne 
égett a lakásban.

Papiring és papirgaliér Csehországi 
gyárakban papirszövetből készült ingeket 
és gallérokat készítenek, amelyek állítólag 
a mosásban is kitűnően bevállnak.

Rövid hirek. A spanyol király madridi 
palotájában egész múzeumot állíttatott össze 
azokból a tárgyakból, bombákból pokol
gépekből stb., amelyek az ellene intézett 
merényletekkel vannak összefüggésben, Ott 
látható többek között annak a lónak az 
átlyuka ztott bőre is. amelyet az a bomba 
ölt meg, amit a király kocsija elé dobtak 
párisi látogatása alkalmával.

Évenkint körülbelül nyolcvanezer elefán
tot ölnek meg az értékes elefántcsontért.

Mennyibe kerül egy pergőtűz ? Per- 
fim, francia tábornok számítása szerint egy 
50 kilométer hosszú lövészárokfront szét- 
rombolására 40 millió tüzérségi lövedék 
szükséges, amely a legolcsóbb számítás 
szerint is körülbelül 10 milliárd koronába 
kerül és ennyi lövedéknek az előállításán 
egy millió munkás két évig dolgoznék.

O lvassuk  a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb knien 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot’.

Január 6. vasárnap, Máthé 2, 1 — 12.
„ 7. hétfő, Zsolt. 27, 1—6.
„ 8. kedd, „ 27, 7—14.
„ 9. szerda, „ 31, 1—9.
„ 10. csütört., „ 31, 10—19.
„ 11 péntek, „ 31, 20 —23.
„ 12 szombat, Máthé 14, 1—12.

A 19. gyalogezred altiszti étkezdéje 
Körmenden feloszolván, többek között 

300 liter legjobb minőségű

T  e  fi p  ó  1 1 ó  j  ti
maradt (Egy csésze forró vizbe egy 
evőkanállal véve némi cukor hozzá
adásával kész a legkitűnőbb zamatos 
rumos tea.) Egy liter 350 —400 csésze 
teának felel meg. Fenti quantum 
literehkint legalább 5 liter vételnél 
(postán küldhető) 32  k o r o n á é n  
kiárusittatik. 25 liter vagy nagyobb 
vételnél frankó szállítás. Bővebb fel
világosítást Kroli őrmester Körmen

den ad.

Külön füzetben is megjelent
Szalay Mihály

MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden Összefoglaló nép
irat, amelyet a dunántúli 
egyházkerület I díjjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre úgy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ára 30 fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér.

Megrendelhető Wellisch Bélánál Szent- 
gotthárdon (Vas-m )

Jó könyvek!
Antal G. : A gályarab szabadiiá Ruyter . . — 80
Albert J. : Túl az óperencián (mesék) . . .  1 80
Babny K. : Nádfödeles házak alatt . . . .  T80
Borsos I. : A pályarabok története . . . 1 -80
Czipott G. : Csendes órák (háborús). . . .  T0

■ „ „ Gyászos mezők, két ezred éven
át vérző város — 20

Csengey G. ; Vallásos költemények . . . .  1 —
Csite K .> Az éu m úzsám ...........................................2-—

„ „ Az áruló . . ■. „ ...........................2 '—
„ Árva libák ...........................................2 —

Dingha B ; Hol volt, hol nem volt (mesék) . 1 80
Farkas M.-né : Történetek az életből. . . . T80
Fenyves E. : Zsedényi István gályarab . . . — 10
Gagyhy D. : Mária n ő v é r ........................................... 1*80
Gyurátz F. ; Hrtoltára (im ádságos könyv) . . 2*50

„ . Hősök k o r a ......................... 1-80
Hamvas .1. ; Mesés tö r t é n e te k .............. T80
Kapi B. : A boldogság könyve . . . . . . .  1 80

, „ Patikáriusék b ib liá ja .......................... — T0
„ „ Pálfv J ó z s e f ........................... ..... —-30

Kovács S. : Két vértanú a XVII. szazadból . —T0
„ „ Bocskay Istrán . ’  ...—.30

Masznyik FT ; Képek az ókori kér. egyház
tö r té n e té b ő l.....................  . . . .  P80

M asznyik E. ; Luther aranymondásaiból . . —*80
Payr S. : Hárfg hangok (vall. költ. > . . . .  ?

„ „ Fabry G e r g e ly ......................... P —
„ „ Mária D o rn tty a ........................—-20
„ „ Erdősi János reform átor . . . .  —-30

Pethes J . ; M elanchton é 'e te ...................—-80
Pósa L. : Arany liget (költemények! . . . .  P80
Sántha K. : í?sivora 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 történetek( . . .  P60
„ „ Nótaszó a tábortűznél (háborús

d a lo k ) ............................................. —'20
Szeherényi L. : Luther é le te ...................—*40
V argha Gy.-né : D icsőség Istennek (költem.) 2-40
Zsilinszky M. : Székács József püspök é le te . —*40 

„ „ Kermann Dániel püspök élete — *80
Az itt felsorolt könyvek kaphatók Wel

lisch Béla könyvkereskedésében S/entgott- 
hárdon (Vas m.).

J

i

Hirdessünk a „H arangszó“-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. 23—52

Ki biztos eredményt akar elérni a »értések hizlalásánál é» biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedese 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 é s  T s a
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

I
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Felelős szerkesztő és kiad): Sz a l a y  Mihály Gyékényes.
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

ElflAzatéa l  á r a  9 6  s z á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d e s s é l  4  K 6 0  f ,  c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  Q Y É K É N Y E 8 -re  ( S o m o g y  m e g y e ) ,  e l ő f i z e t é s i  d i j a k  
a  H A R A N Q 8 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D - re ,  r e k l a m á c i ó k  S Z E N T O O T T H Á R D - r a  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

„Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.“ 16. Zsolt. 6.

TARTALOM:  Szabó Gyula: Anyám útja. (Vers.) — szm. : Súlyos örökség. — Indokolás. — Endreffy János: A reformáció 
vértanúi — A világháború eseményei. — Káldos István: Karácsony a Piáve partján. — Gyermk-Világ. — A Harangszó perselye- 

— T á r c a .  Ferke Ákost: Dicsőség és becsület. (Vers.) — Csite Károly: A hála virága. (Elbeszélés.)

Anyám útja.
Egyik kicsi templomba vezet,
5 a kél áldott szorgalmas kezet 

I Kulcsolja hő. igaz imára.
, „Köszönöm a kegyelmed" mára.
I írtak az én fiaim. Atyám,
I Látod lelkem, rettegő szivem 
> Óvjad őket sok véres csatán.

I Kertbe visz a második útja.
) (Ottan áll meg falum vasútja.)

S zív dobogva vár percet, órát 
Néz fehéren rózsát, violát. 
r-  Régen Írtak... jönnek biztosan... 

[ Tán meglepnek?... elment a vonat... 
) Újra, másnap reménnyel ott van 

Reggel, s ha jő csendes alkonyat.

i Két fiát várja minden órán 
ü Édes, jó gaíamblelkü anyám.
Á Angyalszíve hangosan dobog, 
i ha a vonat messziről robog.

S ha elszaladt — nyíló rózsára

Könnyes szemek drága gyöngye hull 
S az én szegény anyám házára 
Aíomtaían éjszaka borul.

SZABÓ GYULA.

L,Sulyos örökség .
A reformáció 400 éves jubileuma 

után az ötödik század elején állunk. 
A jubileum éve szinte ránk paran
csolt, hogy vessünk számot magunk
kal : becsüljük fel a ránk maradt 
örökséget; állapítsuk meg mai értékét, 
kamatoztatását; tájékozódjunk; hol, 
hogyan állunk, mit vár tölünk a 
világ, mit várhatunk mi a világtól s 
milyen feladatokat vet elénk a refor
máció uj százada?

A múlt öröksége mérhetetlenül 
nagy. El sem lehet mind sorolni, 
mennyi áldást köszönhet a világ a 
reformációnak, mert hatása kiterjedt 

] tudva, vagy tudatlanul az emberi élet 
és fejlődés minden mozzanataira. A 
reformáció az evangéliommal uj lelket 

| lehelt a világba. Amint az evangéliom

lelke egészen uj emberekké tette a 
reformátorokat, úgy hogy uj lett ér
zésük, gondolkodásuk, törekvésük, 
Istenhez, önmagukhoz, a világhoz való 
viszonyuk: épen igy kicserélődött az 
evangéliom hatása alatt a világ érzése 
gondolkodása, törekvése s egész fej
lődésének iránya. Ahol egyszer érvé
nyesülni kezd az evangéliom, rányomja 
a maga nemesi bélyegét az emberekre 
s az emberi alkotásokra egyaránt. 
Az evangéliom, lelket tud verni a 
félhalottakba s uj életet tud támasz
tani a romokon is.

Ennek a nagy örökségnek: az
evangéliomnak hajtása lett a többi 
örökség, amelynek letéteményesei, sá
fárai elsősorban mi vagyunk. Ilyenek 
a hit, a lelki szabadság, a lelki bé
kesség, az ősök áldozatkészsége, 
szenvedése s ránk hagyott sok nagy 
alkotása, amelyeknek áldását ma 
háborítatlanul élvezhetjük.

Nagy, de egyúttal súlyos, felelós- 
séggel teljes a mi örökségünk. Sokat 
kaptunk, sokon kell sáfárkodnunk, 

i sokról kell számot adnunk. Annál
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súlyosabb, mert nem emberi örök
ségről, nem múló javakról, hanem 
Istentől ránk bízott, örök kincsekről 
van szó s olyan mértékben lesz lel
kileg gazdagabb a világ, amilyen 
mértékben mi ezeket a kincseket a 
világban forgatjuk és velük azt gaz
dagítjuk.

Súlyos, szinte megdöbbentő a mi 
örökségünk, mert nagy része kama- 
tozatlanul, elásva és elfeledve maradt 
ránk, vagy magunk ástuk el kamatoz
tatás helyett. Ami megvan is, mintha 
elvesztette volna értékét és hivatását. 
Vannak templomaink, de nem tudják 
az életet jobbá formálni. Vannak 
iskoláink, de nem tudnak egyházunk 
számára igazi oszlopokat nevelni. 
Vannak felsőbb iskoláink, de nem 
tudnak olyan vezetőket adni, akiket 
a Kiisztus szerelme szorongat és 
hajt a munkára. Vannak evangélikus 
családjaink, de nem tud belőlük 
evangélomi társadalom összetevődni, 
mert nincsenek evangéliomtól áthatott 
szivek és evangéliomi szellemet ki
sugárzó életek. Az evangélikus hit a 
szájnak hitévé vált, amelyet nem 
érez át a s z í v  s  megerősítés helyett 
meghazudtol és megcsufol az élet. 
Minden evangélikus embernek úgy 
kellene járni a többiek között, mint 
egy magasabb, tisztább világ követé
nek és sokszor ők sülyednek a leg
mélyebbre, mikor teljesen hitetlenekké

válva a föld porához tapadnak és 
istentelen kézzel maguk szabják meg 
azt is, hogy a gyermekáldásból 
mennyit tartanak áldásnak és mennyit 
akarnak nem Isten és nem az emberi 
társadalom, hanem pusztán e világ 
szolgálatára szentelni és fölnevelni.

Mindennek az oka: az evangéliom 
megvetése Ha nincs evangéliom, 
nincs hit; ha nincs hit, nem lehet 
keresztyén élet. Aki betemeti az 
evangéliom forrását, sorvadásra Ítéli 
a hit fáját s képtelenné teszi, hogy 
jó gyümölcsül jó életet teremjen. Ha 
gyümölcseiről ismerni meg a fát, 
egyházunk és a magunk élete hitünk 
fáját ma elrettentőén erőtlennek és 
élettelennek mutatja

így állunk; ide jutottunk. Öt talen
tum birtokosai volnánk és mégis 
szegények vagyunk. Vezetésre volnánk 
hivatva és lassanként leszorulunk az 
utolsó helyre Aki nem becsüli magát, 
ne várjon mástól megbecsülést. Aki
nek nincs, vagyis talentumával úgy 
él, mintha nem is volna, attól a 
hütlenül kezelt kincs elvétetik és 
olyannak adatik, aki jobban tudja 
forgatni.

Hogy milyen kevésre becsülnek 
bennünket, azt látjuk abból, hogy az 
államtól törvényes jogainkat, a fele- 
kezetek közti egyenlőséget és viszo
nosságot, az egyetemen a lelkészkép
zést sem tudjuk kivívni, mikor már

Tárca.

Dicsőség és becsület.
A m agyarnak?!... A magyarnak! 
Nincs a földön párja !
Dicsősége a világot 
Viharozva járja !
Fel-felnéz a magas égre,
De a gálád ellenségre 
Vasököllel sújt a kar;
Haragra ha szive gyűl:
Úgy a fergeteg se dúl,
Mint a m agyar!... A magyar!...

-.A magyarnak?!... A magyarnak! 
Nincs a földön párja !
Becsülete a világot 
Aranyozva járja !
Fel-felnéz a magas égre;
Vérrel Írja oda: B éke!...
S ölel majd, s nem öl a kar!
S ha begyógyult minden seb :
A galamb se szelidebb 
Mint a magyar!... A magyar!

Ferke Ágost

A há la  v ir á g a .
Elbeszélés.

— Irta: Csite Károly. —
II.

Soha oly vidám fütyszóval nem tar
tott Laci még haza, mint akkor, azon 
édes, boldogító meggyőződéssel szi
vében, hogy Magda viszont szereti őt.-

Tehát most már lehet a további 
tervekről gondolkodni!

Erős kavargó szélrohan vágtatott 
végig az utcán. Lacinak minduntalan 
kalapjához kellett nyúlni, hogy le ne 
kapja fejéről a szélroham.

— Ne, te ne 1 Minden becsületes 
szél megszokott szombat este állani 
s te még azt se n teszed meg! — 
dörmögte a legény s abban a pilla
natban későn kapott már a kalapjá
hoz, lekapta fejéről a szél.

— Ejnye, a huncut tréfádat, te 
szélbanya, ne incselkedj velem ! Nincs 
nekem ennél az egynél több kalapom 
s ezt sem úgy loptam, tehát nem ad
hatom oda, — iramodott Laci a ka
lapja után, azaz iramodott volna, ha 
látta volna, merre röpíti s forgatja a szél.

a katholikusok és reformátusok is 
egyetemen képezhetik ki leendő lel
készeiket Az istentagadó uj társadalmi 
irányok követői pedig nyíltan lábbal 
tiporja mindazt, amit mi szentnek 
tartunk és hirdeti, hogy a protestánsok 
betöltötték hivatásukat a múltban, 
többé már nincsen szükség rájuk. A 
kath. egyház viszont azzal biztatja 
magát is, minket is, hogy az elerőt- 
lenült evang. egyház visszaadja híveit 
ő neki. Ezt a reménységet nem kisebb 
ember, mint a kalocsai érsek igy 
fejezte ki: »Mily szép és felséges 
jelenet lenne az, ha az elszakadásnak 
közeledő négyszázados emléknapja a« 
visszatérés, a kibékülés, az egyesülés 
ünnepévé avattatnék. De bármikor 
fog is ezen várva-várt, elmaradha
tatlan ünnep bekövetkezni, mi addig 
is buzgó szívvel fogunk elszakadt 
testvéreinkért imádkozni, hogy a jó 
Isten őket tévedéseikből kiszabadítani 
és a szent kath. és apostoli anya- 
szentegyház kebelébe visszavezetni 
méltóztassék.c

Tehát mit vár tőlünk a világ? Már 
semmit. Csak azt. hogy félre álljunk 
és behódoljunk. Mit várhatunk a vi
lágtól ? Semmit. Csak eltiportatást és 
beolvasztást.

Mi a feladatunk az uj század ele
jén ? Az, hogy végre fölébredjünk. , 
Legyünk tisztában magunkkal is, a 
világgal is. Aztán szedjük elő elásott

Másfél óráig kereste a legény ka
lapját a homályba borult utcán s tel
jesen kiizadt a nagy keresésben, még 
sem találta meg. Sőt másnap kora 
hajnalban is hasztalan kereste, haja
don fővel. Úgy eltűnt a szép kis pörge 
kalap, mintha a föld nyelte volna el. 
Elnyelte ugyanis Mihály Qyuriék tuli
pános ládája.

Szabados Lacit így érte a szégyen, 
hogy kalap nélkül kellett a szép Isten 
áldotta vasárnapon (elült arra már 
a szél) járnia, kelnie az utcán s úgy 
hajtotta gazdája marháit is itatóra a 
faluvégi kúthoz. De kalap ide, kalap 
oda, nem fájdult meg hiányától Laci 
feje, hanem más valami keserítette 
el szegénynek a szívét.

Bokor Katica, a csalfa szemű, gú
nyolódó természetű, nótás szájú szép 
leányzó nótát csinált Szabados Laci 
esetéről s már az estén széliében, 
hosszában dalolták a faluban :
Gyöngyöm Laci vígan fütyöl az utcán : 
Sej, a virág szép a legény kalapján ! 
Addig járom én is e nagy világot,
Mig talá'ok egy kis nyíló virágot.

Sej, a virág szép a legény kalapján !
De legszebb a fölszegi kis árvalány,
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gazdag örökségünket és kamatoztas
suk. Mutassuk meg, hogy nem va- 
igyunk érettek a halálra; élni, hatni 
sakarunk. Mi ránk vár a világnak 
evangéliommal való megtöltése s 
ezáltal ismét újjá teremtése.. Nagy 

• tfeladat, súlyos örökség, de el kell 
végeznünk, mert ettől függ megma
radásunk, további életünk. Ilyen tu
dattal és ilyen elhatározással induljunk 
neki a reformáció ötödik századának.

szm.

I  n d o  k o l á ^
-az 1848. XX. t.-c fokozatos végrehaj

tásáról szóló törvényjavaslathoz.
Gróf Apponyi Albert az 1848. XX. 

)t.-c. fokozatos végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat indokolásában többek 
között a következőket mondja : Mind

jobban érezhető szükséggé vált az 
I 1848. évi XX. t.-c. 3. §-ának korszerű, 
a törvény szellemének, a fennálló 
viszonyoknak és az állam pénzügyi ké

pességének megfelelő megvalósítása
E törvényszakasz valódi célja, ter

jedelme, megvalósításának módja felől 
maguknak az érdekelt egyházaknak 

rtnézete is szétágazott. Ha tehát a 
^kormány a 48-diki törvényhozás ez- 
lirányu rendelkezésének meg akar 
• felelni, határozott vezérelvet kellett 
nmaga elé tűzni. Ez a vezérelv pedig j

Ma Isten is úgy akarja, a nyáron
0  lesz az én sziveni-párom, virágom
Sej, a virág szép a legény kalapján !
Ezt dalolja minden legény, minden lány.
Rózsám Laci is mindaddig dalolta,
Mig kalapját a szél el nem sodorta.
Pörge kalap búcsúi mondott örökre.
Szivem Laci nem mehet a fölsz. gre.
Nincsen kalap: mire tűzzön virágot?
Kis árvácskám sirathatod a párod !

Ez a gunydal úgy elkeserítette La
cit, hogy faképnél hagyta örökre a 

^szülőfaluját. Jól lehet, azért ment 
/városi kenyeret enni, mert sugár 
'Magda is a vámosba szegődött szol
gálatra. De tudja a jó ég, hogy volt. 
nmint volt, nem találta helyét a vá

rosban. A szive hívta, vonzotta vissza 
báz édes szülőfaluba.

— Jaj, csak ne csúfolnának ki ott- 
rihon annyira, úgy itt hagyqám a por- 
<] fészek városát, hogy azt is eltagad- 
n nám.laktam-evalahabenne! -  mondta 
b egyik vasárnap délután Magdának, 
ti mikor a piaci nagy komédiás sátort 
ri bámulták többed magukkal

— Én nem panaszkodhatok semmit 
r sem. Sőt soha nem volt ilyen jó dől- 
o gom, mióta csak eszemre emlékszem, 
t mint most Egy koszton vagyok az

csak olyan lehetett, mely az 1848. ! 
XX. t.-c 3. §-a alapgondolatának, 
igazi céljának, a történelmi fejlődés
nek, az állam érdekének megfelelt.

1 Ez pedig nem lehet más, mint az, 
hogy a bevett vallásfelekezetek tör
ténelmileg fejlődött, törvényileg elis
mert autonómiáját tiszteletben kell 
tartani s az állam anyagi segélyezését 
ott és annyiban kell nyújtani az egy
házak meghallgatása mellett, ahol és 
amennyiben ezen egyházak állami és 
köztársadalmi célokat is megvalósíta
nak, mint a közoktatásügy és jóté
konyság mezején, a szorosan egyházi 
célok terén pedig ott, hol a hívek 
teherviselési képességének határa vég
ződik, vagyis ahol a reájuk nehezedő 
egyházi terheket anyagi összeroska- 
dások, erkölcsi bajok és köztehervi
selési képesség csökkenése nélkül 
elhordozni már nem képesek.

Ezért a jelen törvényjavaslatnál 
alapul azok a számítási adatok szol
gáltak, melyeket a benne segélyezni 
szándékolt egyházak hivatalos szervei 
az egyházi erőforrásokból nem fedez
hető szükségletek kiszámítását illető
leg megállapítottak.

Már 1907-ben, első miniszterségem 
idejében meggyőződtem arról, hogy 
a prot. egyházak egyházi szükségle
teiket csakis nagyobb állami segéllyel 
képesek fedezni és kielégíteni... 
Áthatva az 1848. évi XX. t.-c.-ben

| urakkal s aztán milyen jó mindenki 
hozzám! A tekintetes asszony még 
kötésre is tanít. Azt mondhatom, hogy 
nem is dolog az, amit most kell vé
geznem, ahoz képest, mit otthon a 
faluban dolgoztam, — mondta Magda.

— Hát iszen nekem sem az a ba
jom. hogy megkellene szakadnom a 
dologban, hanem a rabos, kifordított 
állapotot nem tudom megszokni s 
irtózom a nyik-nyuk városi koszttól 1 
Teremtő Atyám, mit adnék azért, ha 
még egyszer jól lakhatnám igazi tu- I 
rós csuszával, avagy rétessel!

— No, várj csak, majd sütök, fő
zök én neked jobbat is annál, mint 
a falun ettél! mondta Magda sze
mérmes mosolygással.

— Haj, tudnék hát csak odahaza 
egy kis hajlékra szert tenni, hogy 
abban főznél holtunk napjáig nekem, 
mint hites uradnak ! Én lennék akkor 
a világ legboldogabb embere! — 
mondta sóvárgó szívvel a legény.

A falu rajongó fia addig-addig sírta 
vissza a pacsirtadalos, búzavirággal hi- 
ines, aranykalászos mezőnek és a tün
dérmeséket susogó, madárdaltól zengő 
erdőnek bűbájos világát mig, egyszer

19.

foglalt elvek igazától, külön törvény
ben alayitványszerüleg kívánom biz
tosítani az egyházak e jogigényét az 
állammal szemben, nehogy az egy
házak ezen legelsőrendü érdekeinek 
kielégítése a váltakozó kormányok 
irányzatainak alávetve legyen . .

Arról is biztosítani kell az érdekelt 
egyházakat, hogy azon segélyeket, 
melyeket eddig különös törvények 
létesítettek, vagy amelyek szerződésen 
alapulnak, vagy amelyek költségvetési 
törvényben eddig is meg voltak sza
vazva : azok élvezetében az érdekelt 
egyházak tovább a is meghagyatnak, 
illetve ezek a segélyek  a jövőben le 
nem szállíthatók, mert ellenk'ező eset
ben az állam úgy tűnnék fel, hogy 
elveszi az egyik kezével, amit a má
sikkal adott.

Ázt sem zárja ki e törvényjavaslat, 
hogy amennyiben a jövőben igazol
nának a szóbanforgó egyházak oly 
szorosabb egyházi célokat, melyek 
viselésére a hívek anyagi terhe elég
telennek bizonyulna, s melyek egyházi 
szempontból okvetlenül szükségesek ; 
az állam törvényhozása, a segélyezés 
jogosságának, mértékének és az állam 
pénzügyi helyzetének gondos mérle
gelése után ily további segélyezést 
megállapíthasson

Ä legfelsőbb felügyeleti jog érvényes 
gyakorolhatása érdekében, illetve az 
1897. XX. t.-c. rendelkezései értel-

bucsuzóra jelent meg Magda előtt.
— Isten veled, Magda! Egy kis 

ideig nem látsz s híremet sem hallod !
— Vissza mégy a faluba"?! — 

kérdezte Magda némi ijedtséggel.
— Oda készülök, de előbb egy kis 

kitérésem lesz. Elmegyek előbb Ame
rikába, Katiform i tartományba, ara
nyat ásni s egy év, avagy kettő múlva 
haza jövök, kinccsel megrakodtan. 
Megveszem akkor a legszebb fundust 
a faluban : tűzfalas, zöld zsalugáteres 
házat építtetek rá s abba repítelek 
téged, mint édes feleségemet!

— Ne menj el, Laci! Nem hiszek 
én a Katiforma ország kincsében ! — 
marasztalta Magda esdő szívvel.

— Elmegyek, Magdám, mert be
láttam, hogy nem jó szegénynek lenni!

Tudod, mily kevésre, semmire be
csülik a szegény ember gyerekét?! 
így egész életünkön át csak a mások 
kutyája lennénk . . Vársz-e rám, 
Magda lelkem, mig haza kerülök ?

— Várok, Laci, de én jobban sze
retném, ha itthon maradnál!

— Vársz-e rám két évig?
— Várok ötig, akár tizig is, de 

azért maradj csak itthon ! . . Folytatjuk.
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méhen a törvényben megszabandó az 
a feltétel, hogy mindegyik segélyezett 
egyház külön-külön a részére meg
állapított tőkeösszeget illetve évjára
dékot a jelen javaslat alapján meg
alkotandó törvényben kitűzött célokra 
és pedig a megszabott összegben és 
arányban köteles fordítani, valamint, 
hogy ennek megtörténtéről a fennálló 
jogszabályok értelmében a kormány
hoz minden évben elszámolást köteles 
bemutatni.

Érdekes a törvényjavaslat 8. §-ának 
indokolása. A 8. § ugyanis igy szól : 
Az 1848. évi XX. t.-c. 2. §-ában 
minden törvényesen bevett vallásfe
lekezetre nézve megállapított tökéletes 
egyenlőségnél és viszonosságnál fogva 
egyik vallásfelekezet hívei egy más 
vallásfelekezet előnyére vagy céljaiba 
semmi ám  alatt meg nem adóztat
hatók. E paragrafus indokolásában 
a miniszter többek között a követ
kezőket mondja: A törvényjavaslat
8. §-ában az 1848. évi XX. t.-c. 2. 
§-ában lefektetett jogegyenlőség és 
viszonosságnak nagy elvét kívántam 
egy nagy lépéssel előbbre vinni és 
gyakorlatilag megvalósítani azáltal, 
hogy egyik vallásfelekezet hívei se 
legyenek megadóztatva egy más val
lásfelekezet előnyére, s viszont ne 
gyakorolhassanak más vállásfelekezet 
tagjait megillető jogokat, kétségtelen, 
hogy e tekintetben hazánkban több 
helyen téves gyakorlat  fejlődött ki, 
mely a jogegyenlőség és viszonosság 
elvével nem egyezik meg. Ez méltán 
lett azután a vallási érzékenységnek 
és békétlenségnek okozója. (Ott volt 
legutóbb a külsővathi eset. Szerk.)

A reformáció vértanúi.
Németből: Endreffy János.

IV.
1564-ik esztendő augusztus 20-án, 

egy vasárnap reggelen 9 és 10 óra 
között történt, hogy két fiatal kéz
műves: Destailleur Hugó és Pic Já
nos, az egyik 22, a másik 18 éves, 
hallgatva mentek ki Törnek város 
kapuján. Nem akartak az Ur napján 
kedvteléssel, mulatással, üzleti dol
gokkal foglalkozni, hanem bensőleg 
építeni akarták egymást a hit által.
A városban mindenütt kémek vették 
őket körül, ezért mentek ki isten 
szabad ege alá. Menés közben a 
szentirás egy mondása fölött elmél
kedtek és okulást és vigaszt keres
tek egy vallásos iratban melyből Hu- i 
gonál több példány volt. De Isten I

szabad ege alatt sem voltak bizton
ságban; formáktól nem kötött isten 
tiszteletükben hirtelen megtepték őket, 
kiszakították kezükből a vallásos ira
tot és gúnyosan szemük elé tartották, 
mint eretnekségük bizonyítékát. Mi
dőn megérkeztek a börtönbe, megfo
gadták egymásnak kölcsönösen, hogy 
az igazság vallásában rendületlenül 
kitartanak mindhalálig Már másnap 
kihallgatták őket. Erőteljesen bátorí
tották, vigasztalták egymást ott is. 
Ezért szétválasztották őket egymástól 
és mindegyiket külön börtönbe csuk
ták. Ott a barátok vették át a kín
zás ocsmány műveletét, hogy éltéi it- 
sék őket meggyőződésüktől. Dacára 
tanulatlanságuknak, feltűnő józanság
gal feleltek meg nekik és a hit min
den pontját tudták az Isten Igéjéből 
támogatni. A börtönből levelezhettek 
övéikkel, miáltal egymást vigasztal
ták és erősítették. Két ily levél az 
utókorra is fönmaradt. A hit erejéről, 
a Krisztus szerelméről, a Jézus nyom
dokán való kereszthordozásról tesznek 
benne tanúbizonyságot, rettenthetetlen 
bátorságról, a legkínosabb halálig 
való kitartásról beszélnek soraik, mig 
Isten letörli majd könyeiket.

Igv ült a két barát hét hónapig a 
börtönben; mindegyik egyedül, kínozva 
és kiszolgáltatva az ördögi barátok
nak. De szivük nem fáradt bele a 
hitbe, nyelvük az Ur dicsőítésébe és 
magasztalásába, kezük szorgalmasan 
küldözte övéiknak a vigasztaló ira
tokat és a nagvon üldözött torneki 
gyülekezetnek.

Végre megjött a várt nap. midőn 
mint az Ur vértanúi tehettek bizony
ságot lelkűk hitéről. Az 1565-ik év 
március 22-ik napján lüzhalálra Ítél
ték őket. Mint egykor István vértanú 
Örömmel és benső vigsággal fogadta, 
amint hóhérai kövekkel szétzúzták 
fejét, ily érzéssel ment e két ifjú is 
vígan a vesztőhelyre. Útközben még 
megszólították egyik-másik ismerősö
ket: »Isten veletek kedves testvéreink, 
mig majd viszont látjuk egymást az 
Ur színe előtt!«

A vesztőhelyre megérkezve imád
koztak és megköszönték a fölsőség- 
nek azt a szabadulást, melyben őket 
a halál által részesülni engedte. Azu
tán a 41-ik zsoltár utolsó versét éne
kelték

Midőn a barátok ezt hallották, siet- 
teték a hóhér pribékjeit, hogy fojt- ; 
sák meg az eretne eket, ami a leg- j 
borzasztóbb módon történt meg. -Mi- j 
dőn Pic János embertelen kínokat , 
szenvedett, Hugó hangos szóval bá
torította barátját: »Bátorság, testvé

rem, bátorság, bátorság! Még egy 
pillanat és viszontlátjuk egymást az 
Ur szine előtt örök boldogságban!« 
Így haltak meg mindketten borzalmas 
kinok között és lettek az igazság 
vértanúi — a diadal boldog tudatá
ban. Folyt. köv.

A világháború eseményei.
Hogy annak az áldott békének 

mennyi akadállyal kell megküzdeni, 
azt mi sem igazolja jobbán, mint az 
oroszokkal meglepő fordulatokban gaz
dag béketárgyalás. Reményteljesen 
indult meg, mig aztán négy hirtelen, 
egész váratlanul majdhogy félbe nem 
szakadt. Oroszország kormánya * 
ugyanis semleges földön akart csak 
tovább tárgyalni, (természetesen Ang
lia bujtogatására). A középhatalmak 
képviselői azonban ragaszkodtak a 
breszt-litovszki tárgyalások folytatá
sához. Végre aztán az oroszoknál 
újból győzött a jobbik fél s elindultak 
Breszt-Litovszkba s újra felvették a 
tárgyalások elejtett fonalát A közép- 
hatalmak képviselői megállapították, 
hogy a tiznapi határidő letelt, ané1- 
kül, hogy a nyugati hatalmak csat
lakoztak volna, már most nélkülök is 
folytatják tehát a béketárgyalásokat.

Az antánt kormányai még mindig 
bíznak abban, hogy maguk felé for- ( 
dithatják a hadiszerencsét, vagy pedig 
valahogy másképp sikerül felülkere- 
kedniök.

Anglia egyébként most tette közzé 
újból úgynevezett háborús céljait. E 
szerint az antánt mindenekelőtt Bel
gium kártalanítását függetlenségének 
helyreállítását kívánja. Nem különben 
Szerbia, Montenegró helyreállítását. 
Elzász-Lotharingiának Franciaország
hoz csatolását. A középponti hatalmak 
csapatainak a megszállott területekről 
való azonnali kivonulását. Ausztria- 
Magyarország feldarabolását Anglia 
nagy kegyesen nem kívánja, de igen 
is ragaszkodik, hogy az olasz meg
kapja az olaszlakta vidéket. Románia 
a románlakta vidéket. Föltétlenül 
ragaszkodik a kis nemzetek, illetőleg 
nemzetiségek önrendelkezési jogához.
Hát ez nem egyenlő Ausztria-Magyar- 
ország feldarabolásával? Ami a német 
gyarmatokat illeti, azokat Anglia élőbb 
leszavaztatni kívánja, hogy valóban 
kivánják-e a német fönnhatóságot.

Ami a harctéri eseményeket illeti, 
lapunk zártáig különösebb dolgok 
nem fordultak elő. Az olasz harctéren 
erős tüzérségi tüzet jelentenek, nem 
különben hasonló a helyzet nyugaton.
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Az angolok 1917. nov. 20-tól 1918. 
jan. 2-ig Cambrai harctéren 227 
tisztet, 9b00 embert vesztettek fog
lyokban A németek zsákmányul el
szedtek tőlük 170 ágyút, 724 gép
puskát, 19 aknavetőt és 107 páncélos 
automobilt •

K arácsony a Piáve p a rtjá n
Karácsony este volt. Barátságos 

meleg szobában, a magunk készítette 
kemence tüzénél nyitott szemekkel 
álmodoztam. A nem is oly rég múlt 
kedves emlékei vonultak el lelki 
szemeim előtt S mig lelkem iszo
nyodva átvergődött a Piáve, Taglia- 
mento és Isonzó véres dicsőségén : 
egyszerre csak ismerős tájék körvo
nalai tűntek fel előttem s nemsokára 
jóleső érzéssel szülővárosom kedves 
és rég nem látott falai közt találtam 
magamat. Gyorsan haza érve, szinte 
átléptem már-már a karácsonyfától 
ékes hajlék küszöbét s kitártam kar
jaimat átölelni édes jó anyámat . . 
amikor megismételt erélyes kopogta
tás riasztott fel szép tündér álmomból 
s édes anyám boldogságtól siró arca 
helyett káprázó szemeim előtt állig 
felfegyverzett törzsőrmesterem jelent 
meg: Hadnagy urnák jelentem alásan, 
szakaszom készen áll az indulásra!. .. 
Aztán még egy-két szóból álló, a 
szolgálat lelkismeretes teljesítésére 
utaló rövid figyelmeztetés s az éjjeli 
őrség csakhamar elvész a sötét éj
szakában karácsony éjjelén. Az én 
lelkemre pedig kimondhatatlanul fájó 
érzés nehezedik. Derék katonáimra, 
fiaimra s azokra az áldott jó szülőkre, 
a szerető testvérekre, aggódó hitve
sekre. imádkozó gyermekre gondol
tam e pillanatban, akik a szent estén 
csak nehéz sóhajtások közepette, 
könnybe lábbadt szemekkel tudják 
ajkukra venni egymás nevét! Hány 
esdő fohász, hánv forró könv kiséri 
az én szakaszomnak, a 24 embernek 
léptét ? ! .

»* *
És ők karácsony éjjelén némán 

folytat ák Htjukat, mint az árnyak a 
kötelesség kijelölt ösvényein, mely a 
becsület gránátoktól felszántott me
zején vezet keresztül. — Mert az a 
pár ezer lépés, ami a szállásunkat 
elválasztja a Pó vizétől, valóban a 
becsület mezeje, mert itt minden 
lépésnél ezer halál leselkedik a gya
nútlanul haladóra ! - Lám még csak 
száz lépést sem tettek, amikor egy
szerre, mintegy vezényszóra a 24 
ember villámgyorsan levágódott a

földre s lélegzetét visszafojtva várja 
a pillanatot, mikor az olasz fényszóró 
megint tovább veti fényözönét. — 
Ilyenkor a legkisebb mozdulás az 
egész csapatra halálos veszedelemmel 
járhatna. -  Mert a fényszóró a szeme 
éjjel a tüzérségnek. De jó is volt az 
óvatosság! Alighogy eltűntek a föld 
színén az árnyemberek, má, le is 
csapott ijjedt villanással előttük két 
gránát. így a halálnak széles utat 
nyitó acéldarabok helyett csak a ké
nes füstből és a felvágott földből 
jutott egy kevés a lapulóknak.

Mint a gummilapda, ugranak me
gint talpra a vasi fiuk s gyors léptek
kel igyekeznek kikerülni a veszedel
mes helyet. így megy ez néhányszor, 
mig elérnek a töltéshez, amely már 
meglehetős védelmet nyújt a jöhető 
veszedelmek ellen. A tálján nem hisz 
nekünk, s mert nagyon fél tőlünk, 
nagyon szemmel tart bennünket. A 
Piáve sokágú vize ugyan elég ter
mészetes akadály, de az Isonzótól 
idáig már megtanultá a hiiszegő olasz, 
hogy valamint az egekbe nyuldf szik
lákon győzedelmeskedtek az alföld 
fiai, úgy nem fogja tudni megvédeni 
őket a vértől áradt Piáve sem, ha 
egyszer felhangzik, hogy: előre!. .

Szőlőkkel határolt kukoricaföldeken 
keresztül törtetve szerencsésen elérte 
a szakasz a töltést, mikor a figyelő 
őr állj, ki vagy? kiáltással s lövésre 
készen tartott fegyverrel elénk ugrott.
A tábori jelszó bemondása után ba
káim megkönnyebbülve futták ki ma
gukat. A három méteres töltés már 
jó védelem Ide már a fényszórók 
idegesen kutató szeme sem tud be
pillantani

Rövid vezényszók, s megkezdődött 
a szolgálat be, illetve elosztása. Káp
lár Barbarics 4 emberrel kimegy a
2-ős számú tábori őrsre. S már látni 
is, amint az acélsisakos alakok át
surrantak a töltésen s a túlsó oldalon 
megint összevárva egymást, teszik 
meg a még hátralevő pár száz lépést 
a viz partiáig. Az ijesztő csendben 
nem hallani mást, mint az acélszeggel 
kivert hegyi cipők éles csattogását a 
kavicsodon. S ma különösen hallgat
nak a fiuk !

A lelke mindegyiknek odahaza iár 
a nádfedeles kis kunyhóban, avagy 
címeres palotában. De a szive az 
helyén van mindegyiknek ! S ha jönne 
az álnok ellenség, a kötelesség érzete, | 
a haza reájuk irányuló tekintete egy 
utolsó istenhozzáddal, egy Isten segít
se! rögtön elfeledtetné velük szülőt, 
hitvest, testvért és gyermeket! Mert 
ilyen a magyar katona

Fegyverüket lövésre készen maguk 
elé fektetik, s meghúzódva a figyelő 
állásban, miket a törpe bozótok jól 
elrejtenek az ellenség éber tekintete 
elől, megkezdődik a feszült, az ide
geket őrlő figyelés, őrködés nem ki
csiny munkája S Isten tudja, miért, 
ma ez is oly nehéz.

Mig mereven nézik az előttük 
csabogva, sebesen tovarohanó vizet, 
ime tükrében mindegyik előtt az 
édes otthon képe jelenik meg!

Megszólal az egyik. Igazán gyer
mek még, aki négy évvel ezelőtt maga 
is még lelkendezre ugrálta körül a 
karácsonyfát. Hej Farkas bácsi! beh 
szomorú karácsonyest ez ! Szegény 
özvegy édesanyám bizonyosan az 
egész éjjel átvirrasztva ontja köny- 
nyeit reám gondolva ! Huszanhat hó
napja elmúlt azóta, hogy utoljára lát
tam ! Huszonhat hónapja, hogy utol
jára még egyszer szivére vont s forró 
csókokkal adta reám áldását, mely 
mindeddig talizmánom volt. S hogy 
eljöttem nincs, ki vigasztalja, nincs, 
ki értem hulló könnyeit szerető kezek
kel letörölné! özvegy szegény, 
árva vagyok én ! Nincs is a ió Iste
nen kívül más támaszunk, más párt
fogónk. De csak őt áldja meg a Min
denható, inkább rakja a mostoha sorst 
a megpróbáltatások súlyos terhét he
lyette is az én vállaimra! Ha meg- 
vérzi is, majd csak elviselem . Ez 
utóbbiakat az elérzékenyüléstől alig 
tudta kimondani, s egy hosszú pana
szos sóhaj után hosszú ideig töt üI- 
gette a hideg széltől kekre fújt keze 
fejével könnybelábadt szemeit mond
ván : Hát karácsony ez ?!

Majd a szivem szakadt le a nagy 
fájdalomtól. Hisz nékem is van édes
anyám, akinek talán szintén nincs 
egy nyugodt éjszakája miattam, akinek 
talán szintén könnyes ma a párnája.

A kinos csendet azután Farkas bácsi 
töri meg imigyen kezdve. Bizony saj
nálni lehet magára hagyatott édes
anyádat ! De lásd öccse, nem egye
dül vagytok ám, akik e szent éjsza
kán imára kulcsolt kezekkel tekinte
nek a magasba és váriák a bethlehemi 
csillag kigyulladását, mely szabadu
lást, megváltást jelentene számunkra 
a bűn, a halál szomorú fogságából. . .  
Itt vagyok ió magam is. Feleséget 
és négy neveletlen magzatot kellett 
odahaza hagynom ! Amig én lehet- 

j tem Isten után a kenyéradójuk, addig 
kezem szorgalmas munkájával, arcom 
verejtékével kikényszeritettem abból 
a pár holdnyi kis földből számunkra 
a biztos mindennapi kenyeret. De sze
gény anyjuk hiába tesz napot és éjt



eggyé, csak agyontöri magát, de el
űzni a nélkülözés, a szükség pajzsos 
férfi ujját még sem tudja !. Nehéz 
egy gyenge nőnek a családfőt helyet
tesíteni ! Usztég meg az idén a 'te r
més is olyan rossz volt! Még ami 
kis búzánk lett, hát az még megjárná, 
csak kurumpi termett vóna több !

Karácsonyeste van, 'de ez az én 
kis szógáimnak nem jelent örömet! 
Talán épen ma kér az a négy két 
pityergő, gődicsélő száj hiába cipőt, 
ruhát és puha, friss kenyeret!

Nekem is volna jogom panaszos 
kérdéseimmel ostromolni az eget. S lásd 
öccse én -még sem szállók perbe az 
én Urammal, aki nekem mindezideig 
gondviselő mennyei Atyám, kegyel
mes és áldó Istenem volt! Azért, ha 
néha-néha próbára is teszi az ő vég
telen bölcseségebe helyezett hitün
ket, bizodalmunkat, azért nem sza
bad egyszerre a hitetlenkedő Tamá
sokkal kisértenünk az Istent és át
koznunk születésünk óráját. Az Ö 
utai nem a mi utaink I Azért most 
is csak azt mondom, legyen meg az 
ő szent ^akaratja I. . .

M!* 4=
Tovább egyik sem folytathatta. Két 

villanás a folyó túlsó partja felől s 
a következő pillanatban iszonyú recs- 
csenéssel robbant szét gránát az őrs
től alig pár lépésnyire. A nagy lég
nyomás valamennyit földresujtotta. 
De az ijedtségen kívül más baja ! 
egyiknek sem lett. Talán épen most j 
szállt értük az egek urához egy forró j 
ima az édes Magyarországban. Úgy 
látszik az ebhitü tálján előtt most 
már az Isten sem szent !  Ez volt a j 
fiuk válasza a két gránátra, s figyel- ' 
tek megint tovább az élő szobrok, • 
mig nem két óra elteltével megérke- j 
zett a váltás, s ők pedig mehettek ; 
felmelengetni egy kissé átfázott tag- I 
jaikat.

Káldos István
hadnagy.

22. _______

G yerm ek -V ilág .
Reggeli ima háborús időben.

U j nappalra felvirradtunk,
Neked Isten hálát adunk.
Nagy jóságod, erős karod 
Mind e napig is megtartott.

Te ki gondolsz a madárra 
Hogy morzsáját megtalálja:
Ne maradjon senki éhen 
E szomorú, nagy ínségben. i

Óvd meg, akik harcban állnak1
Légy jó atyja az árvának!
Oszlasd el a gyülölséget,
Hosszú harcnak vess már véget!

Isten, a te erős karod 
’  Vezessen úgy, mint akarod.

Jó- s balsorsban vagy kószálunk,
Bízunk benned és imádunk.

Vándor.

Hogyan ünnepelte meg a mi 
gyülekezetünk a reformáció 

400 éves évfordulóját?*)
A gyékényesi gyülekezet 1917. évi 

október 31-én tartotta meg a refor
máció 400 éves évfordu'ójának jubi
leumát. E napon a délelőtti istentisz
teleten az alap ige: Istennek inkább 
kell engedni, mint az embereknek, 
volt Az istentisztelet végeztével a 
presbytérek és kurátorok úrvacsorá
val éítek Ezután következett a dísz- 
gyülés, amelyen Isten iránti hálánk
nak adtunk kifejezést, hogy e nagy 
napot megengedte érnünk. Ugyancsak 
kifejezést adtunk békevágyunknak. 
Majd következett a gyülekezet törté
nete, amelyet a lelkész olvasott fel. 
Ezután a jóltevők megörökítése. 134 j 
család adott 4615 K 6 f.-t. 72 gyér- j 
mek 561 K 50 f. Adunk ki erről az 
évről gyülekezeti emlékkönyvet is. 
Minden család kap emlékkönyvet és 
minden gyermek. Jegyzőkönyvbe fog
laltuk Rituper György 1000 koronás 
a'apitványát Fájdalommal emlékez
tünk meg hitünk küzdő és elesett 
katonáiról. Kértük az Istent, hogy 
vessen véget minél előbb e nagy há
borúnak. Délutáni istentiszteleten az 
alap ige volt: Az úrtól lett ez, mely 
csudálatos a mi szemeink előtt. Á 
beszéden kívül volt niég szavalat és 
fogadalom.

Gyékényes Kiss József
VI. osztálybeli tanuló.

*) Lapunk 33-ik számában közölt felhí
vásra beérkezett legjobb leírás.

j —  ■ 4  . . . . . . . . . . . . . . . . .
O lvassuk  a bibliát

Hol biblia a házban nincs, -r 
Hiányzik oil a legfőbb kinoH 
Tanyát a sá tin  ütött ott, *
De Isten nem lel hajlékot.

Január 13. vasárnap, Jakab lev. 4, 1 — 10.
, 14. hétfő, Zsolt. i45, 1 — 12.
„ 15. kedd. „ 145, 13—21.
„ 16. szerda, I. Móz. 1, 1—8
„ 17. csütört., „ 1, 9—13.
„ 18 péntek, „ 1, 14—19.
„ 19. szombat, „ 1, 20—23.
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A z e g y h á z  köréből .
Aki a HARANGSZÓ IX. évfolyamának 
első számát megtartotta, a2t előfize
tőink közé soroltuk s kérjük az elő
fizetési dijnak Körmendre sürgős 

beküldését.
Hat angalap. A hegyháthodászi (Vas m.) 

leánygyülekezet önkéntes adakozásokból 
1047 koronát gyűjtött harangalapra

Alapítvány. Jáni Józ ef es neje, tárnok
réti! lakosok, tragikus halált halt Sándor 
fiuk emlékének megörökítésére 200 korona 
alapítványt tettek a gyülekezet javára.

Segédlelkész hieghivás. Pivascsek La
jost Szászpelsöczröl Szennára (Nógrád m.) 
hívták meg segédlelkésznek.

Áthelyezések. Kapi Béla, dunántúli püs- 
pük Kovács István, pécsi segédlelkészt 

i Szombathelyre, Szekeres Sándor, büki s. 
j lelkészt Nagyalásonyba, Wölfd Gyulát pe- 
• dig Pecsre helyezte át.

Egyetemes közgyűlés. Az 1848 XX t.-c. 
j végrehajtásáról szóló törvényjavaslat pont

ról-pontra való letárgyalásáfa az ev. egy- 
i ház január 10 re egyetemes gyűlést * hivott 
| össze Budapestre.

Mórocz Lajos 5 0 kor névértékű 5,/2!7d- 
j os hadi kölcsön kötvényt ajándékozott a 

sárvári egyház ak azon kikötéssel, hogy 
a béke helyreálltakor ezen összegből egy 
harang vétessék „Béke velünk" felírással, 
nejének, Gömbös Ilonának emkkére.

A dombóvári kezdet kezdetén álló, de 
lelkes gyülekezet a napokban küldötte 
Széjjel gyűjtőivel, mellyel templom alapjá
nak gyarapítására a gyülekezetek és a 
hívek jóakaró támogatását, az áldozatkész
ségnek megnyilatkozását testvéri szeretettel 
kéri. A kicsi, küzdő egyháznak kérelmét a 
magunk részéröl is tisztelette'jes figyelmébe 
ajánljuk a „Harangszó“ nagybecsű olvasó 
közönségének. • '

Karácsonyi üzenetre adakoztak még 
a következők: Nagybarátfalui ev. gyűl. 
32 K, Simán Antalné Za'aistvánd 3 K, özv. 
Tóth Györgyné Lébény, Krajecz János 

\Zalristvánd 2—2 K, Erdős Pál Lébény, 
Tiboid Isívánné Zalaistvánd 1 — 1 K, Szal- 
ber Károly Szentgotihárd 80 f.

Nagybarátfalui gyülekezetben adakoztak 
a következők: Németh Lászloné Nagyba- 
ráifalu, Takács József és csa'ádja K'sba- 
rátfaiu 5 5 K, Limp György Ménfő 4 K, 
Szabados Sándo né Kisbaráthegy 3 K, Vajda 
Károlyné Ménfő, Németh Dánielné Csanak- 
hegy, Cseté Antal Ménfő, Gritz Pálné 
Csanakheey, Boczor Istvánné Nagybarátfalu, 
Boczor Györgyné Nagybarátfalu, Tar Mi
hály Gyorsast 2—2 K, Sal^kta lstvánne 
Ménfő 1 K Összesen 32 K.

Vönöczkön Szilveszter i istentisztelet 
előtt a ref. jub. alapra : Németh Rozália 
és Anna hajodonok 20 K, Nagy Karolina 
Szült István és felesége 12—12 K, Nagy 
József és felesége, Székelyi Károlyné 
10—10 K, Németh Ida, Palánki Károly és 
neje 5—5 K Orgonára : Kovács Ilonka em
lékére édes apja Kov. cs An'al 30 K, Nagy 
Karolnia 12 K, Bolla Jánosné elhalt fiai 
emlékére, Székelyi Károlyné 10 — 10 K, Szuh 
Istvánné 2 K. Rokkant katonák részére: 
Polánki Károly és felesége 10 K, Németh 
Ida 5 K, Hőbe ignáczné 4 K, Bolla Jánosné, 
Töke Erzsébet 2—2 K Harangszó terjesz
tésére : Pap Károlyné 2 K.



Jubileumi ünnepélyek és alkotások:
Felsöszakonyban a jubiláns ünnep alkal
mából adakoztak még : Kováls Gize’la K, 
H idegit RózlJ 6 K, id. Hidegh Sándor tem-' 
plom alapra 100 K, néhai Gaal Sándor 
özvegye Kolonits Irma és a Gaá! család 
fenntartási alapra 500 K

A zalaegerszegi cv. egyházközségben a ju
biláns alapra a köv. adományok folytak 
be: özv Girczci Józsefné, Koczor Gábor, 
Erdélyi György 100 — 10) K, Simon Kálmán, 
Simon Endréné, Kustán Sándorné, Király 
Kálmán, Mihályi Gyula, Ódor Géza, Ma
gyar Lajos, Nagy Pál, Nagy Gyula Eben- 
•panger Gyula, Tollner Dánielné sz. Mol
nár Franciska, özv. Baán G\uláné, Schnel
ler Ernő 50 —50 K, Perselypénz okt. 31-én 
42 46 K. Kovács István, Horváth J , Brenn 
Zoltán, özv. Dervarics Lajosné, Düh Fe
renc, K K 30 —30 K, Szalay Sámuel, Szíj 
Géza, Kercsmár Sándor, Mihály Sándor, 
Lágler Gottlieb, özv. Farkas Ferencné, 
Schmidt Viktor, Kenessty Gáspárné, Havas 
Rezső, Mesriczav Jenő, Jáross Imréné, Der- 
zsib Lajosn ', Báthory Józsefné, Agusztini 
Gyula, Balázsovits Józsefn\ Malacsics Ist
ván és n.-je 20—20 K, Stomesz Jánosné, 
Schneider István, özv. Baán Ferencné. Nagy 
Károlvné, Hufnágel János, Ruzsinszky Ká
roly, Mecséri József, Baán Kálmánná, Trü- 
kés Rezső 10—10 K, Pesti Józsefné 15 K, 
id. Kotárszky József, Lachner József, 5—5 K. 
Összesen 1607 46 K.

A farádi ev egyházközségben a ref. 
400-dos jub leumát okt. 31-én és nov. 4 én 
ünnepeltek meg. Okt. 31-én délelőtt ifjú
sági istentisztelet volt, délután pedig isko
lai ünnepély gazdag műsorral szinte a tem
plomban nagy közönség jelenlétében. Nov. 
4-én volt a gyülekezeti ünnepi istentiszte
let, melynek végeztével s az Úrvacsorájá
nak kiszolgáltatása után, díszközgyűlés volt. 
melyen a megnyitó beszédet, Szilvássy Dé
nes ur, legidősebb egyháztanácsos, mint 
felügyelő helyettes tartotta. Jubileumi alko
tásul a gyülekezet 3 hold földet vásárolt, 
melynek vételárához Kovács Mihály és neje 
Nagy Judit 400 koronát adományoztak. A 
gyülekezet ugyancsak jubileumi alkotásul 
1000 kor. gyűjtéssel templom alapot léte
sített, melyhez külön jubileumi adományul 
Németh Gyula és neje Szabó Ilona 1000 
kor., Hajba Sándor és neje 2 drb 100 ko
ronás hadikölcsön kötvényt adományoztak. 
Az ünnepi istentisztelet offertoriuma tem
plomalapra 28° kor. eredményezett

Nov 21-én özv. Bojtos Lászlóne, Jenő 
fia halálának évfordulója alkalmával, ki 
1916-ban az. olasz harcziéren hősi halált 
halt, szeretett jó fiának emlékére a gyüle
kezetnél 2000 koronás alapítványt tett

A nagybábonyi evang. es reform, test
véregyházak a reformáció 400 éves évfor
dulóját október hó 31-én közösen ünne
pelték meg. Az egesz nap lélekemelő ün
neplésben telt. D e. órakor a reform, 
templomban volt istentisztelet mely alka- . 
lommal Bándy Miklós evang. ielkész mél
tatta a reformáció nagy áldásait, míg az 
evang. templomban megtartott istentiszte
leten, 1 311 órakor. Szűcs Lajos reform 
lelkész tartott egyházi beszédet a hitből 
való megiga/ulásról. Délután az iskolai 
ünnepélyeket tartottuk meg. Az evang. is
kolai ünnepély gyermekistentiszielet kere
tében folyt le, melynek végén az összes 
gyermekeket »Emlékkönyvei“ ajándékozta 
meg a gyülekezet

Este 7 órakor egy min en tekintetben 
magas színvonalon álló vallásos estély zárta 
be az ünnepi napot. Az evang. egyház ent-
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lékkönyvet adott ki és jubreumi alap meg
teremtését határozta el. Nem különben e 
napon vezette be rendes gyülekezet hasz
nálatra az uj énekeskönyvet.

A kemenesmagasi-i evang. gyülekezet a 
reformáció 430 éves jubileumának emlé
kére templomépitési .Luther alap“-öt léte
sített azzal a feltétellel, hogy az alaptőke 
50 ;00 koronáig növeltessék! Az alapra az 
első adományt 2000 K-at Horváih János, 

.gyülekezeti felügyelő és neie Szántó Zsófia 
tették le. A nemes példán felbuzdulva ado
mányoztak meg e célra: Özv. Tompa Sán
dorné 1000 K, özv. Rudv Istvánné 20 K. 
Özv. Sitkovics Józsefné kegyeletből elhunyt 
jó testvére iránt a nevezetes évfordulón' 
150 K értékű úrvacsorái kehellyel ajándé
kozta meg a gyülekezetét.

A nőegylet is kivette részét a méltó em
lékezésből! Isten iránt érzett háláját azzal 
mutatta ki, hogy jubileumi díszközgyűlésen 
Szabó Istvánné elnöknö, javaslatára vagyo
nából 1000 K t templomdiszitési jubileumi 
alapra tett le s elhatározta, hogy az ala
pot mindaddig növeli, mig az a 6000 K-át 
el nem éri. A gyülekezet részére 340 K-ért 
vásárolt úrvacsorái boroskancsóra a kö
vetkező nőegyleti tagok ajánlották fel ado
mányaikat : özv Tima Józsefné, 20, Hor
váth Antalné 10, Böröndy Józsefné 10 K.

Felsöpetény (Nógrád in ) egyházközség 
a reform 400 éves jubileumát okt. 31-én 
ünnepelte meg. A hivek úrvacsorához já
rultak ; a lelkész János 1. lev. 5 4. alap
ján tartott beszédet. Az ünnepi közgyűlés 
Okolicsányi J. egyházfelügyelő lelkesítő 
szavainak hatása alatt a köv határozótokat 
hozta: megalkotja a ref. jubil. alapot ezer 
koronával, melyhez Prónay Mihály és Báró 
Andreánszky Istvánné 100—100 koronát, a 
lelkész 25 koronát adott jlbevételeinek 2° o-át 
évenként tőkésiti; a hivek a fennálló 1750 
kor. egyh. adósságot még a f. évben lefi
zették ; az egyházmegyei d akonissza alapra 
évi 10 koronát fizet; belép a Prot. írod 
Társulatba; parochiális könyvtárt létesít. 
A jubil. emlékére az egyházfelügyelő arany
könyvet vesz és Benyusovics István egy- 
házíanácsos 200 kor. értékű aranyozott úr
vacsorái kelyhet ajándékozott.

Alsódörgicsén a harangalaphoz még a 
következők járultak: Duna. Pál 40, Tóth 
Gyuláné, ld. Szabó Lajos 0—30, özv. 
Csabi Sándorné, Nagy Lajosné, Bikádi Sán
dorné és Kürtös Sándor 20 -20, Berta Sán
dorné, Moluár Jánosné, Berta János, ifj. 
Balogh Józsefné Lengyel Ferenc, Kovács 
Sándor, novács Péter, Tiilei János, Ker
tész József, Bedits Istvánné, Mészáros Im- 
réné, Balog Lajosné 10—10, Németh József 
6, Horváth Sándor 5 koronával.

Felsödörgicsén a jubileumi alaphoz já
rultak m ég: Fülei István 50, Nagy Károly 
20, Horváth Lajos, Csabi M. 10—10, Bog
dán Karoly 6, Császár Sándor, Sárffy Ká
roly 4—4, Antal Sándorné 3 K, Beke Já
nos, Király János, Tóth Károly, Lengyel 
JózseJ 2—2 koronával.

A kissomlyói gyü'ekezet reform jub. 
emlékalapjára újabban adott: Péter József 
és neje kaldi lakos 200, Szalai Gvorgvné 
dukai lakos 20, Péter Janos borgátai lakos, 
elesett fia emlékere 20, Jánosa Gyuláné 
dukai lakos 5 Király Istvánné, n. köcski 
lakos 10, és id. Pordán Jánosné n. köcski 
lakos 25 koronát

Az o r s z á g b ó l .
A király megállapította a kvótát. Mi- 1

utá i Magyarország és Ausztria kormányai

a közös költségekre nézve nem tudtak 
megállapodni, uralkodói jogánál fogva az 
1918 január 18-tól szeptember 31-ig terjedő 
egy évre 36'4 százalékban állapította meg 
a magyar szent korona országainak a kö
zös költségekben való részvételét.

Meghalt a legidősebb képviselő. Ka
rácsony napján meghalt Kecskeméten Szap
panos István, Kecskemétnek sok éven át 
vo’t képviselője, századik életévében A 
boldogult végigélte, mint felnőtt ember, a 
szabadságharcot s a mostani világháború 
változatos eseményeit. Halála előtt néhány 
nappal udvari tanácsossá nevezte ki a ki
rály az egykori vörös-sipkás negyvennyol
cas honvédet.

Az első hadikonyha. Gróf Batthyány 
Tivadar népjóléti miniszter kezdeménye 
zésére Késmárk város polgármestere meg
szervezte a hadi konyhát. A hadikonyha 
két irányban működik: egyik része nép
konyha, másik része közös konyha nevet 
visel. A népkonyhában a szegény nép kap 
levesből és főzelékből álló ebédet napi 
negyven fillérért. A közös konyhából *az 
úri családok kapnak ellátást, mindennapi 
húsétellel napi két korona ötven fillérért.

A pesti honvédhuszar^k a háborúban. 
A magyar királyi budapesti 1. honvedhu- 
szárezred felkéri az ezred minden alaku
lásának tagjait, tiszteket és legénységet, 
hogy az ezredtörténet mennél sikeresebb 
megírása céljából naplójegyzeteiket, harc
jelentéseik másolatát, esetleg birtokukban 
levő eredeti parancsokat — az elesettek 
hozzátartozói pedig hősi halottjaik fény
képeit és hátrahagyott hasonló írásait küld
jék meg Szaplonczay László százados cí
mére az ezied pótszáz^dához. Kü önös 
súlyt helyeznek a legénység hőstetteinek 
összegyűjtésére.

A király adománya. A budapesti sze
gényeknek két vaggon rizst utaltatott ki a 
király, az Olaszországban ejtett zsákmány
ból.

____ 23.

A n a g y v i l á g b ó l .
M elegedés a vendéglőben. A szén

hiányra való tekintettel Frankfurtban meg
engedték a lakosságnak, hogy esti 7 óráig 
a nyilvános éttermekben és kávéházakban 
tartozkodhassék melegedés céljából, anél
kül, hogy ott valamit költené.

A török szultán bevásárlása. A török 
szultánnak a Boszporus melletti hatalmas 
parkjában levő egyik tóban feher hattyúk 
vannak, a szultán azonban fekete hattyút 
akart beszerezni, azt azonban nem kapott 
másutt, mint a budapesti állatkertben.

Mackensen a békéről. Az egyik német 
város díszpolgárává választotta Mackensen 
vezértabornagyot. aki a polgármesterhez 
intézett köszönő levelében ezeket ina töb
bek között :

— Remélhetőleg hamar visszatér a béke 
ideje. Miként a nap, a világbéke is keletről 
jő. A német katona győzelmesen és biza
kodva fogja kiharcolni

Az oroszországi hadifoglyok postája. 
Mostanab.m nem tanácsos a hadifoglyok
nak Oroszországba postacsomagot küldeni. 
Jelenleg a legegyszerűbb és legcélszerűbb 
a pénzküldés, ami a Hadifoglyokat Gyáino- 
lito és Tudósító Hivatal (Ráday-utcz 16.) 
közvetítésével történik, amely fölvesz meg
rendeléseket élelmiszerküldeményekre is a 
Dániában beszerzett készletekből.

A japánok tízparancsolata. 1. Minden 
erény alapja a hűség a császár fenséges
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személyét mély tisztelettel kell tisztelned 
és hazádat soha el nem múló alázattal kell
.‘■zolgálnod.

2. A szülőidet buzgó készséggel vedd 
körül és mindég gondolj szeretetükre és 
gyengédségükre

3. A testvéreknek és nővéreknek, mint 
egy csal d tagjainak szeretniük kell egy
mást és egyesülve, béke ségben kell élniök.

4. Mindenki dolgozzék felebarátjáért, 
bátorítsa a jót, bátortalanitsa el a rosszat 
és egyformán bánjon a barátaival és az 
idegenekkel.

5. A hazugságtól való tartózkodás a 
megi mérés kezdete, legyetek tehát óvatosak 
és dorgáljátok egymást

6. Ha tanulmányozzátok a múltat, meg
értitek a jelent. „ Ápoljátok a szellemi és 
erkölcsi szépítés szenvedélyét.

7. Ha elnyomoitakát láttok, legvetek ve
lük szemben barátságosak es érezzétek 
velük együtt, a mennyire ez tőletek telik.

8. A betegség, ugv mondják, a szájon 
át támad meg, vigyázzatok tehát arra, a 
ruit esztek és isztok

9. Nemes hiuságtokat és bátDrságtokat 
őrizzétek meg, ha a körülmények elnyom
nak is bennnete*et és ha az ételetek szo
morú is

10. Gondoskodjatok arról, hogy őseink 
előírásait a haza és a házitüzhely tisztele
tére megőrizzétek.

A Harang$2Ó perselye.
„A jótékou.vságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, m ert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten .“ 
Zsid. lev. XIII., 16. v. 1

A Harangszó terjesztésére újabban 
adakoztak: Vitálisz Karolyné Szombathely 
15-40 K, Ev. egyházközség Légrád 11*04 
K, Ev. egyházközség Szilsárkány, Tóth 
Lajos Arad, Balogh' István Porrogszentki- 
rály, Rákospalotai előfizetők, Zathuretzky 
László Assakürt, Mayer Károlyné Szent- 
gotthárd 10 -1 0  K, Prognor János Arad 
7 K, Sztrokay Linka, Zeberer Gizella Ne
mescsó 6 —6 K, Mesterházy Sándor Mes
terháza, id. Egyed Károlyné Somlóve- 
cse, özv Mesterházy Ödönné Mesterháza, 
Doniján Ferenc Morgánypuszta. Molnár 
Béla Beled Szakács János Pápa, özv. 
Mokray Endréné, Geduly Elekné Budapest, 
Sándor Endréné Keszthely 5 40—5-40 K, 
Matocsav István Czelldömölk, Ka;tár István, 
Mogyorósy Pál, özv. Szotokay Gyu’áné 
Nemescsó 5—5 K. Polgár József Sepsi- 
szentgyörgy 4 20 K, Buthy Sándorné Enese, 
Schrott Juliska Nemese ó, Porcz Mariska 
Körmend özv. Tóth Györgyné, özv. Milley 
Mát, ásné Le bén y 4 - 4  K, Takács Lajos 
Nagvgeresd 3-20 K, Horváth Vilma Szent- 
gotihárd 2-80 K, Bögöthy Ferenc Sima- 
háza 2 60 K, Lavotha István Erdöbánya 
2 40 K, Horvath Petemé Somlóvecse, Vre- 
csics Vilma Szécsényfa, Rádóczy Gyuláné 
Szentantalfa, Busznyik Sá dorné Ostffy- 
asszonyfa, Szabó Istvánná Lovászpatcna, 
Weil Endre Keszöhidegkut, Tandli Jozsefné 
Körmend, Koltav Lajos, Koltay Gyula, 
Kappel Erzsiké Nemescsó. Weiszaród Sán
dor Kiskörös, Kovács Gyuláné, Kövecs 
Istvánná, Horváth Sándorné Acsád, özv. 
Zongor Sándorné Beled, özv. Borbély Já- 
nosné Mocsa Barcza Imre Nagvalásony 
Király Istvánné Nagyköcsk, Tóth József 
Kov., Kovács Kálmán, Németh Mihály,

Erdős Pál Lébény, özv. Tóth Sándorné, özv. 
Tóth Gyuláné Szentgotthárd 2—2 K, Petro- 
vics József Őrhalom 1 90 K, Szabó István tem. 
Tét, özv. Bor.-. J.-né Abaujszántó I SO—I 80 
K, Schikerle Mihály Beszterczebánya 1 70 
K, Gaál László Beled L63 K, Schnrdt 
János Körmöcliget 1 50 K, Kövessy Lajos 
Lövő, Demetroyics Józsefné Körmend, 
Wanderer Márton Lajoskomárom, Haber- 
mayer Mátyás Sárbogárd, özv. Lőrinc 
Jánosné Sákfa, Tarján Dániel Ostffyasz- 
szonyfa, Uireích Aladár Szorbathely, Varga 
József Sajtoskál, Rásó Mihály Alsószeli, 
Teke János Nemesládony, özv. Fischer 
Jánosné Misérd, Takács Pálné Lébény 
1 40—L40 K, Koznrá Kálmán Győr, özv. 
Kajos Sándorné Alsószeli, özv. Revalo 
Jáoosné Kiskőrös, ifj. Máté Géza Gérce, 
Rajki Ferencié, özv. Mógor Istvánné, Hári 
Ádámné, Mógor Sándor, Mód Sándor, 
Mógor Józseiné Magyargencs, Bősze Mihá y, 
ifj Csépi Sándor, Németh Lajosné, Horváth 
Sándor. Varga Erzsi Magyaróvár 1 — 1 K, 
Sax Ferenc Győr 90 f, Westsik Karola 
Modor, Vida József Magyargencs 80—80 f, 
Balogh Sándor Fáncspuszta 70 f, Somogyi 
Józsefné Magyargencs 60 f. Sipos Jánosné 
Mosonszentmiklós 50 f, Dávid Károlyné 
Dég, Bertái János Hegyháthodász, Lázár 
György Kistengeiicz, Hutflesz János Nyitra- 
ivánka, özv. Csapó Józsefné Budapest, özv. 
Edvy Andrásné, Edvy Irma Edve, Schrikker 
László Győr, Szabó Gizus Szencz, Bokor 
Károly Czelldömölk, Benczik Sámuel Fel
sőság, özv. Molnár Istvánné Kőszeg., Ta
kács Jánosné Zilaji János Miskolcz, Ádám 
Antalné, Adamics Emma Kiskörös, özv. 
Kelemen Sománé Szarvas, sorki Nagy 
Sándorné Magvargencs, Bartakovics Sándor, 
Horváth Sándor, Horváth Péter, Szakács 
József Budapest, Borsody István Levél 
40—40 f, N. N. Sobor, N. N Liszó 2 0 -2 0  
f. Összesen 296 49 K.

Vak katonáknak adakoztak : Mészáros 
Irén FeLöság, Gluzer József Kötcse 5—5 
Németh József Balf 4 K, Meidlinger József 
Nagyszokoly 2 K, Csulik József Lajosko
márom P40 K. Összesen 17 40 K.

Hadi árváknak adakoztak : Papp Jolán 
Ajka, Szabó Józsefné Csönge. Bartos Já- 
nosné Vulkapordánv. Poma Palné Nagy
meze 5 K, Radóé/y Gyuláné Szentantalfa, 
Simán Antalné Zalaistvánd 2—2 K. Össze
sen 24 K.

Rokkant katdnáknak adakoztak : özv 
T. S-né Csempeszkópács 5 K, Fekete 
Istvánné Nemesládony 3 K, Hettinger Ist
vánná Nemesládony, Rádóczy Gyuláné 
Szentantalfa 2—2 K. Összesen 12 K.

Egyszeri h irdetésnél  az első tiz szó 
dija  (beleértve  a v a s tagbe tűs  címsort) I K 
2 0  fillér. Azontúl minden szó  k ö zönséges  
betűvel szedve  8  fillér. Három szori  h irde
tésnél 15%, tizszeri h irdetésnél 4 0 °  o e n 
gedm ény.  1 4 lap egyszeri  h i rde tése  ritka 
belükkel 12 korona. Három szori ,  vagy tiz
szeri h irdetésnél  a fen tebb i  engedm ény.  
Hivatalos és  közérdekű egyházi h i rde tések 
nél minden h irde tés  m ég  15%-kal olcsóbb.
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Hirdessünk a „Harangszó“-bau!
Külön füzetben is megjelent

Szalay Mihály
MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden összefoglaló nép- 

'ira t, amelyet a dunántúli 
egyházkerület I. díjjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre úgy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ara 30 fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér. 

Megrendelhető Wellisdi Bélánál Szent- 
gotthárdon (Vas-m )

Rendelje m eg Csite Károly „Magyar 
s z í v “  cimü legújabb könyvét. Ára 2 K. 
„Magyar szív", „Az én muzsám“-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.)

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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f\z eltűnt özvegye.
Kicsi fiát fölvéve ölébe 
Ki-kifordul a postás elébe,
Fakó arccal, fáradtan, búsan szól: 
(Jgy-e most sincs szegény jó uramtól?

Nincsen attól se tegnap, se holnap; 
(Nincs mit Írni a csöndes halottnak.) 
Nem is vár már s ha a postást látja, 
Könnyezve néz árva kis fiára.

Édes anyám, ugy-e apám rossz már, 
Soká harcol messze az orosznál. 
Mástól csak jön az a piros kártya, 
Meg maga is egy kis szabadságra.

Nem rossz, fiam, csititgatja sírva; 
Jönne apád, szívesen is ima ;
De oly helyre van szegény beosztva, 
Nem jön onnan se vonat, se posta.

SZflLRY MIHÁLY.

VIik vagyunk ?
i.

Jézus azt mondja követőiről: Ti 
vagytok a földnek savai. Nagy kitün
tetést, de egyúttal nagy felelősséget 

i és kötelességet jelentenek ezek a 
szavak. Minden keresztyénnek a só 
szerepét kell az életben vállalnia és 
betöltenie.

A sóban hathatós belső erő rejlik. 
Sajátságos izt ád az ételnek, alkal
massá teszi az élvezésre és megóvja 
a romlástól. Ha sebhez ér, csípős 
fájdalmat okoz, de fertőtlenitő hatása 
is van

A keresztyénben is valami külön
leges, másokénál magasabb rendű 
erő lakik, amely kiérzik szavából, 
magaviseletéből, egész életéből. Aki
vel érintkezik, arra akaratlanul, ön- 
tudatlanul is javító hatással van s 
alkalmasabbá teszi Isterf országa 
számára. Az első keresztyének külső 
fegyverek nélkül, pusztán a bennük 
lakozó s belőlük kiáradó tisztább, 
nemesebb erővel uj életet teremtettek

a romlott pogányvilágban és foglyul 
vitték azt* Krisztushoz. Ez azonban 
nem ment könnyen, ellenállás nélkül. 
Minél jobban tele volt a világ a 
romlás sebeivel, annál csipősebb fáj
dalmat érzett a vele érintkező sótól 
és igyekezett azt magától eltávolítani. 
Tűzzel, vassal irtotta a keresztyén- 
séget, de hiába, a só titkos, hathatós 
erejét meg nem ölhette.

Ez ismétlődött a reformáció idején. 
És ha meggondoljuk, hogy azzal a 
tiszta evangéliom és keresztyénség 
tért vissza, úgy tetszik, nekünk szól 
kiváltképpen Jézus kitüntető, e világ 
fölé emelő Ítélete: Ti vagytok a
földnek savai. Rá mondhatjuk-e nyu- 

i godtan: Igen, mi vagyunk. Vagy
inkább ez illik ránk: Mi volnánk!

I Nekünk kellene annak lenni! Mi 
bennünk kellene a legmagasabb rendű 
keresztyén erőnek, az evangéliomi 
lelkűidnek lakozni, mert mi nevezzük 
magunkat az evangéliom követőinek 
és mi belőlünk kellene a beteg, 
romlott világra megtartó erőnek ki
áradni ; nekünk volna első sorban
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kötelességünk az életnek más, tisztább 
ízt, gazdagabb lelki tartalmat adni, 
mert enélkül végtelenül sivár, üres 
és semmitérő az emberi élet.

Ez a feladat minket vár, ha még 
olyan nehéz és kellemetlen is. Sóként 
vegyüljünk bele a világba. Érezze 
meg erőnket és akarva-akaratlan 
vegyen ebből egy részt magába. Attól 
ne rettenjünk meg, hogy Kevesen 
vagyunk és amúgy is kevés jót érzünk 
magunkban. A fő az, hogy azt a 
keveset mindenki bele vigye a világba, 
a sok kevés jóból is nagy jobbulás 
származik. A sónak különben sem kell 
soha annyinak lenni, mint az ételnek, 
hogy ize azon érezhető legyen.

Azt se gondoljuk, hogy folyton az 
evangéliomot kell idézgetnünk és 
erkölcsjavitó oktatást kell a szánkon 
hordanunk. Életünkre kell az evan- 
géliomnak felírva lenni, hogy arról 
olvashassa le mindenki, akkor szó 
nélkül is javítói vagyunk másoknak. 
Ha jelenlétünkben a részeges meg
tartóztatja magát, a káromló, trágár 
szó elhallgat, a romlott lélek nem 
mer másokat romlásra kisérteni, a 
rósz lelkiismeret megrezzen és kelle
metlenül érzi magát: akkor már
javító sói vagyunk a világnak. Attól 
se riadjunk meg, hogy a gonoszok 
szeretnének megszabadulni tőlünk, 
mert ez épen annak bizonysága, hogy 
a só eleven sebhez, romláshoz ért

és ott érezteti erejét. A mélyen meg
romlott lelkeket talán nem tudjuk 
már megmenteni, de ha meg nem 
alkuszunk velük és tetszésükért meg 
nem tagadjuk az igazságot, bátorító
lag hatunk legalább a jobbakra, akik 
erőt merítenek abból, hogy van, aki 
a roszat rosznak meri nevezni és 
kötelességének tartja, hogy küzdjön 
rontó hatása ellen. Ezzel már a jónak 
növekedését, munkára indulását se
gítjük elő

őseinket üldözte a rósz lelkiismeretü 
világ, mert megérezte a bennük la
kozó magasabb rendű erőt de hatá
suk alól nem tudta magát teljesen 
kivonni.

Ma megfordítva történik Nem mi 
hatunk a világra, hanem a világ hat 
mi ránk. Nem mi javítjuk meg a 
világot, hanem a világ ront meg 
minket. Nem is áll most ellenünk a 
világ. Egyszerűen félre lök, semmibe 
sem vesz bennünket. Megizetlenült, 
haszna vehetetlenné vált a só, nem 
való egyébre, minthogy kidobják és 
eltapossák.

Bele nyugodjunk ebbe? Nem, soha 
nem ! Bennünk az erő, csak elfeled
tük. Ébredjünk csak egyszer ismét 
erőnk, hivatásunk, kötelességünk és 
nagy felelősségünk tudatára : megint 
megérzi a világ, hogy ma is mi va
gyunk sói a romlásra hajló emberi
ségnek. szm.

k rendkívüli egyetemes közgyűlés 
határozatai.

A magyarhoni evangélikus egye
temes egyház, az 1848. évi XX. t.-c. 
végrehajtása tárgyában nov. 10-ére 
Budapestre összehívott rendkívüli köz
gyűlésén elhatározta, hogy kérvényt 
intéz a törvényhozás két házához és 
feliratot a kormányhoz, amelyben 
mindazokat a kívánalmait és sérelmeit 
elmondja, amelyeket az 1848: XX. 
t.-c. fokozatos végrehajtására vonat
kozó törvényjavaslatban felvétetni, 
illetőleg orvosolni kér. A kívánalmak 
és sérelmek a következők :

1. Az 1848: XX. t.-c. szelleméből 
kifolyólag kívánatosnak tartja, hogy 
a r. k. autonómiáról és az 1848: 
XX. t.-c. fokozatos végrehajtásáról 
szóló -két törvényjavaslatban foglalt 
intézkedések egy és ugyanazon tör
vénycikkbe vétessenek fel.

2. Az örök alapítványul felajánlott 
20J millió koronát elfogadja, de en
nek felerészben ingatlanokban való 
kiszolgáltatását kéri. A kiszolgálta
tásra pedig 10 évi határidő megálla
pítását kéri.

3. Kérelmezni fogja, hogy a lelkészi 
fizetések újabban rendeztessenek, a 
kongrua-törvény revíziója által és 
hogy az összes lelkészek mindazokban 
a pótlékokban és kedvezményekben

Tárca.
S z o m o r ú  hir.

Nagy messzi hegyek közt 
Idegen országban,
B. Kiss Mihály meghalt 
Még november tájban,
— Lent Albániában.

Itthon meg azalatt 
Az őszre tél vállott,
— Ma meg eltemettük 
Pataki Piroskát,
A legszebb virágot.

BÍRÓ LÁSZLÓ.

K-gazda leveleiből.
— Csata után. —

Véres, kormos romok között, 
Nyugvóhelyem, de seholsem találom. 
Kimerültén bandukolok.
Mosolyogva tűnődöm a halálon. 
Csatazajra ijesztő csend!...

Elpihent az emberirtó fergeteg. 
Magyar baka tombolt erre:
Falu jókból kivertük a szerbeket!

Csak egy kunyhó maradt épen. 
Megóvta a szennyes vizű, mély árok. 
Küszöbén egy puskás asszony 
Holtan fekszik. Melle-vére szivárog. 
Kis lánykája ébresztgeti...
Hangja már a sok sírástól berekedt...
S  ölbe-kapom, bubúsgatom
Azt a kócos,  szegény, árva gyereket.

S  haza száll a fájó lelkem. 
Megkeresi árokparti, kis lakom. 
Fáradt szárnnyal, alkonytájban, 
Nagyon halkan bekopog az ablakon. 
Ha nem volna olyan fáradt,
Amig innen elér oda, epedve:
Bús-haragos zörgésétől
Az az ablak talán meg is repedne!...

Ferke Ágost. •

A h á la  v ir á g a .
Elbeszélés.

— Irta: Csite Károly. —
III.

Nem is tiz, hanem húsz évig várt 
Sugár Magda a messze idegenbe 
költözött, kincskereső jegyesére. Vagy 
tán már nem is várt rá, nem is hitte, 
hogy haza kerüljön, hisz nem egy
szer, nem is kétszer, hanem a jó 
Isten tudná csak megmondani, hogy 
hányszor elsiratta addig

A hosszú várakozási idő alatt egy
kori szépségéből alighogy veszített 
Magda valamit. A sugár, karcsú 
alakja ugyan némileg teltebb lett s 
a szép üde, kerek arca pedig meg
nyúlt kissé, olyas nemes, komoly 
asszonyost mutatott, de még egyetlen 
ránc sem mutatkozott rajta.

— Hej, Magduska lelkem, magács- 
ka évről évre szebb lesz I Ugyan 
meddig busítja, keseríti az én szi
vemet ?! — szólítgatta meg a piacon 
az örökké vig kedélyű Botfay Béni, 
városi pénztárnok, aki már évekkel 
ezelőtt feleségül kérte Magdát, de a
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részesittessénelc, Ärftelyekben az állaitii 
tisztviselők részesülnek.

4. A törvényjavaslat kiegészítését 
kérik a következő intézkedésekkel, 
hogy amint a vallás- és tanulmányi 
alap á ró mai katholikus egyháznak 
korlátlan rendelkezésére adatik ki, ép 
úgy adassanak ki az Összes állam
segélyek a protestáns egyházak fctff-*- 
fállan Rendelkezésére, amelyeket az 
összes protestáns középiskolák élvez
nek és hogy az államköRrtiárty akár 
a tanárok kinevezése körül, akár más 
tekintetben gyakorolt és a protestán
sok autonómiáját korlátozd befolyása 
Megszűnjék. Az összes felekezeti is
kolák tanáfl 69 tanítói járandóságai 
állami kiegészítéssel egyenlői* legyenek 
a megfelelő fokú állami tanárok tä 
tanítók fizetésével es járandóságaival. 
Állami hozzájárulásban részesitendőíí 
a felekezeti-, fő-, közép- és népisko
lák, amelyeknek dologi kiadásairól a 
/előkezel« egyházi hatóság gondos
kodni nem képes. Beruházási állami 
hozzájárulást kér azon tanintézeteknél, 
amelyeknél azt a tanügyi érdekek 
indokolják, tegyék lehetővé, h"gy 
azon protestáns gyülekezetek, amelyek 
csak anyagi kényszer hatása alatt 
adták át iskoláikat az államnak, 
iskoláikat visszakaphassák.

§. A törvényjavaslat 6. szakaszát 
tigy kívánja módositani az egyház, 
hogy az állami hozzájárulásról szóló

leány köszönettel elutasította magá
tól a megtisztelő ajánlatát.

Ha már ily hosszú ideig vár
tam a volt vőlegényemre, megvárom ; 
csak a másik, a leghtibb vőlegényt: ' 
a halált Tudom, ő majd okvetlen 
megjön értem, — felelte Magda tré
fálkozna.

— Haj, haj, Magdáeska, maga csak 
azt akarja, hogy a halálkisasszony 
legyen az én menyasszonyom is !

— Oh, éppen nem, sőt inkább az 
volna a legnagyobb örömem, ha azt 
az örvendetes hirt hallanám már 
egyszer, hogy Botfay ur oltárhoz i 
vezet valakit: egy kedves, komoly 
úri leányt. Kedvére válogathat azok 
között, miért kötne hát magához egy 
kötögetésből s varrásból élő vén leányt, 
mint jó magamat, — mondta Magda.

Beleunt Magda ugyanis később az 
örökös szolgálatba s egy magához 
hasonló, tisztaszivü barátnőiével: Ba
logh Annával közös lakást vettek fel 
Társnője varással, ö pedig kötéssel, 
hímzésekkel kereste kenyerét. A fa
lusi asszonyok, menyecskék vele köt
tették főkötőiket és a gólya hozta 
kicsikéik pólyáit is ö készitette.

számadás kötelezettsége alól felmen
tessék, úgy hogy a gyűlési jegyző
könyveiben foglalt évenkénti számadás 
képezze a kívánt elszámolást. A tör
vényjavaslat 8. szakaszában a máso
dik bekezdés a kővetkezőképen szö- 
vegeztessék : A jelen törvény erejénél 
fogva megszűnik és a múltra nézve 
sem követelhető a másvallásu hívektől 
semmiféle szolgáltatás.

Végül a tökéletes egyenlőség és 
viszonosságnál fogva intézkedés ve
endő fel a törvénybe, hogy a teljes 
jogú evangélikus teológiai fakultás 
mielőbb államköltségen felállittassék 
és olyan helyen fennálló tudomány- 
egyetembe szervesen bekapcsoltassék, 
ahol az evangélikus fakultás sikeres 
működésének előfeltételei fennforog
nak.

Kerestessék meg a kormány, hogy 
a hivatalos ünnepeknek római kat
holikus felekezetű színezete megszün
tethessék. A katholikus lelkészet terén 
az evangélikus tábori lelkészeknek a 
római katholikus lelkészeitől való 
függő viszonya megszííntettessék. A 
hitoktatás kérdése és a hitoktatók 
díjazása az összes felekezetek körében 
egyöntetűen rendestessék, a protes
táns Ügyek intézésére a közoktatási 
minisztériumban protestáns osztály 
állíttassák fel.

A közgyűlés befejezése előtt Prónay 
Dezső báró meghatottan megköszönte |

Közös lakásban, közös koszton, 
boldog egyetértésben éldegélt la két 
jó barátnő s észre sem vették, hogy 
rohamosan múlik felettük az idő.

— Ni, a két szép ifjú öreg leány! 
— mondták a városi népek. — Vájjon 
miért maradtak pártában, mikor ke
resve sem lehetett volna párjukat 
találni, akár szépség, akár jóság 
tekintetében ?

— Szegénynek szegény a szeren
cséje ! — felelte egy bölcselkedő asz- , 
szony néni, pedig nem úgy állott a i  
dolog. Elég szerencséje akadt volna ; 
mind a két leánynak, de hiába: nem 
tette fel egyik sem a fejére a me
nyecske főkötőt.

Balogh Anna nem töllötte be. akkor 
még tizennyolcadik évét sem, mikor, 
mint boldog mennyasszony, eltemette 
vőlegényét, akit máig sem felejtett el.

Sugár Magda pedig húsz év őta 
folyton temette vőlegényét, aki messze 
idegenbe vándorolt, de hiába, nem 
tudta szivében teljesen eltemetni. Va
lami titkos sejtelen azt súgta neki, 
hogy vissza tér Szabados Laci még.

A hosszú várakozással teljes hu
szadik év végén, ősz hajú, torzonborz !

1 azt, hogy még a novemberi közgyűlés, 
ót egyetemes tiszteletbeli felügyelőnek 
megválasztotta.

A közgyűlést Scholz püspök imája 
zárta be.

A reformáció vértanúi.
Németből: Endreffy János,

V.
Isten igéjének ereje megmutatta 

hatalmát a tudomány embereiben is. 
Paleario Anio, a régi nyelveknek és 
a bölcsészetnek tanára, a 16-ik szá
zad egyik legjelentősebb embere, 
szintén a Krisztus szerelmének rabja 
lett és Róma rabságától szabadulni 
akart. A római egyház romlottságáról 
a következőket irta: »Rómában min
denütt az erkölcsi romlottság egyre 
jobban és jobban előtérbe lép, a 
pápák még el sem pirulnak, ha jogot 
tartanak a szüzietlenségre vagy uzso
rára. Mindenütt elnyomás, hatalom, 
hivatalok vásárlása, csábítás, szent 
dolgok vétele és előadása uralkodik, 
röviden mindent megmodva: bor
zasztó szörnyűség, hogy akit megvi
lágított a Jézus Krisztus szelleme, a 
római udvar homlokán ezeket a 
világos szavakat olvashatja: »Itt van 
a nagy Bábel, az egész föld paráz- 
naságának és erkölcstelenségének 
anyja !«

szakállu, roskatag férfiú állított be 
az öreg kisasszonyok szobájába.

— Kit keres, bácsi ? — kérdezték 
a szorgos munkájuk mellől feltekintő 
leányok.

— Valami Sugár Magdolna neve
zetű asszonynak üzenetet hoztam 
Amerikából, — mondta szomorú, tö
rődött hangon a fáradt idegen.

— Nem asszonynak, hanem leány
nak s én vagyok az ! — szólt s ugrott 
fel Magda. A nagy meglepetéstől 
szívdobogva állt a messze földről 
érkezett vándor elé.

— Ugy-e, Szabados László üzent?
— Igen, ő üzent! — mondta az 

idegen s valami boldog mosoly fénye 
csillant föl a mély üregbe húzódott 
szeméből.

— Él-e még?! S mit üzent?! — kér
dezte Magda mohó türelmetlenséggel

— Meghalt a szerencsétlen !
— Meghalt, szegény ? ! — sóhaj

totta Magda mélységes fájdalommal 
s megeredt szeméből a könny, mint 
a bugyogó forrás vize.

— Meghalt a világ legszerencsét
lenebb vándora! Mielőtt azonban 
elköltözött volna, azt az üzenetet
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Lelke számára valóságos megváltás 
volt, hogy Luther, Melanchton. Zwingli 
és Kálvin tiszta és világos iratait 
olvashatta, melyek teljesen össze- 
hangzásban voltak az első keresz- 
tyénség tanitásaival. Teljes erejével 
és különös buzgalommal rászánta 
magát, hogy az újonnan nyert isme
retet mennél szélesebb rétegekben 
elterjessze. Paleario-nak már a ter
mészettől fogva bátor volt a lelke; 
ehhez társult most testvérnek : hitbeli 
bátorsága. Nem takargatta el meg
győződését sem leveleiben, sem be
széd közben környezete előtt, sem 
előadásaiban tanítványai előtt.

Barátai aggódtak is emiatt érette 
és figyelmeztették őt a veszélyre, 
melynek nyíltságával kiteszi magát. 
De igazságszeretete oly erős volt, 
hogy nem törődött a világgal és az 
emberekkel. Öt az igazság befolyá
solta csak, nem az emberek róla való 
— és egyéb közvéleménye. Ostorozta 
tovább is mindenütt a rosszat bal
gaságot, tévhitet. Ellenségei pedig 
mint ragadozó oroszlánok, már álltak 
a lesben . .

Paleario a szerzője annak az ő 
korában hires és még ma is szívesen 
olvasott iratnak, melynek ciine: »A 
megfeszitett Krisztusnak jótéteményé
ről.« Az inkvizíció ezt a munkáját 
elkobozta és megsemmisítette, de az 
előző évszázad kezdetén egy példányt

adta át nekem, hogy sokat küzdött, ' 
még többet csalódott, szenvedett, de 
mindig s mindenütt csak a kisasz- 
szonyra gondolt. Hálája jeléül, amiért 
annyi ideig várt reá, mert az ő szíve 
folyton azt súgta neki s éreztet hogy | 
Sugár Magdolna még mindig vár reá, 
— ezt a soha nem hervadó virágot 
küldi.

— Virágot küldött nekem az édes 
jó lélek ? ! . . .

— Igen, ezt az örökké élő, csoda 
virágot küldi, mely nagyon ritkán, 
minden huszonöt évben egyszer hoz 
egy tündöklő virágot. S az a legenda 
róla, hogy amikor kinyílik a virága, 
nagy öröm éri a tulajdonosát.

— Köszönöm, kedves bácsi, szí
vességét, jóságát, hogy elhozta az én 
örök jegyesem utolsó üzenetét s drá
ga ajándékát! — rebegte Magda vi
harzó szívvel s csókot lehelt, forró 
könnyet hullatott a különös virágra, 
melynek pálma szerű levelei egyetlen 
nagy virágbimbót fogtak körül.

— Óh miért nem láthattam meg 
mégegyszer a szegény Lacimat is! 
Vagy hát csak egy arcképét hozta 
volna e l!

belőle mégis fölfedeztek és kiadtak. 
Ez a Krisztusról való igaz bizonyság- 
tétel 1542-ben Toskanaban és 1543- 
ban Velencében kerüli ki a sajtóból. 
Nemcsak Olaszországban keltett nagy 
feltűnést, hanem más országokban 
is, midőn idegen nyelvekre lefordí
tották. Ezen irat igen hamar elterjedt 
1543 -1549-ig Velencében 40,000 
példányt nyomtak és adtak el belőle.

Nem csoda hát, ha az igazság 
ellenségei is megismerték és mindent 
elkövettek arra nézve, hogy elnyom
ják és Íróját elveszejtsék. Eretnekség 
vádjával léptek föl ellene. Nemsokára 
már bírái előtt állott, kik halálos 
ellenségei voltak neki. De a hivő 
bátorságával és emelt fővel lépett 
eléjük. »Vannak olyan szívtelen és 
kötekedő emberek mondotta védő 
beszédjében — kik a legartatlanabb 
dolgokat is bűnnek akarják bélyegezni, 
úgy hogy nem szabad megpróbálni 
az embernek, hogy előttük Krisztusnak 
fönségét és őt, a minden üdv fórrá- j 
sát, minden nemzet és nép királyát, 
büntetlenül magasztalja. Mivel ebben 
az évben egy könyvet Írtam, melyben 
azokról a jótéteményekről szólok, 
melyekben az emberiség Krisztus 
halála által részesedett, most ebből 
kifolyólag bűnvádi eljárást indítanak 
ellenem. Lehet ennél gyűlöltebb dol
got kitalálni?«

Miután röviden kifejtette hitének

alapját és beszélt reménységéről, igy 
folytatta tovább, miután a barátok 
és bírák méltónak találták a tüzha- 
lálra : > Ha iratomért, mely hitemnek 
vallástétele, ezt a büntetést kell el
szenvednem, akkor uraim, velem nem 
történhetett volna nagyobb szerencse. 
Olyan időben mint a mienk, vélemé
nyem szerint egyetlen keresztyénnek 
sem volna szabad ágyban meghalnia. 
Bevádolva, bebörtönözve, megosto
rozva, fölakasztva, zsákba varrva, 
vadállatok elé dobva vagy lángokban 
megsütve lenni, ugyan’ mit árt az? 
Különösen ha az ilyen halál által az 
igazság egyre jobban és jobban nap
fényre kerül!*

Azután vádolói felé fordult és 
föltárta a gyűlöletes barátok és papok 
gonoszságát, erkölcsi romlottságát és 
életmódjukat. Azután azt a boldog
ságot ecsetelte, hogy könyvei között 
élhet, »Amire szükségem van, az 
egy pad, melyen ülök, egy gyapjú 
takaró a hideg ellen, egy vászon 
leszáritani homlokomról az izzadságot, 
egy ágy, hogy kipihenjem magamat.« 
Amint ezeket mondotta, összekulcsolta 
kezeit és könyörgött a Krisztushoz, 
hogy ajándékozza meg hitét az ő 
erényeivel, hogy kedves lehessen ő 
előtte.

A vádolt beszédje igen mély hatást 
gyakorolt a bírákra. Fel is mentették 

í  a vád alól. De az ő gyűlölettől el-

— Hoztam egyet! -  szólt a ván- | 
dór mély szomorúsággal s az ő sze
méből is könny szivárgott.

— Igazán?! Mutassa.édesbácsikám!
— Ne kívánja látni, mert nem is

mer benne rá, úgy megviselte szeren- i 
csétlent a sors keze !

• — Én meg ismerem, bármilyen 
változáson ment is át. Mutassa, édes 
jó uram hadd csókoljam meg a drága 
képet.

— Nem csókolja meg azt a képet, 
mert olyan eltorzult arcot mutat, hogy 
megrémül tőle, ha meglátja.

— Akit én szerettem, akit én sze
retek nem tud oly rut lenni, hogy az 
én szivem elidegenedjék tőle. Tehát 
bátran megmutathatja !

Az idegen kiegyenesedett s az arca 
is mintha szemlátomást fiatalodott 
volna, oly boldog derűt ölte fel:

— Tessék hát megnézni, ime itt 
a kép!

— Hol van?! — tekintett Magda 
mohón a messze földről jött idegenre.

— Tessék jól megnézni, hisz már 
mutatom !

— Nem értem . vagy, oh, teremtő 
Atyám ! hisz maga az . . te vagy az

édes Laci! — tört fel Magda kebléből 
egy halk sikoly.

— Én voltam a Laci s itt az ijesztő 
rém-képe! Ugy-e nem csókolni való?!

— Akit én szerettem, azt örökké 
szeretem ! — rebegte Magda hullámzó 
kebellel . s ime abban a pilanatban 
felpattant a csoda virág egyetlen bim
bója : tündöklő fényben ragyogott a 
szivárvány színeivel ponpázó, liliom
hoz hasonló szirma

Üdvözültek mosolyával állt a kincs
kereső Magda előtt, kezét keblén 
összekulcsolva :

— Hála néked édes mennyei Atyám, 
hogy megengedted ezt a boldog talál
kozás napját érnem ! Elfelejteti velem 
mindazt a sok szenvedést, melyen 
húsz év leforgása óta átmentem. .

— Hát megtalálta 1-e azt, amit 
kerestél, amiért húsz esztendő elveszet 
életedből? Leltél e sok aranyra? — 
kérdezte Magda fájó emlékezéssel

— Találtam !
— Sokat?
— Sokat, azaz nagyot, a világ 

legnagyobb, legszebb, legjobb, legbol- 
dogitóbb aranyát: téged, te jóság ! . .

Folytatjuk.

_____________



töltött ellenségei nem engedtek. Még 
nagyobb hévvel kezdték üldözni Az 
inkvizícióban való buzgalmuk egyre 
hevesebb és hevesebb lett Egyre 
több ponton gyultak ki a máglyák. 
Csendesebb vidékekre menekültek az 
emberek és sokan kivándoroltak. 
Szívesen föláldozták otthonukat, bir
tokaikat, rokonságot, mindent, hogy 
hitüknek szabad számkivetés.ében és 
Uruknak élhessenek Paleario*azonban 
állhatatosan kitartott. Pedig már 62 
éves öreg ember volt. Mint ártatlan 
gyermek a messzi útnak, úgy örült 
ö a magasságos Jeruzsálembe való 
mielőbbi bejutásnak.

>öreg ember vagyok , irta egyik 
barátjának, »a közeli elhunytomra 
gondolok és most már csak avval 
törődöm, hogy Krisztusnak tetszését 
megnyerjem, kinek ifjúkoromtól fogva 
áldoztam magamat.«

Tanítványai egyikének tüzes sza
vakban ecsetelte azt a boldogságot, 
hogy a Mester nyomdokain járhat, 
hogy a fájdalmak emberének nyom
dokait követheti, ki előttük járt vala. 
Valóságos diadalkiáltás tőit fel leiké
ből: »A máglyák tüzében megkövezés 
alatt, a legrémesebb halál kínjaiban 
mutatja az Ur az utat a menny felé.«

Ezen az utón kellett Palearionak 
haladnia és bizonvságtevését halálával 
megpecsételnie. Húsz esztendeig dü
höngtek Paleario ellen ellenségei izzó 
gyűlölettel, titokban és nyilvánosan. 
A >magas papság«-nak még mindig 
botránykő volt irata a szemében. 
Húsz esztendő múltán Paleariót újból 
bevádolták érte. Végigvonult rajia a 
sejtelem, hogy szeretteit most már 
nem fogja látni többé. Ezért elbúcsú
zott szeretett feleségétől, Mariettától 
és gyermekeitől Fájdalmas bucsuzás 
volt. Nemsokára rá megjelentek az 
inkvizíció emberei. Rómába kellett 
inennie, hol mar temérdek \ért ki
ontottak a szentség ürügye alatt. 
Tompán csapódtak be mögötte a 
Torre di Nona nehéz kapui.'Ez Róma 
inkviziciós börtöneinek a legborzasz- 
tóbbika volt. A Tiberis folyó medre 
mellett húzódtak a nedves börtönök. 
Valóságos sirok voltak. Penészszagu, 
férges, jéghideg és sötét börtön volt 
az, melybe a 65 éves öreget lökték 
az 1568-ik esztendőben.

De még a börtön borzalmai sem 
tudták megrendíteni. Hangsúlyozta 
újból, meg ujbó , hogy nem fél sem 
máglyától, sem hóhér bárdtól, sem 
kínoktól, hanem készen van rá, hogv 
megmutassa, mint kell az evangéliom 
szent ügyéért meghalni. >Az igazsá
got bizonyítom saját véremmel is.«

1918. január 20.________________ HARANGSZÓ.

A vádlottat nagyon sokszor hall
gatták ki. Végül a vádat ellen,e igy 
formulázták meg: »Tagadja a tisztitó 
tüzet és az elhaltakért mondott imák 
hatását, nevetségessé teszi a kolostori 
életet, a megigazulást egyedül Jézus 
Krisztus érdemének tulajdonítja, a 
cselekedetek és az egyház által aján
lott gyakorlatok kizárásával.«

Ez volt tehát az ő bűne. Már két 
éve volt a börtönben s e váddal 
szemben azt hangoztatta, hogy minek 
gyűjtögetik ellene továbbra is a bi
zonyítékokat, hiszen már elegendők a 
meglévők is az ő Ítéletük kimondására. 
»Teljesítsétek kötelességteket és örül
jetek, hogy elítélhetitek Paleario-t.«

1569 október 1 5-én* mondották ki 
fölötte az ítéletet, de csak a következő 
esztendő júliusában hajlottak végre 
az ítéletet Két esztendeig gvötörték- 
kinozták a börtönben abban a re
ményben, hogy vissza fogja vonni 
tanait. De hiába, ő állhatatos maradt. 
1570 julius 3-án intézte feleségéhez 
búcsúzó levelét. Olvassuk itt egész 
terjedelmében ezt a becses iratot: 

Kedves drága feleségem !
Nem szeretném, ha nem tetszene 

neked az, a.mi az én tetszésemre 
van, és ha bajnak tartanád azt. ami 
nekem jó. Az óra elérkezett, hogy 
ez életből Uramhoz, Atyámhoz és 
Istenemhez menjek Oly örömmé! 
megyek, mint a nagy király fiának 
menyekzőjére, amint az én Uramat 
erre imámban mindig kértem, hogy 
végtelen jóságából és emberekhez 
való jóvoltából adja meg nekem. 
Vigasztald hát drága felesegem itia- 
gad az Isten akaratával és az én 
megelégedettségemmel és viseld gond
ját a földu't kis családnak, melyet 
magam után hagyok, neveld és őrizd 
meg az Ur félelmében, légy apja-anyia 
egy személyben. Én most mar haszon 
nélküli aggastyán vagyok, majdnem 
70 esztendős. Fiaimnak erénnyel és 
verejtékkel arra kelltörekedniök, hogy 
becsületesen éljenek. Legyen a te 
lelkeddel az Atya, Fiú, Szent Lélek, 

j Férjed Paleario Anino.
Ezután még két hasonló levelet irt 

I fiaihoz, Fedróhoz és Lampeidishoz. 
! Azu án megnyitották a Torre di No 

na kapuit. Határozott léptekkel hagyta 
i el börtönéi, ahogy bele jött. Rövid 

volt az ut a San Angelo hidjáig. hol 
a vesztőhely volt. Nyugodt pillantás
sal mérte végig a kivégzéséhez tett 
előkészületeket. Lassan kelt föl a nap 
Róma fölé. amidőn a bitófán kilehelte 
lelkét Testét azután máglyára vetet
ték. Hamvai fölött Krisztus bekessege 
lengett. Vége köv.

29.

A világháború eseményei.
Lloyd-George után Wilson is nyi

latkozott a breszt-litovszki béketár
gyalásról; de az ő nyilatkozata is 
jobbára teljesen megegyezik azzal a 
szellemmel és azokkal a törekvések
kel, a melyek az angol miniszterelnök 
szavaiban oly jellegzetes kifejezésre 
jutottak. Wilson ur is szelidebben 
beszél Németországról, de a német 
birodalomtól is olyan dolgokat köve
tel, a minőket sem Amerika, sem 
Anglia, sem a többi szövetségesük 
soha sem teljesitenének, igy például 
az összes orosz, francia, román stb. 
megszállt területek rögtönös kiüríté
sét, minden biztosíték nélkül. Azok 
a követelések pedig, a melyeket 
Ausztriával és Magyarországgal szem
ben támaszt, a kettős monarkia föl
darabolásával azonosak.

Wilson tizennégy pontban foglalja 
össze az általa összetákolt balekfo
gásra kendőzött örök békének fölté
teleit Ezek között van három-négy 
olyan pont, a melyről komolyan tár
gyalni lehet, a többi teljességgel 
elfogadhatatlan. Az amerikai elnök 
még mindig ugyanazt a képmutató 
szerepet játsza, mint a háború első 
percétől fogva s az őszinteséggel meg 
az imperializmus ellen való állás- 
foglalásával kacérkodik, de mindig 
csak a középhatalmak rovására. Adjuk 
vissza az oroszoktól, franciáktól, 
Romániától, Szerbiától, Belgiumtól 
elfoglalt területeket, még mielőtt az 
antant leülne a béketárgyalás /öld 
asztalához, — adjunk ki kezünkből 
valamennyi értékes zálogot, a mellyel 
az igazságos tartós békét kikény- 
szerithetjük. És mit hajlandó kiadni 
a kezéből az antant és mit követel 
Wilson a saját szövetséges társaitól ? 
Semmit. A nepek önrendelkezési jogát 
csak a középhatalmaknál akarja ér
vényesíteni föltétien teljességgel, de 
Angliához, a világ legnagyobb hatal
masságához, az Írek könyörtelen 
elnyomójához s Egyiptom, India és 
a többi rengeteg gyarmatbirtok kí
méletlen kizsákmányolójához nincsen 
szava. És például Olaszország hadd 
kapja meg a Trentinót, Triesztet, 
Fiúmét és az Adriát: Wilson ezt nem 
minősiti annexiónak. De nekünk egy 
kis határkiigazilást sem szabad köve
telnünk biztosságunk fokozásáért, mert 
ez már annexiószámba megy. És e 
mellett nekünk diktálják a föltételeket, 
nekünk, a kik száz csatán győztesek 
maradtunk velük szemben.

Ilyenformán lehet őszinte békehaj
landóságról kenetesen szavalni, de a
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béke müvét komoran előmozdítani 
ilyenformán nem lehet; Nem azért 
verekedtünk, hogy a béke föltételeiben 
veszitiük el azokat az értékeket, a 
ihelyeknek megmentéséért véreztürik.

A breszt-lítovszju béketárgyaláso
kon a Hivatalos jelentések szerint to
vább folyik a munka, hogy a köz
ponti hatalmak Oroszországgal és Uk
rajnával békét köthessenek. Az el
múlt napok nagy eseménye Trocki 
hatalmas beszéde, amelyben körvo* 
bálázta azokat a feltételeket* amelyek 
melleit (Oroszország hajlandó tóváHb- 
tárgyairti a központi hatalmakkal. Ez 
á beszéd a népek kölcsönös megér
téiért diápüló béke rtieileít töri lánd
zsát, S távol van azoktól a gondola
toktól, amelyeket dyUátkdzátaikbart 
Lioyd George és Wilson hangoztat
nak Á két antántvezér megnyilatko
zása ijián Sor* kerül majd Glémenteaü 
beszédére, aki a kamarában fog fel
szólalni. A két elhangzott nyilatkozat 
után nem várhatjuk, hogy a harcias 
Clémenceau álláspontja engedéke
nyebb legyen Lloyd Qeorgeénál és 
Wilsonénál, Bármilyen mereven ra- 

aszkodik azonban az entente eredeti 
adiééljaihoZ, át éiemények fordu

lása mégis kényszeríteni fogja, hogy 
a demokratikus béke elérése céljából 
mérsékelje és módosítsa hadicéljait 
Állítólag Oroszország és Anglia kö
zött lesznek nézetkicserélések, mert 
Londonban éld oroszok Szeririt á 
nagykövet! állásától felmentett Éucha- 
nan pétervári nagykövet magával 
viszi az angol fővárosba az orosz 
kormány javaslatait.

Földet a hazatérő katonáknak!
A vasmegyei gazdasági egyesület a 
következő felhívást intézte Vasvármegye 

gazdaközönségéhez:
Istennek hála : a háború befejezése 

felé közeledik. Szeretjük hinni, hogy 
mihamar elió az idő, amikor harcos 
testvéreink hazatérnek a lövészárkok
ból és a sanyarú ellenséges rabság
ból otthonukba.

Az ország lakossága készül már 
széltében a hősök méltó fogadására. 
A társadalom minden rétege meg
mozdult és azon dolgozik, hogy meg
édesítse a hazatérők életét.

A tisztviselők, katonatisztek, illető
leg ezek özvegyei, árvái számára a 
legkülönfélébb intézetek és pénzala
pok keletkeznek, amelyekből az arra 
rászorulók segedelemben részesülnek.

Az iparosok pénzt gyűjtenek szer
számra és nyersanyagra, katonaviselt

HAfeANQSZÖ.

szaktársaik iij éleiének rtiegalapozá-
sárá

Maga az állam rokkant intézete
ket létesít; amelyekben a sánta-béna 
katonákat tisztességes megélhetést 
nyújtó foglalkozásra ianitják ki . . ,,

Ebből a dicső mozgalomból ki kell 
venni részét a gazda társadalomnak 
is, hisz a legkülönb, legedzettebb, leg
kitartóbb katonák a falvak gyerme
kei, a földmivesosztály fiai voltak, a 
kikről valóságos legendák keringnek 
világszerte.

Az lehet ennek az oka, hogy a 
a földmivesosztály áll legközelebb' á 
szeretett anyaföldhöz, amelynek vé- 
deiitlére légy terhe szólított boldog
boldogtalant a király parancsá.
. Eleiének javarészét az istenáldotta 
föld mégmíH'ejéáébfüi tölti, ott Verej» 
tékezik hajnalhasadástól esti harang-; 
szóig nap-nap után esztendőről esz
tendőre I Lsuda-e hä néki legkedve
sebb ez a hazai föld, amely szülte s 
majdan eltakarja ? Ezeknek az anya
föld szerető mégis földnélküli vére
inknek a méltó megbecsüléséről, meg- 
jutalmazásáról akarunk gondoskodni, 
amikor felkérjük a vármegye gazda
közönségét, riagy és kisbirtokost egy
aránt, különösképen pedig á kátonai 
szolgálatra alkalmatlanriák minősített 
és fölmentett gazd ikat, akik a hábo
rús esztendők soha nem képzelt anyagi 
előnyeit élvezték idehaza* mig ama
zok áztak-fáztak, éheztek-véreztelc; 
rabkenyeret ettek, hogy a hazatérő 
hősöknek, vagy a dicső halált halt 
vagyontalan földmivesek apátián gyer
mekeinek szakítsanak ki birtokukból 
kisebb-riagyobb területeket, és aján
dékozzák azokat oda — Istennek 
nevében !

Nem kell más ide, mint s z í v  érző, 
fájó, sajgó, de egyúttal belátó és há
lás magyar s z í v  ! Adjon a kisgazda 
l, Vá, I egész holdat, a közép éá 
nagybirtokos 5 — 100 holdat. Adjanak 
a községek; nemesi és úrbéri közbir
tokosságok, egyháznagyok és egyház- 
községek . Adjon mindenki, aki 
csak teheti, hisz az ajándék hold 
földnek békeidőbeli jövedelme alig 
20 40 korona, amit az ajándékozóJ meg se érez, a megjutalmazottnak 

I pedig ez a kis terület egy egész va- 
j gyón, az egész mindenség, amely oda- 
j szögezi ahhoz a szükebb hazájához,
, ahol elődei éltek, haltak, s megvédel

mezi a vagyontalanok keserűség szülte 
hazafiatlan érzésétől.

; És — ám válassza ki az ajándé
kozó maga a megujtalmazandókat: 
szegény rokonai, jó ismerősei, cse
lédjei, zsellérei, napszámosai közül.

És nevezzük el az ajándékföldeket 
»H$sök földjének !«

Énnek a dí gondolatunknak pedig 
legyen hírverője a templomi szószék, 
— hisz Istennek tetsző dologról van 
szó benne — a községháza, a ta
nácsterem, minden hivatal és vala
mennyi újság, hogy a szép esítfié 
megvalósuljon, az elvetett mag gyü
mölcsöt teremjen, mert a talaj a ma
gyar gazdaközónség szive nem ter
méketlen,* csak világosság, napmeleg 
kell neki, hogy a belé vetett mag ki
keljed* szárba szökkenjen és gyümöl
csöt teremjed.

Jól eső Őrönífúe! »ettünk hír; e.fpl a 
nagy jelentőségű, nemes mozgalomról 
adnál, inkább sietünk megismertetni olva
sóinkkal, márt 2z észirtét egyházunknak 
egyik buzgó világi vezetője, <a \iá£i közép 
evana, egyházmegye érdemes felügyelője 
Űr. fys/ló  Kálmán pendítette meg. Ö tett 
erre nézvé a vásrhőgyei gaMasagi egye
sületnél indítványt s a felhívást iS Ö st%tz. 
Uesztétte Ugyancsak ő két kisgazdaságából 
i — í höld földet ajánlott fel. Példáját már 
eddig is többen követték'.'

Ismerve evang népünknek minden jó 
ügy iránt való fogékonyságát, bizton hisz- 
szük, hogy sekan csatlakoznak a nemes 
mozgalomhoz és elsők lesznek a megaján
lásban.

A magunk részéről is felhívjuk erre a 
lelkészek,, felügyelők, tanítók és hívek fî  
gyeimét Lapunkban pedig erre Vdnatkdzó 
hiteket mindenkor készségéi közlünk. Öát 
minél előbb minél több nagylelkű elhatá- 
rdzásáról számolhatnánk be éppert mi, 
evangélikus magyarok és mu áthatnánk 
riiég, Hogy nemésák az egyházért, Hanerti 
a hazáért való álddiátkés/ségben is elsők 
akarunk és tudunk lenni I

1918. január 20.

Sebesült katonáknak.
Ha angyal lehetnék; 
Közibétek szállva 
Oda vezetnélek,
Hol az örök Béke 
Mosolygása várna.

Szép suhanó szárnyort 
Vinnélek el haíkafi,
Tavaszi virágok,
Sárga tulipánok 
Leplébe takartad.

Sziveteket eztán 
Ne marja az átok: — 
Puska ropogását,
Gránát robbanását 
Többé ne halljátok.

S hogy a Bánat árnya 
Vissza sohse térjen ; 
Boldog idők fénye 
Ragyogjon az Ember 
Könnyező szemében I...

l i g e t h y  b é l a .
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++ H Í R E K ,  -h
A z e g y h á z  kö rébő l .
Az erdélyi református püspök halála.

Dr. Kenessey Béla az erdélyi ref egyház- 
kerület püspöke 60 éves korában meghalt. 
Temetése 12-én ment végbe Kolozsvárot .

Adományok. A dombóvári kicsiny gyü
lekezet újból dicséretreméltó bizonyságát 
a ta azon törekvéssnek, hogy a dombóvári 
nagy missziói központban minél előbb tem
plomot építsen. A buzgó h.vek szinte ver
senyeznek egymással az áldozatkészségben 
és sokszor erejüket meghaladó áldozatot 
hoznak, hogy bebizonyítsák egyházszerete
ket és alkotni akarásukat. Újabban a tem- 
plomnlapra a következők adakoztak: özv. 
Schalk Andrásné, Schlitt József, Puchert 
István, Úri Mihály hagyatéka, Balassa Sán
dor pályaőr (9 gyermek atyja) 160 — 100 K, 
Göbel Henrik 25 K. Ezekkel az adományok
kal együtt a jubileumi adományok összege: 
5125 K. A gyülekezet legutóbb országos 
gyűjtést indított templom alapja javára s 
ezúton is szeretettel és bizalommal kéri 
nemesszivü hitsorsosait, legyenek segítsé
gére nehéz munkájában, hogy a kívülről 
jövő pénzadományok közelebb juttassák 
céljának a megvalósulásához.

Az evang. sajtóért. A légrádi ev. egy
házközség a reformáció 400 éves jubileuma 
alkalmából elhatározta, hogy évenként há
rom vasárnapon templomi offertoriumot 
tart az evang. sajtó támogatására s addig 
is, mig egyházunknak sajtója nem lesz, a 
begyülendo összeget a Harangszó támoga
tására fordítja Az első Offertorium 11 kor. 
4 fillért eredményezett. A kevés lélekszámú, 
szegény egyházközség megmulatta, hogy 
megérti az idők jeleit és érzi hogy egy
házunknak a mai viszonyok között evang. 
irányú sajtóra égetően szüksége van.

Legszebb emlék. A gyékényesi egyház 
javára elhunyt családtagjaik emlékére újab
ban a következők tettek alapítványt: özv. 
Imre Józsefné 200, Lörincz Andrásné Ko
vács Erzse 200, Korosa András és Ritecz 
Kata 100, özv. Korosa Andrásné 10) kor.

Lelkész-beiktatás. Györfjy Béla egyhan
gúlag megválasztatott felpéci lelkész beik
tatása 1917. december hó 9-én szép ünne
pély keretében folyt le, amelyen a környék
beli lelkészek közül is többen jelenvoltak 
és sok vendég jelent meg szülőfalujából, 
Kemenesmagasiból. A beiktatáson az oltár 
előtt Szabó István kem?nesmagasi lelkész 
imádkozott, Mesterházy László pápai lel 
kész epistolát olvasott. A beiktatást Pálmai 
Lajos esperes végezte, amely után az uj 
lelkész mondta el beköszöntő beszédét.

Karácsonyi üzenetre Nemescsórói ada
koztak : Sztrokay Linka, Zeberer Gizella 
6—6, Kajtáz István, Mogyorósy Pál, özv. 
Sztrokay Gyuláné 5 5, Schrott Juliska 4, 
Koltay Lajosné, Koltay Gyula, Kappel Erzsi 
2—2 kor.

Adományok. Antal József az abaujszán- 
tói gyülekezet felügyelője vejének. Kiss 
Herminának emlékére, a gyülekezet torony
alapjára s orgonájára *1000—1000 koronát 
adományozott. Ugyanezen egyházba i 720 
kor. gyűlt össze egvházfentartási alapra az 
1917. évben.

Hajba Sándor és Ilona, katafai lakosok, 
néhai édesatyjuk, Hajba József emlékére a 
körmendi összgyülekezetnek 400 kor., a 
körmendi anyagyülekezetnek 100 kor örök
lőkét adományoztak, a nádasdi gyülekezet

nek pedig 100 kor. adományoztak harang
alapra.

Id. Csapó Ferenc, nádasdi lakos, a ná
dasdi gyülekezetnek 400 kor. adományozott 
építkezésekre.

Áthelyezések. Zulauf Henrik, felsőlövöi 
segédlelkészt Hrastovácra (Szlavónia) he
lyettes lelkésznek, helyére pedig Nitschin- 
ger Pál, volt soproni segédlelkészt helyezte 
Kapi Béla, dunántúli püspök.

Uj tábori lelkész Giesz Lajos, nándor- 
hegyi lelkészt tábori lelkészi szolgálatra 
behívta a hadvezetöség.

Jubi'eumi ünnepélyek és alkotások :
A nagysimonyi gyülekezet a reform, ju

bileumának szentelt októberi sorozatos ün
nepségek után október 31-én ünnepelte 
meg a reformáció 400-ados évfordulójának 
emlékünnepét Istentisztelet s  az Ur szent 
vacsorájának kiszolgáltatása után diszgyü- 
lés tartatott, me yen, 1. Szabó István má
sodfelügyelő m.’Itatta vallásos érzésből fa
kadt hatásos beszéddel a reformáció jelentő
ségét. 2 Lelkész felolvasta a gyülekezet 
történetét, mellyel kapcsolatban megemlé
kezett a gyülekezet eddigi jóltevöiröl. 3. A 
reform, jubileuma jegyzőkönyvileg Mód 
Lénárd nyug. lelkész javaslata alapján örö- 
kittetett meg. 4. Elhatároztatott, hogy a 
reformáció emlékét külsöképen a templom 
oldalfalában elhelyezeneő „1517—1917. Erős 
vár a mi Istenünk* feliratú emléktáblával 
örökíti meg a gyülekezet. A messze jövőbe 
kiható alkotásképen pedig határozatilag ki
mondatott, hogy egy száz évig gyümöl- 
csöztetendő . Luther-alap“-ot létesít Az e 
célra előzetesen eszközölt gyűjtés közel 
2000 koronát eredményeyett, mely alaphoz 
önkéntes adományaikkal a következő csa
ládok járultak:

Bárdossy Dávid, Hajas Sándor (Péter), 
Hajnal Lajos, Mód Lénárd, és Mód Jolán, 
Mód Aladár, Tóth Dávid 100—100, Csiz- 
mazia Sándor, Erős Sándor, Hajas Lajos, 
Hajas Sándor (Tóth,) Szabó István, Kutasi 
Sándor, 50—50, özv. Frkete Károlyné, Ha
jas Samu 40—40, özv. Horváth Lajosné, 
Nagy József, Ovádi Sándor 30—30 K, Ko
vács Sándor, Nagy Sándor 25—25 Hajas 
Dénes, Hajas Ferenc, Hajas Gyula (Dávid). 
Haja.; József, Kocsics Sándor, Ködös La
jos, Lengyel Sándor Ludván János, Laliér 
József, Szabó .károly, özv. Szabó Lászlóné, 
Szarka József, Zongor Márton 20—20, özv. 
Andrássy Sáneorné 15, ifj Baranyai József, 
özv. Csizmazia Lajosné, Csizmazia Pál, 
Dóczi József, Gőcze Samu, Hajas Elek, 
Király József, Kocsi Dávid, Kovács Pál, 
Mészáros Sándor, özv Mike Samuné, Nagy 
Samu, Németh István (Gellért) Németh Já
nos, Ovádi Károly, Papp Samu, Somlai 
Kálmán, Szabó János, Szabó Vendel, özv. 
Szalai Ferencné, Szilái József, Smidéliusz 
Sándor, Vajda Károly, Vid.a György 10—10, 
Mórocz Lajos Szalai József (Borbély), Tóth 
Józsefné 8—8, özv Csács Istvánné, özv. 
Csitke Sándorné, Jáno.-a Lajos, Márton 
Gábor Stári Józsefné 6—6, id Asbóih Sán
dor, Ábrahám Sándorné, Ádám Károly, 
Ágoston János, id. Baranyai József, id. 
Bárdossi Dávid, özv Bőczén Mihályné, 
Csizmazia András Csizmazia István, Csiz
mazia József (felső). Csizmazia József, 
Dóczi Sándorné, Elek István, Farkas Dé
nes, ifj. Gál József, Gosztola Samu, ifj. 
Hajas Sándor, Horváth Lajos (hegyi), Ju- 
govics György, Karácsony Józsefné, Kiss 
Istvánné, özv. Kiss Istvánné, Kiss Lajos, 
Kovács István, Kovács János, (Csikvári), I 
Kovács Józsefné, Kutasi Józsefné, Lukács j 
Lajos, Lukács Sándor, özv. Molnár Sán- !

dorné, Móroky Lajosné, Nagy Károly, özv. 
Nagy Laj.osné. Nagy Sándorné, Német Já
nos (faragó, Péntek Józsefné, Péntek Lajos, 
Praulnnr Jcnöné, Smidéliusz Dávid, özv. 
Smidéliusz Józsefné, Sniid[e!iusz Károlyné, 
Somlai Károly, Somlai Lajos, özv. Szalai 
Józsefné, Szalai Lajos (vasút úti) Szalai 
Lajosné, özv. Szűcs Istvánné, Tor. pa Sán
dor, Tóth Lajos, Tulok József, Vajda La
jos, Vajda Lajosné, Vajda Sándorné 5—5 
kor. Összesen 1954 kor.

A „Luther-alapon kívül van a gyüleke
zetnek 1766 62 kor-t kitevő „egyházfentar- 
tási“ alapja is, mely összeg legújabban 
Hajas János és neje Ovádi Franciska 200 
kor. adomá’ yával 19-6-62 koronára emel
kedett.

Gyűjtött és adott még a gyülekezet ju
bileumi célra (Egyet, szeretetház, egyet 
gyámint alap) 561 koronát s a létesítendő 
kér nyomdára a hívek 550 korona értékű 
részvényt jegyeztek.

Az o r s z á g b ó l .
Rendelet a hadisegély fölem eléséről.

Az uj hadisegély-rendelet szerint nemcsak 
a tartalékosok és népfelkelők, hanem a 
tényleges katonai szolgálatot teljesítők csa
ládjai is, továbbá a tartalékos, a szolgála
ton k.vüli és a népfelkelő tisztek apja, 
anyja és testvérei, akiknek eddig hadise
gélyre igényük nem volt, szintén részesül
hetnek ezentúl hadisegélyben Hadisegélyl 
kap ezenkívül a hadbavonult törvénytelen 
felesége is, ha gyermeke van, vagy ha 
munkaképtelen A 8 éven aluő gyermekek 
ezentúl nem fél, hanem egész segélyt kapnak. 
Lesz rendkívüli hadisegély is Érre a hadba
vonult neje akkor tarthat igényt, ha pél
dául gyermeke születik, a c-aládban beteg 
van, vagy egy családtag meghal, vagy va
lamely eíemi csapás folytán a család súlyos 
helyzetbe stb. jut. Ez a rendkívüli segély 
50—200 koronáig terjedhet egyszerre, in
dokolt esetben azonban több Ízben része
süket abban a család.

A rendelet a körjegyző intézkedési jo
gát megszünteti. Ezentut mindenütt „hadi- 
segély-véleményező bizottságot“ fognak 
létesíteni, amely a hadisegélyre igényt tartó 
családok ügyeit megvizsgálja s arról véle- 
ménvt mond. A véleményt beterjesztik a 
főszolgabíróhoz, aki aztan dönteni fog a 
segélyezés kérdésében.

Kossuth Lajos Tódor meghalt. Kossuth 
Lajos második fia, Kössük Lajos Tódor 
meghalt Olaszországban, Milánó városban, 
73 éves korában. Kihűlt teteme egyenlőre 
ott fog pihenni az ellenséges városban, de 
majd ha a viszonyok megengedik, haza 
focják hozni és itthon helyezik el örök 
nyugalomra a Kossuth-mauzóleumban.

Egy magyar tanitónő vértanúhalála. 
Romániából mostaniban sok magyar, né
met és osztrák állampolgár szabadult ki. 
Ezekközött egy plébános azt vallotta a vizs
gáló bizottság előtt, hogy a románok Szi
lágyi Irma erdélyi tanítónőt kémkedés gya
núja miatt ötvennyolc lövéssel végezték ki. 
A fiatal leány nem hagyta a szemét bekötni. 
Az első sortüz nem tudta megölni Zseb
kendőjét lobogtatva, ezzel a kiálltással h:.lt 
meg: „Éljen Magyarország!“

Három milliárd korona. Még nem tör
tént meg a hadikölcsön eredményének végső 
megállapítása, de máris kiszivárgott az az 
Örvendetes hir, hogy az uj hadikölcsön- 
jegyzés meghaladja a 3 mil iárdot. Ausztri
ában a hetedik hadikölcsönre 5 8 milliár- 
dot jegyeztek.
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Megszüntették a hullaszállitást. A
vasúti kocsik nagy hiányára való tekintet
tel a hadseregföparancsnokság ideiglenesen 
beszüntette holttesteknek a vasúton való 
szállítását.

Az iskolásgyermekek és az automo
bilok. Gyakran megtörténik, hogy fontos 
katonai és polgári ügyekben a községeken 
keresztül haladó automobilokat az iskolás
gyermekek megdobálják s emiatt azok meg
késve érkeznek rendeltetési helyükre. Gróf 
Apponyi Albert, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter most felhívta rendeletben a taní
tói kart, hogy oktassák ki a tanulókat vi
selkedésük helytelenségéről és a kis bűnö
sökkel szemben szigorúan járjanak el.

Mennyire rövidült a harcvonal a fegy
verszünet következtében ? A fegyverszü
net előtt a háborús h ircvonal hossza 4700 
km. volt. A fegyverszünet óta összesen 
1900 kilométerre rövidült 2800 kilométernyi 
hosszú fronton nyugosznak a fegyverek. 
Így teljesen érthető az ellenséges nyugati 
hatalmak rémülete, idegeskedése a béke
tárgyalások miatt.

A n a g y v i l á g b ó l .
Utoljára szólt a kölni dóm nagyha

rangja. A kölni dóm hires császárharang- 
ját, amely a legnagyobb harang Németor
szágban Szilveszter estéjén kongatták meg 
utoljára. A melyhangu harang nyelv nélkül 
ó40 mázsa

Százezer nő vasúti szolgálatban. A
porosz államvasutaknál százezer nő van 
a kai ma va

A hadifoglyok kicserélése. A hadi
foglyok helyzetéről folytatott berni tanács
kozások arra az eredményre vezettek, hogy 
minden 48 évet betöltött s már 18 hónap 
óta hadifogságban élő közlegényt és altisz
tet állítólag haza fognak szállítani.

Szerkesztői üzenetek.:
T. M. Pápa. A küldött 5 kor. 50 fillért 

köszönettel megkaptuk. Reméljük a lap 
rendesen megérkezik. „A kötelesség útja" 
cimü elbeszélés nem jelent meg könyvalak
ban. — M. J. Ima. A közlendők közé so
roltuk. — Véres küszöbén, Belsazár, 
Szomorú hir, Tábori posta. Sorra kerül
nek. — Gy. B. Fp. Azért nem közölhettük, 
mert senki sem küldte be hozzánk Minden 
beküldött egyházi hirt közlünk ; de sokszor 
helyszűke miatt meg kell egyiket-másikat 
rövidítenünk. — Többeknek. Az oroszor
szági hadifoglyok kicserélését a békekötés 
egyéb kérdéseivel együtt tárgyalják, de még 
egyelőre várnunk kell, mig a kicserélés 
megkezdődik. A mieink siettetik, de az oro
szok késleltetik; sőt olyan hangokat is le
het onnan hallani, hogy a foglyokat az álta
lános béke, vagyis a háborúnak minden 
fronton való megszűnése után lehet csak 
hazaereszteni. De reméljük, hogy oroszor
szági foglyaink a külön béke esetén is haza 
jöhetnek. — K M. A bor ára és kereslete 
valószínűleg azért csappant meg, mert csa
pataink Olaszországban sok bort zsákmá
nyoltak és a mögöttes országokba nem 
került is sok elszállításra, a hadsereg ott 
abból láthatja el magát. — Lelkészi hi
va ta l: Bakonys'cndászló, Kisbabot, Kis- 
somlvó, Zágráb, Nemescsó, Örisziget, Szé
kesfehérvár, Ujcsanálos, Kispécz, Kölesd, 
Nagyfarádfalu, Sárvár, Vadosfa, Felpécz, 
Sand, Ujmalomsok Tanítói hivatal: Edve, 
Fehérvárcsurgó, Hács, Jobaháza, Kenienes- 
mihályfa, Kemespálfá, Külsővát, Szergény. 
Káld, Potyond, Ajka, Alsóság, Ménfő, lo -  
korcs, Hánta,- Nemeskér, Kisfalud. Gond
noki hivatal: Bodohefy. Németh István
Csönge, ifj. Bodis Sándorné Somlyóvecse, 
Horváth Sándor Tiiskésszentpiter. Szives 
fáradozását az előfizetők gyűjtésében hálá
san köszönjük. — Végh József Felső

mesteri. Előfizetése rendben van. — Ta'n. 
hivatal Takácsi. Hátraléka az elmúlt Vili. 
évfolyam után van.

Olvassuk a bibliát
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincH 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot

Január 20. vasárnap, János 8, 12—16.
21. hétfő, I. Mózes
22. kedd,
23. szerda,
24 csütört.,
25 péntek,
26. szombat,

1, 24-31.
2, 1—7. 
2, 8 -1 7 .
2, 18—25.
3, 1—7. 
3, 8—15.

E vang. v a llá su  család, ■
kinek csak egy nagy fia van, magá
hoz venne egy jobb családból szár
mazó, finom érzésű, 10 — 15 éves 
árva lánykát, akit családtagnak tekin
tene, taníttatná, jövőjéről gondoskod
na, ha nála mint fogadott leány azt 
kiérdemelné. Esetleges férhezmenését 
nem gátolná. — Cime megtudható 
a kiadóhivatalban.

Egyszeri h irdetésnél  az első tiz szó  
dija  (beleértve a v a s tagbe tüs  cimsort) 1 K 
2 0  fillér. Azontúl minden szó  közönséges  
betűvel szedve  8  fillér. H árom szori  hirde
tésnél 15%, tizszeri hirdetésnél  4 0 %  e n 
gedm ény.  l 4 lap egyszeri  h irdetése  ritka 
betűkkel 12 korona. Három szori ,  vagy tiz- , 
szeri  hirdetésnél  a fen tebb i  engedm ény. 
Hivatalos é s  közérdekű  egyházi h i rde tések
nél minden h irdetés  m ég  15%-kal olcsóbb

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 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. 24—52

Ki biztos eredm ényt akar elérni a sertések h izlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

S É 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.

2 4 -52

Magyarorszagi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC é s  T s a
Szentgotthárd.

1

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: Sz a l ay  Mihály Gyékényes.
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E lő f i z e té s i  á r a  8 6  t z á m r i  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 6 0  f ,  c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  Q Y É K É N Y E 8 -re  ( S o m o g y  m e g y e ) ,  e l ő f i z e t é s i  d i j a k  
a  H A R A N Q S Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D -re ,  r e k l a m á c i ó k  S Z E N T Q O T T H Á R D - r a  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

„ M i n t  v i l á g o s s á g n a k  f i a i  ú g y  j á r j a t o k . “ E f e z .  5 ,  8 .

TARTALOM: Tóthné Munkácsy Elenóra: Az én imakönyvem (Vers.) — szm .: Mik vagyunk? — Tájékoztató. — Endreffy Já
nos: A reformáció vértanúi. — z b .: Egyetemes egyházunk rendkívüli közgyűlése. — A világháború eseményei. — Bíró László: 
Tábori posta. — T á r c a .  Ferke Ágost: K. gazda levele. — Györik György: Véres küszöbén. — Csite K .: A hála virága. (Elb.)

Az én imakönyvem
Nem selyem, nem bársony, nem csont a kötése, 
Művész keze reá díszítést nem vése;
Nem mutat sehogyse: betéve, kinyitva,
Egyszerű az egész: kötése, papírja.

Mindeddig oly féltve óvtam portól, naptól,
Mégis kopott, vásott a sok használattól; 
Egyik-egyik lapja, mint a másik, sárgább,
Összes könyveim közt — mégis a legdrágább.

lm az egyik lapja nagyon avult, sárga,
Évekkel ezelőtt sok könny hullott rája;
Ám, hogy hány, hogy mennyi a könny nyoma itten, 
Tudom, megolvasta a jóságos Isten...

Lapjait forgatom kiméivé, vigyázva —
Itt egy rózsaszál van, amott meg egy mályva; 
Mikor került bele, mind tudom, hány éve. 
Szomorufüz-levél ide-oda téve...

Mind em lék... Szent emlék levélből, virágból, 
Emlék ez a könyv is — édes jó  anyámtól;

Sok évvel ezelőtt, bizony-bizony régen,
Egy karácsony estjén anyám adta nékem.

Hogy adta: csókolni kezére hajoltam,
Szegény volt, özvegy volt... én meg árva voltam ; 
Sírva szorítottam szivemre a könyvem 
S édesanyáméval össze hullt a könnyem.

És szólt anyám halkan, özvegyibú alatt:
„Ha élted sajkája csendes vizen halad,
Vagy a sors haragja ezer csapást rád hoz: 
Imádkozz gyermekem, egyre csak imádkozz I“

T óthné  Munkácsy Elenóra.

Mik vagyunk?
ií.

Jézus azt mondja: Ti vagytok a világ világossága. 
Tehát fáklyaként kell járnunk az emberek között.

A fáklya elől já r ; magasra emelve előre is, hátra 
is világit. Előre vetett fénye megvilágítja a célt és irányt; 
hátra vetett fénye biztossá teszi az utána menő számára 
az utat. Sötétben kigyuladó fénye megriasztja az éjszaka 
gonosztevőit, a jóknak lelkét pedig bátorsággal és nyuga-
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lommal tölti meg. A fáklya lángjánál 
uj fáklyákat is lehet gyújtani.

Jézus szavaiból nyilván való, hogy 
a világ magában véve sötét, tehát 
nagy szüksége van a keresztyénekre, 
mint a világitó fáklyákra. De mint
hogy másutt meg elsősorban magá
ról mondja: »Én vagyok a világ vi
lágossága; aki engem követ, nem jár 
a sötétségben, hanem életnek világos
sága lészen annak«, mindenek előtt 
az szükséges, hogy a keresztyének 
teljenek el Jézus világosságával; mint 
kisebb fáklyák gyuljanak ki tőle, a 
nagyobb fák’yától. Csak azután ve
zethetnek ők is másokat a sötétségen 
át az élet felé. Követniök kell Krisz
tust. csak úgy lehetnek ők is köve
tésre méltók. Pált, Jánost, Pétert kö
vethetjük, mint előttünk fénylő fáklyá
kat, de csak azért, mert ők meg 
Krisztus követték és nekünk a Krisz
tusból beléjük ömlött világossággal 
világítanak.

Ha fáklyák vagyunk, — aminthogy 
Jézus szavai szerint azoknak kellene 
lennünk, — mi is észrevehetőig ma
gasabbra emelkedünk. Élhetünk kül
sőleg a legszegényebb, legalacsonyabb 
sorsban: érzésben, gondolkodásban, ! 
magaviseletben mégis felettük állunk 
e világ fiainak. Nem rajtuk, hanem 
mi rajtunk üt ki a magasabb, tisz
tább világgal való rokonság ; nem ők, 
hanem mi ábrázoljuk ki és mutatjuk I

meg magunkon Krisztus képének, 
életének, ha nem is tökéletes mását, 
mert erre képtelenek vagyunk, lega
lább egyes homályos, töredékes vo
násait. Nem ők, hanem mi mutatunk 
a világnak követésre méltó példát. 
Mi előttünk lesz világossá az élet 
igazi célja, értékes volta, sok nemes 
feladata. Mi belőlünk árad bátorító 
biztatás a jókra, ellenben elitélő, 
gyöngítő hatás a rosszakra. Tőlünk 
gyulnak lángra és válnak uj fáklyákká, 
akikben eddig szunnyadt és erőtlenül, 
rejtve élt a jó.

Ha valakiben csakugyan van ilyen 
világosság, okvetlen megérzik azt 
mások is. Nem rejtőzhetik el hatás 
nélkül, mint a hogyan nem lehet 
szem elől eldugni a hegyen épített 
várost. Akiből nem tud kiáradni, nincs 
is abban igazi világosság. Figyeljük 
csak meg jobban, az olyannak sza
vaiból, törekvéseiből, cselekedeteiből 
valósággal csak sötétség ütközik ki, 
ha talán takargatja és szépitgeti is 
igazi mivoltát. Az apostolokból, re
formátorokból és minden igaz keresz
tyénből fojtogatva, oltogatva is kitört 
a bennük felhalmazódott Krisztusi 
világosság, a farizeusokból pedig min
den maguk-szépitése mellett i ; csak 
sötétség szűrődhetett ki a világba.

A világosságnak természetéhez tar
tozik, hogy fénylenie kell és pedig 
nem szóban, hanem mint Jézus

Tárca.
K. gazda leveleiből.

Hajnalodik.
Csakhogy végre hajnalodik! .  . . 
Három „digou holtan hever előttem. 
Kúszva jöttek, mint a kígyó.
Mit tehettem ? Mind a hármat lelőttem. 
Nyitott szemük elmereng a 
Lassan kelő, életontó, szent napon . . . 
Gyerekember mind a három:
A sapkámat ájtatosan lekapom.

S igy pusztul az olasz folyton.
Mégse’ hagyja abba kedveszegetten. 
Nézheti a napot aztán,
Ha előtte már a sapkát levettem!
S uszíthatja ránk a poklot,
Vagy az égben, a jóságos szenteket: 
Hiába: a magyar bakát 
Se kiverni, se legyűrni nem lehet!

Véres küszöbén...
Véres küszöbén a halálnak,
Az Úr láthatatlan keze ölel á t;
S érzem, hogy egy csendes napon visszaád, 
Életnek, békének, anyámnak.

Majd akkor vissza száll a remény,
Lelkem boltíves, fehér templomába;
S szememből újra kivillan sugám 
Édes, szép valóknak reggelén.

És ha rám hinti fényét a nap:
A sok bús redőt, mely arcomról lesir, 
Lassan elsimítja az öröm, a pir.

Zokszó a jelen, ámde a holnap 
Édenkert lesz a gyászos siralomvölgy!
S békét ünnepel, békét liheg a föld.

GYŐRIK GYÖRGY.

Most a rögök megmozdulnak.
Közelednek. Ember-formát öltenek.
Jönnek túlról, számon kérni,
Ezt a hármat éjjel ki is ölte meg ?
Rájuk köszönt minden ágyunk . . . 
Srappnell süvít... Kövér gránát zakatol... 
Holnap tán a kelő napot,
Kövült szemmel, én nézem majd valahol...

FERKE ÁGOST.

A h á la  v irá g a .
Elbeszélés.

— Irta: Csite Károly. —
IV.

— Hallotta-e, szomszédasszony a 
nagy hirt ? Megjött a szép kötő Magda 
mesebeli királyfia egy vén ember

mondja, jócselekedetekben. Az em
berek a cselekedetekből, a magavise
letből látják igazán, hogy valakiben 
világosság lakik-e, vagy sötétség. A 
szó megtéveszthet. Heródes legsöté
tebb szándéka mellett is elhazudhatta, 
hogy hódolni akar a gyermek Jézus
nak. Judás köszönthette mesterét 
egészség kívánásával, mikor árulásá
val és poroszlóvezetésével ennek épen 
az ellenkezőjét idézte elő. Nem felej
tem el, hogy egy ember egyik gyü
lekezet első tagjának vallotta magát, 
mivel leggazdagabb volt, de cseleke
deteiből csakhamar kitűnt, hogy a 
gyülekezet legutolsó tagjai közé tar
tozik, mert lelkileg a lehető legsze
gényebb, akinek minden vágya a 
szennyes, porba tapadt. Az ilyen em
berek, ha a maguk hite szerint fák
lyák, ugyancsak porba nyomott, kiol
tott, vagy füstölgő fáklyák, akik kül
sőleg magasabb polcra emelkedve 
nem hogy világítanának, hanem szét
terjedő füstjükkel még sűrűbbé és 
egészségtelenebbé teszik a sötétséget.

Pedig a keresztyénnek Krisztus 
meghagyása szerint legalább a maga 
szűk körében, legalább azok előtt kell 
fénylenie, jó utat mutatnia és áldást 
hintenie, akik vele a házban vannak. 
A szülőknek legalább gyermekeiket 
kell a világ sötétségén át az élet felé 
kalauzolniok.

Így terjed aztán Jézus szerint a

képében. Már meg is tartották az 
esküvőt!

— Érthetetlen a tette 1 Mennyi 
derék fiatal embert kikosarazott előbb 
s most egy vén, tehetetlen sehonnai- 
hoz köti magát. . . Hiába, sokan csak 
eszüket vesztik, ha egy kicsit korba 
jönnek! . . .

Ilyenféle pletyka járta a piacot, 
mikor huszonegy évi hosszú vára
kozás után Szabados László és Sugár 
Magda, mint boldog férj s feleség 
költöztek be egy kis uj lakásba. 
László egy magánvállalatnál iroda
szolgai álláshoz jutott, Magda pedig 
kötötte, hímezte tovább is a nagyobb 
és kisebb főkötőket a városiak és 
falusiak számára. S azokból az apró, 
bájos portékákból rövid idő múlva 
magának is egész gyűjteményt csinált 
egy kis várva-várt jövevény számára.

A régi, kedves, közös szobács
kábán magára maradt Balogh Anna, 
a szép (nem is fiatal, de nem is 
öreg) varró kisasszony. A mennyivel 
boldogabb lett hü társa jó barátnője, 
annyival boldogtalanabb lett most ő. 
Szegény leány, most érezte csak igazi 
elhagyatottnak magát.



földön Isten dicsősége. Az emberek 
a jókért, a fáklyákért hálával dicső
ítik az Istent, mintahogyan egy-egy 
jó gyermekért, aki áldást áraszt maga 
körül, sokszor halljuk a szülőket is 
dicsőíteni: »Legyen áldott még az a 
ház is, azok a szülők is, akik nevel
ték!« Vagy mint Jézusért dicsőítették 
az Istent, hogy meglátogassa az ő 
népét és Jézusban prófétát, szaba
ditót adott a világnak.

Jézus nemcsak magát mondta a 
világ világosságának ; minket is ma
gasra méltatott, maga mellé emelt: 
Ti vagytok a világ világossága ! Vizs
gáljuk meg komolyan, magunkba 
szállva: Igazán azok vagyunk? Nem 
azért borul a világra a romlottság 
ekkora éjszakája, jnert a világításra 
hivatott fáklyák is sötétséget árasz
tanak ? szm.

1918. január 27.

Tájékoztató.
A háború ennyi idő és szenvedés i 

után végéhez közeledik. A békét már 
semmiféle emberi gonoszság föl nem 
tartóztathatja, legföljebb késleltetheti.

A háború után sok nagy feladat 
vár egyházunkra. Igen sok mulasztást 
kell pótolnunk és mindent meg kell 
tennünk, hogy a világban a rettentő 
romlottság helyét a tisztább erkölcsi 
élet foglalja el s ezzel a béke bizto-

— Tán jobb lett volna, ha férjhez 
mentem volna! Nem ér semmit igv 
az élet! — mondta panasszal Mag
dának, mikor ellátogatott hozzá.

— Bizony okosabban tetted volna, 
de hisz még nem késő. Várt leány 
várat nyer: ezután látogat meg még 
az igazi szerencse! — biztatta a 
boldog Szabadosné.

Alig egy pár napra találkozott 
Magda az utcán Botfay Béni öreg 
legénnyel.

— Adjon a jó Isten szerencsés jó 
napot! Itt jön az én árulóm ! Megáll
jon csak, maga felel majd oda fönn 
az én árva lelkemért, hogy párat
lanul kell állnom a mennyei Atya 
elé 1 — szóllitotta meg Botfay tré
fálkozó váddal.

— Tudja mit, Botfay uram? — 
szólt Magda boldog mosolygással. 
— Minthogy az én lelkem azt nem 
bírná el, hogy engem váddal illésén 
bárki a Midenható előtt szerzek egy 
igaz hitvestársat, szebbet, jobbat, 
okosabbat nálamnál. Pénze is jócskán 
van a takarékban Olyan boldog lesz 
vele, hogy nem is álmodott oly boldog 
családi életről.

HARANGSZÓ.

| sabb és állandóbb alapokon nyugod- 
| jék. Evangéliomi keresztyén világfel

fogásra és életberendezésre van szük
ség. Ezt minden lehető módon mun
kálni legfőbb és legsürgősebb köteles
ségünk. Ezt akarja az alakulóban 
levő > Evang. Nyomda Részvénytársa
ság« is, amelyet a dunántúli evang. 
lelkészek és világi vezetők egyesülete 
alapított. Egyházunkat akarja ez a 
vállalat első sorban erősíteni, hogy 
egyházunk annál többet használhas
son hazánknak és az emberiségnek. 
Aki ezt a nagyon fontos és sok ál
dást ígérő vállalatot támogatni akarja, 
tagja lehet a részvénytársaságnak, 
ha legalább egy darab 50 koronás 
üzletrészt jegyez Jegyzést elfogad 
minden lelkész és tanító. A jegyzé
seket Varga Gyula espereshez, az 
előkészítő bizottság elnökéhez Vönöck- 
re (Vas m.) küldendő. Üzletrészt je
gyezhet minden evang. egyház és 
egyháztag. A befizetést még nem kell 
teljesíteni; egyenlőre fő dolog a jegy
zések gyűjtése Eddig 40 100 korona 
értékű üzletrészt jegyeztek egyházköz
ségek és egyesek. Ha fel tudná ennek 
a kérdésnek nagy fontosságál fogni 
minden egyházközség és egyháztag s 
lelkiismeretesen megtenné mindenki 
a maga kötelességét, hatalmas intéz
ményt lehetne a háború befejeztével 
egyházunk s ennek utján a nemesebb, 
tisztább világfelfogás és élet szolgá

— Ne folytassa, az én boldogsá 
gomat elfujta már rég a szellő s nem 
bocsáthatok meg soha magának!. . . 
De azért tán gondolok majd valamit 
arról a szépségről s jóságról!

Egy napig gondolkodott csak a 
még mindig mokány járású öreg 
legény, a következő reggel már leste, 
várta Magdát a piac sarkán s nem 
várta hiába: jött az uj menyecske 
bevásárolni

— Jó reggelt, Magdácska — vagy 
bocsánat! — Szabadosné asszony. 
Hát. gondolkodtam ám a tegnapi 
ajánlatán s arra a megállapodásra 
jutottam, hogy tiszteletemet ténném 
ma Balogh kisasszonynál, ha ugyanis 
szívesen fogad.

— Megnyugtathatom, hogy szíve
sen fogadja ! — biztatta Magda öröm
mel szivében.

— Köszönöm, szép menyecske! j 
De azért haragszom magára!

Egy szó, mint száz, négy hét múlva 
uj frigyet kötöttek meg a földi plánétán 
s áldást küldött rá az ég is. Boldog
ságtól ragyogott mind a menyasszony, 
mind a vőlegény arca s az utóbbi 
még most is az súgta Magdának:
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latába állítani. Ezenkívül a részvény- 
társaság tagjai jövedelmezőn helyez
nék itt el jegyzett és befizetendő pén
züket. Mivel pedig többen bármi ok 
miatt nem jegyezhetnek üzletrészt, 
mégis támogatni szeretnék az ügyet 
és már küldtek is adományokat, az 
erre szánt bármily csekély összeget 
elfogadjuk, lapunkban nyugtatjuk és 
illetékes helyére juttatjuk. A jegyzé
seket kérjük minél előbb Vönöckre 
küldeni, hogy a nyomda a béke el
jöttével felállítható legyen és mun
káját haladéktalanul megkezdhesse.

Az evang. sajtó ügyében Kapi Béla' 
dunántululi püspök a következő fel
hívást adta ki egyházkerülete részére :

»Egyházkerületünk közgyűlése jegy
zőkönyve 44, pontjában hálával emlé
kezett meg az ev. sajtó egyháztársa
dalmi és népnevelési munkájáról, 
egyben azt a határozatot hozta, hogy 
az ev. sajtót a gyülekezetek s az 
ev. nép támogatásába ajánlja. Midőn 
az egyházkerület közgyűlési határo
zatát végrehajtom, szeretettel kérem 
az egyházkerület lelkészi, tanári és 
tanítói karát részesítsék az egyházi 
sajtót nagybecsű pártfogásukban. A 
gondjaikra bízott ifjúságnál, az evan
gélikus családoknál terjesszék az evan
gélikus lapokat, hogy ezek betöltve 
hivatásukat, erőteljesen építhessék az 
egyházias vallásosságot s az evan- 

i gélikus egyházi öntudatot.

— De azért most sem bocsátók 
meg magának !

Egy év múlva még boldogabb 
ábrázattal — ujjongva iramodott Bot
fay a Szabadosék lakására:
• — Komám asszony, édes komám 

asszony! Aranyos kis leányunk van, 
ma született! . Jöjjön csak azonnal 
hozzánk, nézze meg az én kis tündér 
bogárkámat!. .

Persze, hogy komaasszonya volt 
már Magda Botfay urnák, mert neki 
meg kis fiacskát hozott fél évvel 
megelőzőleg a gólya.

Nem is tudnám megmondani, hogy 
melyik, apa volt lélekben boldogabb, 
ha Szabados Lászlót testi fájdalom, 
azaz lábát az amerikai bányákban 
szerzett köszvény nem kínozta volna. 
Szegény, biz’ azt sem tudta megtenni, 
hogy fiát a térdén lovagoltathatta 
volna.

Annál többet lovagoltatta Botfay 
a kis leányát s az egykori hires 
táncos gavallér meg tanult ismét 
táncolni. Alighogy tipegni kezdett a 
csöpp leanya, ragyogó jókedvvel, 
mindenféle indulókat fütyörészve, 
táncolva vezetgette. S amint nőve-
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Ugyanekkor meleg szeretettel aján
lom a gyülekezetek, iskolák, a lelkészi 
tanítói és tanári karok figyelmébe a 
felállítandó ev. nyomda ügyét. N a g y  
e g y h á z i  érd ek , h o g y  m ie lő b b  Ö nálló  
e v a n g é lik u s  n y o m d á v a l  r e n d e lk e zz ü n k .  
Egyházkerületünk Evangéliumi Egye
sületének ez irányban meginditott 
munkája már eddig is szép ered
ménnyel járt. Közel 35000 kor. jegyzés 
történt eddig e célra. Nincs kétségem 
az iránt , hogy ha lelkészeink, taní
tóink és tanáraink ez ügyet valóban 
magukévá teszik, ha felismerik, hogy 
itt nemcsak egy nyomda megszerzé
séről, hanem egy magunktól elvetett, 
használatlanul heverő, de azért mindig 
éles és biztos fegyver használatba 
vételéről van szó, akkor a gyüleke
zetek, egyháztagok fellobbanó lelke
sedése csodát fog teremteni s mega
jándékozza evangélikus egyházunkat 
jövendő fejlődése egy erőteljes bizto
sítékával. Az ev. nyomda ügyében 
kiküldött bizottság a közel jövőben 
külön felhívással keresi meg gyüle
kezeteink és iskoláink vezetőit. Biza
lommal kérem, fogadják lelkűkbe a 
kérő szót s cselekedjenek úgy, mint 
ahogy azt lelkiismeretűk parancsolja.«

A főpásztori felhívásra reméljük, 
megmozdulnak azok az egyházközsé
gek is, amelyek eddig nem ismerték 
fel egyházunk mai nehéz helyzetét s 
ebből folyó nagy kötelességüket és

kedett, erősbödött a csapongó jókedvű ' 
kicsikéje, az indulókat fölváltotta a 
csárdás nóta s fütyszóra olyan táncot ; 
csapott az erősen szürkülő apa és 
a csöpp, csitri hajú leánya, mintha 
csak holmi táncteremben járta volna 
egy ifjú pár. .

A boldog édes anya csak mosoly
gott s olykor kacagott is a fura, de 
mégis oly kedves táncokon.

— Oh, édes jó Istenem, mily szép 
s mily boldogító az igazi családi élet, 
mennyire meg tudja változtatni a 
férfiakat is ! — sóhajtotta magában. 
Lám az ő ura legény korában (má
soktól hallotta) az estéket és az éj
jelek nagyobb részét is a kávéházak
ban töltötte el s most soha még csak 
eszébe sem jut, hogy elmenjen hazul
ról. De el sem lehetne küldeni az ő 
aranyos kis leánya mellől, aki úgyis 
csak akkor tud igazán kedvére játszani, 
mikor apuskája haza jön a hivatalból.

— A másik apát. a kedves Szaba
dos komát is ép oly sóvárogva várta 
haza a kis fiacskája minden estén, 
akárcsak a vig, táncos Botfayt a 
leánya, de ő nem a játszásért, hanem 
a szép mesékért.

felelősségüket. Evang. sajtóra ége
tően szükségünk van !

A reformáció vértanúi.
Németből: Endreffy János.

VI.,
»Püspöki börtön !« ily dolgokról 

olvashatni abban a régi martirkönyv- 
ben, melyből az előbbeni történetek 
is valók. Honnét vették a papok vagy 
a római egyház a jo g o t  hogy ily 
börtönöket állítsanak fel ? Mégis meg
voltak ezek a borzaszíóságok a re
formáció korában, melyeknek ma — 
ha csak leírását is elolvassuk — vér- 
fagyasztó hatásuk van bennünk Ilyen 
»püspöki börtön -be volt 1554 ben 
csukva egy D io n y s iu s  le  T a y r  nevű 
pap is. Életének teljes odaadásával 
működött a keresztyén iratterjesztés 
terén. Az egész országot javarészt 
bejárta s hosszabb ideig élt Angliá
ban is, miglen kitört a hírhedt véres 
Mária alatt az üldözés. Éppen Genibe 
tartott, amidőn egy faluban két ki
rályi hivatalnok könyveivel együtt 
elfogta és börtönbe vetette A bör
tönben többször kihallgatták, mig 
végre a királyi prokurátor elküldötte 
a bayeux-i püspökhöz, hol 10 napig 
volt elzárva a püspöki börtönben a 
legszigorúbb őrizet alatt. Senkinek 
sem volt szabad őt meglátogatni, ezért

senki sem volt tájékozva arról, hogy 
tulajdonképen mit követelt el és mi 
lesz majd vele. Ő tőle sem lehetett 
semmit megtudni az utókornak, mert 
börtönéből egyenest — megölni vit
ték. Az ítélet így hangzott: »Tüzha- 
lál avval a fokozással, hogy három
szor húzzák föl és le a lángok fö
lött.« Ilyen bestiális Ítéletet hoztak 
fölszentelt papok!

De még ez sem volt elég a klé
rusnak. Halála előtt kinpadra vonták 
s tagjait szétszaggatták, hogy mások 
neveit is megtudják tőle De ő hit- 

i testvéreit nem árulta el. A kínzó szer
zetesek és barátok álnok bérdéseire 
igy felelt: »Az én hitsorsosaimnak 
száma igen nagy. Nevüket nem fo
gom megnevezni. De ti itt a kinpa- 
don oly kegyetlenül bántok velem, 
hogy nemsokára már itt meghalok, 
és nem jutok odáig, hogy a tűzben 
haljak meg «

Érre a hősi feleletre aztán azon
nal abbahagyták a sátáni munkát és 
kivitték a máglyához. Olyan talyigára 
tették föl, amelyen az utca sarát és 
szemetjét szokták szállítani. Mellette 
ült egy karmelita szerzetes, ki még 
akkor is szüntelenül telebeszélte fe
jét. De Dionysius nem hallgatott fe
csegésére, hanem a köréje csoporto
suló néphez beszélt az Úrról és a 
hozzá való szivbeli megtérésről.

Erre megparancsolta a hivatalnok

Sok szép mesét tudott Szabados 
László, melyek legtöbbje még gyer
mekkorából maradt meg emlékeze
tében.

Rajongó szívvel, lélekkel hallgatta 
a csöpp fiú a szép magyar meseket, 
melyek mind a falu eleiében gyö 
kereznek.

— Oh, be szép lehet a falu, men
jünk mi is oda, édes apám ! — mondta 
a kis fiú az egyik mese végeztével.

— Szép bizony, fiam ! A falu tulaj
donkép a szép mese ország: — mondta 
az apa könnyes szemmel. Szomorú s 
édes emlékek viharzottak lelkében.

— Menjünk hát mi is oda lakni ! 
— mondta ismét a kis fiú sóvárgó

I szívvel.
— Nem lehet, lelkem fiam : bezá

ródott már mielőlünk a tündér ország 
kapuja ! . . De hadjuk e szomorú 
dolgot, meséljünk tovább. . .

Szép bizony az édes apa tündér 
i álomba ringató meséje s ép oly ked- 
i vés, szivet megható az édes apa játéka, 

tánca csöpp leánykájával, de haj, 
későn kezdték a gyermek mesét és a 
gyermek táncot. Annál inkább, mert 
az egyik a lidércfényü kincs után való

balga futással, vándorlással, másik 
pedig a füstös kávéházakban és egyéb 
romlott levegőjű lebujokban való ok
talan virrasztással, mulatással időnek 
előtte tönkre tették szervezetüket. 
Későn kezdték s h 'mar befejezték 
mind a mesét, mind a táncot.

Neme töltött be még a hatodik évét 
sem a kis Szabados Győző, mikor 
búcsút mondott neki az édes apával 
együtt örökre a szép mese ország 
tündér világa. Az apa kiköltözött a 
folyton növekvő és nagyobbodó te
mető ország csendes birodalmába a 

i káprázatos mesék pedig vissza illantak 
a saját titokzatos hazájukba . .

A kis vidám, táncos Rozikának a 
még vigabb, öreg táncos párja: édes 
apukája egyik estén oly csapongó jó
kedvvel járta öt éves leánykájával a 
kopogós táncot s közbe-közbe hango
san kurjantott, hogy édes anyjuk nem 
gyüzött rajtuk eleget kacagni. S a nagy 
vidám lefekvés után mily megdöb
bentő reggelre virradt fel az anya és 
kis leánya ?! . A z  apa mozdulat
lanul, élettelenül feküdt ágyán. Sziv- 
szélhüdés következtében úgy halt meg, 
hogy észre sem vették.
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aki a kivégzéssel meg volt bízva, a 
hóhérnak, hogy az áldozatnak nyel
vét vágja ki. hogy ne beszélhessen, 
ami a csőcselék nagy örömére meg 
is történt. Ekkor azután a szerzetes 
a szegény mártír keményen össze
kötözött kezei közé egy feszületet 
akart beszorítani, de Dionysius elfor
dult az ördög eme csatlósától és nem 
engedte tervét végrehajtani. A szer
zetes ekkor a nép előtt gvalázni kezdte, 
átkozott gazembernek nevezte, aki 
még utolsó órájában sem akarja a 
keresztet, mint a többi gonosztevő. 
Eközben megérkeztek a katedrális elé, 
melynek neve: A mi kedves asszo
nyainkhoz.« Itt Dionysiusnak azt mon
dották, hogy egyházi bünbánatot tart
son és a szentektől bocsánatot kér
jen. Ez már sok volt a szegény meg- 
kinzottnak. Felbőszülve a borzalmas 
nyaggatásoktól fordult el a szent ké
pektől és mert beszélni nem tudott, 
összekötözött kezeivel és jelekkel mu
togatta, hogy egyedül csak az Istent 
szabad imádni Még kínjaiban sem 
felejtkezett meg az Ur dicsőségéről. 
A csőcselék népség gúnyos röheje és 
szitkai közben lökték az égő mág
lyába. Az Ítélet szerint háromszor 
föl kellett volna huzni a levegőbe, 
hogy kissé magához térjen s igy ön- 
tudatossábban szendvedhesse a tüz- 
halál pokoli kínjait De ez már nem 
sikerült a pribékeknek. Mert midőn

! először vetették a lángokba, oly ma- 
1 gasra csapott föl a liiz fölötte és kö- 
I rőtté, hogy a két hóhér másodszor 

ki nem vehette. így a római papok 
vadállati ördögi terve hajótörést szen
vedett Hiába kíséreltek meg mindent, 
hogy újból kivegyék s gyötrelmeit 
láthassák.. Az őrök akik a mene
tet kisérték, bottal verték a körülálló 
népet, hogy egyeseket kényszerítse
nek arra, hogy a hóhéroknak segít
senek. De mindenki féltette bőrét a 
megpörköléstől s nem segített senki. 
A csőcselék s a hóhérok lármáját 
nem hallotta már az, aki — az örök 
békesség honában hajtotta le fejét az 
Ur Jézus Krisztus keblére! Ez 
történt 1554 augusztus 9-én.

•X* -X*

Rövid vonásokban néhány vértanú 
alakját rajzoltuk meg az ő szenve
déssel teli hitéletükben. Egy régi 
mártirkönyvből valók ezek a történe
tek, melyben behatóan vannak tár
gyalva a reformáció korabeli hilval- 
lók élete és halála. Egy pápai tör
ténetíró ekkép Ítél róluk 1570_-ben : 
»Mikor már meggyőződtek róla, hogy 
Belial eme fiai nyakasan ragaszkod
nak az ő tévedéseikhez és semmiféle 
módon nem lehet őket az igazságról 
(már mint római egyház igazságáról) 
meggyőzni, akkor tüzhalálra Ítélték 
őket, amint azt megérdemelték, hogv 

' ezen földi, átmeneti kínok elszenve

dése után átadassanak a túlvilág 
örök lángjainak.« Mily szánalomra 
méltó vaksága és eltévelyedése ez az 
emberi értelemnek és hitnek! Igaza 
van gróf Hoensbroech-nek, aki a pápa
ságról szóló könyvében ezt Írja: »Az 
az ut, amelyen a pápaság az ő val
lási tulajdonságában haladott, az az 
ut emberi hu'ákkal van bevetve. Nem 
élet és fény fakadott léptei nyomán, 
hanem halál a legrémesebb formában 
volt mindig sarkában. Az inkvizíció 
tárgyalása közben igazán föltárul 
a szent igének jelentősége és igazsága, 
hogy »az ő gyümölcseikről ismeritek 
meg őket. Jó fa nem hozhat rossz 
gyümölcsöket.« Letagadhatatlan tör
téneti tény az, hogy a pápák (és ve
lük együtt az egész római egyház) 
évszázadokon keresztül egy öldöklési 
és vérrendszernek állottak az élén, 
mely több emberi eletet kioltott, mint 
akár egy háború, vagy járvány. És 
mindez »Isten nevében, Krisztus ne
vében* történt.«

A reformáció vértanúinak péjdájá- 
ból is láthatjuk, hogy erőszakkal nem 
lehet a meggyőződést elfojtani. Az 
elnyomás a hitet még becsesebbé 
tette az emberek előtt Isten ereje 
csodákat müveit. Ma már a föld ke- 
regségén 2‘'3 millió róm. kathoiikus 
mellett 216 miiló evang. keresztyén 
él. Evangélikus tehát a föld összes 
lakosainak 12‘8%-a. (Vége.)

Közös volt eddig is a sorsa a két 
jó barátnénak s most a szomorú öz- 

. vegyi sors jutott mindkettőjüknek osz
tályrészül S hogy könyebben visel
hessék gyászukat, ismét közös lakásba 
mentek íakni

— Megférünk ad^ig együtt, inig 
kicsik a gyermekek! — mondta az 
öz\egy Szabadosné.

Hogyisne fé. nénk ! . Tán jobb
1 is lett volna, ha soha el nem váltunk 

volna egymástól : meg maradtunk 
volna öreg leányoknak. Mert mi is 
lesz az én szegény leányomból, ha 
netán nekem is neveletlenül kell itt 
hagynom e bűnös világban ! — sóhaj
totta könnyet hullatva a másik bús 
özvegy.

— Igaz, igaz, engem is csak az 
busit, azért sírok minden Isten áldott 
napon, hogy mi lesz szegény kis gyer
mekemből, ha én is behunyom sze
memet ! — mondta Magda asszony 
hasonlókép

Ott állt mellettük a két kis árva 
úgy elszorult kis szivük a nagy sírásra. 
Elsőbben a kis Győző borult özvegy 
Botfayné öltbe s kissé hüpögően, 
sirón mondta:

— Ne búsuljon, ne sírjon kereszt
anyám ! Maid ha én nagy leszek,

í gondoskodom Rozikáról...
Aztán meg Rozika csimpajkodott 

í özvegy Szabadosné nyakába forró 
csókot nyomva arcára :

— Ne sírjon, édes keresztanyám, 
majd vigyázok én Győzőre s annyit

I varrók, ha egyszer megtanít édes 
; anyám a varrásra, hogy Győző is 
1 megélhet abból, amennyi pénzt kapok 

munkámért.
Tündöklő szivárvány fény, az édes 

j reménység ragyogó sugára csillant 
föl a két gyászba borult özvegy sze
mén. Mélységes szeretettel vonták 
ölükbe s csókolták a kis vigasztaló 
keresztgyermekeiket. . .

— Tán majd húsz év múlva a csoda
virágom újbóli nyílása azt az örömet 
hozza meg számunkra, hogy az Ég 
áldását adja gyermekeinkre, mint 
boldog házaspárra! — sóhajtotta
S z a b a d o s n é .  Folytatjuk.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Fizessen 
szamára eló a H A R A .\ G SZ Ó l<A. Vi
gasztalást, szórakozást küld neki irin- 

1 den egyes számmal.

A világháború eseményei.
A béketárgyalások Breszt Litovszk- 

ban sokkal lasabban haladnak előre, 
mintsem ezt kezdetben sejtettük volna. 
A kibontakozásnak kétségkívül jelen
tékeny akadályai vannak Elsősorban 
a németek által megszállott területek 
kiürítése foglalkoztatja a tárgyaló 
feleket. A másik fontos ütköző pont, 
hogy az orosz sajtó és az orosz 
kormány a fronton álló német csa
patokhoz izgalmas felhívásokat inté
zett, ami ellen a németek katonai 
kiküldöttje Hoffman tábornok a leg
erélyesebben tiltakozott. A kiküldöttek 
egyenlő rangú feleknek elismerték az 
ukrajnai kiküldötteket és hir szerint 
a megállapodások létesítésében részt 

j fognak venni a finnek is, mert az 
j orosz kormány Einnország önállósá- 
; gát is e'ismerte.
j A háborúnál, a breszt-iitovszki 
I béketárg\alásoknál is nagyobb izga- 
j tottságban tartja Franciaországot ma 
1 Caillaux  állan férfiú, egy hatalmas 
| francia politikai pártnak a vezére, aki 
1 ellensége a háborúnak, ellensége az
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angolnak, aki járt Olaszországban, 
Spanyolországban, Svájcban s min
denütt tanácskozott emberekkel, pár
tokkal, amelvek a békéért dolgoznak 
már akkor is, amikor a háborít még 
javában tart, de akit a francia kor
mány most, hogy biztositsa a belső 
rend és a külső háború nagy érdekét 
elfogatta és lezáratta.

Amidőn még mindig egy egész 
ellenséges világgal nézünk farkas 
szemet s igy a legnagyobb egyetér
tésre, megértésre volna szükségünk, 
odaát a jó osztrák sógor már is 
elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
ellenünk izgasson. Amikor teljes mér
tékben fel kell lépni a magyar ellen, 
akkor ebben mindjárt egyetért a cseh, 
az osztrák, a szlovén. Így történt a 
legutóbbi eset alkalmával is, amikor 
Wekerle Sándor miniszterelnök uj 
pártot akart alakítani, hogy a kormány 
mögött egységes párt álljon Az uj 
párt egyik főkövetelése az önálló 
magyar hadsereg- lett volna. A király 
hajlott is a magyar nemzet követe
lése felé, de a bécsi körökben heves 
ellenzésre talált a magyar hadsereg 
követelése. Emiatt az egységes párt 
alakulása nemcsak nem történt meg. 
hanem maga a kormány is válságba 
került. Hadik János gróf miniszter 
már is lemondott, a telhetetlen osztrák 
követelések miatt bukott meg.

A harctereken jelentősebb esemény 
lapunk zártáig nem fordult elő. Az 
olaszok a Brenta és a Monte Perica 
közt intéztek gyakorta eredménytelen 
támadásokat. A nyugati fronton főleg 
Cambriától nyugatra vannak erősebb 
tüzérségi harcok.

Egyetemes egyházunk 
rendkívü li közgyűlése.

A ..HARANGSZÓ“ legutóbbi számában 
megemlékeztünk már azokról a határoza
tokról, melyeket egyetemes egyházunk 
rendkívüli közgyűlésen az 1848. évi XX. 
t -c. fokozatos végrehajtásáról szóló törvény- 
javaslattal kapcsolatban hozott. A gyű és 
teljes lefolyásáról ma a kővetkező tudósítás 
keretében számolunk be:

Nagyszámú közgyűlési tag részvé
telével élénk érdeklődés mellett folyt 
le Budapesten f hó 10. és II. napjain 
az 1848. évi ^0. t-c. végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslattal szemben való 
állásfoglalás céljából egyetemes egy
házunknak rendkívüli közgyűlése, 
melyen Prónay Dezső báró egyetemes 
felügyelő és Scholtz Gusztáv püspök 
elnököltek. Miután a közgyűlés rész
vételét fejezte ki dr. Kenessey Béla 
erdélyi ref. püspök elhunyta fölött és
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csatlakozott a hollandi ev. lelkészek 
békeszózatához, továbbá kimondotta, 
hogy a somogyi esperességbe tartozó 
horvát gyülekezeteknek, a horvát- 
szlavon lelkészeknek és gyülekezetek
nek a magyarokéhoz hasonló segé: 
lyezésére a miniszterelnökhöz kéréssel 
fordul és végül bizottságot küld ki a 
pozsonyi és soproni theol. akadémiá
nak Pozsonyban való egyesítésére: 
megkezdte az 1848. évi 20. t.-c. 
végrehajtása kérdésében kiküldött bi
zottság határozati javaslatának a 
tárgyalását.

Az egyetemes közgyűlés megálla
pította, hogy az 1848. évi 20. t.-c. 
végrehajtását a jelenlegi vérzivataros 
időben, egyházunk nem kereste, hanem 
annak tárgyalását a róm. kath. au
tonómia és az azzal kapcsolatos 
vagyoni kérdések hozták fölszinre. 
Megállapította továbbá, hogy az egye
temes közgyűlésnek, amely szükség
leteink megállapitásara és követelé
seink előterjesztésére hivatva lett 
volna, nem állott módjában előzetesen 
foglalkozni a törvényjavaslattal, amint 
pedig azt az 1848. évi 20. t.-c. is 
kívánja, mert az egyetemes egyház 
két megbízottjával a törvényjavaslat 
végleges tervezete nem közöltetett. Igy 
az egyetemes közgyűlés csak utólag 
teheti a törvényjavaslatra észrevételeit.

Az egyet, közgyűlés általánosság
ban a törvényjavaslatot sérelmesnek 
tartja egyházunkra, mert a törvény- 
javaslat nem kötelezi az államot a 
fölajánlott állami hozzájárulásnak 
meghatározott időben való kifizetésére, 
holott az autonómiáról szóló törvény
javaslat az állam kezelésében lévő 
nagy vagyonokat már most kiszol
gáltatja a róm. kath. egyháznak; mert 
továbbá a törvényjavaslat megfosztja 
a protestáns egyházakat az állami 
hozzájárulással kapott vagyon fölött 
a szabad rendelkezés és kezelés jo
gától, holott az autonómiáról szóló 
törvényjavaslat szerint teljesen szabad 
rendelkezési és kezelési jogot nyer a 
róm kath. egyház; mert végül a 
törvényjavaslat nem ád módot a lel
készek korszerű fizetésrendezésére. Az 
egyet, közgyűlés mégis méltányolja a 
kormány jóakaratát és kiindulásul a 
törvényjavaslatot elfogadja. Hangsú
lyozza azonban egyrészt azt, hogy az 
1848 évi 20. t.-c e törvényjavaslattal 
sem lesz teljesen végrehajtva, másrészt 
azt hogy a törvényjavaslat átdolgo
zását és módosítását szükségesnek 

| tartja. Kívánja azt is, hogy e törvény- 
i javaslat és a róm kath. autonómiáról 
i szóló törvényjavaslat egy és ugyan

azon törvénycikkbe vétessék föl.

A törvényjavaslat részletes tárgya
lása során az alább következő mó
dosításokat fűzi az egyet, közgyűlés 
a törvényjavaslathoz. Az örökalapit- 
ványul fölajánlott összegnek feleré
szét a háború előtti árban ingatla
nokban szolgáltassa ki egyházunknak 
az állam 10 évi határidőn belül. A 
lelkészi fizetések újra rendeztessenek 
a lelkészek államsegélyének föleme
lésével és a lelkészek részesedjenek 
az állami tisztviselők pótlékaiban és 
kedvezményein. Az ev. tanárok és 
tanítók járandóságai egyenlők legye
nek az állami tanárok és tanítók já
randóságaival. Az iskolák évi állam
segélyének megfelelő tőkét adja ki 
egyházunknak az állam. Állami hoz
zájárulásban részesüljenek mindazon 
iskoláink, amelyeknek kiadásait egy
házunk födözni nem képes és fölsze
relési s berendezési hozzájárulásban 
mindazon iskolák, amelyeknél ezt 
tanügyi érdekek teszik indokolttá. 
Azon gyülekezeteink, amelyek csak 
anyagi kényszer (szegénység) hatása 
alatt adták át iskoláikat az államnak, 
kapják azokat vissza. Szűnjenek meg 
azok a szolgáltatások (párbér, fa
járandóság stb.) amelyeket eddig az 
ev. hívektől követelt a róm. kath. 
egyház, szűnjenek meg egyes föld- 
birtokosaink kegyúri kötelezettségei 
is. A róm. kath. egyháznál, igy ke
letkezett hiányok az ezen egyháznak 
átengedett alapok jövedelméből fö- 
döztessenek. Államköltségen mielőbb 
állittassék föl teljes jogú ev. theol. 
fakultás (lelkész-képzésre) valamely 
olyan egyetem keretében, ahol a fa
kultás erenményes működése bizto
sítottnak látszik, a hivatalos ünnepek 
róm. kath. színezete szűnjék meg, 
ilyen ünnepeken minden tisztviselő 
a saját felekezete templomában ünne
pelhessen, az ev. katonai lelkészek 
ne legyenek függésben a róm. kath 
katonai lelkészektől, a hitoktatás kér
dése és díjazása minden felekezet 
körében egyöntetűen rendeztessék és 
a prot. ügyek intézésére külön ügy
osztály legyen a minisztériumban.

Kimondotta az egyet, közgyűlés, 
hogy ezen határozatait a ref egyház
zal közli, a kormányhoz fölterjeszti 
és kérvényképen elküldi a képviselő
házhoz és a főrendiházhoz.

Miután még az egyetemes fölügyelő 
megindultan megköszönte, hogy tiszt
ségéről való lemondása után a novem
berben tartott közgyűlés őt tisztelet
beli egyetemes felügyelőnek megvá
lasztotta, a mindvégig emelkedett han
gulatban lefolyt és igazán eredményes 
munkát végzett egyetemes közgyűlés 
véget ért. zb.

1918. január 27.
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T ábori pósta.
Idegen nép között,
Idegen országban,
Ágyúgolyók hangja mellett 
Élünk nagy vigságban.
A csillagos ég is 
Vidámitja lelkünk,
Az a magas firmámentum 
őrködik felettünk.

Nagy messzi hegyek közt 
Havas éjszakában,
Távol szép Magyarországtól 
Nagy Oroszországban :
Még fenyőfák is
Mind richtungban állnak,
Tán annak a m agasságos 
Égnek szalutálnak.

A Visztula partján 
Tábortüzek égnek,
Csókolgatják halvány arcát 
Sok fáradt vitéznek.
Csak a futó felhő 
S a jó Isten tudja,
Hány magyar legénynek vére 
Fűlt már ott habokba.

Azért ne sirasson 
Édesanyám, lelkem,
Csak annak a barna lánynak 
Mondja meg helyettem :
Várjon mig a telet 
A tavasz felváltja,
Csak addig kell még vigyáznom  
A magyar hazára.

így mondta a császár,
Igaz is lesz talán,
Meglássa, hogy otthon leszek  
Majd a farsang táján.
Akkor megcsküszünk,
Szavamat beváltom,
Addig is édes emlékét 
Annak a kis lánynak 
A szivembe zárom.

Hej, csak addig várjon !
BÍ RÓ LÁSZLÓ.

+4 HÍREK. 4+
Az  e g y h á z  kö r é b ő l .
Súlyos csapás érte dr Baltik Frigyes 

dunáninneni püspököt. Egy héten belül 
meghalt harctéren szerzett betegsége kö
vetkeztében unokája, Scholtz Ottó és hü 
élettársa. Baltik Frigyesné, szül. Groszmann 
Emma. Áldás és béke emlékükön!

Lelkészjelölés A lovászpatonai gyüleke
zet Bognár Endre nyugalomba vonulásával 
megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag 
Szalay Mihály gyékényesi lelkészt, lapunk 
felelős szerkesztőjét jelölte.

Választás. Az egyetemes egyház köz
gyűlésének theológiai bizottsága a pozsonyi 
theol. akadémián megüresedett tanári székre 
Pröhle Károly, soproni theol. akadémiai 
tanárt, az eperjesi rendkívüli theol. tan
székre pedig báró Podmaniczky Pál, felsó- 
szeli-i lelkészt választotta meg.

Luther-szobor Budapesten A pesti 
evang. magyar egyház elhatározta, hogy a 
reformáció négyszázados emlékére, a re
formáció legnagyobb hősének, dr. Luther 
Mártonnak, szobrot fog emelni Budapesten. 
A szobrot a nagy reformátor emlékéhez,

a magyar protestantizmus tekintélyéhez és 
a kor követelményeihez méltóvá akarja 
tenni az egyház. Az egyháztanács már ki
küldött egy Luther-szobor bizottságot. A 
bizottság szívesen fogad a reformáció nagy 
eszrrtéinek minden tisztelőjétől a Luther- 
szoborra pénzadományt. Az adományokat a 
pesti evang. magyar egyház pénztárához 
(Budapest, IV., Deáktér 4., I. em.) vajy a 
lelkészi hivatalhoz lehet küldeni.

Lelkészavatás. Weiss Vilmos, Eperje
sen végzett theológust jan. 20-án lelkés-zé 
avatta Szombathelyen Kapi Béla dunántúli 
püspök.

Áthelyezés. Gaál József, battyándi se
gédlelkészt NagyJásonyba helyezte át Kapi 
Béla püspök s helyébe Weiss Vilmost he
lyezte Battyándra.

Adományok. A soproni evang. líceumi 
„Diákotthon-alap“ javára Koltai Vidor Jó- 
zsefné, kemenesmihályfai lakos 1000 ko
ronát, dr. Grosch József, paksi ügyvid pe
dig 2000 koronát adományozott. Á soproni 
líceumi tanulók a VII. hadikölcsönjegyzés 
alkalmával gyűjtést inditottaka fönti ne
mes célra s gyűjtésűk 868 78 K eredmé
nyezett.

Alapítványok. Horváth Sándor várpa
lotai lelkész és neje a sikátori egyházköz
ségnél feniartási alapra 400 kor. örök ala
pítványt létesitettek. Kánai József és neje 
Takács Juliánná az olasz harctéren eltűnt 
Géza fiuk emlékére ugyancsak 400 kor. 
alapítványt tettek. Dr. Kluge Endre egy
házmegyei felügyelő 50 kor.-t adott az or
gona alap gyarapítására.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások: 
A várpalotai evang. gyülekezet miután 1917 
október hó vasárnapjain a reformációval 
kapcsolatos nagy eseményeket és kérdé
seket tárgyalta istentiszteletei alkalmával 
a ref. 400 éves fordulójának emlékünnepét 
október 31-én tartotta meg ünnepi isten
tisztelet, közgyűlés és urvacsoraosztás ke
retében. Az ünnepi istentisztelet után — 
melyen a testvér református egyház is kép
viseltette magát, sőt más vallásu vendégek 
is megjelentek — hiveink a gyülekezet elöl
járóságával éltek az úrvacsorával. Az ün
nepi közgyűlés mely fogadalmat tett a meg 
nem másított ágostai hitvallás megtartására, 
a következő határozatokat örökítette meg 
jegyzőkönyvében: 1. „reformációi emlék- 
alap“-ot létesít a már ezideig kegyes ada
kozások révén — 2 hét alatt — ös-zegyült 
3907 50 koronából, melynek kamatai a ref. 
ötszázados évfordulójáig a tökéhez csatol
ta lak  s azután a gyülekezet fenntartására 
fordittatnak 2. „Luther alap“-ot létesít 100 
koronával, melynek kamatai s; intén csak 
száz év múlva fordíthatok a gyülekezet 
szükségleteire 3. A meglevő árvaalap ka
matai egyelőre hadiárvák segélyezésére 
azután pedig a tőke gyarapítására fordit
tatnak a reformáció uj jubileumára 4 A 
A ref. 400 éves emlékünnepének emlékére 
tanítóit 500 kor. tiszteletdijban részeisiti.

A „reformációi emlékalapra“ adakoztak ; 
Bánki Sándor és neje Nagy Mária 400, 
özv. Bánki Istvánné 300, Bánki János és 
neje Nagy Juliánná, ifj. Farkas Józsefné, 
Bánki Róza, Purgly Pál, id. Soós János 
és neje Matisz Lidia 200—200, Nagy An
tal és családja 150 K, Horváth Sándor lel
kész, Farkas János, ifj. Mórocz György, 
id. Macher István, özv. Mészáros Lászlóné, 
id. Bozsoki János, ifj. Bozsoki Jánosné, 
Vajda Andrásné, Tillinger Sándor (r. k ) id. 
Mórocz Sándor, Mórocz A. Lajos és csa
ládjaik 100—100, Mórocz A. Gyula, id. Li- 
póth János, Macher György, id. özv. Mó

rocz Lajosné, Nagy Miklós, Kárász János, 
Jancsek Pál, özv. Mórocz Károlyné, id. 
Soós Lajos és családjaik 50—50, Varsányi 
Andrásné, özv. Mórocz Anorásné 40—40, 
Bisztricsány nővérek 30, özv. ifj Mórocz 
Lajosné, Horváth Janos, özv. Varsányi An
drásné (Budapest) 25—25, ifi Soós Jánosné, 
Mórosz Gyula, özv. Bus Ferencné, Fülöp 
Sándorné, özv. Pap Ferencné, Mórocz Ká
roly, Soós József János fia, Ochamzó Ri- 
chárdné (Riga) 20—20, özv. Dingha Já
nosné, Biróczki Imréné. Nagy András, Bor- 
bás József, Petkó Rókusné, Magyari Pál, 
Bornovics Aladár, ifj. Macher István, Benkö 
Sándor, Schullze Károly, Nagy Lajos, Si
mon Józse'né, Mórocz Juliska, Patonai Ká
rolyné, Birnbaum Sándor, Szkok János, 
Heiner Sámuel (ősi), Márcsik Sándor, Már- 
csikné, Bertalan Mária, id. Farkas József 
10—10, Fülöp M. József, Magyarosi József, 
Magyarosi Ferenc, özv Móiocz Gyórgyné, 
Nagy Ján^s, ifj Tóth Pál, Palotai Józsefné, 
Kaiser Bálind, Kühn Antalné, Szinák Jó
zsefné, Mórocz K. Sándor, Asbóth Pálné, 
Asbóth Jenöné, 5—5, Bangó Józsefné, id 
Tóth Pál, ifj. Fülöp Károlyné, id. Fülöp 
Károly, Juhász Lajos, Soós Gyuláné, N3gy 
Imre 4 -4, özv. Simor Józsefné, Tímár 
Antalné 3—3, Molnár Jánosné, özv. Mó
rocz Józsefné, Varsányi Mihályné, V Ko
vács Erzsébet, Mórocz Ferenc, AAórocz Jó
zsefné, Soós Imre József, id. Szenesei Jó
zsef, Fülöp István, Bozsoki Istvánné, ifj. 
Lipót János, id Nagy Sándor, Pap Juliska, 
Hazuga Károly, Jávorka Pál, Bedenitz Zsig- 
mondné Láng Lajosné, Tucska Ferenc, 
Tucska György. Wágner Oszkár, özv. Far
kas Andrásné 2 —2, Végh Sándorné, Da
ruság Sándorné, id. Molnár Jánosné, Krá- 
nier János, ifj Nagy Ferenc, Mórocz Ist
ván, Bozsoki Ferenc, Daruság János, Fü
löp Jánosné, Mórocz Pál, Tímár Jánosné, 
Lengyel Kálmán, Kovács András, Kovács 
Mihály, Hajdú József, Szalay János Jancsek 
Annuska, Pintér Mariska 1 — 1 K, Farkas 
Lajos 80, Bucsuházi Károly 60, Bognál 
József, Asbóth Jancsika 50—50, Kása Jó
zsef, Mórocz István 40—40, Nagy Jenóné 
30 fillér. Összesen 3907-50 kor.

Az o r s z á g b ó l .
Megdrágult a dohány. Január 16-tól 

kezdve a dohánynemüek ára lényegesen 
megdrágnlt.

A katonák féláru vasúti jegye. A
kereskedelemügyi miniszter uj rendelete 
megengedi, hogy a legénységi állományba 
tartozó katonák, szolgálaton kívül féláru 
harmadosztályú polgári menetjeggyel utaz
hassanak az államvasutak s annak kezelése 
alatt lévő helyiérdekű vasutak vonalain. 
Hasonló kedvezményt adnak a katonáknak 
a magánkezelésben lévő vasutak is

A király anyjának utazása. Mária 
Jozefa főherhegnö, királyunk édesanyja, 
Triesztből jövet fölkereste azt a helyet, 
ahol Őfelsége a fronton tett utazása alkal
mával életveszedelembe került. A főher
cegnő alaposan megszemlélte a helyet és 
jelenlévő szakértőkkel együtt kiszemelte azt 
a részt, amelyen — Zita királyné óhajtása 
szerint — emléket fognak fölállítani.

Katasztrófa egy bányában. A krassó- 
szörénymegvei Aninabányában legutóbb 
nagy robbanás történt, az u. n. Hungária 
aknában. A robbanást egy rosszul elzárt 
bányalámpás okozta. A mentést azonnal 
megkezdték. Az aknában 200 munkás dol
gozott. Az áldozatok száma hir szerint 12 
halott és 35 súlyosan sérült munkás.



40. HARANGSZÖ 1918. január 27.

A király köszöneté. A hetedik magyar 
hadikölcsönre történt jegyzések összege 
meghaladja a 3600 miliő koronát vagyis 
1 milliárddal múlja fölül az eddigi legma
gasabb jegyzést A király ez alkalommal 
a következő legmagasabb kéziratot intézte 
Wekerle Sándor mi íiszterelnökhöz :

Élénk örömmel értesültem a hetedik 
magyar hadikölcsön fényes eredményéről, 
amely a mai nehéz időkben különös jelen
tőséggel bir. Köszönetét mondok a magyar 
szent korona összes népének, amiért fölhí
vásomnak i'yen gyönyörű készséggel tettek 
eleget s újból fényes tanujelét adták őseik
től örökölt hazaszeretetüknek és áldozat- 
készségüknek. Tolmácsolja meleg királyi 
köszönetemet a bankoknak, t karékpénztá- 
raknakés biztositó intézeteknek is, amelyek 
kiváló érdemeket szereztek a lebonyolítás 
körül, valamint mindazoknak, akik példás 
áldozatkészséggel és hazafias lelkesedéssel 
vettek részt a nagy munkában, elsősorban a 
lelkészkedö papságnak, a tanítói karnak, 
amely nehéz körülmények között eredmé
nyesen támogatta ezt. Ez a fényes eredmé. y 
nagy haladás a béke felé és szivem leghöbb 
óhajtása, ho^y a hetedik hadikölcsön sikere 
mielőbb megszerezze népeim számára a 
tartós béke áldásait.

A sertésárak. A kormány újra megál
lapította az élő sertésért, sertéshúsért és 
zsírért köve'elhető legmagasabb árakat. A 
rendelet szerint a termelő és a viszont«.Indó 
között való forgalomban métermázsánként 
(lCOkg) tiszta súlyra nyers disznózsírért 
(míndenemü nyers disznózsírért és nyers 
szalonéért) 97(J koronánál, mindennemű fris 
sertéshúsért pedig — ideértve a lehúzott 
vagyis szalonna nélküli félsertést is — 859 
koronánál magasabb árt követelni vagy 
fizetni tilos. A leölt szalonás sertéseknek 
egészben vagy féld rabokban való adásvé
tele esetében követelhető legmagasabb ár 
métermázsánként (100 kg) tiszta súlyra a 
920 koronát nem haladhatja meg. Olvasztott 
disznózsír eladásánál a termelő és a viszont
eladó közötti forgalomban métermázsánkint 
(100 kg.) tiszta súlyra 1100 koronánál ma
gasabb árt követelni vagy fizetni tilos.

A n a g y v i l á g b ó l .
Nem lehet postautalványt küldeni 

Oroszországba. A posta- és távirdaigaz- 
gatóság további intézkedéséig oroszországi 
hadifoglyok címére szóló postautalványokat 
nem vehet fel, mert a svájci postaigazgatás, 
mely az utalványokat eddig kézbesítette, 
az Oroszországgal való utaiványforgalmat 
ideiglenesen fölfüggesztette.

Hogyan él a román királyi család ? 
Egy párisi lap elmondja, hogyan éli napjait 
Ferdinánd király és családja* Jassyban. A 
lap szerint a királyi család két szobás, 
szűk lakásban lakik. A király, amikor csak 
teheti, a főhadiszálláson tartózkodik, rész
ben azért is, hogy ne kelljen látnia maga 
körül családjának szemre,:ányó, szomorú 
arcát. Mária királyné állandóan gyászru
hában jár, Mircea nevű fiát gyászolja, aki 
a kedvence volt s aki a menekülés közben 
hült meg annyira, hogy nem lehetett az 
életét megmenteni.

Egy repülőtiszt halálos zuhanása.
Müller Miksa porosz repiilöhadnagy, har
mincnyolcadik légi győzelme után motor
romlás folytán lezuhant és életét vesztette.

Bányarobbanás Angliában Staffords- 
hireben nagy robbanás volt egy bányában.

A szerencsétlenségnél 160 ember veszett el. 
Huszonháromnak a holtestét megtalálták, 
137 munkás pedig a tárnákban maradt. A 
nagy szerencsétlenség miatt óriási az elke- 
sered s, különösen amiatt, hogy 13 és 15 
éves fiukat is osztottak be a bányamunká
sok közé a megelőző héten

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, m ert ilyen 
áldozatokban gvőnyörködik az Is ten .“ 
Zsid. lev. XIII., 16. v.

A HARAEGSZÓ terjesztésére eddig 
befolyt 296 49 K. Újabban adakoztak: Ev. 
egyházközség Balf 10*65 K, N. N. Wien, 
Plutzer Károly Szák, M. G. Szák, Mitykó 
Györgyné Perjámos, Szép Imréné Tét 10—10 
K, ozv Bzreczky Sándorné Ádásztevel 8 
K, Szalber Károly Szentgotthárd 6 K, 
Kocsi Lina Ostffyasszonyfa, Dr. Josef 
Kneffel Leutnant Wien, Terner Imréné 
Péth fürdő, László Mária Búza, Dr. Mes- 
terházy Ernő Nagvgeresd 5’40—5‘40 K, 
Mészáros István Szák, Vadas Sándor Mar- 
caltö, Hajas János Czelldömölk, Paneszka 
István Szák 5—5 K. László Lajos Kisköl- 
ked 4-80 K, özv. Nagy Pálné Zsebeháza, 
Bangó Józscfné Vinga, Valkó Márton Szák. 
Héaicz Sándorné Nemespátró. Takács Gyu- 
láné Meszlen 4—4 K, Kiss Imre Egyed 
3 80 K, Kovács János Szany, Szabó István 
Györszabadhegy 360 3 60 K, Peymeyer 
András Dévénynjfalu, Snápar Róza Lukács
háza 3 40—3 40 K, Erős Józsefné Ostffy
asszonyfa, Andriska Pál Kiskőrös, Tóth 
Jánosné Zalaistvánd, Gömböc Sándor Csá
tiig, Nagy Gábor Sopronnémeti, Jáni József, 
Buga A. Tárnokréti, Jámbó Samuné Győr, 
özv. Loibersbeck Jánosné Kőszeg. Gömbös 
Mihályné Ostffyasszonyfa 3—3 K, Cziniel 
József Gyömrö, Kirnbauer Lajos Pozsony- 
ligetfalu, Mátis József Beled 2 80—2 80 K, 
Rzép András Tét, Námeth Jolán Szombat
hely 2 40—2-40 K, Lengyel Ida, Lengyel 
Mariska Nagysimonyi 298—2 18 K, Veréb 
György Szák, Renner Irma Pát. Nils Nán
dor Győr, Bors János Csőt, Király Elekné 
Nagyköcsk, Szabados Gyuláné Kapolcs, 
Meidíinger Mihály, Valkó János, Paveszka 
Márton, Mészáros Józsefné, Vaskó Mihály, 
Barabás György, Mészáros Ferenc Szák, 
özv László Káro yné Alsómesteri, Paulik 
Jánosné Kiskőrös, ifj. Benga A., Jáni József 
Tárnokréti, ifj. Gőgös Antal Dabrony, Biró 
Lászlóné Marczalgergelyi, Péter Józsefné, 
Káld, Schrancz Adolfné Meszlen, özv. Tóth 
Lajosné Beled, Kolcsava Lászlóné Czegléd, 
Pölöskey Miklós, Győrify Béla Felpécz, 
Lukács Józsefné, Pető Ferenc, Kovács 
Kálmán, Kis Palné Cze.ldömölk, Nagy János 
Bereklompaháza, Puhr Mátyás Uraiujfalu, 
Fodor Józsefné Vinár 2—2 K, Entler Fe
renc Vasvár 1 90 K, Szarka Miklósné, Pel- 
lek Julcsa Bana, Simon Pál Tét, Bolla 
Lászlóné Zalavég P80—1 80 K, Neubauer 
Gusztávné Németujvár, ifj. Gyurácz János 
Gór, Hoge Ferencné Zombor, Németh 
Győr, Korcsek Zsigmond Frigyes Pozsony, 
özv Rácz Mátyásné Sárvár, Juszt Józsa 
Velege, Németh István, Németh Kálmán 
Veszprém, Fodor Pálné Csér, Szabó Ilonka 
Nyíregyháza, Király János Csér, Egyed 
Géza Felsögalla 1 40—P40 K, Nagy György 
Mag\argencs 118 K, Döbrentey Istvánné 
Ostffyasszonyfa, Kis Sándor Gyékényes, 
Czehmeiszter János, Valkó András Szák, 
Schréter Károly Dombóvár, Raposa Ferenc 
Felsőcsalogány, özv. Tóth Jáncsné, Nagy

Juliánná Ostffyasszonyfa, Kovács Sándor 
Lébény, Fártek Ferenc Seregház, Remete 
Karolin Füles, Sax Ferenc Győr, Horváth 
János Visztamajor, Varga István Répcze- 
jánosfa, Németh Istvánné Sobor, Szabó 
Miklósné Körmend, Somogyi Gábor Czell
dömölk, ö v. Halász Istvánné Berektompa- 
háza, Tóth Sámuel Bakonytamási, Ponya 
Lajos, Szöcs Lajosné, özv. Nagy Istvánné, 
Kuko.icza István, id. Takács János Felső
szeli, id. Varga József Réeczejánosfa, Pa- 
taky Károly Tak-onyfalva 1 — 1 K, Horváth 
Mihályné. Gyékényes, Téringer Mariska 
Pápa 90—90 f, Solti Jánosné Kiskőrös, 
Mészáros Lászlóné Várpalota, N. N. Rép- 
czelak 80—80 f, Magyar János Gyékényes, 
Galbács Ilona Kiskürtös, Dömötör János 
Felsöszeli 60—60 f, Petróczi István Gyé
kényes 50 f, özv. Szalay Sándorné Győr, 
Imre I&tván Pápa, Asbóth József Sopron, 
Somogyi János Ászár, Mlinarcsek Pál a 
harctérről. Kis Sándor Czelldömölk, Kókay 
Mihály Pestszentlőrincz, özv. Gedulyné 
Tápiószentmárton, Schuszter Károly Rákos
szentmihály, N. N. Szomaathely, Nagy 
Pálné Czelldömölk, Mészáros Ella Pápa, 
Kiss Ödön Kötcse, Futócsy Lajosné Kapu
vár, Schaffer Heinrik, özv. Koller Imréné 
Pécs, Kalina Samu Lucsivna, Szabó György 
Felsöpaty, özv. Schöpt Gusztávné Győr, 
Bliszka Endre Pozsony, özv. Hagyó Ká- 
rolyné Budapest, özv. Riter Jánosné Lövő, 
Nagy Ferenc Bakonyszemlászló, Szabó 
Rózsika Budapest 40—40 f, N. N Vép, 
N. N. Berektompaháza 20—20 f, N. N. 
Pozsony 10 f Összesen 673 78 K.

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

Január 27. vasárnap, Luk. 9, 51—56.
28. hétfő,

„ 29. kedd,
„ 30. szerda,
„ 31. csütört.,

február 1 péntek,
„ 2. szombat,

Mózes 3, 16—24. 
4, 1—5.
4, 6 - 8 .
4, 9—16.
5, 21-24.
6 , 1— 8 .

Hirdetés.
Keresek falura gyermektelen evang. 

papicsaládhoz szolgálatba 14 év kö
rüli magyar vagy német nyelvű leányt, 
lehetőleg hadiárvát, aki nem annyira 
nagy fizetést, mint inkább jó bánás
módot kíván. Jelentkezés levélben 
következő cimre: Evang. lelkész,
Vágod, u. p. Gyöngyösfő. (Vas m.)

Evang. vallásu család,
kinek csak egy nagy fia van, magá
hoz venne egy jobb családból szár
mazó, finom érzésű, 10—15 éves 
árva lánykát, akit családtagnak tekin
tene, taníttatná, jövőjéről gondoskod
na, ha nála mint fogadott leány azt 
kiérdemelné. Esetleges férhezmenését 
nem gátolná. — Cime megtudható 
a kiadóhivatalban.

Nyomatott Wellisdi Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Csite Károly: A hála virága (Elbeszélés.

Menyasszonyok.
A vőlegények mind elmentek, el, 
Meghalni a hazáért, hogyha kell. 
Nemzet virága ott vérben tapos, 
Virágoskert itt könytül harmatos. 
Megszentelődnek most a bánatok 
Menyasszonyok ti, sirdogáljatok !

Idegen tájról a hir hazaszáll,
S megremeg erre nem egy rózsaszál. 
Most nem piros pecsétes a levél,
A lap mindent megírni szinte fél. 
A hősi vértanuknak száma sok 
Menyasszonyok ti, félve bízzatok!

1 Egyszer csak millió s z í v  feldobog : 
. Diadal! Béke! Lobogó lobog;
> Örömben úszik a magyar világ,
I Bokrétásan jönnek a daliák.
1 A nagy Istennek, oh, van rája ok, 

Menyasszonyok ti, hálát adjatok !

J Lásd, meg, Uram, azoknak bánatát, 
I Kiknek szivét éles tőr járja át

Kiknek fején borong sötét ború, 
Sgyásszáletta menyasszony-koszorú. 
Oh hány kidőlt cser, vőlegény halott! 
Menyasszonyok ti, imádkozzatok !

SANTHA KAROLY.

A nők szavazati joga.
Irta : NÉMETH KÁROLY.

Az országgyűlési képviselők válasz
tásáról szóló törvényjavaslat, melyet 
Vázsonyi Vilmos miniszter december 
21-én az országgyűlés elé terjesztett, 
a képviselőválasztásoknál szavazati 
jogot ád azoknak a nőknek, akik négy- 
polgári iskolát végeztek, vagy ennek 
megfelelő képzettséggel bírnak, s hu
szonegyedik életévüket betöltötték. 
Úgy látszik tehát, hogy a magyar 
nők egy része elnyeri ezt az állam- 
polgári jogot, anélkül, hogy miként 
különösen Angliában és Amerikában, 
érette heves küzdelmeket kellett volna 
folvtatniok.

Én hive vagyok a nők szavazati 
jogának. Ha arról van szó, hogy

érettek-e a szavazásra ; ha arról, hogy 
megérdemlik-e ezt a jogot, egyfor
mán azt felelem : igen. Most háború
ban számtalan példa van arra, hogy 
a nő, akinek férje esztendők óta tá
vol van, a gazdaságot is el tudja 
vezetni, s még a családi, házi teen
dőket is végzi; azt mondhatjuk, hogy 
általában véve a legtöbb kisgazda
ság sokkal szomorúbb állapotban 
lenne, ha az asszony hiányoznék. 
Kötetesség tejesítésre, erkölcsi életre, 
csüggedetlenségre, takarékosságra 
nézve egyaránt elmondhatjuk ezt. Az 
asszonyok a háborúban olyan nehéz 
munkát végeznek, amelyet nem lehet 
eléggé méltányolni és elismerni. Aki 
látja ezt a sokágú tevékenységet, me- 
lyet egy falusi gazdaasszonynak a férj 
távolletében kifejtenie kell; aki látja, 
hogy mennyi dolga-gondja van későn- 
korán gyermekekkel, állatokkal, föl
dekkel, rekvirálásokkal, adókkal, ke
reskedőkkel, iparosokkal, csizmadiá- 

! val, kováccsal, szabóval, kömivessel, 
az a legnagyobb csodálattal telik el 
ekkorra munkaképesség, serénység,

I lelkiismeretség iránt. Mondhatom, sok
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háztői megszökött volna a férfi, ha 
neki szakadt volna a nyakába annyi 
teher, amennyit az asszonyok már 
idestova négy év óta hordoznak.

De bevallom azt is, hogy a vá
lasztójognak nem tulajdonítok akkora 
jelentőséget, hogy annak megadását 
jutalomnak tekinthetném. A képviselő- 
választásra olyan kevésszer nyílik 
alkalom, hogy már ezért sem tekint
hető valami nagy jutalomnak. “A kép
viselőválasztást nem is jognak, hanem 
inkább kötelességnek kellene tekin
teni, egy igen komoly, igen nehéz, és 
igen fontos kötelességnek. De még ha 
Így fogjuk is fel, akkor is azt kell 
mondanunk, hogy a hazának java, a 
népnek üdve és boldogsága nem any- 
nyira a képviselőktől függ, mint in
kább a polgárok és polgárnők jelle
métől, kötelességtudásától, felelősség- 
érzetétől. A legjobb törvények is cső
döt mondanak, a legjobb törvény
hozói szándék is meghiúsul, hogyha 
a rendeletek és törvények, mire végre
hajtásukra kerül a sor, nem úgy haj
tatnak végre, ahogyan tervezve volt. 
Ha magából a társadalomból nem 
születnek, nem indulnak ki a becsü
letességre, igazságosságra és jóra való 
törekvések, akkor az állam hajójának 
csavarja a levegőben forog, a hajó 
nem megy előre, ki van téve a szél 
és hullámok játékának. A törvény- 
hozástól, a képviselőktől csak akkor

várhatunk eredményes, derekas, jó 
munkát, ha az országnak társadalma 
erős.

Azért én minden olyan törekvést, 
mely a társadalomnak megjobbitását, 
a társadalomnak megerősítését cé
lozza, sokkal fontosabbnak tartok e 
választójognál; minden olyan intéz
kedést, amelynek nyomán a művelő
dés, a jólét, az erkölcs, a kötelesség 
tudás emelkedik, többre becsülök a 
politikai játéknál, s a politikai érdek
harcnál. Mert a választójog a gyenge, 
műveletlen, léha társadalmakban vagy 
játékká, vagy piszkos érdekek küz
delmévé aljasul. A legjobb törvény 
is tehetetlen ott, ahol a társadalom 
a törvény fontosságát nem érti meg, 
vagy pedig addig csür-csavar rajta, 
mígnem alacsony érdekeinek szolgá
latába hajtja.

Erre való tekintettel pedig azt kell 
mondanom, hogy a nő választójog 
nélkül is végtelenül fontos szolgála
tot tehet az államnak. Viszont az ál
lam, ha méltányolni és megjutalmazni 
akarja a nők nehéz, értékes munká
ját, ezt a jutalmat sokkal inkább meg
találhatja, ha megtalálni hajlandó, 
más téren; azon a téren, amely a 
nő hivatásába, a nő életkörébe vág. 
A nőnek legkiválóbb, legsajátossabb. 
Istentől rendelt hivatása az anyaság 
Ha az állam megvédelmezi az anyát, 
ha gondoskodik az özvegyekről és a

kiskorú árvákról, ha nem engedi, 
hogy a szoptató anyának testi erejét 
kizsarolja a nehéz munka, ha gon
doskodik arról, hogy a serdülő árvák
nak megfelelő élelmük és ruházatuk 
legyen, sokkal többet tesz a nőkért, 
sokkal helyesebb módon jutalmazza 
a hűséges hivatásbetöltést, mintha 
alkalmat ad nekik arra és jogot ad 
nekik arra, hogy öt vagy hat, vagy 
tiz esztendőben egyszer leszavazhas
sanak egy jelöltre.

A nők családi helyzetének, a nő 
és férfi egymáshoz való viszonyának 
szabályozása szintén ide vág. A mos
tani gyermekvédelemben, annak egész t 
rendszerében a szülészeti klinikáktól 
az árvaházakig és a menhelyekig meg
található az a ferde egyoldalúság, 
hogy csak a gyermek megmaradását, 
csak a gyermek jövőjét tartja szem 
előtt, majdnem teljesen figyelmen kí
vül hagyva az anyát, a nőt. Holott 
isteni jogon, természet szerint az 
anyát nem lenne szabad elválasztani 
a gyermektől, anyát és gyermeket 
egyformán kellene segíteni. A gyer
mekvédelmi rendszerünk alaphibája 
abban található, hogy az állam a 
családok megerősítésére nem érezvén 
magában elegendő erőt, a gyermek 
kedvéért elnézi, megtűri, hogy az apák, 
a férfiak minden felelősséget és köte
lességet lerázzanak magukról, a gyer
meket átadván a lelencháznak, a 1

Tárca.
Tábori őrsön.

Havas tisztás. A szelíd hold reszkető sugára 
Rávetödik vártán álló, magyar katonára, 
Vártán álló, magyar őrszem sápadt orcájára, 
Sápadt, halvány orcájáról felvont szuronyára.

Magyar őrszem merőn néz a havas éjszakába, 
Lelke elszáll otthon hagyott, fehér kicsi házba. 
Ajka reszket s lobogó láng gyűl ki a szemébe!.. 
Felhők mögé elbújt a hold... Nem is veszi észre.

Éles, metsző szél süvít át havas, néma tájon, 
Az őr lelkét elringatja édes, bűvös álom. 
Nem látja, hogy át ellenben bokrok sűrűjébe’ 
Halálthozó, vészes fegyver meredez feléje.

Megtöri a néma csendet puska, durranása. 
Hosszú, éles jaj-kiáltás hangzik fel utána. 
Sápadt magyar piros vérét beissza az árok. 
Háborított, fehér tájon csak egy varjú károg. .

HORVÁTH IMRE.

A h á la  v irá g a .
Elbeszélés.

— Irta: Csite Károly. —
V..

Egyezerkilencszáztizennegyedik évi 
március hó elején uj bimbót hajtott

az özvegy Szabadosné csodás hála
virága. Reményteljes szívvel, boldo
gan mutogatta az öreg néni minden 
ismerősének a féltve őrzött nagy 
kincsét, amely hite szerint előre jelzi, 
hogy valami nagy örömet készit elő 
számára a gondviselés.

Még szebb virága, kincse volt a 
másik özvegynek, melyet, azaz akit 
nem kellett senkinek sem mutogatni, 
mégis soha annyi ifjú legény nem 
sétált az utcájokban, mint mikor az 
az igézetes szépségű, szivet megejtő 
csoda virág virított a tavasz minden 
pompájával, varázstüneményével.

Ámde sétálhatott volna a fél világ 
minden daliás ifja a kis város Nagy- 
köz-utcájában, mégsem kandikált vol
na ki a zöld zsaluk közt az öreg 
Botfayné szépséges virágszála, noha 
mindig az ablaknál varrt lankadatlan 
szorgalommal a rózsás arcú, ragyo
gó szemű, örökké mosolygós szép 
leányzó.

Vasárnap délutánonkint azonban 
valami ismerős hangra, zajra kinyílt 
villámgyorsan a kis ház zöld zsaluja 
s kihajolt Rozika az ablakon. A piac 
felől tüzes pej paripán még tüzesebb

mokány, fekete bajuszu, hamvas barna 
arcú, szittya magyar legény vágtatott 1 
feléje.

Nosza a következő percben becsa-. 
pódott a zöld zsalu, ellenben kinyílt 
azonnal a ház kapuja s befordult 
rajta a vágtató lovas.

Szabados Győző, a zsinoros ma
gyar ruhás, délceg legény leugrott 
lováról, kezét nyujtá Rozikának, aki 
a következő pillanatban vőlegénye 
paripáján termett, könnyed szökel
léssel.

— Gyi, Piros! vigy el engem a 
hetedhét országi tündér király várába !

— Elmehetek-e én is, tündér ki
rály-kisasszony, a szép mese hazá
jába ? — kérdezte az ifjú, a boldog 
ság ragyogó sugárzásával csillogó 
fekete szemében.

— Eljöhetsz, ha utói érsz, szép
séges tündér királyfi! — mondta 
vissza tekintve Rozika édes mosoly
gással, aztán megindult a paripa, 
vágtattva vitte a leányt, végig a 
hosszú hátsó udvar kertjén.

Szabados Győző boldog merengés- • 
sei nézte, bámulta a szép tüneményt', 
s aztán utána iudult a tündér mese-
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menhelynek, az anyát pedig a nyo
mornak és a gyalázatnak

Férjhez nem ment nők és meg 
nem nősült férfiak tehetnek igen nagy 
szolgálatot az államnak és társada
lomnak. Árvaházakban és menhdye- 
ken is növekedhetnek fel igen derék 
emberek. Aminthogy a háborúban is 
nagy szolgálatot tehet olyan ember 
is, aki nem áll a fronton, fegyverrel 
a kezében. De a hadsereg ereje el
végre is azoktól függ, azokban van, 
akik fegyverrel harcolnak. A társa
dalomnak, az államnak ereje is a 
családokban van s attól függ, hogy 
a családokhan az apa és az anya 
hogyan teljesitik Istentől reájuk rótt 
kötelességeiket.

Röviden összefoglalva: sem férfi
únak, sem a nőnek nem a legfonto
sabb teendő e a képviselőválasztás, 
nem legszentebb joga a szavazati jog. j 
Valamennyiünknek legfontosabb teen
dője a bűn, az önzés, a fösvénység i 
és az igazságtalanság elleni harc, s va
lamennyiünknek legelemibb joga a ; 
becsületünkhöz és megélhetésünhöz 
való jog. A nők szavazati jogát szi- í 
vesen látjuk, de látjuk azt is, hogy 
a nőknek jelentősebb és életbevágóbb 
dolgokhoz is joguk van, mint a szava
záshoz. Reméljük azokat is meg fog
ják kapni.

A választótanok.
Most, amikor olyan közel vagyunk 

még a reformációnak a négyszázados 
jubileumához, a reformáció iránt való 
hálánkat azzal is méltó és helyes 
dolog lerónunk, ha fölujitjuk emléke
zetünkben evangélikus egyházunknak 
az alapvető nagy igazságait. Amikor 
ezt akarjuk tenni, akkor úgy járunk 
el leghelyesebben, ha szembeállítjuk 
ezeket a nagy igazságokat azoknak 
az egyházaknak a tanaival, amelyek 
a mi nagy igazságainkat nem fogad
ják el, hanem velük szemben más 
tanításokat hirdetnek. Ezeknek az 
egyházaknak a tanításával szemben 
derül ki legtisztábban a mi hitünknek 
az igazsága. Azokat az egyházi ta
nokat, amelyekre nézve a mi egyhá
zunk a többi egyháztól eltér, válasz
tótanoknak  nevezzük. Mivel hazánkban 
az ev. hívek legnagyobbrészt a róm. 
kath. és a ref. egyházaknak a hívei 
hozott élnek és közülök többen az 
u. n. baptistákkal is érintkeznek, azért 
a római katholikusok, a reformátusok 
és a baptisták tanításaival kell össze
vetnünk egyházunknak az igazságait.
I. A róm. kath. és az ev. egyház 

között lévő különbségek.
A róm. kath. egyháznak a tanításá

tól igen sokban eltér a mi egyházunk 
tanítása. A főbb eltéréseket a Krisztus

tanításának forrásáról, a megiagazu- 
lásról, a szentekről, azoknak a ké
peiről és ereklyéiről, a bünbocsánatról, 
a szentségekről, az egyházról, a 
papságról s pápaságról és az ünne
pekről s szertartásokról szóló tanokban 
fogjuk föltüntetni.

1. Krisztus tanításának forrása.
A róm. kath. egyház Krisztus ta

nításának forrásául nemcsak a Szent- 
irást tekinti, hanem a szájhagyományt 
is. Azt állítja ugyanis, hogy Krisztus 
és az ő apostolai többet tanítottak 
annál, ami a Szentirásban meg van 
írva és tanításuknak ez a meg nem 
irt része szájhagyományban maradt 
reánk. A kath. egyház ezt a szájha
gyományt nemcsak hogy teljelen 
egyenlőrangu forrásnak tekinti a 
Szentirással, hanem még annak föléje 
is helyezi, azt mondván, hogy a 
Szentirás csak egy részét tartalmazza 
az isteni kijelentésnek, mig a szájha
gyomány az egész isteni kijelentést. 
Valamely tan tehát akkor is isteni 
kijelentés lehet, ha nincsen meg a 
Szentirásban, de megvan a szájha
gyományban. Ennek eredményekép 
származtak a miséről, a tisztitóhelyröl 

! a pápaságról stb. szóló tanítások. 
! Hozzá még azt is tanítja a róm. 

kath. egyház, hogy úgy a Szentirást, 
mint a szájhagyományt igazi értelme 
fölött csak maga az egyház, vagy

> ország irányában. Alig tett előre tiz 
i lépést, már vele szembe visszafelé 
- vágtatott Rozika.

— Nem szaladtam, mégis utolér- 
i telek!

Könnyű azt utol érni, aki nem 
1 tőled, hanem hozzád szalad!...

A két öreg özvegy a kis ház folyo- 
i sójából nézte boldogan s eltűnődve 
taz ifjú párt. miközben felujultak
■ lelkűkben a saiát ifjúságuk boldog 
) és fájó emlékei.

— Vájjon, mit tartogat ezek számára 
la  titokzatos jövő?! Nem szakitja-e
■ őket is széjjel a kegyetlen sors ?!

szállta meg egyszerre a két agg 
szivét a sötét sejtelem.

— Legjobb lesz, ha megtartják 
i minél előbb az esküvőjüket. Ne 
I halogassák már tovább, hisz nem 
3 gyermekek. Most van a legszebb

idejük hozzá, — mondta Szabadosné 
b asszony.

— Igaz. igaz most ragyog az ő 
tr napjuk legmagasabban, nem úgy, 
r  mint a mi férjhezmenetelünk volt az 
i alkony közeledtével! — sóhajtotta 
iBotfayné.

Szabadosné esdve kérte, többször 
is, a fiát, hogy vezesse már oltárhoz 
Rozikát. Ne halassza továbbra házas
ságát, meit a halogatókat azzal szokta 
a sors büntetni, hogy folyton több s 
újabb akadályokat gördít eléjük.

Szabados Győző, az egyik közeli 
falusi uradalom ispánja (faluba von
zotta kicsi korától a rajongó szive!) 
elkedvetlenedve hallgatta édesanyja 
unszolását.

— Megvallom, restellem is a dol
got. Oly kevés még a fizetésem, hogy 
nem lehet abból családot eltartani. 
Keresetünket tekintve jelenleg tulaj
donkép Rozika vehetne el inkább 
engem, mint* én őt! — mondta fele
letül az édes anyja kérlelésére.

— Persze, hogy kevés a fizetésed, 
de van azonkívül szarvasmarha és 
sertéstartásra is jogod Azokkal meg
duplázhatjátok majdan jövedelmeteket. 
Jó gazdaasszony les? Rozikából, nem 
kell félned, hogy nem tudsz vele 
megélni, — biztatta fiát az agg édes
anya, kinek lelkében az a meggyő
ződés érlelődött meg, hogy mire 
kinyílik a virága, egy párrá kell 
Győzőnek és Rozikának lenni, mert

különben nem lesznek boldogok, avagy 
széjjel is szakítja a sors őket.

Á sok biztatásnak, bérlelésnek 
meg lett végre az eredménye: kitűzte 
az jfju jegyes pár az esküvője idejét 
pünkösd másodnapjára. A szükséges 
előkészületeket is megtették már. 
Készen állt Rozikának a maga csi
nálta szép kelengyéje.

Az agg özvegy virágját leste most 
minden nap, hogy nől-e, kinyilik-e 
a sóvárogva várt boldog pirospün
kösd másodnapjára ? Ámde oly las
san növekedett, a bimbója hogy egy 
hónap leforgása alatt látszólag sem
mit sem nagyobbodott. S ez úgy 
elszomorította az öreg nénit, hogy 
minduntalan könnyre fakasztotta a 
folyton gyengülő szemét.

Órákig elsirdogált magában, virágja 
mellett ülve, mígnem egyszercsak a 
sok könyet hullató szemek felmondták 
a szolgálatot. Ép csak anyit mutattak 
meg neki a ragyogó szép világból, 
hogy lassú botorkálállással eltudott 
a templomba egyedül is járni, nem 
kellett neki még. vezető. — Jaj, jaj, 
mi lesz velem 'J Nem láthatom meg 
az én szép virágom újbóli nyilását,
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valójában a püspökök zsinata, sokszor 
annak csak az egyik tagja, a pápa 
dönt. Nem is engedi meg híveinek a 
Szentirás olvasását, azt mondván, 
hogy úgy sem tudják azt helyesen 
magyarázni, sőt azokra a társulatokra, 
amelyek a bibliát terjesztették, még 
átkot is mondott. Ebben az egyházban 
tehát nem a Szentirásnak, hanem a 
szájhagyománynak és az azt magya
rázó egyháznak tanitása az irányadó.

A mi egyházunk Krisztus tanításá
nak forrásául egyedül a Szemirást 
tekinti, azt vallván Pál apostollal, 
hogy »más fundamentomot senki sem 
vethet azon kívül, amely egyszer 
vettetett, mely a Jézus Krisztus.« A 
szájhagyományra szükségünk nincsen, 
hiszen a Szentirásból mindazt meg
tudhatjuk, amihez üdvösségünk el
nyeréséhez szükségünk van, azért azt 
el is vetjük, mert az egyik szájról a 
másik szájra szálló hagyomány az 
emberi gyarlóság miatt Krisztus ta
nításának a biztos forrása nem lehet, 
amint bizonyos is, hogy sokszor 
ellenkezik az a Szentirással. A mi 
egyházunk nemcsak hogy nem tiltja 
híveinek a bibliaolvasást, hanem azt 
Jézus ezen szavai alapján: ^Tuda
kozzátok az írásokat, mert . . azok
ban van a ti örökéletetek és ezek 
azok, amelyek bizonyságot tesznek 
rólam«, egyenesen kötelességünké 
teszi. Minél többet olvassuk szent

könyvünket, annál inkább megismer
jük, hogy egyházunk Krisztusnak a 
tanítását hirdeti és igy annál jobban 
megbecsüljük és megszeretjük egy
házunkat.

2. A megigazulás.
A másik fontos tan, amelyre nézve 

egyházunk a róm kath. egyháztól 
eltér, arra vonatkozik, hogy hogyan 
igazulunk meg. vagyis hogyan jutunk 
üdvösségre. A katholikus egyház erre 
a kérdésre azt feleli, hogy a hit által 
és a j'ócselekedetek által: higyj és 
tégy jót és akkor üdvözülsz ! Hit alatt 
a kath. egyház az egyház tanításainak 
az elhivését, a jócselekedetek alatt 
pedig a teljesen külső jócselekedeteket: 
a bucsujárást, a böjtölést, az ala
mizsnaosztogatást stb érti Aki tehát 
elfogadja az egyháznak a tanítását es 
elzarándokol .az egyház által kijelölt 
bucsujáróhelyekre, megtartja az egy
háznak böjtjeit, áldozatokat hoz az 
egyház oltárára, az üdvösségre jut. A 
kath. egyház azonban még tovább is 
megy, azt is tanítja, hogy a jóc-ele- 
kedetek által az ember nemcsak meg
szerezheti, hanem ki is érdemelheti 
az üdvösséget, sőt még fölösleges 
jócselekedeteket is végezhet, ha t. i. 
nemcsak Istennek a parancsait telje
síti, hanem Istennek a tanácsait: a 
szegénységet, az örök tisztaságot és 
a föltétien engedelmességet is meg

fogadja. Ezeknek az isteni tanácsoknak 
a megfogadása képezi a szerzetesi 
fogadalmat. A szerzetes, aki a sze- ] 
génységre, az örökös tisztaságra és 
a föltétien engedelmességre kötelezi 
magát, az erkölcsi életnek egy maga
sabb fokára emelkedik, ahol fölösleges 
jót is cselekedhetik.

A mi egyházunk szerint a hit nem 
lehet az egyház tanainak az elfoga
dása, mert hitet örökölni nem lehet, 
a hitet az egyház nem erőszakolhatja 
reá az emberre, a hit az embernek 
személyes birtoka, annak minden 
emberben külön-külön kell megszü 
letnie. Az egyház tanításának az 
elfogadása lehet szolgai engedelmes
ség. de üdvösséget biztosító hit nem* 
lehet. Egyházunk a bucsujárásra, a 
böjtölésre sem fektet súlyt, mert: 
ezeknek semmi közük sincsen az i 
ember életének a megjobbulásához. 
Tagadja azt is, hogy az ember saját! 
érdeméből megszerezheti az üdvös- ■ 
séget, hiszen Pál apostol Szerint »a 
törvény cselekedetébő lnem igazittatik ! 
meg egy halandó sem«, mert »nin
csen igaz csak egy is«, mert »ma-( 
gunktól nem vagyunk alkalmatosak' 
valami jót még csak gondolni sem«.] 
Annál kevésbé érdemelhetjük ki az 
üdvösséget! Jézus azt mondja tanít-' 
ványainak: »Ha mindazokat megcse- 
lekszitek is, amelyek néktek párán-: 
csoltattak, ezt mondjátok: haszontalan.

sem a lelkem fiam esküvőjét! — sírta, 
zokogta kétségbeesetten a szegény 
agg Magda néni.

— Ne búsuljon, édes jó anyám, 
várunk mi addig az esküvőnkkel, 
míg meggyógyul a szeme ! — biztatta 
a fia.

—- Óh, soha nem gyógyul meg 
többé! Hogyan várakoznátok ti arra .

— Meggyógyítják maid a főváros
ban. Jövő héten elmegyünk oda

Valaki azonban uiabb tanáccsal 
szolgált Szabadosnénak :

Tudja mit, édes néném asszony? 
Ne menjen kigyelmed se ide se oda 
szemét gyógyittatni, hanem memien 
el a gróf-orvoshoz ! Hires szemorvos, 
bizonyosan meggyógyítja ő, még pe
dig ingyem.

A jó tanácshoz híven elment az 
özvegy Szabadosné ahoz a nemes 
szivéről, jótékonyságáról és orvosi 
tudományá ól hires, magyar főurhoz, 
aki már évek óta nagy kórházat 
tart fenn saját' költségén a birtokán 
s aki maga gyógyft, operál. Az ope
rációknál elsősorban nemes lelkének 
méltótársa : a feleség segédkezik neki.

Két hó múltán meggyógyult az j 
öreg néni, azaz anyira javult szemének 
látóképessége, hogy tudott okuláréval 
egy kicsit még olvasni is. Igaz, hogy 
lelkére kötötte az orvosa, hogy ezután | 
igen vigyázzon a szemere: meg ne 
erőltesse s ne is sirdogáljon, mert a 
sirás is igen árt a látásának.

Hálás szívvel, lélekkel búcsúzott el 
az öreg Magda néni a megmentőjétől 
s hazafele utaztában a végtelen nagy 
örömtől s hálaérzettől eltelve azt 
határozta magában, hogy amint kinyí
lik a virága, elviszi ajándékba a jósá
gos szivü főurnak, Hadd vigyen neki 
és a szép családjának is valami nagy 
örömet a virág nyilasa.

Azt hitte, hogy amint haza érkezik 
kinyílva találja már a virágát, jelezvén 
a nagy örömöt, ami őt érte szemének 
meggyógyulásával, valamint azt is 
hogy most már azonnal megtarthatja 
a fia menyegzőjét.

Csalódott hitében, mert nem hogy 
kin\ilt volna a virága, ellenben még 
most sem érte el a bimbója a kinyí
lásra kész kellő nagyságát.

— Istenem, atyám, mit jelent ez ? 1 
miért várakoztat oly sokáig a virá

g om ?... Félek, rettegek, hogy még 
most sem tarthatja meg a fiam azj 
esküvőjét, va'ami nagy akadályt görditj 
a sors elébe !. .

Az ifjú jegyespár kitűzte ismét az! 
esküvőjének napját, még pedig az öreg! 
Szabadosné óhajára másfél havi! 
halasztással, hogy leghőbb vágyai 
sóvárgása teljesülésekép okvetlen virít
son a virága azon a boldog napon.

Már csak a napokat: a lefekvések; 
és felkelések mennyiségét számította,! 
mint a karácsonyt váró, sóvárgó gyer
mekszivek. ami elválasztotta attól az 
elképzelt öröm naptól, melyen fia sor
sában uj, a legnagyobb fejezet áll be..

Ámde az alatt más nagy fejezet: 
hazánk és az egész emberiség törté
netének uj fejezete volt készülőben. 
Északról, keletről és délről megindult 
ellenünk a legújabb kor rémes nép- 
vándorlása, hogy feldarabolják s bar
bár szolgaságba igázzák hazánkat

Ifjúságunk, férfiaink milliói, köztük 
Szabados Győző is, lángoló s/enl 
lelkesedései mentek a mindent else*- 
perni, lehengerezni készülő vad áradat ( 
elé, hogy élő testük hatalmas pajzsával 
megvédjék a hazát és nyugalmat^
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szolgák vagyunk, mert csak azt cse- ! 
lekedtük, amit cselekednünk kellett!« í 
Fölösleges jót tehát senki sem cse- 
lekedhetik ! Egyébként a Szentirás í 
nem tud azokról az isteni tanácsok
ról, amelyeket megfogadva, fölösleges 
jót cselekszik a szerzetes. A Szent- 
irásban Isten csak a maga és az 
emberek iránt való odaadó szeretetet i 
követeli, de nem kivánja, hogy az 
ember a kolostori élettel cserélje föl ! 
hivatását. Pál apostol azt mondja a 
korinthusiaknak: »Minden ember, a 
mely hivatalba hivatott, abban ma
radjon !«

Egyházunk azért azt vallja, hogy 
érdemünk alapján nem igazulhatunk 
meg, hanem egyedül csak a hit által.
A hit alatt mi a szívnek azt az erős 
bizodalmát értjük, hogy Isten a Krisztus 
érdeméért kegyelemből bennünket 
igaznak tekint és igy megadja az 
üdvösséget. »Kegyelemből tartattok 
meg hit által«, — tanítja az apostol 
is. Mi tehát üdvösségünket nem saját 
magunktól várjuk, hanem Istentől: 
isten az ő kegyelméből beszámítja 
nekünk Krisztus érdemet, olyannak 
tekint bennünket, mintha bűnt nem 
cselekedtünk volna. És ha bízunk 
Istennek ebben a kegyelmében, akkor 
el is nyerjük az üdvösséget. Higvj 
és üdvözülsz!« mondja Jézus. 
Olyanoktól, akik egyházunk tanítását 
nem ismerik, sokszor lehet hallani,

békeséget szerezzenek forró vérük hul
lásával a jövendő Magyarországnak.

így halasztotta el a sors titokzatos 
intéző keze Szabados Győző esküvőjét. 
Más hüségeskü hagyta el most több 
millió társáéval együtt ajakát s a 
nászutja föl északra vezetett, hol gyil
kos golyók halált szóró fergetegesen 
ágyuk dörejének, srapnelek süvölté- 
sének és gránátok bugásának pokoli 
zenéje mellett folyt a rémes lakodalmi 
haláltánc

— Tudtam, megéreztem, jól sejtet
tem én, hogy azért nem nyílt ki a 
virágom eddig, mert nagy veszély 
volt-van készülőben ! — mondta az 
özvegy édes anya zápor könyhulla- 
tással

Hanem mikor meglátta a szép 
menvaszony könyharmatos, halvány 
liliom arcat, még is ő vigasztalta:

— Ne sirj. ne husiitj, lelkem galam
bom, haza vezérli Győzőt a jó ég. 
Mire kinyílik a virágom, itthon lesz 
ó s akkor virrad fel a mi igazi öröm
napunk. Meglásd, hogy úgy lesz : nem 
csal meg engem az en virágom !. .

Attóliogva a szegény agg még buz
góbban járta, mint addig, a templomot.

hogy a mi egyházunk tanítása szerint 
az üdvösséget nagyon könnyen el 
lehet nyerni: csak hinni kell és máris 
üdvösségre jut a2 ember. Pedig ez 
az állítás nagyon téves, mert mi is 
súlyt helyezünk a jócselekedetekre-. 
Persze, nem a külső jócselekedetekre, 
hanem az istenfélő, kegyes életre. 
De ez az istenfélő, kegyes élet önként 
következik az igaz hitből. »Lehetetlen, 
hogy a hit szünet nélkül jót ne tegyen, * 
tanítja Luther is. Ahol a hit nem 
teszi jobbá az ember életét, o\t az a 
hit nem is lehet 32 igazi, elő hit, 
hanem csak holt hit, amint az apostol 
is azt vallja, hogy *a hit cselekedetek 
nélkül meghalt őmagábatV.« Folytatjuk.

Zorigor Béla.

A k i  s z e r e t i  c s a tá i t  j u t  és le lk i -  
i g a z d a g a b b á  a k a r j a  t e n n i : 

j á r a s s a  s z á jn á l 'a  a  H a r a m js z ó t .

A világháború eseményei.
Mikor e sorokat Írjuk, még mindig 

nagyon ellentétes hirek keringenek a 
levegőben. A breszt-litovszki béke
tárgyalásokat ugyanis jan. 29 ig el
napolták és pedig azért, hogy a 
tárgyaló felek úgy Oroszország mint 
a központi hatalmak megbízottai haza 
menvén a béketárgyalások eddigi 
menetéről, eredményéről tájékoztassák

Az édesanyai s z í v  szent érzelmével s 
kétségbeesésével esdve ostromolta az 
eget, hogy védje meg fiát az ellenség 
gyilkos fegyverétől.

Most nem sóhajtozott azért, hogy 
nyíljék ki minél előbb az örömet hozó 
virága, sőt inkább rettegett attól, hogy 
netán előbb kitalál nyílni, mintsem 
vége lesz a háborúnak, azaz haza 
kerülhet a fia szerencsésen a harc- 
téről Mert akkor megszüne a csoda 
talizmán, melynek kinyílása hite, meg
győződése szerint, a szive vágyának 
legnagyobb oromét ke l, hogy meg
hozza számára, ami most nem lehet 
má'í. mint az egyetlen gyermekének 
életben maradása.

Folyt. kör.

Rendelje meg Csite Károly „Magyar 
s z í v “ című legújabb könyvét Ára 2 K. 
„Magjar szív", „Az én muzsám“-mal 
együtt 350 K. „Magyar szív“, „Az én 
múzsám“, „Árva libák“ pedig együtt 5 j 
koron-ért rendelhetők meg Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon (Vas m )

| a közvéleményt, illetőleg a béketár- 
gyalások további sikeréhez feltétlen 
szükséges feltételeket odahaza kikér 
jék. Most azután az ä iiir érkezik 
egyfelől, hogy a kiküldöttek ujabh 10 
napi halasztást kértek. A másik hir 
szerint pedig a delegátusok már útban 
vannak Breszt-litovszk felé. A mi a 
tárgyalások eddigi menetét illeti, a 
körülményekhez képest meglehetősen 
előrehaladtak. Ukrajnával, mintha felig 
meddig meg is egyeztek volna már. 
Késlelteti a béketárgyalás befejezését 
azonban, hogy Oroszországban újabb 
forradalmi mozgalmak észlelhetők. 
Az alkotmányozó közgyűlést nem 
különben az u n. paraszt kongresz- 
szust, ahol a forradalmi szociálisták 
voltak többségben széjjel kelletett verni. 
A nép és katonaság között Pétervá- 
rott napirenden vannak az összeüt
közések. Az alkotmányzó gyűlés he
lyett, most egy nemzeti konvent fogja 
az ország ügyeit intézni.

A béke előkészítése munkájában 
nagy része lesz azoknak a beszédek
nek amelyek Becsben és Berlinben 
hangzottak el. Az osztrák delegációk 
ülésén Czernin gróf, a német biro
dalmi gyűlés főbizottságának ülésén 
pedig Hentling gróf birodalmi kancelái 
nyilatkozott a béke kérdéséről. Külügy
miniszterünknek jelentőségben eléggé 

j nem méltányolható beszédére nagy*
! szerű viszhangul szolgál a kancellár 

nyilatkozata, amelyben körülvonalazta 
Németország álláspontjai A birodalmi 
kancellár kedvezően itelte míg a keleti 
helyzetet és kifejezést adott annak a 
reménységnek, hogv Breszt-Litovszk* 
ban a béke létrejön Beszéde egyben 
válasz volt Lloyd George és Wilson 
nyilatkozataira. Megállapította, hogy 
az angol miniszterelnök már megeny- 
hitette a Németországgal szemben 
eddig használt hangját, de még min
dig nem jutott el az engesztelékenvség 
ama fokára, amely az elfogulatlan 
bírálatot lehetővé teszi. Az amerikai 

i köztársaság elnökének békepontjaira 
nézve kijelentette, hogv azok nagy
része megfelel Németország álapot- 
jának, másik része azonban Német
ország és a szövetséges államok érde
keit sérti. Németország el van hatá
rozva, hogy szövetségesei érdekeinek 
megóvására tovább küzd addig, amig 
Németországnak és a szövetségesei
nek is a jó beket kivívták, A kancellár 
beszédét a német sajtó nagy elisme
réssel fogadta s azt tartja róla, hogy 
megindítója lehet a hadviselő felek 
között bekövetkezhető eszmecserének.

A harctereken a legutóbbi napok
ban, mindössze csak a nyugati fronton
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volt feljegyzésre méltó esemény Itt 
az angolok és franciák heves tüzér
ségi tüzet kezdtek Yperntől keletre 
és az Argonokban La fourde Paristól 
északra majd gyalogsági támadásba 
mentek át. A németek azonban ezeket 
a támadásokat mind visszaverték. 
Emlétésre méltó még az a jelenség 
hogy a török flotta előretört a Dar
danellákon és két angol monitort 
elsülyesztett. Oroszország s volt szö
vetsége Románia között kenyértörésre 
került a dolog. A legutóbbi jelentések 
szerint oroszok és románok között 
komoly csatározások vannak.

• I e  í* u  z  s  á  1 í‘ m .
A »Harangszó« m. é. 34-dik számá

ban röviden jeleztük, hogy Jeruzsálem, 
miután minden oldalról el volt vágva, 
megadta magát az angol csapatoknak. 
A szent város megnyitá kapuit Sir 
Edvard Allemby angol generális hadai 
elölt: jelentette be a világtörténeti 
eseményt az angol alsó házban dec. 
I 1 -én Bonar Law.

A világtörténeti eseményekben any- 
nyira gazdag Palesztina, illetőleg 
ennek fővárosa tehát angol kézre 
került. Ma az a nemzet tartja meg
szállva, amely nemzet nemcsak a 
világháború folyamán, de már a 
világháború előtt is sorsdöntőén 
igyekezett különböző címeken bele
avatkozni Palesztina jövőjébe Egy 
független zsidó államnak Palesztiná
ban leendő megalapítása, a zsidó 
nemzet újbóli feltámasztása, az angol 
politika és ezzel kapcsolatban az- 
angol bankok vessző paripája volt a 
legutolsó időkig. Hogy tulajdonképpen 
mi is az igazi célja Angliának a 
szemfölddel, az majd rövidesen elválik. 
Talán nem sokáig kell már várnunk 
és megtudjuk, hogy talán még sem 
annyira a zsidó nemzet újbóli feltámasz
tása, Izrael hontalansága feküdt Angli
ának, az önrendelkezési jogaiktól meg
fosztott nemzeteken és nemzetiségeken 
vérző szivén és nem is történelmi 
múltjáért, hanem sokkal inkább ki
aknázható jelenjéért és még többet 
ígérő jövőjéért fájt a feje Angliának 
a szentföldért, a szent városért. Erre 
enged következtetni már is a jan. 4-ről 
keltezett ama hágai jelentés, mely az 
angol lapok tudósításaiból azt a hirt 
röpíti világgá, *hogy Allemby tábornok 
Jeruzsálem meghódítója akkora csa
pattömegeket vont össze Jeruzsálembe 
és a város köré, hogy a törökök és 
a velük utóbb egyesült német csapa
tok kísérletei Jeruzsálem visszafogla

lására nem járnak eredménnyel. Az 
angolok urai maradnak Jeruzsálem
nek, amelyet nem adnak többé vissza 
a töröknek.« Akármi is legyen azonban 
Palesztinának s igy Jeruzsálemnek 
jövendőbeli sorsa, ezzel kapcsolatban 
ma még bennünket sokkal inkább 
Jeruzsálem történeti múltja érdekel. 
Mert nem lehet közömbös ránk nézve 
ma a szent föld, a szent város múltja, 
hol egykor hitünk fejedelme, az Ur 
Jézus Krisztus földi életében járt, 
kelt, melyet könnyeivel, verejtékével, 
vérével megszentelt, ha halljuk : Jeru
zsálem elesett, az antant csapatok 
birtokukba vették

A keresztyéneknek, zsidóknak, mu
zulmánoknak egyaránt szertt és kedves 
város, Jeruzsálem a Kidron patakja 
mellett az idő folyamán négy, több
nyire meszes sziklás hegyen épült. 
Sion, Akra, Mória és Besetha hegyén 
Sión hegyén állott a királyi palota, 
Mória hegyén a szép templom. A 
legrégibb s igy a legelső telepítés a 
tudományos megállapítás szerint, a 
város legmagasabb pontján, Sión 
hegyén történt. Itt laktak és birtokol
ták a várost a hiksószok (egy sémi 
eredetű néptörzs), kiktől a várost 
hosszas, kemény harcok után Dávid 
foglalta el, ki az elfoglalt várost egy 
erős kőfallal vette körül. Még Dávid 
idejében épült azután Akra hegyén 
egy másik város is, melyet Akrának, 
Dávid városának neveztek el. Volt 
ezenkívül ekkor már égy úgynevezett 
Eelsőváros is. Ezeket az újabb vá
rosrészeket Salamon király egy közös 
fallal kerítette be, amely közös fal 
volt Jeruzsálemnek az elő igazi védő 
fala. A második falat a város körül 
Huszkiász, Ahasnak fia huzattá meg. 
Ez a fal azonban Szanherib asszír 
királynak Jeruzsálem ellen indított 
ostroma alkalmából megrongálódván, 
szinte hasznavehetetlenné vált. A 
falat Nehemiás állíttatta helyre, ügy 
hogy tulajdonképpen az ő nevéhez 
fűződik a második fal felépítése. A 
harmadikat 90 toronnyal Herodes 
Agrippa készítette. A régi Jeruzsálem 
falaira felépített mai modern uj Jeru
zsálem szintén fallal van körülvéve, 
melyet Szolimán szultán építtetett.

Jeruzsálem leszámítva Nagy He
rodes korát, a virágzás legnagyobb 
fokát Salamon király idejében érte 
el. Az ő halála után azután a csa
pások hosszú, szakadatlan láncolata 
következett be Jeruzsálem életében. 
A legrettenetesebb időket élte, amikor 
Nebukadnezár babiloni király 588-ban 
K- e. megjelent Jeruzsálem előtt, a 
várost és a templomot fölégette, a

nép nagy részét a babilóniai fogságba 
hurcolta. Nem kevesebbet szenvedett 
Jeruzsálem a szír uralom idején. 
Első tulajdonképpeni meghódítása 
azonban akkor következett be, amikor 
valóra vált Jézus jövendölése Jeru
zsálem felől: nem marad rajtad kő 
kövön, amikor Titus K- u. 70-ben 
elfoglalta, lerombolta Jeruzsálemet s 
a zsidókat szétszórta. A romokon 
Hadriánus katonai gyarmatot alapított. 
Ez időtől fogva egészen 614-ig Jeru
zsálem a keletrómai császárok uralma 
alatt állott. 614-ben azután 111. Chor- 
zaw perzsa király foglaha el a várost 
s jóllehet a 628-diki békekötés visz- 
szaadja Jeruzsálemet Herakliosnak, a 
szent város csakhamar uj gazdát 
cserél. 637-ben Omár khalifa meg
hódítja az arab uralom számára és 
ez időtől fogva Jeruzsálem 1099-ig 
a moszlimok birtokában maradt, mig 
csak a Hakin kalifa által rendezett 
kegyelet sértések és keresztyén üldö
zések által felidézett keresztes hábo
rúk be nem következtek. Bouillon 
Gottfried és utódainak jeruzsálemi 
királysága azonban ismét csak nem 
sokáig tartott, azt gyorsan elsodorta 
az események árja. Ezekben a világ
mozgalmakban résztvettünk mi ma
gyarok is II. Endre király vezérlete 
alatt, azonban sajnos nem sok ered
ménnyel.

V. Balduin halála után a szaracenok 
fészkelték be magukat Jeruzsálembe, 
utánuk 1187 okt. 3-án Jeruzsálem 
kapui pedig Szaladin szultán előtt 
nyíltak meg Közben hiába valónak 
bizonyultak II. Frigyesnek erőteljes 
próbálkozásai is, a szent várost meg
hódítani, azt megtartani nem volt 
képes. Kézről-kézre ment Jeruzsálem, 
ismételten újabb gazdát cserélt, mig 
végre 1 5 l 7-ben I. Szelim döntő győ
zelme után végleg török kézre került, 
a török fennhatósága alatt állott, a 
török portának hódolt egészen az 
antant csapatoknak múlt évi dec. 
havában Jeruzsálembe történt bevo
nulásáig.

A 400 éves folytatólagos török 
uralom alatt Jeruzsálem jó sokáig 
megmaradt az ő eredeti állapotában. 
A fejlődésnek látható nyomait a szent 
város életében csak a XIX. század 
elejétől kezdve észlelhetjük. Ezt a 
Jeruzsálemre nézve kedvező fejlődést 
minden kétséget kizárólag egyedül a 
protestáns missiók javára könyvelhet
jük el. (1821.) Egészen 1820-ig Je
ruzsálem az ő hepe-hupás, keskeny 
utcáival, piszkos házaival egy minden 
tekintetben elmaradt város képét 
hordta magán. Az ipar, kereskedelem
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pangott. A város lakói — zarándok 
hely lévén Jeruzsálem Jeruzsálem 
fényes múltjából, keleti kényelemmel 
könnyedén megéltek.

A város legértékesebb része az 
úgynevezett keresztyén fertály. Itt is 
a Via dolorosa, kínszenvedés útja. 
Ez a körülbelül egy kilométernyi 
hosszúságú ut az Istvánkaputól egé
szen a szent sir templomáig terjed.

Jeruzsálem lakósainak száma je
lenleg kbl 60.000. Ebből 41.000 a 
zsidó, 12 ezer a keresztyén és 7 ezer 
a mohamedánus. A protestánsoknak, 
akik 1840 óta bírnak egyházközséggel, 
jelenleg 4, illetőleg 5 templomuk 
van. A tegutóbbi ev. templomot Je
ruzsálemben a német császár jelen
létében 1898 okt 31-én szentelték fel.

(C. G.)

>au,crmerC=ry ’ilá.c.o

Gyalogositott huszár.

M e h e t n é l  m á r  t é l a p ó i
Házunk előtt nagy hósáncok; 
Túlsó sorra alig látok.
Hetek óta itt a hó :
Mehetnél már télapó!

Lam a madár is az ágon 
Azt csipogja: Jaj, de fázom 
A morzsácskám is apró: 
Mehetnél már télapó I

Talán nincs a nap az égen, 
Mert nem láttam olyan régen ? I 
Süss ki nap, te ragyogó;
Hadd szaladjon télapó!

Süss már nap a kis bokorra! 
A hóember bukjon orra,
Annak bizony az való : 
Mehetnél már télapó.

VÁNCOR.

Hr H Í R E K .  -K
A z  e g y h á z  k ö rébő l .

Huszár volnék s nem láttam a lovamat: 
Kevés a ló. én alám már nem akadt. 
Ha akadt is, nincsen széna, sem abrak ; 
Cipelnem kell a mentémet magamnak.

Nem is mente: se prémje, se zsinórja; 
Jól becsaptál ebugatta szabója! 
Bizonyosan borgőz volt a velődben : 
Csukabőrü bakát szabtál belőlem !

Másnak hagytam kényes trappot, gaí-
[loppot

Földet túrok, mint a vaksi vakondok. 
Lövészárok a nyoszolyám, födelem. 
Jobb is, hogy a lovam nem jött el velem.

Nagy kár volna a hideg, vad hegyekre : 
5zakadékos, jeges utján elesne.
Majd elvégzem a dolgomat bakamód; 
5 nem rettegek, hogy baj éri a fakót.

Mindegy nekem, ha talpon, ha nyeregben, 
Magyar földön, magyar magról teremtem. 
Osszák, vigyék a magyar fit bárhova : 
Kerek földön mindig első katona.

Mégis mikor a jövőre gondolok,
Bánt egy kicsit e felemás állapot:
Ha kérdezik szabadságos koromban, 
Mit mondjak a cibil népnek, mi voltam?

Péci.

Van valakije a harctéren, vagy a se 
besültek közt a kórházban ? Fizessen 
számára elő a HARANGSZÓRA. Vi
gasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Hosszabb névsort csak olyan gyüle
kezetből közölhetünk ahonnan nagyobb 
számú előfizetőnk van s kérjük neven
ként 6 fillér beküldését.

Hüttl Ármin budai s. lelkész már évek 
óta az áivaemelés ügyére irányította nö
vendékeinek figyelmét, s olyan szép ered 
ménnyel, hogy növendékei ez ideig 15 ezer 
koronát gyüjtpttek erre a nemes a célra. 
Az árvák részére egy külön hajlék építését 
is tervezi.

Lelkészavatás. Abaffy Gyula theo- 
1 gust lelkészé avatta Scholtz Gusztáv, a 
bányai egyházkerület püspöke. Az uj lel
kész Szege :re ment segédlelké-znek

Halálozás. Svehla Ede, szinobányai lel
kész munkás életenek 74., leikipásztorko- 
dásának 44. évében elhunyt. Legyen áldott 
a Ilii munkás emléke!

Választás. A nyíregyházai gyülekezet a 
tábori lelkészi szolgálat alól fölmentett 
Zólyomi Pált s. lelkésznek megválasztotta.

Fölmentett tábori lelkész. D. Hor- 
nyánszki Aldar, theol tanárt a tábori lel- 
keszi szolgálat alól fölmentette a hadveze- 
töség s helyébe Mágócs Károly, budapesti 
fasori esp. segédlelkészt hívta be.

Örvendetes fejlődés. A zimonvi ev. 
leányegyház elhatározta, hogy anyaegyházzá 
fog alakulni. Már vásárolt lelkészlakást is 
65 ezer koronáért.

Diakonisszák. A pesti evang. magyar 
gyülekezet Evangélikus Szeretetháza szí
vesen fölvesz 18- 40 év között levő ma
gányos nőket Akik magukat erre a nemes 
szolgálatra szánjak, a budapesti magyar 
lelkészi hivatalnál (IV. Deák-tér 4. II.) je
lentkezzenek, aho a föltételeket megtud
hatják.

Vönöck: Győrből Lóránt Sámuel a már I 
előbb küldött 30 korona adó nányát újabban j 
koronára egészítette ki, hogy ez mind ala
pítvány hősi halált fia Lóránt Gusztáv em
lékére külön kezeltessék mint ref. jub. alap.

Nagy Mari hajadon az orgona alapra
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szolgálati béréből 10 koronát adott. Vajha 
a szép példák buzdítanának minél többe
ket hasonló jó cselekedetekre.

Egy nemesen érző gyülekezet.A felső- 
lövői gyülekezet tisztelete jeléül a lelkésznek 

I 1700 kor.-t nyújtott át a háború okozta 
i anyagi gondok könnyebb elviselésére.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások : 
Jubileumi adományok a mszombathelyi 

ev. egyházközségben. Ifj. Maracskó István
ná 20, Szabó Janosné 100, ifj. Varaga Ist- 
vánnó 10, Gagó Ferenc őrmester a harc
térről 40, Vida Mihályné 50. Szekér Jenő 
dr a Luther alapra 100, ifj Varga P Jó- 
zsefné 20, Kovács Ferencné 15, N. N. 50, 
Varga Janosné 1( 0, Balázs Ferenc 50, Pol
gár Juliánná 20, özv. Orbán Mihályné 40, 
a bakonvbánki hívek: 143 80, Bocska Já
nos 36, Horváth Pál 20, Bécsi Mihály 100, 
a. Tóth Mihályné 50, ifj Ihász István 20. 
Tóth P. Péter 30, N. N. 10. Frajkó Lajos 
20, Bécsi János 100, N N. 68, Kovács Zsurs 
és Éva 40, ifj. Bikali István a harctérről 
10, Fűzi Pál 20. Stefani Mihály 100, cs 
Kovács János 20, Nagy Mártonná 10, özv. 

I Balogh Istvánná 50, N. N. 20, Szabó Mi- 
! hályné 40. ifj. Kovács Józsefné a. 20, S/iics 
| Mihály 100, Horváth János 50, Nagy Ist- 
, vánné 20, özv. Vida Palné 75, Varga Pé- 
; térné 15, Orbán Mihályné 20. Kovács Im- 

réné 10, özv. Kovács Benedekné 50, Balázs 
András katona 10, ifj. Letenyei Mihályné 
100, A. Kovács Mártonná 20, ifj. Magyar 

j Jánosné 20. özv. Horváth Mihályné 20, Kál
lai István 20, Tóth P. Mihályné 30, Szabó 
Józsefné 20. B. Kovács Mihályné egy üveg
csillárt 1200. és 22, özv. Németh Péterné 
60, Magyar Márton 30, N. N. 50, Szenté 
Pálné 20, N N. 50, Varga hnréné 20, Né
meth Péterné 12, Kis Julia 15, Balázs Mari 
és Juli 10, Balázs Sándorné 10, Letenyei 
Jánosné oltárszönyeget 420, özv V. Kovács 

! Jánosnét 4 oltárgyertvatartot 200, özv. Varga 
Pálné oltárzsámoly plüschre 100, Turcsá- 
nyi Géza 50, Haftl Kálmán, 10 Hafll Gyula 
30, Iván Ardad dr. 10, Schöpf Kálmán 10, 
özv. Kállai Mihálynt^SO, Varga Fareric 10, 
Kállai Márton 25, Farkas István 70, Varga 
László 25, Maracskó Róza 10, Sz. Varga 
József 20. Karlovitz Margit oltár és szószék 
térítőt 500, Dakai István 20, Miszlai Mi- 
hálvné 12, Bécsi Mártonné 20, N. N. 60,

; Kovács Andrásné 10, K. Varga József 50, 
özv. Pintér Jánosné 10, Marcsik Ferenc 

I 20, özv. German Józsefné 20, N. N 40, 
özv. Letenyei Pálné 50, Tóth Ferencné 20, 
Tokács Mihály 10, Kecskés János Naggyi- 
mót 5, Nagy Palné 10, Balázs Sándorné 

; 18 drb. csillárgyertyát 28 K, Bécsi Mihály 
g. 20, Osgyán Pálné 18 drb. csillárgyertyát 

i 28, Bécsi István 20, özv. Balogh Mihályné 
10, B Kovács Mihályné 18 szál csiilár- 

; gyertyát 28 korona Az eddigi adományok 
összege 9226 80 korona.

Az abaujszántói egyházban a reformáció 
négyszáz éves évfordulóján az egvházfenn- 
tartó alapra adakoztak : Csajka Endre Sá
rospatak 200 K, özv. Szendrey J nosné, özv. 
Boros Jánosné, özv Rozinán Andrásné, 
özv Tégássy Józsefné, dr. Materny János 
és neje, Csajka József 50—50 K, Szabó 
József, Molnár Miilka Budapest szülei 
emlékére, Nemes Ödön, Groncsak Józsefné, 
Losonczi István, Kübecler Béla. Szomolnoky 
József, Czékus László 20—20 K, özv. Csajka 
Dánieiné, Nem.s Irén, Nemes Karla, Se- 
denszky István, özv. Hlavács Gyulané, 
Kov cs Rezsőné, Matisz János, Matisz 
József, Kisragkiné Wajland Kató, Antal 
József, Turóczi József és neje István fiuk 
emlékére, Kis józsefné 10—10 K, Peliik
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László és neje, Kacska Sámuel, Kipecz 
György és neje 6—6 K, özv. Buzsé Ká- 
rolyné, özv. Ungváry Józsefné, özv. Kacska 
Dánielné 5 - 5 K, más gyűjtésekből 1 '.6'85 
K Összesen 969-85 K.

Az o r s z á g b ó l .
A m ezőgazdasági szabadságolások  

kiterjesztése A h mvédelmi miniszter 
rendeletet adott ki, amelynek érelmében 
a járási főszolgabirak a hidrákéit sereghez 
tartozó mezőgazdák rövidebb szabadságo- 
lasa iránt a tél folyamin is tehetnek elő
terjesztést, de természetesen csak abban 
az esetben, ha tényleg méltányos, kivételes 
körülmények teszik megokoltlá, hogy az 
illető gazda a tél folyamán szabadságban 
rés esüljön. A szabadság időtartamára nézve 
javaslat nem tehető, mert ezt az. a parancs
nokság szabja meg, amelynél a szabadsá
golandó szolga' Általában húsz, kivételes 
esetben harminc napi szabadság engedé
lyezhető.

A kóborcigányokat megrendszabá- 
lyozzák. A belügyminiszter rendeletet kü - 
dött a törvényhatóságokhoz, amely szerint 
a cigányokat egv helyben való lakásra, 
illetőségi helyükre akarja szorítani, elrendeli 
ennélfogva szigorú nyilvántartásukat.

Borzalmas tűzvész pusztított január 
16-án Tésen. A falu egyiK utcájának egyik 
fele — két ház kivételével — teljesen le
égett. Sok élelmiszer, takarmány elpusztult, 
sőt állatok is estek a tűz martalékául. Két 
család teljesen tönkrement. A károsultak 
egy kivételével mind híveink. Nagyon kér
jük a jó sziveket; segítsék valamivel a 
kárvallottakat. A legkisebb adományt is 
köszönettel ve.zi és rendeltetési helyére 
juttatja: Görög Ernő, evang lelkész, Tés 
(Veszprém m.).

Újabb rendelet az őrlés ellenőrzésére.
A közélelmezési miniszter a régi alapren- 
deletek megváltoztatása nélkül újabb rész
letes rendeletet bocsátott ki a malmok 
ellenőrzésére. Elrendeli például, hogy a 
malmoknak nem szabad több gabonát 
elfogadni, mint amennyit az őrlési tanúsít
vány föltüntet. A zsákokban levő gabona 
legföljebb 2 kgr.-al lehet több az őrlési 
tanúsítványban föltünteieít mennyiségnél. 
Miután a malmokban talált őrlési tanu-it- 
vány által nem igazolt gabona eredetűje 
sok helyen azt a fölvilágositást adták, hogy 
azt a malomnak rostálás céljából adta át 
a tulajdonos, elrendeli a miniszter, hogy 
őrlési tanúsítvány nélkül rosrálás végett 
sem szabad a malmoknak gabonát elt'o- 
gadniok, mert ellenkező esetben lefoglalják 
a gabonát. A vámmalmok kötelesek ezentúl 
a vámot a gabona tisztítása előtt levonni. 
A vánulijon fölül semmi mást nem vonhat 
le a malom ; kezelési, szitálási, őrlési dij 
nincs. Az ocsu és polyva az öröltetöké, 
úgy, hogy az öröltetönek összesen 88 szá
zalék adandó ki, a 10 százalékos vám és 
2 százalékos porzás leszámításával. A 
hatóságokat a legnagyobb szigorúsággal 
végrehajtandó ellenőrzésre kötelezi a ren
delet.

Szociálisták politikai sztrájkja. Buda
pesten és Becsben a munkásság, hogy 
nyomatékos kifejezést adjon követeléseinek, 
három napos sztrájkot rendezett. Követelték 
az annexió és hadikárpótlás nélkül való 
mielőbbi békét, azu án a választó jogot és 
az élelmezés javítását Követeléseiket ha- 

. tározati javaslatban juttatták a kormányok

tudomására. A magyar kormány nevében 
Wekeríe kijelentette, hogy úgy a külügyi 
kormány, mint a magyar kormány Őfelsé
gével egyetemben a mielőbbi béke,-az 
an: exió és a hadikárpótlás nélküli béke 
hive. Erre a nyilatkozatra újból megkez
dődött a munka az egász vonalon.

Politikai harcok. A politika annyira 
kiélesedett, hogy egyes pártok között fel
tűnést keltő ellentétek támadtak Károlyi 
Imre gróf nyílt levélben egyik napilapban 
élesen megtámadta Károlyi Mihály grófot, 
elmondván, hogy ő annak a mo?galomnak 
szitója, mely csak az ellenségnek használ. 
Természetesen Károlyi Mihály gróf sem 
hagyta válasz né!kül a dolgot. Mi erre csak 
azt mondjuk, könnyű a grófoknak !

Tárgyalják a választójogi javaslatot 
a bizottságban. A képviselőhöz r. ár meg
választotta a 48 tagból álló választójogi 
bizottságot, mely a választójogi törvény- 
javaslatot tárgyalás alá vette.

Uj kormány alakulás. A heteken át 
húzódó kormányválságot a király, aki e 
célból egy napig Budapesten időzött, aképen 
oldotta meg, hogy Wekerlét nevezte ki 
újból miniszterelnöknek A volt miniszterek 
közül Batthyányi, Grecsák, Mezőssy, Ugrón, 
Hadik, Serényi kimaradtak, helyükbe Vá- 
zsonyi igazságügyi miniszter lett, Tóth 
János beliigy , Windischgrätz herceg köz- 
élelmezésügyi, Sterényi kereskedelmi, gróf 
Eszterházy tárcanélküli, Popovics Sándor 
pénzügyminiszter. A löbbiek megmaradtak.

A n a g y v i l á g b ó l .
Höfer meghalt. Höfer ferenc altábornok, 

a magyar és osztrák hivatalos jelentések 
volt szövegezője, vezérkari főnök helyettes 
Becsben hirtelen meghalt

Wilson válik a feleségétől. Az Egye
sült Államok hírhedt elnöke, ki csak néhány 
éve hogy megnősült válik feleségétől.

Kik az orosz forradalom vezetői ? 
Az „Egyenlőség" szerint az orosz forrada
lom és a béke mozgalom vezetője — Lenin, 
valódi néven Zedermann zsidó. Krilenkó 
zászlós szintén zsidó, állítólag sárosmegyei 
családból való Áron Ábrahám. Trocki 
valódi néven Brondstein szintén zsidó.

Ol v as s u k  a bibliát
Hói biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a leirfóbb k in ő  
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Február 3. vasárnap, I. Mózes 1, 1—3.
4. hétfő, 6, 1 -8 .
5 kedd, n 6. 9—22.
6. szerda, 7, 1—20.
7. csütört., ff 7, 21-24 .
8. péntek, 8. 1 — 14.
9.' szombat, „ 8, 15-22

Szerlcesitői üzenetek::
Tábori őrsön. Köszönjük. Mindenkor 

szívesen látjuk — Vándor. Köszönjük. Az 
egyik hamarosan, a másik később kerül 
sorra. — Töbeknek. A hoszu névsoros 
hírek beküldőit szives türelemre kérjük. A 
jubileumra vonatkozókat még dijtalanul 

j közöljük, de hoszu névsorokat természe
tesen sokkal nehezebb beosztani és hely- 

I szűke miatt sokszor képtelenek vagyunk

hetekig várni közölésükkel. Ezután pedig 
csak olyan gyülekezetből fogadhatunk el 
hosszabb névsort, ahonan nagyobb számú 
előfizetőnk van s nevenként 6 fillér bekül
dését is kérjük, mert a nevek és számok 
kiszedése sokkal több időt, figyelmet és 
költséget kíván. — Garamvölgyi. A vallás 
felekezetek közti külömbséggel, amint sort- 
kerithetünk rá, külön cikksorozatban fog
lalkozunk Sziveskedjék majd figye'emmel 
kisérni. Az evang. lelkészeknek némely 
vidéken, különösen német helyen szokásos 
fehér karingje a kath egyházból álszármazott 
maradvány. Mi az ilyent mellékes külső
sének  tartjuk ; fő az evangéliumi zellem. 
— Emlékversek. Majd ha egyszer visza- 
jönnek. Nem közölhetők. Az első igen 
gyönge; a második jórészt mások verseinek 
viszha gja. — Fr. A. Arad. Bármelyik 
gyülekezetből készséggel közlünk hirt, ha 
beküldik hozzánk. Nem szabad itt hiúságra 
gondolni. Hiszen akkor legbuzgóbban és 
legeredményesebben munkálkodó vezetőin
ket mind hiúsággal vádolnánk Mi igen 
fontos gyülekezeti és közegyházi érdeknek 
tartjuk, hogy hiveink figyeleméi kisérhessék 
egymás munkáját. Ez is közelebb hozza a 
szétszórt hitrokonokat egymáshoz és erősíti 
az ö szetarlás érzetét, amire kevés számunk 
é> szétszórtságunk mellett kétszeresen szük
ségünk van. Egyébként az elvünk ez : Nem 
azért kell dolgozni és áldozni, hogy emle
gessék a nevünket, de ha jót teszünk, nem 
is kell azt szégyenleni. Szégyelje magát az, 
aki egyházáért semmit sem tesz. — Töb
beknek. Mindazoknak, akik az új évfolyam 
kezdetén elismerésükre és buzdításukra 
méltattak s lapunk terjesztését szivükön 
viselik, külön levél helyet itt mondunk 
hálás köszönetét. — H. I Szekularizáció 
az egyházi javaknak államosítását jelenti. 
Nálunk a püspöki és egyéb nagy kath. 
birtokokra gondolnak.

K e r e s t e t i k
úri házhoz ügyes szorgalmas, erköl
csös, becsületes szakácsnő, ki jól főz, 
s minden házi munkát végez. Aján
latok bizonyitvány, feltételekkel együtt 
Újhelyi Sándorné főszolgabíró neje 
Beszierczebánya intézendők!

Evang1. vallásu család,
kinek csak egy nagy fia van, magá
hoz venne egy jobb családból szár
mazó, finom érzésű, 10 — 15 éves 
árva lánykát, akit családtagnak tekin
tene, taníttatná, jövőjéről gondoskod
na, ha nála mint fogadott leány azt 
kiérdemelné. Esetleges, férhezmenését 
nem gátolná. — Cime megtudható 
a kiadóhivatalban.

H i r d e t é s .
Keresek falura gyermektelen evang. 

papicsaládhoz szolgálatba 14 év kö
rüli magyar vagy német nyelvű leányt, 
lehetőleg hadiárvát, aki nem annyira 
nagy fizetést, mint inkább jó bánás
módot kiván Jelentkezés levélben 
következő cimre: Evang. lelkész,
Vágod, u. p. Gyöngyösfő. (Vas m.)

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: Sz a l ay  Mihály Gyékényes.
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E lő f i z e té s i  á r a  3 6  s z á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 8 0  T, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  Q Y É K É N Y E 8 -re  ( S o m o g y  m e g y e ) ,  e lő f i z e t é s i  d i j a k  
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„Tiszta szivet teremts bennem óh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.“ 51. Zsolt. 12.
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Eltűnt!. . .
(Az énekeskönyv olvasásakor.)

I.
„Jcrtek hozzám. Krisztus mondja !" 

Igen, —  Hozzád, óh Krisztusom, 
Neked öntöm ki panaszom: 

Elvesztettem fiam at!
Oly régen volt, —  olyan régen . . .  
Naponkint tűnik reményem;

Sírba visz a bubánat. .  .

Merre vezet ködös útja;
Él-e, hal-e  —  Isten tud ja . .  .

Mindhiába keresem.
Nincs,  ki róla hirt mondana, 
Kérdésimre váiaszt adna ;

Óh Jézus, szánj meg engem!

Hideg gács szél, n ne zúgj nagyon, 
Sóhajodban is Őt hallom,

Mintha hívna gyermekem: 
Fázom, éhezem, szenvedek, 
Anyám-atyám segítsetek,

Ne hagyjatok elvesznem ! .  . .

El sem csitul kinzott lelkem.
Más borzalom ijeszt engem;

Látom elesett fiam.
Te metet len drága teste,
Hollók kárognak felette, 

Irgalmazz nekem Uram!. . .

Győző Krisztus, Te nyújts kezet 
S  vértezd a hittel szivemet: 

r  „Mind jó, mit Isten tészen!“ 
És akik megfáradtának,
Ebben nyugalmat találnak;

Te légy én erősségem!

II.
„ Szivem keserűségét,
Szomorú kesergéset.
Nézd Uram bujdosását, 
Szolgád nyomorúságát!“

*  *
*

Éjjel ébren virrasztók,
Nappal álmokat látok;
Fel-felzokog kérdésem:
Hová lettél gyermekem ?

Élsz-e távol, fogságban,
Nehéz, nehéz rabságban ?
Lelkem fájó sóhaja
Tán jajszavad visszhangja. .  .

Élet-halál Ura, Te,
Te tudod, él-e, hal-e ?
Nézd Uram — bujdosását, 
Szolgád nyomorúságát!

Te vezesd, amerre jár,
Akkor is, ha meghalt már, 
Szent, vércseppes utadon, 
Országodba —  Jézusom!

Hogy kik érte epedünk,
Egyre várva szenvedünk,
Tudjuk, nálad fölleljiik, 
Boldog-sirva öleljük.

Szivünk keserűségét,
Szomorú kesergését
Nézd Uram —  és el ne hagyj;
Sújts bár —  de Atyánk maradj.

KOZLAYNÉ JENES JOLÁN.

Ki m int vet, úgy arat.
Irta : Mesterházy Sándor.

Talán sohasem volt fontosabb a 
j vetésnek munkája, mint ebben a nehéz 
I háborús időben. Ádáz ellenségeink
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ki akartak bennünket éheztetni; de 
Istenünk segítségével sikerült ez ellen 
megvédeni magunkat. Magyar hazánk
ban mindenhol nagy súlyt helyeztek 
a vetési munkára. A községekben 
megalakultak a mezőgazdasági intéző 
bizottságok; az itthon lévő férfiak, 
az öregek és a fiuk, sőt a magyar 
asszonyok és leányok is megfogták 
az eke szarvát, szántották az áldott 
hazai földet és vetették a jól meg
művelt földbe a kenyérnek magját. 
Sok helyen többet vetettek, mint a 
béke-időben szoktak. És mezőinken 
újra meg újra hullámzott az arany
kalászos gabona. Most is jó sikerrel 
végeztük az őszi vetést. Adja Isten, 
hogy legyen jó tavaszi vetésünk is 
és a nyáron gazdag aratásunk.

De az evangéliom népének egy 
másik mezőre, az evangéliomnak, 
az Isten igéjének mezejére is kell 
tekintetét irányoznia. Ezen a mezőn 
mindig folyik a vetési munkálat. Az 
evangéliomi magvető : a Jézus Krisz
tus most is szertejár és mindenütt, 
templomokban és iskolákban, oltárok
nál és kórházakban, harcmezőkön és 
sirhalmoknál hintegeti, veti az ő igé
jének jó magját, az apostoli munkára 
kibocsátott szolgái: igehirdetői s
tanítói által.

A múlt 1917-ik évben ünnepeltük 
a reformáció négyszázados jubiláris 
ünnepét, örömünnepét. Isten iránti

hálával eltelve emlékeztünk meg 
akkor arról a nagyáldásról, mely az 
emberekre áradt az által, hogy az 
Istennek igéje megtisztítva újra pré
dikálva lett és a szivekbe belehintve 
az evangéliomnak jó magva. Fogadást 
is tettünk, hogy az evangéliomhoz 
hívek maradunk.

Az igazán evangélikus ember nem 
is keményíti meg szivét az ige előtt, 
hanem befogadja azt, nem hajol a test 
bűnös kívánságaira, nem hagyja szi
vében felburjánozni a hitetlenséget, a 
szeretetlenséget, az erkölcstelenséget, 
a tisztátalanságot, hanem vallásosan, 
hitbuzgóan, szeretetben, mértéklete
sen, igazán és szentül él e jelen való 
világon és reményli, mivel vet a lélek
nek, a lélekből arat örökéletet. Min
denki vessen igy a léleknek, hogy 
gazdag aratása legyen az időben és 
az örökkévalóságban, legyen boldog
sága e földön és üdvössége a menny- j 
országban !

M eddig átúszunk?
Az Evang. Nyomda« ügyéről az 

5-ik számban tájékoztattuk olvasóinkat 
s közöltük a mai kort megértő és a 
jövőért aggódva dolgozó fiatal püs
pökünknek, Kapi Bélának felhívását, 
amelyben az evang. sajtó nagy jelen
tőségére és annak támogatására figyel

mezteti az egyházközségeket, vezetőket 
és híveket.
Ideje volna, hogy mindenki megmoz
duljon, és tartaná becsületbeli köte
lességének a jövőnkért való hathatós 
munkálkodást.

Hogy más egyházak mennyire meg
értik az idők jeleit és menyire készül
nek a jövőre, annak bizonyságául 
közöljük, hogy a reformátusok létesí
tendő nyomdájukra hamarosan 275003 
koronát jegyeztek s már vettek is 
nyomdát 140,000 koronáért. Maguk 
a kecskemétiek 30,000 koronánál 
többet jegyeztek, tehát csaknem annyit 
mint a dunántúli evang, egyházak 
összesen. A kath. Központi Sajtó 
Részvéntársaságo't pedig 5 millió 
alaptőkével akarják megindítani.

Nem kell-e mások lázas készülő
désének s a magunk tunnya nemtö
rődömségének láttára megdöbbenünk 

! és keserűen szégyenkezünk ? Meddig 
akarunk még a mai halálos dermet- 
ségben aludni ? Vagy nekünk már 
megdöbbenésre, szégyenkezésre és 
fölriadásra sincs erőnk? Hát minek 
vagyunk akkor mi még a világon? 
Hát megérdemlik az olyan vezetők és 
hívek az evangélikus nevet, akiknek 
tunyasága miatt kell az evang egy
háznak lassanként a legutolsó helyre 
szorulni ?

Olvasóinktól, jó barátainktól már 
nemcsak kérjük, hanem egyenesen

T a r c a.
L e v e l e k .

Nem Írtak meg ennyi levelet 
Széles e föld színén soha még.
De százezernyi volna, sem elég,

Nem is küldtek ennyit válaszul 
Ezer tájáról a világnak,
De még többet várnak, kívánnak.

Nem remegett ennyit soha toli,
Ennyi nehéz szót még le nem ir t ;
S tele ennyi sort szem sohse sirt.

Nem volt ennyi szétszórt, borús szív  : 
Ennyien még soha nem álltak 
Küszöbén a sötét halálnak.

Szalay Mihály,

Kárpáti emlék.
Apámat elhurcolták a kozákok, 

Anyámat gránát terítette le ! “ :
Halkan beszélt a kárpáti kis árva 
S a szeme fájó könnyel volt t e le . . .

Elősorolta sos-sok szenvedését, 
Aztán egy füstös romra m utatott:

— „A házunk volt: ezt akkor feltüzelték 
A menekülő oroszok ! . .

Egy pajtájuk maradt még össze-vissza  
S a pajtájukban egy kövér tehén ; 
Belőle él a csöppség napról-napra: 
Vaján, meg édes tápláló te jén ! . . .

És reggel alig pirkad még a tájon 
S a pázsiton még harmatcsepp rezeg, 
Legelve fut már kinn a zöld határon 
A kis tehén és vele a gyerek . . . 
Mezitlábos kis kárpáti gyerek ! . . .

, Ligethy Béla.

A h á la  v irá g a .
Elbeszélés.

— Irta: Csite Károly. —
VI.

Irtózatos harc állt.
A pokol borzalmas koncertjét vette 

at a reszkető vén föld. Mintha a 
végítélet napja érkezett volna el s az 
alvilág minden vadul tomboló s or
dító szörnyetege a földre szabadult 
volna.

Puskák ropogtak, gépfegyverek 
kattogtak s a süvítő golyók ezer 
halált szóró záporában, a zizegve 
röppenő s robbanó srapnellek és a

vad orkánként üvöltő, búgó gránátok 
velőtrázó, agyatbontó robajában áll
tak rendületlen kitartással a hős hon
védek a rajvonalaikban.

Délutáni két órakor jött a parancs, 
hogy a rajvonalak előtt elhúzódó 
lankás erdőt még az napon el kell 
foglalni.

A szazadparancsnokok összehívták 
szakasz parancsnokaikat a helyzet 
megvitatására, mely után elhangzott 
az utolsó parancs: »Végrehajtani:«

Egetverő »Rajta« zúgott, tört fel 
aztán a roham vezényszóra. Szaba
dos Győző zászlós villámgyors sző 
keltéssel ugrott elő s földrengető 
rohammal eltűnt szakaszával a sürü 
erdőben

Alighogy elnyelte az erdő az első 
szakaszt, rohamra indult a második 
és a többi szakasz is égő tűzzel a 
sötét, villogó szemekben, lángoló 
harci kiáltással az ajkakon.

Robajló döngetéssel reszketett a 
föld a rohanó, vasizmu lábak ütése 
alatt, mintha ezernyi vihar, az egész 
föld és ég dübörgőit volna mígnem 
eltűnt midannyi szakasz a vad ren-



sürgetjük és elvárjuk: tegyenek meg 
mindent, hogy egyházunknak minél 
előbb nyomdája legyen. Jegyezzenek 
üzletrészt és gyűjtsenek aláírásokat. 
Ahol a vezetők nem mozdulnak moz
duljanak meg a hívek és mutassuk 
meg, hogy mi is megértjük az idők 
jeleit. Ne késlekedjünk ! Az idő halad. 
Ha elszalasztjuk, az életet szalasztjuk 
el vele! Ragadjuk hát meg, mert 
»akié az idő, azé az élet!»

1918. február 10.

Egy hittérítő tábori leveléből.
A háború folyamán sokszor kér

dezték tőlem : Hol késik az Istennek 
szeretete, kegyelme és igazságossága ? 
Már régen jelentkeznie kellett volna 
s a most folyó rettenetes dolgoknak 
valamilyen fordulatot adhatott volna ! 
Az emberek megfeledkesznek arról, 
hogy az Isten ezzel a háborúval 
akarja megpróbálni a népek belső 
értékét. Most tűnik ki, hogy a nyu
galmas napokban milyen mértékben 
engedtük munkálkodni Isten kegyel
mét a mi sziveinken és mire leszünk 
alkalmasak Istennek örökévaló or
szágában. A háború egyfelől Ítélet, 
más felöl kegyelmi-meglatógatás a 
föld népein, hogy azok a romlás út
járól az életnek útjára térjenek és a 
végítélet rettentéseitöl meg menekül
jenek, mikor Jézus eljövend nagy ha- : 
tatommal és dicsőséggel. Eléri az

geteg sűrűjében.
A dübörgést rémes ordilás és a 

jajkiáltások szörnyű zűrzavar hangja 
váltotta fel az erdő rengetegében, 
mintha az egész erdő sirt remegett 
volna . .

Esti hét órára hondvédeink birto
kában volt az erdő. Az oroszok óriási 
veszteséggel az erdőn túl mintegy 
másfél kilométernyire elhúzódó, előre 
elkészített lövő árkaikba vonultak 
vissza.

*

Oyötrelmes, gyilkos alkony borult az 
erdőre.

A kegyetlen, zord kaszás lépdel a 
harci mezőn s erdőn.

Ezernyi sebből szivárog a hősi 
vér, pirosra festve, nedvesre áztatva 
köröskörül a szomjas földet.

Az erdő szélében, százados fa 
törzsénél két sebzett, hős fekszik 
eszméletlenül s ifjú vérük egyre foly- 
dogál.

Szabados Győző zászlós az egyik, 
Benkő Pista tizedes a másik s egy 
faluból valók mindaketten.

Majdnem egyszerre tértek eszmé
letükhöz. S elsőbben Benkő Pista
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Isten a népeken ezt a céliát ? Egy 
előre semmi jel sem mutat erre, 
Mindez azonban ne akadályozzon meg 
minket, hogy népünkért és minden 
népekért buzgón imádkozzunk a ke
gyelem trónusánál, hogy a nagy 
veszteségek után legalább a megma- 
radottaknak mutasson szabadulásra 
való utat.

A választótanok.
3. A  szentek.

A kath. vallás azt tanítja, hogy a 
I szentek Isten tanácsainak a teljesítése 

által fölösleges jót is cselekedtek és 
igy fölösleges érdemük van Isten előtt. 
Ezekre az érdemekre hivatkozva a 
szentek könyörögnek és közbenjárnak 
a bűnös emberekért az Istennél. Őket 
segítségül hivni tehát üdvösséges 
dolog. A szentek nemcsak bünbocsá- 
natot és üdvösséget, hanem vagyont, 
szerencsét és egészséget is szereznek 
a hozzájuk fordulóknak. Szent Anna 
pl. gazdagságot osztogat, szent Se
bestyén a Pestis ellen védelmez. 
Szinte minden foglalkozásnak meg
vannak a maga külön szentjei. — A 
kath. egyház a szentek között első 
helyre Jézus édesanyját Máriát teszi. 
Különösen őt kell segítségül hívni, 
mert Mária mint az »irgalmasság 
anyja«, irgalmasabb a többi szentnél,

I hiszen az ő szivét is átjárta a fájda
lom tőre, mert továbbá Máriának a 
kérését az ő engedelmes fia, Jézus, 
nem utasíthatja vissza. Annyira viszi 
a kath. egyház Mária iránt a hódo
latot, hogy szerinte, mig a többi szent 
maga szerezte a szentséget, addig 
Mária már szeplőtlenül, szentnek 
született.

Egyházunk tanítása szerint, aki a 
szenteket segítségül hívja az az Isten 
tulajdonságával, mindenütt jelenvaló
sággal ruházza föl a szenteket és igy 
beleesik a bálványozás vétségébe. 
De nem is lehetnek a szentek köz
benjáróink, hiszen a Szentirás tanítása 
szerint »egy a közbenjáró Isten és az 
emberek között: a Jézus Krisztus.« 
Az a tévedés, hogy az egyes szentek 

i gondjaira határozott kötelességek van- 
j  nak bízva, a pogány példák után 
| keletkezett, mert a rómaiak képzelték 
' azt, hogy pl. Junó gazdaggá tesz és Feb- 

ris korlátozza a lázat, (Apologia). — 
Máriát egyházunk is tiszteletben tartja, 
de segítségül nem hívja, mert hogy 
ő Jézust nem befolyásolhaija, már a 
kánai menyegző történetéből is kitű
nik, ahol Mária hiába kérte fiát, hogy 
segítsen a lakodalmas nép zavarán. 
Jézus azt mondta neki: »Asszony, mi 
dolgom veled? Még még nem jött el 
az én rózsám!« Mária szeplőtelen 
születését nem ismerhetjük el, mert 
ezt sehol sem tanítja a Szentirás.

véres ajakát hagyta el kínos, hörgő
jajszó.

— Ki vagy, testvér? — kérdé 
Szabados Győző erőtlen siri hangon.

— Benkő István tizedes vagyok 
én, a sir szélén álló. Hát te ki vagy, 
szerencsétlen sorsomban osztozó test
vérem ?! — szólalt meg hasonló 
gyenge hangon s másik.

Te vagy az, Pista?! .. Te 
se ismersz rám, Szabados zászlósra !i

— Zászlós urat is az a sors érte, I 
mini engem?! Jaj, jaj, nekem i 
mindjárt végem is lesz ! Nem látha- 1 
tóm meg többé az én szép két kis 
gyermekemet, feleségemet, édesanyá
mat és a szülő hazámat! Idegen 
földben lesz az ismeretlen sirom !. . .

— Kedves bajtárs, az én sorsom 
is az lesz, mint a tied !

— Miért, kiért halunk meg ily 
rettenetes halállal?! Azt mondják, 
hogy a hazáért, de mit ér nekem és 
a zászlós urnák is a haza, mikor 
nyomorultul elpusztulunk s még a 
haza földjében sem nyughatunk?! — 
tört fel az elkeseredés Benkő Pista 
vérző kebléből.

Szabados Győző szivét s lelkét is 
hasonló elkeseredés szállta meg:

— Mily szép volt az élet s mily 
boldogsággal kecsegtette a so rs! ... 
Most vége. . . örökre vége minden
nek ! S miért, miért kellett ennek 
igy történni ? !. . .

*
Lágyan susogó szellő lengedez a 

fák sürü lombjai közt, a sebzett, 
vérző hősök jajkíáltásait szárnyaira 
veszi s viszi messze-messzeségbe az 
övéikért aggódó, rettegő édesanyák, 
hitvesek, gyermekek szivébe.

Szabados Győző néma kínnál fek
szik a vérétől ázott földön. Társának 
még fel-fel hallatszik a hörgő jaj
kiáltása és keserű kifakadásai, míg
nem ő is elcsendesedik .

Majdan egyszercsak felkiált Benkő 
Pista lázas örömmel:

— Zászlós ur! hallom a harangunk 
esti imádságra szóló hangját! . . Oh, 
be szépen szól a mi falunk kis ha
rangja!. .

— Én is hallom ! Szivemet simo
gatja az édesen csengő hangja! — 
szól Szabados zászlós lázas ajakkal.
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Általában mi is tisztelettel adózunk 
a nemes életű embereknek, de földi 
boldogságunkat és mennyei üdvössé
günket az u. n. szentektől nem vár
juk, azokat nem is hívjuk segítségül, 
mert ezzel csak azt bizonyítanánk, 
hogy Krisztusnak az érdemét nem 
tartjuk elégségesnek.

4. A szentek képei és ereklyéi.
A kath. egyház a tiszteletadást 

átszármaztatta a szentek képeire és 
maradványaira, az u. n. ereklyékre 
is. A szentek képeit a hívek csókkal, 
kalaplevétellel és térdepléssel tisztelik. 
Épen igy azokat az ereklyéket is, 
amelyeket olyan nagy számban mutat 
föl a kath. egyház. A Krisztus ke
resztjéből pl. annyi darabot mutogat
nak, hogy azokból nagyon sok ke
resztfa kitelnék. 1844-ben Trierben 
kiállították Krisztus varratlan köntö
sét. Ugyanezt még vagy 20 helyen 
is mutogatják. — Ézeknek a képeknek 
és ereklyéknek a kath. egyház csoda 
tevő erőt tulajdonit: az egyik szent
nek a lába, a másiknak meg a vére 
meggyógyítja a halálos betegeket.

Mi azt tartjuk, hogy az Öntudatlan 
képeket az ilyen tisztelet nem illeti 
meg. Hogy pedig az ereklyéknek a 
bálványozó tiszteletében nem leli 
kedvét az Isten, arra nézve útmutatást

— Haliga! szól a gulya kolompja 
is ! Most jön a gulya haza a legelőről:

— Szebben szól, mint erre ide
genben a harangok ! ..

— Oh, mily édes, oh, mily gyö
nyörű a mi falunk estéje! Leányok 
és legények dala vegyül a kolomp- 
szóba Jönnek haza a rétről, gereb- 
lyével és villával a vállukon . .

— Mennyei szép vagy drága magyar 
föld világa s te édes magyar szó és 
szép magyar dal! . . Most már érzi 
szivem, lelkem, miért halunk ily korai, 
véres halált!.,. Üzent a haza, a 
drága szülőföld, a mi szentföldünk! 
Forró, ifjú vérünk hullása örök záloga 
a magyar haza fennmaradásának s 
abból fakad áldás, békesség, dicsőség 
és hatalom reá. Minden szellő, mely 
sírunkat simogatja, elhozza az édes 
haza áldását és üzeretét, hogy. nem 
veszett el s nem vesz el soha a nagy 
honszerző fejedelem országában a 
magyar szó és magyar dal és az 
érte elvérzettek emlékezete sem vész 
ki az élő, hálás magyar szivekből!. . .

Eltűnt már a vérző hősök szivéből 
minden keserűség és fájdalom, az 
édes megnyugvás és a hit szent 
vigasza szállt helyébe.

Üzent a haza ! Folyiatjuk.

adott akkor, amikor szolgáját, Mózest, 
tigy temette el, hogy senki se tudhassa 
annak temetése helyét. Kegyes em
berek testének tehát úgy adhatunk 
tiszteletet, ha pihenni hagyjuk azt, 
amig porrá lészen, ami a porból 
vétetett. A szentek ereklyéinek a val
lásos tiszteletét nemcsak azért vetjük 
el, mivel az ereklyék igen sokszor 
nem igaziak, hanem azért is, mert 
az azoknak tulajdonított csodatevő 
erő elvonja az embereket annak a 
jó példának a követésétől, amelyet a 
kegyes emberek hitükkel és szerete- 
tükkel csakugyan mutathatnak mine
künk és mert az Isten imádását nem 
szabad ilyen külsőségekkel összekötni, 
hiszen »az Isten lélek és akik imádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják.«

5. A biinbocsánat.
A kath. egyház szerint a bünbo- 

csánathoz nemcsak a bünbocsánat 
szükséges, hanem az is, hogy a 
bűnös ember a papnak egyenként 
fölsorolja a bűneit. A bűnöknek az 
ilyen fölsorolása a pap előtt a fülbe- 
gyónás. De Isten igy is csak az örök 
büntetést engedi el a bűnösnek. Hátra 
van még az ideiglenes büntetés, 
amelyet a bűnösnek el kell szenvednie. 
A földön ez a büntetés az imádkozás, 
a böjtölés, az alamizsnaosztogatás. 
De ezzel a büntetéssel még nem tett 
eleget az ember az ő bűneiért, az 
elégtételadásnak a nehezebb része 
tehát a tisztitóhelyre marad, ahová 
a meghalt embernek a lelke kerül. 
— Az egyház azonban Mária és a 
szentek fölösleges jócselekedeteiből 
adhat a bűnösöknek, akik igy meg
szabadulnak a földön és a tisztító
tűzben reájuk váró ideiglenes bünte
tésektől. A büntetésnek ezt az elen
gedését búcsúnak nevezi a kath. 
egyház. A búcsú megadását azonban 
föltételekhez köti: csak azok nyer
hetnek búcsút, akik bizonyos templo
mokat, u. n. bucsujáróhelyeket fölke
resnek, egyes fohászokat elimádkoz
nak, vagy bizonyos ünnepeken részt 
vesznek Ezeknek egyes pápák teljes 
bünbocsánatot is engedélyeznek, ami 
által a búcsú a büntetés elengedésé
ből egyenesen valóságos bünbocsá- 
nattá lesz.

Evang. egyházunk azt a fülbegyó- 
nást, amely által a papoknak a nép 
fölött való hatalmát akarja emelni a 
kath. egyház, már azért is elveti, 
mert nincsen olyan ember, aki minden 
egyes bűnét föl tudná sorolni. Elveti 
az elégtételadást is, mert a Szentirás 

I szerint bűneiért nem tehet eleget az

a bűnös ember, akinek nagy oka van 
naponként elimádkoznia: »Bocsásd
meg a mi vétkeinket,« .— hanem 
egyedül csak a Krisztus. Elveti a 
tisztitóhelyről szóló tant is, hiszen 
annak nyoma sincs a bibliában és 
elveti az egyháznak, a pápának a 
bűnbocsátó hatalmát is, mivel a bűnt 
egyedül csak az Isten bocsáthatja meg.

Mi a komolyan átérzett bünbánaton 
és az Isten kegyelmében való hiten 
kívül semmi mást nem kívánunk meg 
a bűnös embertől. A bűnöknek is 
csak azt az általános megvallását 
tartjuk helyesnek, amelybe belefog
lalhatjuk minden vétkünket Mi is 
hirdetjük, hogy az igazi bünbánat 
nem lehet el jócselekedetek nélkül, 
mi ezeket a jócselekedeteket nem 
külsőségekben, hanem egy megtért 
életnek a tisztaságában keressük. 
Folytatjuk. Zongor Béla.

Newton Izsák, a nagy 
természettudós

ezt a vallomást tette: «Én életem
ben két fontos dolgot tanultam : elő
ször azt, hogy én nagybünös vagyok 
és másodszor azt, hogy Jézus még 
nagyobb Üdvözítő.» Ez a nagy ember, 
aki tudományos felfedezéseivel az 
egész világ tiszteletét kiérdemelte, 
mindig a ^legnagyobb tisztelettel vette 
le kalapját, valahányzor jelenlétében 
Isten nevét említették.

A világháború eseményei.
A béketárgyalásokat tehát még is 

csak folytatják. Sajnos azonban l>oc- 
kij az orosz külügyek népbiztosa, 
eddigi szereplése után Ítélve még min
dig kerékkötőként szerepel a béketár
gyalásokon. Nem egyenes, őszinte 
leiekkel munkálkodik közre a béke 
mielőbbi megkötésén. Mindinkább 
nyilvánvalóvá lesz fekete lelke. S ezt 
az orosz nép is észre vette már, azért 
mindinkább betelni kezd az orosz 
békeapostolokkal, akik odahaza gyil
kolják az embereket, s olyan rém
uralmat gyakorolnak, amilyent a cár 
kozákjai sem csináltak. Hogy a béke 
mégis remélhető, ennek oka hogy a 
nagy orosz birodalom teljesen részekre 
szakad. Több külömböző kisebb állam 
keletkezik amelyek mindegyike a bé
két kívánja. Legutóbbi híradások sze
rint a finnek is részt vesznek a tár
gyalásokban. Finnországban azonban 
sajnálatos foradalmi események ját
szódnak le és nem lehet tudni, hogy 
mi lesz ezeknek a következménye.



HARANGSZÖ.1918. február 10.

Míg Breszt- Litovszkban tárgyalják 
a békefeltételeket addig Besszariában 
az orosz vörös Gárda és több front 
ezred megkezdte a románok ellen az 
ellentámadást. Mint látni tehát Romá
nia végleg az ántánt pártjára állott.

A nyugati front mellett hol mind 
nagyob lesz az élénkség különösen 
az olasz fronton történtek kötik le 
figyelmünket Mi bizony az elmúlt hé
ten olasz túlerővel szemben kényte
lenek voltunk két támasz pontot fel
adni. Re nélhetőleg az olaszok sikere 
csak átmentti sikere volt.

Német repülők is erősen dolgoztak 
az elmúlt napokban. Bombázták Lon
dont, Párist, különösen a párisi kirán
dulás lehetett rémes 12,000 kg bom
bát dobtak le a városra.

Egy kis konyhakertészet.
Hej, magyarok, ha meglesz a béke, 

akkor lesz ám csak jó világ! Vissza
jönnek a mi bolgár barátaink és 
kiveszik a földedet holdanként — 
mondjuk — 400 koronáért. Ez csak 
elég szép bér, mikor béke időben a 
legjobb kukorica-termő bácskai föld 
200 korona tiszta jövedelmet hozott. 
Egy évi kertészkedés után bolgár 
barátunk már nemcsak egy hold, 
hanem- 6 hold földnek az árát is 
megkeresi azon a 400 koronán bér
bevett földön. A másik évben már 
házai is vehet és él a jó módban.

Nézzük csak, igaz lehet-e ez :
Mondjuk, hogy az egy hold földet 

a bolgár kertész négy parcellára 
osztja. Egyikben termel korai káposz
tát, abból elád legalább 4000 darabot 
junius végén 4000 koronáért. Jó 
esetben ez lehet 6000 korona is. A 
káposzta között termelt korai salátá
ért és kalarábért kap szintén 100 
koronát Ez még csak az egyik par
cella jövedelme. A másikon terem 
igen alacsony számítással 5 méter
mázsa hagyma. Megint 1000 korona. 
A másik két parcellát már ne is 
számítsuk. Hát ugye, hogy kijön a 
6 hold föld ára.

Igaz, hogy itt háborús árakat szá
mítottam, de az is igaz, hogy júni
usban nem igen kamunk 1 koronánál 
olcsóbban káposztát, de meg a vö
röshagyma se özönlik egyszerre be 
Egyiptomból.

De ne is kívánjunk ilyesmit kül
földről. Inkább arra* kellene töreked
nünk, hogy mi vigyünk ki minél több 
kertészeti terméket a külföldre, hogy 
a pénzünk értéke annál nagyobb 
legyen. Ma azért olyan olcsó a mi

pénzünk, mert semmit se tudunk 
kiszállítani más országokba (gaboná
ból se sokat), mi pedig kénytelenek 
vagyunk sok mindent a külföldről 
behozni. Ott aztán jól megmondják 
az árát.

Kertészkedjünk; használjuk ki az 
áldott magyar föld termő erejét! Hej 
de ki tudná azt használni a német ! 
Hát még a schvájczi nép! Csak mi 
magyarok ne lennénk elég élelmesek? 
Mi a jó földünket odaadjuk másoknak, 
magunk pedig panaszkodunk, hogy 
nehéz a megélhetés? Miért kell a mi 
magyarjaink amerikai gyárakban és 
bányákban keresni a megélhetést? 
Azon a földön, amelyiken a bolgár 
kertész megél, nem tudna a mi ma
gyar népünk megélni?

Ne felejtsük el, hogy a megélhetés 
a háború után is nehéz lesz. Az 
idén már sokkal nagyobb adókat 
fizetünk. A ruha-féle ara is jó magas 
marad. Valahonnan elő kell kerülni 
a sok kiadásnak. Vegyük ki azt a 
földből kertészkedés utján. Próbáljunk 
egyelőre csak egy holdat vagy fél 
holdat konyhakertészetre felhasználni. 
Mégis csak furcsa, hogy ott van a 
jó termőföldünk és mástól vesszük a 
hagymát, meg a zöldség-félét.

Kertészkedjünk ! Már most készít
sünk tervezetet: mit is akarunk ter
melni. Vetőmagról is most kell már 
gondoskedni, mert az idén nehezen 
lehet ahhoz hozzájutni.. Akik meg-, 
fogadták a magtermelésre vonatkozó 
tanácsomat azok nem fogják meg
bánni.

A téli időt használjuk fel kertészeti 
munkák olvasására. Ismételten csak 
dr. Parkas Mihály > Magyar kertész- 
könyv* cimü munkáját ajánlhatom. 
Kapható a Franklin TársulatnáljBu- 
dapest, IV., Egyetem utca 4.) Ara 4 
korona volt. De ezeret ér.

Az ősszel rögösen felásott konyha
kertet most vastag hóréteg födi. A 
hó alatt igen jól telel a helyén hagyott 
kelkáposzta. Ha a fejeket használni 
akarjuk, előzőleg jó ideig hideg víz
ben kell azokat áztatni, különben az 
egész kel szétesik (meglucskosodik).

A spenót is jól érzi magát a hó 
takaró alatt; onnan előkaparni nehéz, 
de nem lehetetlen. De ha a hó elol
vad róla, akkor jól esik egy kis zöldet 
enni.

Januárban-februárban a kertészke
dés valóban csak konvhakertészet. A 
konyha-ablakban ott zöldéi a metélő
hagyma (Schnittling) és a petrezselyem 
a zöldje kedvéért. Mindegyiket lehet 
cserépben, vagy ládikában zöldeltetni. 
Ha valaki most akarná kipróbálni;
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ássa ki a hó alól a metélö-hagyma 
tövét, tegye azt egy időre hideg szo
bába, vagy kamrába, aztán elültetve 
néha-néha öntözni kell. A petrezsely
met is igy zöldeltetjük. Vékonyabb 
és rövidebb gyökereket elültetünk 
(akár a pincéből hozott földbe, vagy 
homokba) és öntözgetjük. Gyönyörűen 
zöldéi. Érdemes volna ezt nagyban 
is próbálni városokban, vagy azok 
közelében. Jól megfizetnék az üde-zöld 
petrezselyemlevelet.

Akinek kedve van a növényekkel 
babrálgatni, az mindenfélével kertész- 
kedhetik most is a konyhában. Pró
báljuk meg pl. a guggon-ülő spárgatök 
termelését. Már most el lehet ültetni 
a magját nagyobb cserépbe, vagy 
ládikába. Néha langyos (de nem meleg) 
vízzel öntözgetni kell. Vigyázzunk, 
hogy a kikelt növényeket a hideg 
meg ne csípje. Kellő vigyázat mellett 
igen szépen sikerül. A cserép földjét 
el ne felejtsük hideg kamrában hagyni 
néhány napig. Azután a föld meleg 
helyen álljon s akkor ültessük bele 
a magot

Ugyanígy lehet másféle vetemé- 
nyekkel is próbálkozni (uborka, zöld
bab, sőt még szőllőt is lehet a szo
bában tenyészteni.)

Ha valakinek konyhakertészeti kér
désekben felvilágosításra van szük
sége, ez évben is mindig készséggel 
állok rendelkezésére. Csak a válasz
bélyeget ne tessék elfelejteni mellé
kelni.

Tés (Veszprém m.). Q -m g  £ r„ j  
ev. lelkész.

H iv a ta lo s  és  k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  ti f  ill. 
E g y  7 * o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e t é s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z ő r i  
h ir d e t é s n é l  1 0  °/o e n g e d m é n y .

H o s s z a b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
e g y h á z b ó l  k ö z lü n k ,  a h o l  n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f i z e tü n k  v a n  
és  e g y - e g y  n év  d i j a  ti f ü l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

V a k  k a t o n á k .
1 Esti ú jság  a kezem ben ,

C su p a  á tkos hírözön benn.
Még mindig a dulás-fuiás,
Gyors kimúlás g a rm a d ák b a n  elpusztulás .

Állati birkózók hadja  
Folyvást egymást fo j toga tja  ;
Nép a m ás  népnek nem  enged ,  [szenved 

j — Fogadkoz^ak  — mig végse jük ki nem

Beteltem. Hatraforditok,
L a js t ro m o s  ha sá b ra  nyitok :
C so m ó  név, szám ok  mellette,  [lentve. 
I rga lom ker t je - te rm ette  v rágocskákat je-



54. HARANGSZÓ. 1918. február 10.

Velőt hasogató  szózat,
Ami ismét k is ik o g a t ;
Vakult hősök, nem koldusok.
Esőik j a j j a l :  adjatok, mit Isten adott  I

L ehet-e  fül, mi nem hallja,
S z ív , mely m eg nem indul rajta  
Szürke  betűk ném a ajka,
Mit susog, mit vonaglik el fájó  j a j b a ?

Muskátli az aszta lom on 
Java  v irágában vagyon ;
Életes, zöld a levele,
Kedves, rózsaszín bimbóval tehstele.

G örcsösen  tapad  rá szem em ,
S végig fut a rossz  se j te lem  :
Gyöngy a virág — ej de  há tha  [ r á j a ? !  
Egyszer csak m ég sem  vón mivel nézni

M ents '  Isten 1 Hisz ez az élet 
Oly szép, ha nyílt szem m el  nézed ;
Ám a poklok kinkamrája,
Ha a vakság é jszaká ja  borul rá ja

Féltve óvlak ép szem p áro m ,
Nem adnálak sem m i áron.
Oh ti dicső, szen t  martirok,
Világtalan so rso tokon  hej de sirok I

Búsan . . . hosszan  sirok I
B I.

' k A T u  av£XUOTncK> y  1 Lap.b

Tenyeres és Talpas.
Elindult két medvebocs világot 

próbálni. Egyiknek a neve volt Te
nyeres, a másiké Talpas. Tenyeres 
meglehetős esetlen fickó volt; mig 
ellenben Talpas, az igazat megvallva, 
ugyancsak nem volt túlságosan nyalka 
legény. Annyi különbség mégis akadt 
köztük, hogy Tenyeres jobban tudott 
kapaszkodni es pofozkodni, Talpas 
pedig nagyobbat tudott ugrani és 
hamarább szokott elinalni.

Amint cammognak, kummognak, 
az erdőben egy patakhoz érnék. 
Mivel az idő már erősen őszre for
dult, nem mernek keresztül gázolni, 
mert már a vjz látásától is fázik az 
irhájuk. Mig a hidat keresik, egy 
helyen sok földiszedret találnak amely
nek indái csipkebokrokra futnak fel 
s tele vannak érett, fekete gyümöccsel 
Megőrülnek neki és vidáman csem- 
csegve fogyasztják a pompás csemegét.
— Na, Talpas testvér, ezért érdemes 
volt ide vetődni. Nem is mozdulunk 
tovább, migaz elemózsia el nem fogy.
— Hát itt megtelepszünk, — szól 
megelégedetten Talpas, de abban a 
pillanatban koppan valami a fején és 
ucca neki! viszi az irháját eszeveszet
ten. Tenyeres sem rest: nagy fujta- 
tással nyargal utána. Alikor fulladozva 
megpihennek, Talpas azt erősitgeti, 
hogy a fejét puskagolyó érte s csak 
egy hajszál, vagyis inkább bozontos 
szőre mentette, hogy a koponyáját

ki nem lyukasztotta. De a szive igy 
is megrepedt egy kicsit a nagy ijjedt- 
ségtől.

Az édes földiszeder mégis vissza
csalogatja őket. Most meg egyszercsak 
Tenyeres feje koppan. El is ugrik 
onnan, de mivel a koponyája meg 
van egészben, sőt fájni sem akar 
valami nagyon, megembereli magát, 
föltekint a fára és még a talpa is 
elpirul szégyenletében. Látja, hogy 
egy ökölnyi mókus riasztotta meg 
őket, aki most is makkot dobál feléje. 
Csak abban vigasztalódik a vitéz 
mackó, hogy a másik sem különb 
legény a talpán. Annak színét sem 
látni. Úgy elinalt, mintha itt sem lett 
volna.

Pél óráig keresi Tenyeres; másik 
félig könyörög neki, hogy menjen 
vissza, folytassák a lakomat, de Talpas 
csak azt hajtogatja:

— Nem, Tenyeres testvér, ne kívánd 
halálomat! Inkább akarok földiszeder 
nélkül élni, mint azzal jóllakva meg
halni I Nem, Tenyeres testvér, könyö
rülj rajtam kegyelmezz árva fejemnek!

Tenyeres azonban könyörület he
lyett alaposan felpofozza és fülénél 
fogva huzza, rángatja vissza a bok
rokhoz. Talpas még jajgatni sem mer, 
nehogy elárulja magát, de úgy érzi, 
neki már puskagolyó sem kell, meghal 
akkorra félelmében. Nem evett még 
medve soha ilyen drága földiszedret. 
Akármilyen édes, mégis csak sok érte 
egy élet cserebe !

Mikor aztán meglátja a makkal 
lövöldöző vadászt, nem tudja szé- 
gyenkezzék-e, vagy örüljön, hogy 
minden ilyen jóra és nevetségesre 
fordult. Atégis inkább örül, hogy az 
élete is megmarad meg földiszederrel 
is jól lakhatik. Örömében akkorát 
ugrik és kurjant, hogy a mókus a 
makkot leejtve ijedten repül át az 
ágak között a patak túlsó partjára.

— Láttad ezt, Tenyeres testvér? 
Így kellene nekünk is átmenni.

— Igazad van. Talpas. Gyere föl- 
segitlek. Kapaszkodj addig a kihajló 
ágig. onnan átrepülhetsz a túlsó fára. 
Mért ne tudnánk mi is, amit az a 
hitvány mókus tud? Aztán az is 
valami, hogy a dicsőséges medve
nemzetséget egy hasznos fölfedezéssel 
ajándékozzuk meg .Mintha látnám és 
hallanám, hogyan dicsőítik századok, 
sőt ezredek múlva is a szép Tenyeres 
és Talpas nevet.

Talpas a jövő dicsőségétől meg- 
mámorosodva, lelkes kedvvel kapasz
kodik fölfelé, vet egyet magán és 
loccs! úgy elmerül a vízben, hogy a 
megrángatott füle sem látszik ki.

Mikor dideregve kimászik, a talpa is, 
az oldala is véres, mert a patak 
feneke tele van éles kövekkel. Má
moros lelkesedése egyszerre lehűlt. 
A napra kell kifeküdnie, hogy föl
melegedjék.

Amint magához tér, azt mondja 
Tenyeresnek:

— Tudod, miért nem sikerült. Tu
dod, mért fogott ki az a makkrágó 
féreg rajiunk ?

— Mért, Talpas testvér? Ha te 
tudod, hadd tudjam én is.

—- Azért, mert annak bozontos 
farka van, nekünk meg csak csutak 
a farkunk. Nem láttad, hogy a far
kával repült ?

De láttam. Ezen kellene vala
hogy segítenünk.

— Én már tudom, hogyan. Isza
laggal egy fenyőágat a farkadra kötök, 
azzal te is mókussá változol, aztán 
a többi magától megy tovább.

— Jó lesz, — hagyja helyben 
Tenyeres és nemsokára tüskés fenyőág 
böködi a lábait. Nagy bizakodással 
kapaszkodik mindjárt a legközelebbi 
fára, amely alatt a földiszederrel be
futott csipkebokrok vannak. De ha
marosan ott is jajgat a tüskés bokrok 
között, amelyekből összevissza szür
kült bőrrel csak nagy nehezen tud 
kiszabadulni

Mégis türtőztetve magát, újabb 
próbára gondol, de a próbát termé
szetesen talpasnak ajánlja, majd neked 
mindjárt sikerül

— Ez sem sikerült, de tudod miért?
— Nem tudom — szól kedvetlenül 

és gyanakodva Talpas
— Hát csak ázért, mert a mókus

nak nem zöld a farka, hanem vöröses 
barna. Már látok is olyan ágat. Nézd 
az a száraz fenyőbokron. Az éppen 
erre való. Gyere csak, hadd kössem 
fel neked. Így, most a mókus is atya
fiának nézhetne

Talpas kevés reménnyel, mégis 
megkisérli az utolsó próbát. De az 
eredmény csak annyi, hogy a földön 
egy nagy puffanás meg egy hangos 
nyekkenés hallatszik és Talpasnak 
az orra tompább lett, mint eiőbb, 
mert éppen arra bukott.

Véres orral, dühösen szortyokva 
támad Tenyeresre:

— Mit teszed itt bolonddá az 
embert? Minek biztattál, hegy pró
báljam meg ? Szerencséd, hogy sebes 
a talpam, mert mindjárt itt hagynálak !

— Hát te mért találtad ki, hogy
repüljünk? — mordul rá Tenyeres — 
Szerencséd, hogy tele ment tüskével 
a tenyerem, mert mindjárt felpofoz
nálak. Péci.
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Az e g y h á z  köréből .
Választás. A lovászpatonai gyülekezet 

egyhangúlag lelkészévé választotta lapunk 
felelős szerkesztőjét, S/.alay Mihály gyé- 
kényesi lelkészt.

Beiktatás. A vadosfai gyülekezet uj 
lelkészét, Böjiös László eddig hántai, je
lenleg tábori lelkészt, január 27-én iktatta 
be lelkészt állásába szép ünnepély kereté
ben Farkas Mihály esperes.

Adomány. Keler Napoleon, budapesti 
lakos 1000 korona névértékű hadikölcsön- 
kötvenyt tett le Budapesten fölállítandó 
Luther szoborra

Lelkészjelölés A téti gyülekezet meg
üresedett lelkészi állására Kovácsics Géza 
győri hitoktató segédlelkészt és Kiss Samu 
nagybarátíalui lelkészt jelölte.

Halálozás. Lelbach }ános, a szabadkai 
gyülekezetnek 16 éven at volt buzgó fel
ügyelője, életének 0 évében elhunyt. Le
gyen emléke áldott!

Áthelyezések. Mátis Károly vadosfai 
adminisztrátort Nagyalásonyba, Gaál József 
már előbb Nagyalásonyba helyezett, de 
helyét még el nem foglalt segédlelkészt 
pedig Vado-fára helyezték.

Alapítvány. Báró Solymossy Lajos or- 
' s/.ággytilési képviselő, aki nemrég egy uj 
. leánynevelőintézet részére ötvenezer koro

nás alapítványt tett, most a rozsnyói kerületi 
leánynevelőintézetnél újabb négyezer koro
nás alapítványt tett.

A reformáció jubileuma Dániában és 
Svédországban 1917. okt. 31-én Dániában 
is megünnepelték a ref. négyszázadik év
fordulóját. Templomi és iskolai ünnepélye- 

. két tartottak mindenfelé; az ország székes
egyházában tartott ünnepi istentiszteleten 
megjelent a királyi család a miniszterek 
stb. — Svédország is harangzug issal, ünnepi 
istentiszteletekkel ünnepelt. Itt is résztvett 
az ünnepi istentiszteleten a királyi csaiad

Alapítvány. Frevler Lajos kőszegi fel
ügyelő elhunyt nővérének emlékére, aki a 
kőszegi evangélikus nőegylet elnöknője 
volt. egyezer koronás hadiköicsönkötvényt 
adományozott a kőszegi nőegyletnek azzal, 
hogy annak kamatait mindenkor egy kőszegi 
szegény családnak juttassák.

A torzsai árva- és szeretetház kará
csony estéjén szépen látogatott, jól sikerült 
karácsonyfa ünnepélyt rendezett.

Karácsonyi ajándékokként jóakaróink 
pénzadományokat, ruhaneműt es élelmi
szereket küldtek. Különösen ruha- és fehér
neműben nagy szükséget szenvedünk. Aki
nek nélkülözhető darabja van — küldje 
nekünk. Mi végtelenül hálásak leszünk Az 
adományok a torzsai lelkeszi hivatal címére 
küldendők.

Potyond leánygyülekezet a reformáció 
400 éves jubileumát okt. 31-én a vadosfai 
összgyülekezettel együtt ünnepelte. Az ez 
alkalommal megtartott díszközgyűlés hatá
rozata értelmében az összgv ülekezet jubi
leumi alapot létesít s e célból az egyes 
filiákban s ar anyában is gyűjtést rendezett. 
Erre az alapra Potyondon 109 40 K-t adtak 
össze. Ugyanerre a célra özv. Halász Ist
vánná elhalt férje emlékére 500 K-t, Kiss 
István 200 K-t adtak. Ezenkívül Kiss István 
bejelentette azt a kérését is. hogy a vadosfai 

[(templom falaba beil'esztendő a háborúban J 
elhalt hősök emléket megörökítő márvány- * 

ts táblát annak idején ő vehesse meg

HARANQSZÓ.

A Harangszó terjesztéséért. Régi hű
séges olvasóink nemcsak új olvasók gyűj
tésével növeltek táborunkat, hanem lapunk 
terjesztésére már eddig is szép összeget 
adtak össze s igy segítenek bennünket abban 
a törekvésünkben, hogy tábori lelkészeink
nek minél több ingyen példányt küldhéssiink 
a harctérre Az adakozókra katonáink ne
vében is mindjg hálával gondolunk. De külön 
is kiemeljük Özv. Borbús József né úrnő nevét, 
aki mint a múlt éven, az idén is 20 példány 
előfizetési diját küldie be hogy amint irja 
»szegény evang. katonáinknak, akik küz
denek hazánk jóvoltáért s mindnyájunkért, 
az én szerény adományom utján is juttat-, 
hassanak minél több lelki táplálékot.“ Midőn 
a nemes szivü adakozóknak igaz köszönetét 
mondunk, adományaikat buzdításnak és 
kötelezésnek tekintjük, hogy lapunk utján 
tehettségünk szerint minél többel tegyünk 
egyházunkért és evang. népünkért.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások :
az aradi ev. egyház az 1917 évben 

különböző egyházi intézmények támngatá- 
sára 1500 koronát gyűjtött. Ebből adott: 
gyámintézetre az offertóriummal és a ref. 
400 éves jubileumi alap 200 kor más ado
mányával 346 77 K. pogány missióra 25 K, 
a létesítendő leánynevelö intézetre 400 K, 
a jub szeretetházra 3U0 K, papi nyugdíj
intézetre 50 K, aszódi leánynevelő intézetre 
50 K, Prot. árvaházra 25 K, a torzsai konf. 
otthonra 45 K, a szarvasi tanitónöképzöre 
25 K, az aradi bérházalapnak 227 40 K.

A szegények részére befolyt 212 K, a 
Kászonyi-féle szegényeket támogató alapra 
145 K, orgonaalapra 1614 K, a templom 
fűtőberendezésére 144080 K, szegény ta- 
nu'ók alapjára 170 K, segélyalapra 200 K.

A reformáció 400-dik évfordulójának 
emlékére egyházi alapot létesített s ez 
alapra eddig 4950 K folyt be. Vallásos 
iratok terjesztésére befolyt 69 60 K.

Ez évben a tisztujitás alkalmával felügye
lőnek jószárhelyi Purgly László aradmegye 
főispánja választatott meg es felügyelő 
helyettesnek Wadovszky Gyula kereskedő. 
Az előbbi a jubileumi alapot 2000 K-val 
kezdte meg.

Az elmúlt évben az egyházban 10172\57 
K folyt be Jótékony célra fordittatott 
1720 77 K, a többi tökésittetett.

A reformáció 400-dik évfordulójának 
napján a tanuló ifjúság részére volt isten
tisztelet és 3 tanulónak szavalata. Nov. 4-én 
a város, a megye, a gkeleti püspök és nagy 
közönség jelenléteben isteni tisztelet tarta
tott, utana díszközgyűlés, amelyen Purgly 
László felügyelő tartotta az ünnepi beszédet 
nagy hatást keltve és olvastatott fel az 
egyház ünnepi nyilatkozata.

A rábcakapi gyülekezet hívei elhatfroz- 
ták, hogy a reformátió emlékére „Ref. 400 
éves jubileumi egyházfentartási a!ap“-ot 
gyűjtenek, gyűjtés 7.640 koronát eredménye
zett. Adakoztak a következők: Erdélyi
Károly Horváth Mihály 600—60), Molnár 
JánQS özv. Doktor Jánosné 500—500, Szalay 
György Szalay György 300- 300, Németh 
János Erdélyi I tván Szabó Márton Andorka 
Mihályné Erdélyi András Szalav Györgvné 
Szabó Andrásáé gyerin. Kiss György Nö- 
egylet Czakóhazi fiók-egyház község 200 
—200, Erdélvi Sándoiné 150, Németh Sán
dor Németh Jánosne Németh Gábor Kovács 
Ferencné Szabó Gábor leányai Szabó And
rás Káldy Jánosné és Németh Sándorné 
Eőry Sándor Szabó Kálmarni Doktor Sán
dor Káldy István Szabó János 100—100, 
Szabó Sándorné Ásbóth Pál Németh Sándor I 
Szabó Gábor Páar István Györik Gáborné I
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leányai (szt. andrási lakosok) Erdélyi Lajos 
özv. Györik Györgvné Nagy Gyula 50—50, 
Csépi Márton Erdélyi Pál Kovács Bálint 
40—40, Horváth Sándor Németh Imre 
30—30, Györik Mihály Györik Kálmán 
Németh István Tóth Imre Andorka István 
Andorka Mihály 25—25, Kovács Lajos 
Buthi Sándor Kovács Lajos Szalay András 
Kovács András Győri Lajos Andorka Lász- 
lóné Szabó Sándor Szabó György .Varga 
Sándor Csépi Istvánná Gvörik János Ásbóth 
János özv Ásbóth Pálné Szabó András 
(gátaii Tóth János id. Káldy András Pere 
Mihály Gergorecz Lajos 20—20, Erdélyi 
Károly Nemeth György Gecsei László Eöri 
Gábor Eöri István Szabó István Szalay 
Gábor Erdélyi Juli ifj. Káldy András Németh 
Mihály Németh Ferencz Szabó Gábor Bolla 
András 10—10 Kor.

Az o r s z á g b ó l .
Az uj kormány bemutatkozása. Január 

31-én mutatkozott be az uj Wekerle kor
mány, mely alkalommal elhangzott a prog- 
rammbeszéd. A miniszterelnök programm- 
beszéde nemcsak az újonnan kinevezett 
kormány programmja, hanem az általa 
alapított uj párté is, amelynek neve: 
negyvennyolcas alkotmánypárt lesz, mely 
ptrtba eddig az Andiássy elnöklete alatt 
álló pírt és az Apponyi pártja határozta 
el belépését. Úgy a kormány, mint az uj 
párt, amely hivatva lesz a kormányt támo
gatni, ígéri a közigazgatás és igazságszol
gáltatás reformját, nemzeti földbirtok poli
tikát, ipar- és kereskedelem terén főleg a 
kisipar fellenditését, beígéri a gazdasági 
önállóságot, az önálló magyar hadsereget. 
Mindenekelőtt pedig a választójogi reform 
keresztül vitelét

Tilos a burgonyát szeszterm elésre 
felhasználni. Újabb miniszteri rendelet 
az 1917. évi termésű burgonyának mező- 
gazdasági szeszfőzőkben szesszé leendő 
feldolgozását eltiltja es az Országos Köz- 
élelmezési Hivatalt vezető minisztert fel
hatalmazza, hogy ezeket a burgonyakészle
teket a közellotás céljaira igénybe vegye 
Ez a rendelkezés nem érinti a közélelmező 
miniszternek azt a jogát, hogy az emberi 
élelmezésre alkalmatlanná vált burgonya
készleteket a mezőgazdasági szeszfőzőknek 
szesztermelés céljaira átengedhesse.

Zár alá vették a paprikát. Mindennemű 
csöves (hüvelyes) és foldo gozás alatt álló 
paprikát zár alá vett a kormány s ezek 
fölött minden tek ntetben a Haditermény 
rendelkezik. A földolgozott paprika maxi
mális ára a kiskere kedelnv forgalomban 
elsőrendű paprika 35 K, másodrendű 29 K. 
harmadrendű 24 K kilogrammonként.

A tizennyolc-hoszonnégy éves föl
mentettek behívása. Az 1 '99. és 1894. 
évek között született egyének fölmentése 
megszűnik és a jövőben ezek az évfolyamok 
a most sorozott 1900 születésű évfolyam 
egyéneivel föl mentésben egyaránt nem ré
szesülhetnek. Kivételek azok, akik a bá
nyászát és közlekedés terén működnek s 
akiket esetenként külön elbírálásban fognak 
részesíteni. Az 1899. 1898 és 1897. szüle
tésű évfolyamoknak 1918 március elsején, 
az 1896. 1895. és 1894. születésű évfolya
moknak pedig április harmadikán kell be
vonultok. A mezőgazdasági szempontból 
fölmentett egyéneknél el fognak térni ezektől 
az időpontoktól, amennyiben nekik inár 

I február tizenegyedflíén kell bevonultok, de 
I később aztán szabadságot fognak kapni.
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Az igazságügym iniszter fokosa. Dr.
Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszternek 
legutóbb diszfokost adott át egy soktagu 
küldöttség, amit Kencsok József budapesti 
katona készített a harctéren. A remek fo
kosra a következő szavak vannak bevésve : 
„A nemzeti hadsereg és az általános vá
lasztói jog bajnokának !“

A n a g y v i l á g b ó l .
Amit Oroszországból kaphatunk. Az

óta, hogy a muszkákkal béketárgyalásokat 
kezdtünk és a különbéke lehetőség fönforog, 
sok mindent írtak arról, hogy az élelmi
szerek és a nyersanyagok közül mit kap
hatnánk onnan, ha a b.ke csakugyan 
létrejönne. Oroszországból nekünk magya
roknak aránylag nem sok jut, mert az 
onnan elszállítandó gabonára, fagyasztott 
húsra, baromfira, tojásra sokkal nagyobb 
szüksége van Ausztriának és Németország
nak, mint nekünk Ami a teát illeti, ahhoz 
már mi is hozzájuthatnánk. A muszkáknál 
ugyan nem sok tea terem, de a háború 
folyama alatt Kínából és Japánból rendkívül 
nagy mennyiséget halmoztak össze, ami 
jórészben még mindig raktáron hever. Ami 
a nyersanyagokat illeti, azok közül első
sorban a nyers és a kikészített bőr játsz- 
hatik nagy szerepet, a gyjpjuval és a 
gyapot al együtt, nem számítva az ásvá
nyokat. De kaphatnánk Oroszországon át 
olyan gyógyszereket is, amelyek a háború 
alatt a mi piacunkra nem kerülhettek és 
nagy mennyiségben hozhatnók be a szőr
méket, amiknek itt most nagy áruk van.

Robbanás a berlin müncheni gyors
vonaton. A berlini gyorsvonaton Schleis- 
heimnál súlyos baleset történt azáltal, hogy 
az ötödik kocsiban egy benzint tartalmazó 
üveg, amelyet tulajdonosa vigyázatlanságból 
a fűtőtestre helyezett fölrobbant. A kocsi 
nyomban lángokba borult. A halottak száma 
tiz, húszán súlyosan és öten könnyebben 
megsebesültek.

Bányakatasztrófa Angliában. Sterar-
tonban, az acadai szénbányákban borzalmas 
robbanás történt. Hetvenhat ember eltűnt. 
Alig van remény, hogy meg lehessen men
teni őket.

Amerikai betegápolónők Európában.
Amerika több csoportban összesen százezer 
betegápolónöt küld az európai harctérre.

Gorkij m egsebesült. Az oroszok hires 
írója, Gorkij, Szentpéterváron egy utcai 
harcban a nyakán megsebesült egy eltévedt 
golyótól.

A Harangszó perselye.
„A jótékoDyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, m ert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten .“ 
Zsid. lev. XIII., 16. v.

Tanítók árváinak adakoztak: Ev. egy
ház Ecsény 3256 K, Szabados Gyuláné 
Kapolcs 2 K, Vörös Imre, Kövecses János 
Győr-Újváros 1 — 1 K. Összesen 3656 K.

Hadi árváknak eddig befolyt: 24 K. 
Újabban adakoztak: Dani Eszter Talián- 
dörögd, Dömötör János Szentivánfa, Haĵ  
mási Dániel Répczelak 10—10 K, Puhr 
Mátyás Uraiujfalu 4 K, Lastnyi István 
Csepreg 240 K, Bánfi Jánosné Pálmafa, 
Király Elekné Nagyköcsk 2—2 K, Szabados 
Gyuláné Kapolcs 1 K, Derka Károlyné 
Verebély 90 f. Összegen 66-30 K.

Vak katonáknak eddig befolyt: 1740 
K. Újabban adakoztak: Péter Katica Gyé
kényes, Dömötör János Szentivánfa 10—10 
K, Mesterházy Gvula Mesterháza 5-40 K, 
Kis Sárdor Gyékényes 5 K, Ev isk gyerm. 
adom Szilsárkány 4 60 K, Gősi S Tárnok
réti, Kolcsava Lászlóné Czegléd, Somogyi 
Gábor C/elldömölk 4—4 K, Teizl Mária 
Wien 3 20 K, Erős Józsefné Ostffyasszonyfa 
2 50 K, Petróczi István Gyékényes, Sza
bados Gyuláné Kapuvár, Király Gizella 
Kisfalud, Tömböl Istvánná Zalaistvánd, 
Horváth Sándor Szilsárkány 1 — 1 K Ösz- 
szesen 75 10 K.

Rokkant katonáknak eddig befolyt 12 
K. Újabban adakoztak: Kajtár Lajosné 
Budapest 3 K, Tóth Istvánná Zalaistvánd, 
M. J M. Keresztül- 2—2 K, Szabados 
Gyuláné Kapolcs. Horváth Sándor Szilsár
kány I —1 K. Összesen 21 K.

Egyházkerületi árvaházra adakozott: 
Mester Istvánné Monyorókerék 20 K

Hősök sírjára adakozott: Marcsa Ma
riska Hánta 20 K.

Szerkesztői üzenetek:
G E. T. A jan. 9-én feladott cikk csak 

30-án érkezett meg. Bejárta Bácskát is ahol 
szintén van hasonló nevű falu. Ezért taná
csos a megyét is kiírni. Egyébként a közlés 
nem késett még el. A lappéldányok ezután 
remélhetőleg pontosan érkeznek. A cimsza- 
lagos példányt is megindítottuk. — St I. Ra. 
Intézkedtünk, hogy a lapot a megfelelő 
számban kapják. A spiritizmusról nem írha
tunk meri mi nem vagyunk hívei. Ha pedig 
alkalomadtán Írunk, csak is azt mutathatjuk 
ki, hogyan leplezték le eddig minden hires 
spiritisztát és hogyan bizonyult végül leg
bámulatosabb csodájuk is ügyes csalásnak. 
Ha valakit a spiritizmus vezet Istenben, az 
legföljebb annak a bizonysága, hogy Isten 
a roszbó) is tud jót csinálni és még az emberi 
tévelygést is a maga eszközévé tudja tenni. 
Egyébként engedje meg, nem tudjuk elhinni, 
hogy valaki ezen az utón igazán Istenhez 
juthatna. Jézus nem erről, hanem önmagáról 
mondja: Én vagyok az ut. Csakis Jézus 
által lehet a mennyei Atyához jutni. Az 
Evang. Nyomdának egy üzletrésze 50 kor 
A jegyzés Varga Gyula ev. espereshez Vö- 
nöck (Vas-m.) küldendő. Az aláírás addig 
folyik,, mig elég töke nem gyűlik össze A 
pénzt még nem kell beküldeni. — B. L. 
Sztlőrinc. Köszönjük. Folytatását szívesen 
várjuk. — Szabó József Tata. A küldött 
3 K. 60 fillért megkaptuk. Az idei évfolyam 
előfizetési dija 1 koronával több. Kértük 
ezt is pótlólag Körmend Harangszó kiadó- 
hivatala címre küldeni. — Többeknek. A 
posta téves címzés miatt küldte vissza kül
deményeiket. A helyes cim ez: Harangszó 
kiadóhivatala Körmend (Vas m.) A felelős 
szerkesztő nevét ne írják rá, mert akkor a 
posta nem kézbesíti. Körmenden Zongor 
Béla, Szentgothárdon Czipótt Géza társszer
kesztő lakik. Tehát aki nevet is ir, az ottani 
társszerkeszlö nevét Írja. — T. Gy. né Kk. 
A hirdetési díjul üldött 4 Kor. megérkezett, 
de a hirdetés nem. Kérjük újból beküldeni. 
— Lelkészi hivatal : Badonytamási,
Mencshely, Gecse, Hom okbödöge; Taní
tói h ivatal: Vasjobbágyi, Nemeskócs, 
Nagygyímót, Magyarkeresztur, Mihályi, 
Vése; Kalmár László, Tét. Gazdag Já

nos, Czák. Szives fáradozásukat az előfi
zetők gyűjtésében hálásan köszönjük. — 
Özv. László Károlyné, Alsómesteri. A
küldött 5 K-t megkaptuk.

Olvassuk  a bibliát
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kinen '
Tanyai a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Február 10. vasárnap, 2. Mózes 3, 1—6.
„ II. hétfő, 130. Zsoltár.
„ 12. kedd, 1. Mózes 3, 1—7.
„ 13. szerda, Ezsajás l r 2—6
„ 14. csütört., 2. Krón. 33, 9— 13.
„ 15. péntek, Dániel 9, 15—19.
„ 16. szombat, Jónás 3, 5—10

Hirdetés
intelligens idősebb leányt vagy 

özvegyet keresek házvezetőnőnek 
úricsaládhoz, özv. Németh Sándorné. 
Kúnhegyes.

K e r e s t e t i k
úri házhoz ügyes szorgalmas, erköl
csös, becsületes szakácsnő, ki jól főz, 
s minden házi munkát végez. Aján
latok bizonyítvány, feltételekkel együtt 
Újhelyi Sándorné főszolgabíró neje 
Beszierczebánya intézendők!

Evang. va llásu  család,
kinek csak egy nagy fia van, magá
hoz venne egy jobb családból szár
mazó, finom érzésű, 10 — 15 éves 
árva lánykát, akit családtagnak tekin
tene, taníttatná, jövőjéről gondoskod
na, ha nála mint fogadott leány azt 
kiérdemelné. Esetleges férhezmenését 
nem gátolná. — Cime megtudható 
a kiadóhivatalban.

H i r d e t é s .
Keresek falura gyermektelen evang. 

papicsaládhoz szolgálatba 14 év kö
rüli magyar vagy német nyelvű leányt, 
lehetőleg hadiárvát, aki nem annyira 
nagy fizetést, mint inkább jó bánás
módot kiván. Jelentkezés levélben 
következő cimre: Evang. lelkész,
V ágod, u. p. Gyöngyösfő. (Vas m.)

Rendelje meg Csite Károly „Magyar 
s z í v “ cimü legújabb könyvét. Ára 2 K. 
„Magyar s z í v “ , „ A z  én muzsám“-mal 
együtt 3*50 K. „Magyar s z í v “ , „ A z  én 
múzsám“, „Árva libák“ pedig együtt 5 
koronáért rendelhetők meg Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon. (Vas m.)

Hat kozzunk i Harangszó teriesztésér.!
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

»
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„Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram kicsoda maradhat meg?!“ 130 Zsoltár 3.

T A R T A L O M :  Br. Podmaniczky P á l: Egv a szükséges dolog. (Vers.) — Akik meg nem térhetnek. — Zongor Belei: A válasz
tótanok. — A világháború eseményei. — Hasznos tudnivalók. — Mód Jolán: Ima (Vers) — Gyermekvilág. — Tá r c a .  Gyárik 

György: Örömtüzek felé. Vágyódások (Versek) Csite Károly: A hála virága (Elbeszélés.)

Egy a szükséges dolog.
Luk 10, 42.

Jézus Krisztus mondja néked : 
Egy a szükséges dolog!
Az időnek gyors kereke, 

i Gondold meg, gyorsan forog:
! Lelked üdve biztos-e már,
, Jó lesz, ha megfontolod!

I Egy szükséges néked ember:
I Bűneid bocsánata!
1 Lásd, e kinccsel készen vár már 
I Fenn a mennyei Atya:
I Lelkedért ő egyszülöttje 
1 Drága váltságot ada.

: Egy szükséges néked ember, 
i Hittel ezt megnyerheted;
[ Rajtad áll csak és tied lesz. 
i Higyj és hozd a szivedet 
t S megnyugodva hallhatod majd: 
1 Bűnöd eltöröltetett;

Br. Podmaniczky Pál.

Akik meg nem térhetnek.
A böjt Jézus szenvedésére emlé

keztetve megtérésre int bennünket. 
Bűneid miatt szenvedett az ártatlan : 
gyűlöld hát meg és szakítsd el ma
gadat azoktól! A mostani bojt a 
magunk szenvedésével is megtérésre 
ösztönöz. Bűneiddel te is hozzájárultál, 
hogy ide jutott a világ: gyűlöld hát 
meg és hagyd el végre azokat!

De megtérést ritkán látunk. Sokan 
megátalkodott könnyelműséggel, vagy 
dacos keserűséggel csak azért is a 
bűnt követik. Ránk illik a szemre
hányás: »Mi az oka, hogy mennél 
jobban ostorozlak, annál inkább 
növelitek a bűnt!?« (És. 1. 5.) Ez 
mutatja, milyen messze estünk a jótól. 
Hogy már a megtérésre intő alkalom 
és fenyíték sem éri el célját, hanem 
meglágyulás helyett még megátalko- 
dottabbá teszi szivünket. Mintha csak 
maga Isten zárná már be szemünket, 
hogy ne ismerhessük fel a javunkra 
és békességünkre szolgáló időket, 
utakat, eszközöket, alkalmakat, Mintha 

1 csak maga Isten keményítené meg a

hadakozók szivét, hogy ne érthessék 
meg egymást, ne tudjanak kiengesz- 
telődve békét kötni, hanem legyenek 
továbbra is büntető ostorai egymás
nak. Ide haza is mintha csak maga 
Isten zárta volna be sokaknak szivét, 
liogv abban jóság, részvét, megbánás, 
megjobbulás szállást ne verhessen, 
hanem csak a másokat kizsákmányoló, 
telhetetlen önzés, kapzsiság számára 
legyen benne hely. És növekszik a 
bűn és növekszik nyomában a szen
vedés.

Mintha csak Ésaiás kora újult volna 
meg és ilyen üzenetet küldene ma 
is az Ur: »Menj és mondd ezt e 
népnek : Hallván halljatok és ne ért
setek ; látván lássatok és ne ismerjetek. 
Kövéritsd meg e nép szivét es füleit 
dugd be és szemeit kend be: ne 
lásson szemeivel, ne halljon füleivel, 
ne értsen szivével, hogy meg ne 
térjen cs meg ne gyógyuljon. És en 
mondek: Meddig lészen ez Uram ? 
És monda: Mig a városok pusztán 
állanak lakos nélkül és a házak 
emberek nélkül s a föld is puszta 
lészen. És az Úr az embert messze

V A L L Á S O S  N É P L A P .
Felelős szerkesztő és kiadó: Szal ay  Mihály Gyékényes.
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E lő f i z e té s i  á r a  8 6  s z á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4 K  0 0  r, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  G Y ÉK ÉN Y E8-r e  ( 8 o m o g y  m e g y e ) ,  e lő f i z e t é s i  d i j a k  
a H A R A N G 8 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N O - re .  r e k l a m á c i ó k  8 Z E N T G O T T H Á R D - r a  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.
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elveti s nagy pusztaság lészen a 
földön. És ha megmarad még rajta 
egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez 
is.« (És. 68 — 13.)

Hogy Isten valóban sokszor maga 
megvakitja az emberek szemét és 
megkeményiti szivét és pedig azért, 
hogy se a veszedelmet, se a mene
külés útját ne lássák, igy meg ne 
térhessenek és megtérésükkel a bün
tetést, maguktól el ne távoztathassák, 
ezt Jézus is megerősíti (Máté 13,4-15), 
Pál apostol is többször hangoztatja. 
(Ap. csel. 28. 26*27, Róm. 1.26, Róm
9. 17-18.) Faraó szivét maga Isten 
keményíti meg, hogy annál jobban 
megmutassa rajta hatalmát és kevély
ségét annál jobban megtörhesse. De 
ezt csak akkor teszi, mikor már 
Faraó elbizakodottságában megátal
kodottá lett és nem érdemlett mást, 
minthogy haragját minél nagyobb 
mértékben kiöntse rá.

Isten a megátalkodottaknak nem 
engedi meg a megtérést. Azoknak, 
akik nem becsülték meg hosszutüré- 
sét, következetesen megvetették a 
megtérésükre adott intéseket, alkal
makat s ezzel végleg eljátszották 
Isten kegyelmét. A farizeusokat és 
a rájuk hallgató népet megvakitja 
az önhittség; nem akarják felismerni 
Jézusban a megváltót, sőt az ördögök 
cimborájának mondják és csodáinak, 
tanításának, megátalkodottan ellene

I szegülnek, ezért Isten még nagyobbá 
teszi vakságukat, elrejti előlük a 

| rájuk váró veszedelmet és mint azt 
az alkalmat, amely még javukra és 
békességükre szolgálhatna és meg
menthetné őket. Gonoszságukkal 
megértek a büntetésre, tehát elkerül
hetetlenül rájuk szakadt a büntetés, 
amely aztán velük együtt földre 
tiporta hozzájuk kötött ártatlan gyer
mekeiket is. Mert a korhadt törzszsel 
együtt le kell zuhanni a rajta tán 
szépen zöldelő vesszőnek és virágnak 
is.

Ha a tékozló fiú nem látja be az 
otthonnak nagy áldását: nem akarja 
beismerni, mennyit tűr, fárad, aggódik 
érte atyja: hadd menjen, nincs atyjának 
többé egyetlen visszatartó szava, hadd 

i szakadjon rá a nyomorúság; a meg- 
! szégyenülés, hadd ismerje meg a 
! könnyelműen és daccal kezdett ut 
1 végén, hogy az atyához közel még 

a béresnek is jobb a sora, mint a 
1 hütlenül elszakadt gyermeknek.

Vizsgáljuk meg: megtévedt gyer
mekek vagyunk-e, vagy már megátal
kodottak ? Érzünk-e vágyat a megté
résre, vagy már elvakultan járjuk 
és jobban szeretjük a bűnnek útját ? 
Jaj nekünk, ha látva sem látunk, hallva 
sem hallunk, mert akkor már elsza
kadt Isten hosszutürése és többé 
nem kegyelmét, hanem haragját tar
togatja számunkra.

Azt azonban ne gondoljuk, mint 
ma sokan gondolják, hogy mivel 
maguk és velük együtt annyian a 
megátalkodottságig romlottak, tehát 
nincs is jóság a világon. Van. És a 
jobbak épen a rettentő romlottságtól 
megdöbbenve kezdenek már munkába 
fogni, hogy a rothadás helyén újabb 
gazdagabb tenyészet fakadjon. Hiszen 
mindig a legromlottabb korok után 
jöttek az újjászületésnek tisztább, 
dicsőbb korszakai, köztük a legna
gyobbak : a keresztyénség és refor
máció kora.

Ésaiás korához is volt az Úrnak 
kemény üzenete mellett biztató szava, 
amely szól nekünk is: »de mint a 
terpentinfának és cserfának, törzsük 
marad a ki vágatás után, az ő törzsük 
szem mag lészen!«

Ha vannak akik már meg nem 
térhetnek, vannak tehát olyanok is 
akik megtérnek és mint a zöldelő 
vesszők, új életre kihajtanak. szm.

f\ választótanok.
6. A szentségek.

A kath. egyház a szentségek ki
szolgáltatásánál a súlyt arra helyezi, 
hogy a lelkész azt az egyháznak az 
előírása szerint végezze és hét szent
séget ismer.

Mi a hitre helyezzük a súlyt: a 
szentségek csak úgy lesznek életünk-

1

t

Tárca. L> Vágyódások. A h á la  v ir á g a .
Örömtüzek felé.

Hófehér vágyak titkos rejtekéből, 
Csodás valók talajára lépek;
Izgató témák cikkáznak agyamban, 
Nevetni, sírni szeretnék magamban.
Ha átölelnek a messzeségek.

Mi szebb a szépnél, mi vágyóbb a vágynál, 
Az most mind bennem táncol csapongva! 
Daltól hangos ma, daltól részeg az éj, 
S két kézzel szórja hópilláit a tél, 
Bánatvesztő uttalan utamra,

Örömtől űzve, kergetve törtetek,
Oda hol most örömtüzek gyufnak; 
Tábori tőzek égő fángcsilíagok. 
Füstfényükben a mennyek üdve ragyog, 
S dicsőségét hirdetik az Urnák!

A messzeségek keresztül hidalva,. . . 
Nyugvóra hajlanak a fegyverek, 
Atsuhantam a vészt hozott időkön, 
Hófehér vágyakkal, fagyos hómezőkön. 
Ölelkeznek a népek, nemzetek.

Szeretnék én már megpihenni, 
Puha karodban jó anyám,
Tudom, hogy sokat sirt szemedből, 
Örömkönnycsepp csillogna rám; 
Szeretnék én már messze lenni 
Vad zsivajától a harctérnek, 
Repkényfödte fehér terraszon 
Mesélni igaz meséket;
Szeretnék én már messze menni 
A csend szunnyadó ölébe, 
Virágbimbós almafák alá 
Friss illatok légkörébe;
Szeretnék én már odaszállni, 
Ahova hívsz kicsi fészkem, 
Csókolgatnám az orgonákat,
Mint azelőtt réges-régen ;
Szeretnék én már otthon lenni,
Hol panaszra nem nyílna szám ... 
Szeretnék én már megpihenni, 
Puha karodban jó anyám ! ,

Harctér. Győrik György.

Elbeszélés.
— Irta: Csite Károly. —

VII.
Benkő Pista, sok ezer hős társával, 

j idegen föld súlyos göröngye alatt 
! hallgatja már az édes szülőfalui harang 

boldog siri álomba ringató csengő, 
i bongó hangját s a hálás szülőföld 
i áldó üzenetét.

Szabados Győzőt azonban életben 
találták még az egészségügyi katona
társai. Sebeit bekötözték s a legkö
zelebb eső városi kórházba szállítot
ták, ahol súlyos operációt kellett az 
orvosoknak rajta végezni, minélfogva 
a szép délceg ifjú elveszítette az egyik 
lábát és a jobb kezét.

Mikor annyira gyógyult és erős- 
bödött, hogy ágyban fekve tollat 
vehetett az ép balkezébe, levelet irt 
a menyasszonyának. Értesítette a 
megsebesüléséről, szerencsétlenségé
ről, valamint róla való lemondásáról 
is, illetve feloldotta Rozikát jegyes- 
ségi kötelezettsége alól. Nem kíván
hatja, — mint irta — hogy Rozika, 
akire igazi boldogság vár, neki nyo-

I

á.
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ben áldottá, ha igaz hittel vesszük 
azokat. Csak a keresztséget és az 
úrvacsorát ismerjük el szentségnek, 
mert csak ezt a kettőt rendelte a 
Krisztus.

Ami közelebbről az úrvacsora 
szentségét illeti, a kath. egyház azt 
tanítja, hogy a kenyér és a bor a 
papi áldás következtében Krisztus 
valóságos testévé és vérévé változik 
át, úgy hogy az úrvacsorában csak 
egy van jelen: Krisztus teste, vére. 
Valahányszor a pap a kenyeret és 
bort Krisztus testévé és vérévé vál
toztatja át, mindannyiszor újra fölál
dozza a Krisztust. Ez az áldozat, 
amelyet miseáldozatnak, vagy misének 
neveznek, az élőknek és a tisztító- 
helyen levőknek üdvösségére van. 
A kath. egyház a népnek az úrva
csorát egy szin alatt szolgáltatja ki, 
mert azt mondja, hogy a testtől nem 
lehet elválasztani a vért, tehát aki 
veszi a testet, veszi azzal együtt a 
vért is. A megszentelt ostyát a k a to 
likusok imádják és úrnapján ünne
pélyesen körülhordozzák.

Az evang. egyház szerint a megál
dott kenyérben és borban valósággal 
jelen van Krisztus teste és vére, úgy 
hogy az úrvacsorában kettő van 
jelen : kenyér, bor és bennük Krisztus 
teste, vére, mert Krisztus a kenyérre 
mondotta: iEz az én testem* és a 
borra: »Ez az én vérem!« Krisztusnak

újra való föláldozására, vagyis a 
misére szükség nincs, mert Krisztus 
a keresztfán hozott áldozatával már 
megváltotta az embereket a bűntől, 
amint az apostol is mondja: „Egy 
áldozattal áldozott a bűnökért.« Mi 
a népnek az úrvacsoráját két szin 
alott szolgáltatjuk ki, hiszen Krisztus 
éppen a borra mutatva mondta azt: 
»Igyatok ebből mindnyájan/ “

7. Az egyház.
A kath. egyház azt tanítja hogy 

ő maga az egyetlen igazi és azért 
egyedül üdvözítő egyház, mig a többi 
egyház mind felekezet. A kath. egy
házban az egyház ügyeiben csak a 
papirend intézkedik.

Mi azt tanítjuk, hogy van látható 
és láthatatlan egyház. Amannak tagjai 
azok, akik a Krisztusban igazán 
hisznek. Mi a többi egyáznak jogo
sultságát nem tagadjuk meg, de 
valljuk, hogy a láthatatlan egyházhoz 
az az egyház áll legközelebb, amely
ben az evangéliom tisztán és igazán 
hirdettetik és a szentségek a Krisztus 
rendelése szerint szolgáltatnak ki.

8. A papság és a pápaság.
A kath. egyház szerint a papi 

rendet, a klérust, maga az Isten 
szervezte és maga az Isten állapította 
meg annak a különböző fokozatait 
is, az egyszerű áldozópaptól egészen 
a püspökig. A papot az Isten azzal

a hatalommal ruházta föl, hogy az 
a misében a kenyeret és a bort 
Krisztus testévé és vérévé változ
tathatja át és föloldhatja, vagy meg
tarthatja, az emberek bűneit. A pap 
hatalma a misénél valójában azt 
jelenti, hogy — mivel a kenyér 
Krisztus testévé és a bor Krisztus 
vérévé a pap áldása folytan lesz — a 
pap Krisztusnak a kenyérbe és a 
borba való alászállását elrendeli és 
Krisztus a pap rendelkezésére csak
ugyan alá is száll, vagyis a papnak 
csodatevő hatalma van. A pap hatal
ma a gyónásnál pedig bíróvá teszi 
a papot, aki Isten helyett megítéli 
és megbocsátja a bűnt és kiszabja 
arra a büntetést is. A kath. egyház
nak ez a tanítása két része osztja 
az egyházat: a papokra és a vilá
giakra (a laikusokra). A papi rend, 
amely a világiaktól lényegesen kü
lönbözik, a világiak fölé emelkedik, 
mert mintegy' közvetítő az Isten és 
a hivek között. A papok nőtlensége 
is abból a célból lett kötelező tör
vény a kath. egyházban, hogy a 
papokat erkölcsi dicsfénnyel véve 
körül, fokozza köztük és a világiak 
között a távolságot.

A kath. egyház e papi rend élére 
a pápát állítja. Azt mondja, hogy 
Pétert, aki az apostolok között a 
legfőbb volt, Krisztus az egyháznak 
a fejévé és az ő földi helytartójává

morék koldusnak legyen az élettársa. 
Végül arra kérte Rozikát, hogy ne 
tudassa egyelőre szerencsétlenlenségét 
az ő édes anyjával.

Rozika aggasztó sejtelemmel szivé
ben bontotta fel a szokatlan kusza 
vonásokkal megcímzett levél boritékát 
s aztán erősen dobogó szívvel, vi
harzó lélekkel, s oly elfehéredett 
arccal olvasta a vőlegénye jobbra, 
balra düledező, gyakorlatlan balkézzel 
irt sorait, mintha minden csöpp vére 
a szivére tódult volna fojtogatni, zápor 
könyre fakasztani.

S meg kellett minden erejét, idegét 
feszíteni, hogy vissza fojthassa az 
előtörő könyáradatát, mert jelen volt 
a fiáértaggódó édes anya is, aki 
türelmetlenül, szinte lélekzetét vissza 
fojtva leste, várta a levél felolvasását 
s már unszolta eddig is Rozikát:

— Olvasd fenhangon, édes leányom 
hadd tudjam meg én is, mit irt a 
Győző ? Egészséges-e ? nem érteje 
valami szerencsétlenség?. .

Ijedten rezent fel Rozika erre. Pár 
másodpercig erősen hullámzó kebellel 
töprengett, hogy mitévő legyen ? Mig 
végre eszébe jutott, hogy tetszés sze-

[ rint változtathat felolvasással a levé
len. mert az agg keresztanyjának 
annyira gyenge a szeme hogy nem 
tud már kézírást elololvasai.

Némileg akadozva olvasta Rozika 
aztán fenhangon módosítása szerint 
a levelet, hogy Győző kissé megse
besült (még erre is rémülten sikoltott 
fel az édesanya) kórházban fekszik, 
de már túl van minden veszélyen s 
rövid idő múlva elhagyhatja az ágyat.- 
Majd akkor ellátogat haza is

Késő éjszaka, mikor végre egyedül 
volt ébren a leány, átszabadult a 
könvár a gáton s nedvesre ázott papi- i 
ron irta a következő levelet : > Kedves 
Győző, megkaptam leveledet. Vérző 
szívvel olvastam a nagy szerencsét
lenségedről, irtózatos szenvedéseidről 
irt soraidat. Kimondhatatlanul fáj a 
szivem erted, amiért oly rengeteg 
sokat kellett és kell most is szenved
ned és hidd el, nagyon fáj a szivem 
azért is, hogy te arra gondoltál, hogy 
képes lennék én téged szerencsét
lenségedben elhagyni, megtagadni ! 
Tudd meg, édesem, akit én szereltem 
azt örökké szeretem 1 S azon sem 

I kell aggódnod, hogy nem lesz miből

élnünk, mert tudok én is tiszteséges 
munkámmal annyit keresni, amennyi 
egy kis család eltartásához szegénye
sen szükséges. Édes anyám súlyos 
betegen fekszik, amint javul az ála- 
pota, sietek hozzád, Addig is imáim
mal keresem fel a Mindenhatót, hogy 
gyógyítson meg Téged minél előbb 
és igaz hűséges, szerető szívvel üdvö
zöl eljegyzet arád: Rozika.«

Harmad nap múlva mennyei gyö
nyörrel olvasta a csonka hős beteg 
ágyában a menyaszonyától kapott 
levelet. Órákig nézte, olvasta s eltű
nődött rajta.

Ámde amint eljött a lázas, kegyet
len éjszaka, ismét sötét kétségbeesés 
szállta meg a szivét s ilyenféle kínzó 
gondolatokkal küzdött : »Nemesen
érző, jó szivével sajnálatból képes 
lesz Rozika élettársul fogadni, de majd 
később látva az én nyomorúságomat 
és más szép ép, egészséges ifjakat 
bizonyosan megutál engem s megbánja 
tettét. Boldogtalan lesz, ha titkolja 
is előttem szive érzelmét... Nem, 
sehogy sem fogadhatom el Rozika 
nagy áldozatát, hogy örökös boldog
talanságba vigyem !. .. De hogyan
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tette. Ez a Péter volt az első római ! 
püspök, akinek a pápák az utódai. ! 
Mint ilyen utód a pápa az egyháznak 
a látható feje és Krisztusnak a hely
tartója. A pápáé a legfőbb hatalom 
az egyház fölött s szava hit és erkölcs 
dolgában csalhatatlan igazság.

Mivel a történelemből világosan ! 
ki lehet mutatni, hogy a papi rendet i 
nem Isten szervezte, hanem a lelkészi 
állás úgy keletkezett, hogy a rend 
kedvéért a gyülekezet valamely értel
mesebb és idősebb tagját megbízta ] 
az ige hirdetésével és a szentségek 1 
kiszolgáltatásával, azért a papi re d 
isteni eredetét el kell vetnünk. Épen 
igy annak a különböző fokozatait 
sem az Isten állapította meg, hiszen 
tudjuk, hogy a keresztyén egyháznak 
az első századaiban mind egyenlő- 
joguak voltak a lelkészek közül egye
sek a többiek fölé emelkedtek. A 
lelkésznek a csodatevő és a bűnbo
csátó hatalma ellen is tiltakoznunk 
kell, mert sehol sem találjuk meg 
annak alapját a Szentírásban Egyhá
zunkban nincs papi rend és világi rend 
s a lelkész nem közvetítő, mert minden 
keresztyén közvetlenül maga fordulhat 
az Istenhez Minálunk a lelkészek, akik 
egymás között egyenlők, csak hivata
lukra nézve különböznek a világiaktól, 
ugyanis az ő joguk és kötelességük 
Isten igéjének a hirdetése és a szent
ségeknek a kiszolgáltatása

Ami pedig a pápaságot illeti, egy
házunk azt azért nem ismeri el, mert 
először is sehol sem olvasunk az 
evangéliumokban arról, hogy Peter 
lett volna a legfőbb apostol, sőt tudjuk, 
hogy Pál apostol nyilvánosan meg
dorgálta őt ingadozásáért. De minek 
is tette volna Pétert Krisztus az egyház 
fejévé és az ő helytartójává, mikor 
azt ígérte nekünk: »Tiveletek vagyok 
mind e világnak végezetéig?!« Az 
sem bizonyos, hogy Peter egyáltalában 
volt e Rómában, de az bizonyos, hogy 
a római püspököt kezdetben senki 
sem tartotta az egyház fejenek, hanem 
csak lassanként szerzett a római 
püspök tekintélyt az egyházban. 
Az a pápa, aki a lelkek uralkodójá
nak nevezi magát, nem is lehet 
méltó képviselője annak a Krisztusnak, 
aki azt mondotta, hogy »aki legna
gyobb közöttetek, olyan legyen, mint 
aki legkisebb!- Nem fogadhatjuk el 
a pápa csalatkozhatlanságát sem, mert 
a pápák nemcsak-hogy gyarló, tévedő 
emberek, hanem tanításaik sem egyez
nek meg a Szentirással. Mi azért 
azt valljuk, hogy Krisztus az egyház
nak az egyedüli feje, akinek helytar
tóra szüksége nincsen.

9. Az ünnepek és a szertartások.
A kath. egyház nemcsak Jézus élete 

eseményeinek emlékére, hanem a 
szenteknek és Máriának az emlekere

is szentel ünnepeket, sőt ezeket az 
uttóbbiakat sokszor nagyobb fénnyel 
ünnepeli meg. A szertartásokat nagy 
fénnyel rendezi, azoknak a közép
pontjává a latin nyelvű misét teszi 
és azt tanítja, hogy a külső szertartás 
már magában vére is áldásos hatású. .

Az evang. egyház csak a Jézus 
életében előfordult eseményeknek 
szentel ünnepeket A istenitiszteleten 
csak kevés szertartást rendel, az 
istenitisztelet főrészének a nép anya
nyelvén való igehirdetést tekinti és ' 
a külső szertartásnak semmi áldásos 
hatást nem tulajdonit.

íme, ezen lényegesebb különbségek 
a két egyház között. Ha most ezeken ^ 
a külömbségeken végiggondolunk, 
akkor tisztán állhat előttünk, hogy j 
a két egyház között a főkülönbséget 
az okozza, hogy mig a kath. egyház
ban az a csalhatatlan, egyedül üdvö
zítő egyház a minden, amely taní
tásai iránt föltétien engedelmességet 
követel, addig a mi egyházunkban 
Krisztusnak az a tiszta evangélioma 
a minden, amelyről megvan Írva, 
hogy »Isten hatalma az minden hívő
nek üdvösségére!« Ahhoz az egyház
hoz azért, amely Krisztusnak az 
evangéliomát olyan tisztán és igazán 
hirdeti, ragaszkodjunk rendületlenül, 
mert ha hozzá ragaszkodunk, akkor 
magához a Krisztushoz ragaszkodunk! « 

Folytatjuk. Zongor Béla.

mondjak le róla, mikor ő hajthatat- 
lanul ragaszkodik ahoz, hogy felesé
gem lesz ? ! ..  «

Három napig töprengett, viaskodott 
magában, melynek eredményekép a 
következő levelet irta menyasszonyá
hoz: »Kedves Rozika, soha le nem 
róható hálával tartozom Neked a 
hozzám, méltatlanhoz való jóságos 
ragaszkodásodért, nemes, önfeláldozó 
szivedért. Ámde egy titkos vallomás
sal is tartozom Neked, mely teljesen 
kizárja, hogy elfogadhassam jelen 
helyzetemben, nyomorúságos állapot
ban a Te drága, önfeláldozón nyújtott 
áldott kezedet. Még ugyanis ép, egész
séges, munka biró voltam, nem sze- 
retelek, én balga, téged, csakis szü
lőink régi, gyermekkorunktól fogva 
való, terves óhajából jegyeztelek el. 
Most pedig ily nyomorékul nem sza
bad már többé szivemet hozzád emel
nem, hanem csak bűnbánón vezekelve 
imádságaimba foglalhatlak, hogy áld
jon meg Téged az örök Jóság és adjon 
Neked olyan boldogságot, amilyent te 
méltóan megérdemelsz . . «

Búgó sirassál, vonagló zokogással 
tört fel Rozika a levél elolvasása után,

mire a kíváncsian várakozó agg Sza- 
badosné rémülten, nagyot sikoltva 
ugrott fel ültéből:

— Irgalmas Isten, mi baj történt ? !
A mély fájdalmában siró leány nem

tudott azonnal válaszolni. A kétség- 
beesett anya hozzá rohant s görcsösen 
belé fogódzott, úgy kérdezte ismét:

— Mi baj történt, Rozika? Szólj, 
az Isten szerelmére kérlek! Tán meg
halt a fiam ?!

— Nem . nem halt meg él a 
fia ! . Csak nekem halt meg és az 
én szivem hal meg örökre ! — zokogta 
a leány.

— Nem értelek, galambom ! Szólj 
világosabban, mert megö! a kétség- 
beesés !

Azt irta, hogy soha nem szeretett 
engem, csakis szülőink óhajából jegye
zett el ! — mondta Rozika fájdalmas 
hangan s újabb zokogásra fakadt.

— Nem igaz! Soha nem hazudott 
I a gyermekem, de most nem irt iga

zat ! . . . Egy írott, vaskos verses
könyve a tanú rá, melybe az első 
verset tizenkétéves korában irta s 
melybe azóta minden éven irt sok 
gyönyörű szép verset a háborúba való

elmeneteléig, melyek mind rólad, 
neked szólnak. Én olvastam titokban 
mindannyit, mily igaz szívvel szeretett * 
és szeret!

— Oh, be szép lehet! — rebegte 
Rozika elcsitult szívvel s a kék sze
mekben az utulsó ragyogó gyöngy- t 
szemek már a szivárvány mosolyával 
csillogtak.

— Olyan szép ez a könyv, mint a , 
tündér meseország paradicsomkertje ! j

Csak azt nem értem, miért irt olyan 
nagy valótlanságot a szegény fiam ? ! A 
Valami igen nagy okának kell lenni! 1 
Tán ... tán ... oh, irgalmas Istenem !... 
bizonyosan úgy lesz: valami nagy 
baj, vagy szerencsétlenség érte, s attól í 
tart most, hogy hibája, rútsága miatt ! 
nem szereted te többé ! — érezte meg 
az édes anya szive a fia szerencsét
lenségét.

— Az én szivemnek nem tudja öt 
semmi ruttá tenni, nincs az a földi 
hatalom, mely az ő szivembe irt képét 
el tudná homályositani! Örökre oly 
fényes, ragyogó marad az, mint ahogy 
berajzolta a mindenható. S bármi 
szerencsétlenség érte volna szegényt, ú  
még jobban szeretem én, mert annál
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A világháború eseményei.
Közel négy éves háború közben 

ma nyílik először alkalmunk beszá
molni békekötésről. A központi hatal
mak febr. 9-én reggel két órakor 
megkötöttek a békét Ukrajnával. A 
monarchia szempontjából ez a béke 
annál fontosabb, mert általa keleten 
teljesen szabad lett és ezen a világ
tájon már csak egy ellensége van, 
Románia, amely azonban olyan hely
zetbe kerül az események bekövet
kezése folytán, hogy döntő lépésre 
kell a központi hatalmakkal szemben 
magát elszánnia. Politikai szempon
tokon kívül gazdasági oldalról van 
különös fontossága a békés állapot 
Ukrajnával való helyreállításának. Uj 
szomszédunk mezőgazdasági cikkek
ben bővelkedik és olyan készletek 
felett rendelkezik, hogy abból áten
gedhet a számunkra is. Az ukrán 
népköztársaság nyilván éppen olyan 
örömet érez a béke helyreállta felett, 
mint mi, és csak segítségére lehet a 
béke abban a küzdelmében, amelyet 
a bolsevikiek ellen kell folytatnia. 
Az ukránoknak és bolsevikeknek 
küzdelmeiről megbízható híreink nin
csenek Február hatodikán Lenin 
kiadott egy proklamációt, amelyben 
azt hozza nyilvánosságra, hogy a 
bolseviki csapatok győztek, a rada 
főtitkársága pedig elmenekült. Már

inkább rá lesz szorulva a hűséges 
szeretetre, — mondta Rozika, lelkes 
lobogással a szemében

Útra készültek aztán : a szép meny- 
aszony és a kétség és rettegés közt 
vergődő édes anya.

Az agg Magda néni élelmi szereket 
csomagolt össze fia részére, a meny
asszony pedig egv kis iratcsomót: a há
zassághoz szükséges kész iratokat

Másfél nap múlva megérkeztek a 
kitűzött helyre, S Rozika csak akkor 
készítette elő Szabadosnét az előtte 
álló legfájdalmasabb meglepetésre.

Mikor meglátta az agg asszony a 
hős, rokkant fiát, a hiányzó lábbal és 
béna karral nem sikoltott fel, nem is 
rohant hozzá az édesanyai szív vo- 
nagló kitörésével átölelni. Rozikát 
figyelte, kőszobor meredten á'lva, ijedt, 
kétkedő tekintettel, hogy nem borzad-e 
vissza a vőlegényétől? S mikor látta, 
hogy a leány rajongó szeretett sugár
zással arcán roh in a fiához, omlott 
előbb hangos, sikongó zokogással a 
menyasszony nyakába :

— Te jóság, te szent, te csupa szív : 
Isten báránykája f e l . . .

maga ez a körülmény, hogv a pro
klamáció február 6-iki keletet visel, 
kétségessé teszi a benne foglaltak 

. valódiságát, de különben is nem 
egyszer volt rá eset, hogy a Péter- 
vári Távirati Ügynökség a valósággal 
homlokegyenest ellenkező dolgokat 
kürtőit világgá és azokat akarta, 
mint tényeket feltüntetni. A prokla
mációt tehát a legnagyobb fentartással 
fogadjuk annál is inkább, mert a 
békét február 9-én kötötték meg és 
a Breszt-Litovszkban időző békede
legátusainknak közvetlenebb dolguk 
volt meggyőződni az ukrán helyzetről. 
Olyan kormány képviselőivel, amely 
egy nagy vereség után elmenekült, 
aligha kötötték volna meg a békét.

Mig az ukraináva! kötött bekének 
hire, mint egy uj életre keltő szózat 
járja be a világot, addig a versaillesi 
haditanácson az antánt az egész 
világot betöltő békekészség ellenére 
a háború továbbfolytatása mellett 
döntött Ennek az eltökéltségnek másik 
bizonysága az angol királynak prog- 
rammbeszede, amelyben a háború 
továbbfolytatása mellett tör lándzsát. 
Az angol királynak a békéről egy 
szava sem volt, ellenben annál inkább 
szónokolt arról a célról és fárado
zásról, hogy a háborút tovább foly
tathassák. A világ közvéleménye 
előtt és a történelem itélőszéke előtt 
nyilvánvaló hogy a háború folytatá-

Végte’en nagy hálaérzet szállt szi
vébe a leány iránt, aki önfeláldozó 
szeretettel, odaadással kész a szeren
csétlen fiának hitvese, holtigtartó gon
dozója, ápolója lenni. S ez a hála 
érzete a következő napon, a kórházi 
ágynál megtartott esküvő alkalmával, 
érte el tetőpontját, amikor azon töp
rengett, hogy mivel tudná Rozika iránt 
érzett anyai szivének nagy hála tar
tozását némileg leróni?

A csoda virága jutott eszébe . Oh, 
bizonyosan kinyílt már a rég várt 
esküvő napjára !

Nem mondta Rozikának, sem a 
fiának, ámde véglegesen elhatározta 
magában, hogy menvének : Rozikának 
ajándékozza virágát, noha igen nyug- 
talanitotta a lelkiismerete az előbbi 
fogadalma miatt.

Az esküvő megtörténte után azon
nal haza indult egyedül (az ifin asz- 
szony férje beteg ágyánál maradt pár 
napra,) lázasan dobogó szívvel s türel
metlenül várta, mikor robog be a 
vonat a városukba?

Minden gondo'ata a virágja körül 
járt. Azt láta kvpzeleteben maga előtt 
s íme amint benyitott kicsi szobájába.

sáért a felelősség nem a központi 
hatalmakat, hanem az ellenségeit, 
terheli.

Oroszországban tovább folynak a 
bolseviki uralom elltn indiiott hadjá
ratok. A lengve! hadsereg, mely ed
dig is jelentős gvözelmeket ért el, 
napról-napra erősbodik. A győzelmes 
lengyel sereg most a román arcvo
nalon egy ujab lengve! hadsereget 
szervez s ezzel egy üt kívánja a har
cot folytatni. Hire jár annak, hogv 
Musniczki orosz-lengyel ' tábornok 
érintkezésben van Kaledinnel. aki a 
Don vidékén szervezkedik. Tovább 
folytatják küzdelmüket a románok is 
akik negyvenhét srapnell-lövéssel el
foglalták Ismail várost, Kievben az 
ukránok harcolnak és a varos köze
péről már kiszorilották a bolseviki 
csapatokat. Ami a többi harctereket 
illeti az olasz arcvonalon jelentéke
nyebb harci tevékenység nincsen. 
Nyugaton Opitó! nyugatra a Cotes 
Loraines keleti lejtőjén hajtottak végre 
a németek eredményes valalkozásokat. 
Xiovaytól északra amerikaiakat ejtet
tek foglyul.

Legújabb. A politikai kérdések tár
gyalása közben az orosz delegáció 
elnöke kormánya nevében kijelentette, 
hogy Oroszország formális békeszer
ződés mellőzésével a hadiállapotot 
megszűntnek tekinti és elrendeli az 
orosz haderők azonnali leszereléséi

rajongó hitének, vágyainak megteste- 
sülésekép, akár csak huszonöt évvel 
az előt.t csodás tündöklő fényben 
ragyogott a virág kinyílt szirma.

Mint egv kicsike gyermekleány a 
csillogó szárnyú lepke után, rohant a 
kincséhez s egy végtelen boldog sikolyt 
hallatva élettelenül boru l a csoda 
virágjára. s a \irág is téliesen 
összetört

Egyszerre múltak el mind a ketten : 
Szabados Laci egykori szép árvács
kája és a messze világból hozott 
hálavirága

Húsz évi hűséges várakozás m: !- i a 
vqit a csodás hálavirág. Sugár Mag
dát illette örökre, nem lehetett másé: 
azon á hűséges szivén, azzal a hű
séges sziwel együtt porladt cl a 
virág is a koporsójában. Vege.

K e r e s t e t i k
úri házhoz ügyes szorgalmas, erköl
csös, becsületes szakácsné, ki jól ,oz* 
s minden házi munkát végez. Aján
latok bizonyítvány, feltételekkel együtt 
Újhelyi Sandornc főszolgabíró nt!e 
Beszierczebánya imézendók!
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Hasznos t u dn i v a l ó k .
A jó szappan főzésének titka.

Egy tapasztalt szakértő megállapítása 
alapján jó szappant a következő 
receptek szerint főzhetünk: 1. Egy 
kilogramm zsiradékhoz készítsünk 
lúgot 372 liter vízből és 34 — 35 
dekagr. lugkőből Eszerint pl. 3 kilo
gramm zsiradékhoz kell 11 — 12 liter 
(eső) viz és 1 kilogramm lugkő. A 
lugkő ellen sok a panasz. A panasz 
alapossága nincs kizárva; de lehet az 
is, hogy a mérték be nem tartásában 
volt a hiba. Hogy a lugkő ne legyen 
az oka annak, hogy a szappan nem 
sikerült, készítsük el annak oldatát 
magunk a mosó- vagy kristályos 
szódából (nátrium- karbonát); ez sok
kal kevesebbe is kerül. — E végből :
2. Egy kilogramm zsiradékhoz készít
sünk lúgot 372 liter vizből, lj\ kilo
gramm égetett mészből (kalciumoxid) 
készített mészpepből (kalciumhidroxid) 
és 174 kilogramm kristályos- vagy 
mosószódából. A 2- ik recept szerint 
pl. 3 kilogramm zsiradékhoz kell 
11—12 liter viz, 74 kilogramm ége
tett mész, 3:! i kilogramm mosószóda. 
A lúg mind a két recept szerint 
lO'Vo-os lesz körülbelül. — A lúg 
elkészítése röviden a következőleg 
történik. A zsiradék súlyának megfe
lelő mennyiségű vizet a szódával együtt 
felforraljuk, amikor forr, a mészpepet 
beletesszük. Az egészet mintegy V2 
óráig kavargatva forraljuk. Azután 
hagyjuk a folyadákot lehűlni. Majd a 
tiszta lúgot a képződött mészkőiszap
ról (kalcíumkarbonát) leöntjük. Akár 
az 1., akár a 2. pont szerint készült 
a lúg, elszappanositó ereje egyenlő 
és szappanfőzésre később is használ
ható. A főzés igy történik. A lúgot 
felforraljuk, a zsiradékot folytonos 
kavargatás mellett belerakjuk, mely 
eléggé lassan indul forrásnak. Ha a 
forrás megindul, megkezdődik a szap- 
panosodás is, ez azonban csak hosz- 
szabb ideig tartó lassú forralás után 
folyik le. Ha 2 — 3 órai forralás után 
a szappan fölé tiszta lúg vetődik fel, 
a kisózást meg lehet kezdeni. Sós- 
vizben a szappan nem oldódik, s így 
a lúgból kiválik. A kisózásra elég 
annyi kanál só, ahány kilogramm 
volt a zsiradék. A kész szappant 
lefölözzük, mintába Öntjük, amelyet 
előbb vizesruhával borítunk be. Ha a 
szappan teljesen lehűlt és megszilár
dult, zsineggel tetszés szerinti dara
bokra vagdosva szellős helyen jól 
kiszárítjuk. Ha a lúgon nem takaré
koskodunk, egyetlen főzéssel igen szép 
tiszta szappant nyerünk, nem kell

______ -  ^  ------------ • • - -  -  -  —

mégegyszer úgynevezett vendéglugban 
kifőznünk. Ha sem lugkőhöz sem szó
dához nem juthatunk, a régi házi
asszonyok módjára közönséges faha 
muból, vagy sziksóból kell a hamu- 
zsirt, iletve a szódát kioldani és a 
lúgot a 2. pont után leirt módon 
elkészíteni. Az oldatból először csak 
próbalugot készítünk. Ha ez felforral
va, a toll vitorláját elmarja, akkor az 
összes oldatból kellő mennyiségű 
oltott mész hozzáadásával készített 
lúg is fel fogja marni. Ilyen erős lúg
gal a szappanfőzést el lehet kezdeni, 
csupán arra vigyázva, hogy a lúgból 
372 liter essék minden kilogramm 
zsiradékra. Itt fődolog a próbálgatás 
és a gyakorlat.

I m a .

Szent és örök Isten,
Ne nézd bűneinket,
Hintsd ránk áldasidat;
S erősítsd hitünket.

Bününk büntetése 
Vállunkra nehezül,
Végképp elmerülünk:
Ha a vész el nem ül.

Mindenható Isten 1 
Könyörülj m irajtunk.,.
Ezer betegségben 
Orvosold a bajunk.

Atyai Jóságod 
Bocsássa meg vétkünk,
Esdö könyörgésünk 
Oh ne vedd el, kérünk!...

Mindenség Istene,
Hallgasd meg hö imánk; 
Kegyelmed melegét 
Áraszd le mi reánk!

Küld el a szeretet 
És béke Angyalát,
Vérzö-fajó szivünk 
Leljen egy szebb hazat!

M Ó D  J O L Á N .

Olvassuk  a bibliát
Hu! biblia a hazban  iiiucs.
Hiányzik ott a legfőbb kiuua 
Tanyát a sátán ütött ott,
I>«■ Isten nem lel hajlékot.

Február 17. vasárnap, 38. Zsoltár. I—9.
18. hétfő, Ezsajás 43,22 -25. 

„ 19 kedd. 1. Sim. 1, 7—10.
„ 20. szerda, 32. Zsoltár. 1—7.
„ 21. csütört., 2. Kor. 5, 14 -21.
„ 22. péntek, 2. Mózes 34, 5—10.
„ 23. szombat, 51. Zsoltár. 3—14.

Virrt' i,

(äyermelc=c\7ii tág.
■----------------------------------- -------■

I n t é s .
Mindig kövesd az egyenes utat,
Mit tiszta, romlatlan szived mutat!... 
S ha az — rózsák között vezetne e l: 
A rózsákhoz ne menj nagyon közel!... 
Ne menj közel, ha csábítgatnak is : 
Megsebzi lelked a ravasz tövis! . . 
Egy vércsepp hófehér ruhádra hull : 
Ott is marad kimoshatatlanul!. . .

Ferke Ágost.

Az édesapa életmentője.
Irta : Kiss Samu.

Jóska pajkos, vásott gyermek volt. 
Szerette kínozni az állatokat. Külö
nösen a kutyának és macskának nem 
volt tőle maradása. Ahol csak találta, 
rúgta verte őket. Egyszer is éppen 
azzal mulatott, hogy a Bodri kutyát 
egy ostorral csapkodta a folyosón. 
A szegény állat meglapulva vonított, 
morgott s fogait csikorgatva kapkodott 
az ostor után. A kis sintérnek tetszett 
a kutya kínlódása: hát csak annál 
inkább csapkodta, mérgesítette, 

j De meghallotta odabenn a dolgot az 
édesapja s botra támaszkodva kilépett 

! az a_tón. A Jóska édesapja katona 
í volt, aki a harctéren megsebesült; s 
; hogy gyógyuló félben volt, a lábba- 
! dozóbóí pár napra haza bocsátották. 

A gyermek amint az apját meglátta, 
szigorú tekinteteból mindjárt kiolvasta, 
hogy baj lesz. Szeretett volna elinalni, 
de nem mert ; vagy talán ijedségében 
és meglepetésében nem tudott. Csak 
állt ott, mintha gyökeret vert volna 
a lába. — Édes apja haragosan 
szólt rá :

— Hát ilyen rósz gyerek vagy te ? 
így kell kínozni az állatot? Megér
demelnéd, hogy ezzel az ostorral most 
meg rajtad verjek végig . . Majd hir
telen mást gondolva igy folytatta : De 
most nem bántalak mégsem. Hanem 
gyere be, majd elmondok neked egy 
történetet, hogy hogyan menekültem 
én meg a harctéren a haláltól. Belőle 
megtanulhatod, hogy az állatot nem 
szabad kínozni; hanem szeretni kell.

Jóska kelletlenül kullogott befelé. 
Gyanakodott. Attól félt, hogy majd 
ottbenn kap ki. Csak akkor nyugodott 
meg kisé, mikor édesapja leült s a 
botot, melyre fájós lába miatt támasz
kodott, letette maga mellé. Aztán kö
zelebb vonva fiát magához igy kez
dett beszélni:

*

<
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— Rohamra indultunk siirü golyó
záporban. A golyók süvitésébe egy- 
egy gránát és srapnel! bugása is 
belevegyült. De mi mentünk rohantunk 
elszántan előre. Egyszer csak erős

fc ütést éreztem itt a combomon ; eles- 
r’ tem. Valami melegség ütötte el a lába

mat. Vér volt. Föl akartam kelni.
,, azonban nem bírtam. Néztem a se-
■ bemet: gránátszilánktól származó s 

körülbelül tenyérnyi nagyságú roncso
lás volt Átkötöttem zsebkendővel, 
hogy a vérzést elállitsam. De csak 
folyt tovább. Majd a golyózáporból

. biztosabb helyre igyekeztem kijutni, 
íj ahonnan a kötözőhelyet is könyebben 
fi elérhetem. Csuszva-mászva mentem 
l előbbre. Belekerült néhány órába, inig 

7 800 lépésnyi távolságra levő ku-
!■ koricáig elvonszoltam magamat. Azt 
j gondoltam hogy ott nagyobb bizton- 
E ságban leszek. De bizony ott is igen 
í pattogott a kukorica szára és levele 
;ij a golyóktól. Megpihentem ; mert igen 
1 elfáradtam. A lábamban is iszonyú 

szaggatást kezdtem érezni.
I  ' Jóskának a büntetéstől való félelme 
*■ lassan-lassan egészen eloszlott, amint 
í az apja beszélt neki. Egyre nagyobb 
i érdeklődéssel leste ajkáról a szavakat.
, A szemei tágra nyíltak : úgy figyelt, 

hogy egyetlen szót el ne veszítsen a 
történetből Édesapja pedig folytatta :

— Alkonyodni kezdett. Csak most 
jutott eszembe, hogy milyen kár volt 
a kukoricásba menekülnöm. Tovább 
vánszorogni nem bírtam. Itt pedig ki

. tudja, rám találnak-e majd a szani- 
1 tészek ? Összeszedtem minden erőmet,
■ azonban csak néhány lépésnyire tud- 
;* tam odább vergődni. Mert amint csak 
,j egy kicsit is mozdultam, rettenetes

fájdalom nyilait a lábamba. Beláttam 
< hogy hiába minden. Itt kell nyomo- 
: ruhán elvesznem. Föltekintettem az 
If égre; szép csillagos volt. Önkényte- 
í lenül imádkozni kezdtem. Utána mint- 
. ha megkönnyebültem volna. De mikor
* aztán rátok gondoltam: édesanyádra, 

terád és a kis Bözsikére, akiket so
hase fogok többé látni, valami kimond-

í hatatlan nehézség fogta el a szivemet.
Az édesapa hangja, mikor ezeket

* mondta, megrengett a visszaemléke
zéstől. Jóska testén is valami hideg- ; 
ség futott végig. A szemei megned-

: vesedtek. Meleg ragaszkodással simult 
I édesapjához.

— így múltak kínos lassúsággal a 
percek. Talán órák is lehettek ; hosszú 
keserves órák. Az erőm egyre fogyott.

j Félig eszméletlenül feküdtem már ott
■ a nagy gyöngeségtől, vérveszteségtől.
' Egyszer aztán — mintha csak álomban

: lenne — zörgést hallottam a kukorica

I  ..............

között. Kiáltani akartam, de annyi
erőm sem volt már. A hang egyre 
közelebb jött felém. Majd egy nagy 
kutya állt előttem Sebesültet kereső 
szanitész kutya volt. Körülszaglá
szott s mikor észrevette, hogy még 
élek, hii leien megfordult. Futott vissza 
hogy hirt vigyen rólam, hogy segít
séget hozzon nekem. Nem telt bele 
tán negyed óra sem, ismét zörgést 
hallottam. De most nagyobb, erősebb 
volt mint az előob. Bizonyára többen 
vannak, a megmentésemre jönnek, 
— gondoltam leírhatatlan örömmel. 
A kutya vig vakkantásokkal közeledett 
felém, utána három szanitészkatona. 
lámpással. Amint a kutya vezetésével 
rám találtak, kettő felemelt, egvikük 
pedig a lámpást vitte előttük. Midőn 
a kukoricás szélére értek velem, 
ráfektettek az ott hagyott tábori ágyra 
s elszállítottak a kötözőhelyre, ahol 
mindjárt kezelés alá vettek

— Lásd, fiam, — fejezte be törté
netét az édesapa — így mentette meg 
egy kutya egy állat az én életemet. 
Ha az a kutya nem lett volna, már 
eddig te árva lennél. Azért ne bántsd 
ne kínozd az állatokat!

Jóska ettől fogva nem kínozta töb
bé sohasem az állatokat. A kutyák 
iránt pedig szinte bámulatot és cso
dálatot érzett. Hogyisne, hisz az 
édesapját az mentette meg a biztos 
haláltól.

H- H Í R E K ,  -h
Az  e g y h á z  körébő l .
Uj egyházfelügyelő. Az ostffyásszonyfai 

gyülekeszet felügyelőjévé Meslerházy Élek 
ottani földbirtokost választotta.

Lelkészjelölés. A nógrádszentpéteri gyü
lekezet Scholtz Andor esp. segédlelkészt és 
Bienik János legendi lelkészt jelölte meg
üresedett lelkeszi állására.

Kitüntetések. Kirchknopf Gyula tábori 
lelkésznek az ellenséggel szemben vitéz és 
önfeláldozó magatartása elismeréséül a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjét a hadi- 
ékitinénnyel és a kardokkal adományozta 
a király. Ugyancsak kitüntetést kapott a 
királytól Beyer Teofilné iBeyer Teofil 
felsölövői főesperes-lelkész neje,) továbbá 
Terplán Kornél, egyhm. gyámint. elnök és 
neje is, a katonai egészségügy szolgálatában 
szerzett érdemeik elismeréséül a II oszt. 
Vörös-Kereszt jelvényét

Követendő példák. A soproni líceumi 
.Diákotthon-alap“ javára a következő ado
mányok érkeztek b e: idősb Wolf Lipót, 
kismartoni bornagykereskedő egy 2000 K 
névértékű állami pénztárjegyet, szentmár- 
toni Radó Lajos, répcelaki nagybirtokos 
500 K, Szalay Mihály gyékényesi leikész 
500 K, a külső somogyi evang. egyházme
gye lelkészegyesülete 100 K, Bakó János 
zászlós a hárctérröl első zászlósi fizetését 
100 K, Horváth Olivér légrádi lelkész 10—10

K évi lefizetésével 50 K, Kovács Zsigmond 
tárnokréti leik. és Kunszt Sándor 10—10 K.

Választások. A szentgyörgyi (Pozsony- 
megye) gyülekezet lelkészévé választotta 
Krecskó Gyula jelenlegi tábori lelkészt. A 
miskolczi gyülekezet Markusovszky Endre 
nyíregyházai segédlelkészt segédlelkészéve 
választotta. Áldás kisérje munkájukat.

Alapítvány. A ratkói gyülekezet 700 K 
alapítványt tett a rozsnyói fiú- és leány- 
árvaház javára

Felsőcsalogány. A bodóhegyi gyüleke
zethez tartozó, de az anyagyülekezetlól IX 
kmnyire fekvő felsócsalogányi leányegyház 
január 27-én tartott közgyűlésén egyhangú 
lelkesedéssel elhatározta, hogy anyásitja 
magát.

A leányegyházban, mint a hívek lelki 
gondozója néhány hónapja Zsupanek Sándor 
segédlelkész működik. Az ö fáradhatatlan 
munkásságának lelkesedésének tudható be. 
hogy rövid időn belül 52.000 K-t gyűjtött 
az. építendő felsócsalogányi templomra A 
leányegyháznak eddig 12.000 K készpénze 
volt, úgy hogy ma 04 ezer K tőke felett 
rendelkezik. Ezenkívül telket az egyházi 
épületek részére ingyen kapnak. Öröme 
telik az ilyen hir hallatára az evangélikus 
léleknek. Sietünk is közölni, hogy halljanak 
máshol is Felsőcsalogányról. íme az evan
gélikus lelkekben szunyadó mustármagnyi 
erő, mely ha öntudatra ebied, hegyeket 
képes megmozgatni.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások :
Az uraiujfalui ev. gyülekezet is hálás 

érzelmekkel s szent buzgósággal ünnepelte 
a reform. 400-os jubileumát. A négy elő
készítő Vasárnap után melyeken a hívek 
az ur szt. as> tálához járulhattak — okt. 
28. án volt a jubileumi főünnep Az isteni 
tiszteletet díszközgyűlés követte. Lelkész, 
imája után Ajkay Elemér gyűl. felügyelő 
mondott a reform, jelentőségét méltató szép 
megnyitót. Majd Róth Kálmán tanító a 
reform, emlékét jegyzőkönyvileg megörökí
tendő ünnepi nyilatkozatot olvasott fel, 
melyet közgyűlés egyhangúlag elfogadóit. 
Ugyancsak ő olvasta fel a megelőző köz
gyűlés, javaslatát is a létesítendő jubileumi 
alkotásra vonatkozólag, melynek alapján 
elhatározta a közgyűlés, hogy a békés idők 
helyreálltával a templomot renoválfatja: 
slukatóroztalja és kifesteti s az oltár mel
lett a reformáció emlékét megörökítendő 
márványtáblát helyez el. A templomudvar 
s lelkészlak előtt pedig vaskerítést és vas
kaput létesít. E jubileumi alkotások költ
ségét rézben önkéntes adományok, részben 
kivetés alapján fedezi. Az uraiujfalui nő- 
egyletnek a célra bejelentett 1000 kor.-át 
hozzájárulása örömmel vétetett tudomásul

Végül Rónai B. Gyula lelkész a gyüle
kezet rövid történetét olvasta fel. Ima után 
a közgyűlés végetérl Az ünnepi offertoriutn 
a „templom renoválási jubileumi alap“-ra 
310 koronát eredményezett

Az iskolák jubileumi ünnepélye okt. 31 
én folyt le ugyancsak a templomban. Ifj. 
Szigethy Sándor iskolai felügyelő lelkes 
hangú megnyitója után Róili K. tanító 
mondott szívhez szóló beszédet a nővén 
dékekhez. Rózsa L. tanító hatásos szava
lata, lelkész ürmepi felolvasása s a növen
dékek kettős hangú énekei, szép szavalatai 
s ünnepi fogadalma, egyszóval a 12 pontból 
álló, gondosan előkészített programúi mély 
hatást gyakorolt a nagyszámú ünneplő 
közönségre. A Hymnus eléneklese fejezte 
be a szép ünnepélyt. Az ünnepi offertor. 
a II. iskolába beszerzendő harmoniumra 
120 koronát eredményezett.

_________________________
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Az o r s z á g b ó l .  j
A képviselöház ülései. A kópviselöház 

folytatólagos ülésein a kormány programját 
vitattak az elmúlt héten, Fényes László 
különösen Vazsonyi igazságügyminiszter 
intézkedését tette erős bírálat tárgyává. 
Urmánczy pedig a magyar katonák sérel
meit hozta szóba. Urmánczy vádjait Szár
mái miniszter viszautasitván, ígéretet tett, 
hogy mint eddig, ezután is minden legki
sebb sérelmet megvizsgáltat es jóvá tétet.

A lisztadag leszállítása. VVekerle Sán
dor miniszterelnök a főrendiház legutóbbi 
ülésén bejelentette, hogy a hadsereg és a 
lakosság lisztszükséglett.nek biztosítása ér
dekében le fogjak szállítani a liszt- és 
kenyéradagokat.

Sziklaomlás. Kolozsvárott a Fellegvár 
nevű városrészben nagy szerencsétlenség 
történt. A hegyaljait a sziklak között több 
apró házacska volt s most januar 30-án a 
hegyoldalról mintegy ezermazsás óriási 
szikla szakadt le, amely néhány másodperc 
alatt 9 házat söpört el teljesen, úgy hegy 
azok valósággal eltűntek a föld színéről. A 
A sziklaomlás menydörgésszerü robaj köz
ben történt, úgy hogy a föld néhány száz 
méternyi távolságban megrázkód .lt. A gu
ruló szikla elszakította a hegyen átvezető 
viílanydrótokat, amelyek egymással érint
kezve, villámláshoz hasonló fényt árasz- j 
tottak. A romok közül mindjárt megkezdték 
a mentést, 5 halottat es 8 sebesültet talaltak.

A királyi pár lakást változtat. A ki
rályi család legközelebb laxenburgi kaste- ■ 
lyaból Badenbe költözik, ahol a tavalyi j 
telet is töltötte.

Az orosz foglyok pótlása. Mivel me- j 
zögazdasigi körökből ismételten merülnek ; 
fel aggályok a tekintetben, hogy az oro- j 
szókkal megkötendő béke eseten az orosz 
hadifoglyok bevonása folytán a mezögaz- í 
dasagi üzemben fennakadások lesznek, 
illetékes helyről közlik, hogy minden elő
készület megtörtént aziránt, hogy az orosz 
hadifoglyok elvonása előtt azokat megfelelő 
munkaerővel (idősebb évfolyambeli kato
nákkal, vagy egyéb katonai munkaerővel) 
pótolják Az egyeb üzemekben (ipar, köz
lekedés stb.) a hadifoglyok fölváltasa ugyan
ilyen elv szerint fog megtör énni

Életjel 41 hónap után. Azoknak a meg- 
nyugtatasára, akik hadifogságban levő hoz
zátartozóiktól ritkán kapnak értesittést, 
közöljük az alábbi hin. A háború kitörésekor 
a orosz frontra került egy vasmegyei huszár 
s 1914 szép! hónapban eltűnt, harsai mind 
azt állítottak, hogy a kozákok összevag
dalták Hozzatartozoi régen elsiratták. Legu
tóbb aztán, 41 hónap eltelte után, lev. lap 
érkezett tóle, irja, hogy orosz fogságban 
van, egészséges s hogy mindig ir, de ö 
még semmi választ nem kapott.

Gazdálkodó felmentettek bevonulá
sának felfüggesztése. A honvédelmi 
miniszter közlése szerint a most bevonu
lásra utasítóit 1894-től bezárólag 1900 év 
végéig szüléié1 hadkötelesekre nézve fel
hatalmazta az elsőfokú hatóságokat, hogy 
oly egyének bevonulását, akiknek főfoglal
kozása a gazdálkodás, ideiglenesen felfüg
geszthessék abban az esetben, ha az illetők 
bevonulása folytán a ga daságot más ren
delkezésre álló, esetleg női munkaerő sem 
vetezethetné tovább.

A n a g y v i l á g b ó l .
A halottak ruhája. Leipzig város taná

csa hirdetményt bocsátott ki, amelyben 
konstatálja, hogy még mindig ruhába, cipőbe 
fölöltöztetve temetik el a halottakat; holott 
a ruhanemüekben mutatkozó hiány a lakos
ság érdekében' ennek a kegyeletes szokás
nak a megváltoztatását parancsolja. Azt 
ajánlják tehát, hogy alsóruhában, vagy 
esetleg papirruli bau temessék el a halot
takat s a párnaáthuzatot is papírral pótol
ják. Bármennyire fájdalmas legyen is ez a 
változtatás, parancsoló szükség, magasabb 
tekintetek követelik azt meg, mondja a hir
detmény.

Hulladékból készült tárgyak. A mai
viszonyokat jellemző, érdekes kiállítás nyi- 
lott meg Berlinben. A kiállításnak az a 
célja, hogy megmutassa, mi mindent lehet 
készite i vászon-, posztó-, szövet-, bőr- és 
egyéb hulladékokból. A kiállításon egészen 
kifogástalan ruhákat, kabátokat stb. muta - 
nak be, amik mind posztódarabokból, füg
gönyökből, takarók bólkészültek. Az eldobott 
keztyükből, kendőkből trikókból egészen 
újnak látszó darabokat készi ettek és külö
nösen a gyermekek ruháit tudták jól kie
gészíteni a hasznavehetetlennek hitt mara
dékokból Kövessük a németek példáját!

Egv század óta dolgozó gép. A Berch
tesgaden melleti Hsank sóbánya telepén 
1817 december 21-ikon indították meg a 
világ legnagyobb gőzgépét, amely azóta 
éjjel-nappal szakadatlan működésben van 
Az elmű t száz év alatt ez a gőzgép hatal
mas munkát végzett: 7742 millió liter sós
vizet szivattyúzott föl a bányából.

Hányán állnak fegyverben ? A hadvi
selő ál’amok ma mintegy 40 millió embert 
tartanak fegyverben. Ebből a számból az 
ántántra esik 27.500.000, a központi hatal
makra 10.600.000, a tengeri haderőkre 
2.000 000. Országok szerint igy oszlik meg : 
Németországra 7 millió, Magyarországra 
és Au-ztriára 6 millió, Bulgáriára 300.000, 
Törökországra 300 000, Oroszországra 9 
millió, Franciaországra 6 millió, Angolor
szágra 5 millió, Olaszországra 3 millió, 
Japánra 1.400.000. Amerikára 1 millió, 
Kínái a 54K000, Romániára 320 000, Szer
biára 300.000, Belgiumra 300.000, Görög
országra 300.000, Portugáliára 200.000, 
Montenegróra 40.000, Sziámra 36.000 Ku
bára 1I.Ö00, Libériára 400.

H iv a ta lo s  és  k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l .  
E g y  V t o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e t é s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

H o s s z a b b  n é v s o r t  c s a k  o l y a n  
e g y h á z b ó l  k ö z lü n k ,  a h o l  n a 
g yo b b  s z á n n i  e lő f i z e tü n k  v a n  
és  e g y - e g y  n é v  d i j a  tí f i l l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Hirdetés.
Intelligens idősebb leányt vagy 

özvegyet keresek házvezetőnőnek 
úricsaládhoz, özv. Németh Súndorné. 
Kunhegyes.

Nyilvános nyugtázás.
A pórládonyi ifjúság 1918. január I9-én 

a Vörös-kereszt javára jótékonycélu zárt
körű táncmulatságot rendezett. Az összes 
bevétel 273 K, kiadás 93 50 K, tiszta jö
vedelem 179‘50 K. Felülifizettek a követ
kezők : Pófládonyból Bakó Józsefné 3 K, 
Sümegi István, Horváth János 5—5 K, 
Kóbor János 1 K, Szabó József 2 K, 
Kovácsics Jenő 3 K, Horváth István 2 K, 
Töke Ignác, Fazekas Sándor 3—3 K, Gács 
Ferenc 2 K, Lövőről Balogh Ferenc 10 K, 
Takács Lajos 5 K, Kisgeresdről Adorján 
Sándor, Talabér Gizella, Béres József 1 — 1 
K, Keresztényi József Sajtoskál, Korschi! 
Kálmán Budapest, Kőrös János Hegyfalu 
2—2 K, Németh Lajos, Sári Gyula Nagy- 
geresd, Fehér József Berektompaháza 3—3 
K, dr. Sonnevend F.-né Berektompaháza 1 
K, Sárosi Sándor Nemesládony, Banda 
Józsefné Szombathely, Kugler Szidi, Németh 
Antal Pórládony 2—2 K, Jámbris Ernő 
Teresznye 10 K, Ö :v. Rúzsa Pálné Pórlá
dony 5 K, Fürst József Pórládony 4 K.

Külön füzetben is megjelent
Szalay Mihály

MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden összefoglaló nép
irat, amelyet a dunántúli 
egyházkerület I. díjjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre ügy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ára 3U fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér.

Megrendelhető Weltisch Bélánál Szent- 
gotthárdon (Vas-m )

H i r d e t é s .
Keresek falura gyermektelen evang. 

papicsaládhoz szolgálatba 14 év kö
rüli magyar vagy német nyelvű leányt, 
lehetőleg hadiárvát, aki nem annyira 
nagy fizetést, mint inkább jó bánás
módot kíván. Jelentkezés levélben 
következő címre: Evang. lelkész,
Vágod, u. p. Qyöngyösfő. (Vas m.)

Evang. va l lása  család,
kinek csak egy nagy fia van, magá
hoz venne egy jobb családból szár
mazó, finom érzésű, 10—15 éves 
árva lánykát, akit családtagnak tekin
tene, taníttatná, jövőjéről gondoskod
na, ha nála mint fogadott leány azt 
kiérdemelné. Esetleges férhezmenését 
nem gátolná. — Cime megtudható 
a kiadóhivatalban.

ftiiiOuízzifHk 8 Harangozó ísnesztésér# I
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



IX. évfolyam. 1918. február 24.
. . .

9. szám.

Elfl ftzeté»l  Ara  3 6  i z a m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 6 0  r, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  QY ÉK ÉNY ES-re  ( S o m o g r  m e g y e ) ,  e lő f i z e t é s i  d i jak  
a  H A R A N Q 8 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D - re ,  r e k l a m á c i ó k  S Z E N T Q O T T H Á R O - r a  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

„ B o l d o g  a z ,  k i n e k  h a m i s s á g a  m e g b o c s á t t a t o t t ,  v é i k e  e l f e d e z t e t e t t . “ 3 2 .  Z s o l t  I.

T A R T A L O M :  Vitális Gyula: Nyugtalan éjok. (Vers) — Novak Rezső: Nagy idők próbája. — Királyi szózat a nemzethezI — 
Az ukrán népről. — C. G.: Ki lesz az uj egyetemes felügyelő? — A világháború eseményei. — Zongor Béla: A választótanok 
— Petróczy Mihály. Jöjj el hozzám (Vers.) — Tárca. Horeczky B .: Karácsonyest a Piávénál. — Fábián l . : Temető nélküli város

N yugt a lan  éjek.
Mikor leszáll az est fekete szárnya 
S a földre ráborul sötétlö árnya:
Néma csendbe merül a nagy mindenség 
S elpihenni látszik a föld és az ég.
— Én is úgy szeretnék hangtalan éjben 
Nyugodva pihenni álom ölében.
Várom érzékeim elzsibbadását,
Öntudatom csendes elszunnyadását.

De lágy párnák között hiába fekszem, 
Nem tudok nyugodni — bárha igyekszem. 
Szempillámra nem száll üdítő szender, 
Szivem lázban lüktet, gyötrelmesen ver. 
Izgult agyam egyre rémképeket lát 
S vergődve virrasztóm át az éjszakát.
— Lelkem ott tévelyeg, ahol minden fáj, 
Hol panaszos jajban nyög az egész táj.

Az én éjszakám egy fekete átok! 
Lehunyom a szemem s én mégis látok. 
Homályon keresztül távolba nézek,
Hol zúgva tombolnak viharok, vészek.
Hol bősz szörnyek torka bömbölve dörög, 
Hol sir a levegő és a föld hörög.
Hol füstfelhők mögött elveszett az ég,
Hol szörnyű pokol a kezdet és a vég.

Előttem viharzik milliók harca . . .
Szemem elé tárul küzdők dúlt arca. . . 
Ajkukon üvöltés már a harci dal,
Amint vad tusákban foly a viadal. 
Őrjöngök kezében fegyvervillanat. . .
S ezernyi halált oszt minden pillanat. 
Innen is, onnan is hullanak rendre 
A kiomló vértől biborszin földre.

Amerre hullámzik a nagy áradat,
Leroskad a bérc is s erdő nem marad. 
Csendes falvak felett tüzlángok gyulnak 
És büszke városok romokba hullnak. 
Rengve rendül minden és a porba vész, 
Amerre hömpölyög a tomboló vész.
És nincsen irgalom, nincsen kímélet: 
Pusztítva vonul ott a végítélet!

Tűnjetek előlem szörnyű rémképek, 
Szememről az álmot el ne űzzétek.
Az én éjszakámat ne virrasszátok, 
Nyugalmamat tova ne riasszátok.
— Vagy inkább tűnjék a zord éj homálya 
S hajnalfény derüljön az egész tájra ; 
Rémeket űző nap szálljon az égre,
S az egész világra szálljon a béke!

VITÁLIS GYULA
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Nagy idők próbája.
Irta: Novák Rezső.

A világtörténelem vajúdásának a 
korszakában élünk. Seregek milliói 
küzdenek seregekkel, világnézetek csa
táznak világnézetekkel. S mig egy 
régi világ haldoklik évszázados bű
neivel, romlottságával s fizeti le 
százezrek halálában a kiengesztelés 
véres adóját, azalatt egy uj, ismeretlen 
világ születik az idő méhében. Nagy, 
sorsdöntő válságok idejét éli nemze
tünk, amelyben az egyes embert is a 
történelem színpadára sodorja a haza
fias kötelesség. Jövőnk kialakulására 
nem lehet közömbös az egyénnek, 
az egyes embernek a magatartása 
sem, mert hiszen a nemzet az egye
sekből tevődik össze; az egyénnek 
vallás-erkölcsi, állampolgári magavi
seleté rányomja a maga bélyegét az 
egész nemzetre.

A történeti nagy események átélése 
mindnyájunkat emelkedett gondolko
zásra, nemes érzületre, hazafias lel
kűiéire kötelez, mert az egyesek 
szivéből fog kisarjadni az az erkölcsi 
átalakulás, amelyből jövendő boldog
ságunk, avagy boldogtalanságunk 
nyeri tápláló erejét.

Fájdalom, azonban az annyira 
szükséges emelkedett gondolkodás, 
nemes érzület, az erkölcsi megjavulás 
a belső emberben való gyarapodás

eddig oly keveseknél jelentkezett! 
Elszomorodhatik a szivünk, ha figye
lemmel kisérjük a háború sötét bün- 
lajstromát. A minden bűnnek ősanyja 
az önzés talán sohasem hatalmasodott 
el az emberen olyan mértékben, mint 
a háború alatt A haszonlesés, az 
uzsora, másoknak kiszipolyázása kor
látot nem ismer; a lelkiismeretlenség, 
a kötelességmulasztás, a megalkuvás, 
a megvesztegetés, az elvnélküliség, 
mint régi bűneink most is pusztító 
méregként emésztik nemzetünk erőit. 
Anyagi előnyökért közös, nemzeti 
kincseket engedünk elpusztulni, többre 
becsüljük a pillanatnyi hasznot az 
állam értékes javainál, eltűrjük a 
lelketlen árdrágítók üzelmeit s ezzel 
magunk is hozzájárulunk a nyomor 
fokozásához. A háborút nagyon sokan 
csak üzletnek tekintik s belőle minden 
áron vagyonosán, anyagilag megerő
södve igyekeznek kikerülni, elfelejtvén 
az apostol intését: »Senki túl ne
lépjen és meg ne. károsítsa valamely 
dologban az ő atyjafiát, mert bosszút 
áll az Ur mindezekért«. . . »Mert 
szentségre hivott el minket az Isten.«

Szomorú jelek, beteges tünetek ezek 
s mind csak ammellett szólnak, hogy 
még mindig nem tudunk önzésünkkel 
szakítani és az Isten, haza, felebaráti 
szeretet magaslatára felemelkedni. 
Csudálkozhatunk-e ezek után, ha 
Isten oly szigorúan sujtol bennünket.

Tárca.

K a r á c s o n y  e s t  a  P i á v é n á l .
Taiián o rszág b an  fo d ro s  Piávénál 
Vidám lobogássai  pász to r tüzek  égnek. 
Tábortűznél  várják szent  Karácsonyesté t  
Idegenbe  szakadt  bus,  m agyar  legények. 
M áskor : vig az ajkuk és  hangos  a n ó t a . . .  
De m ost  ném án bámul mindannyi a tű zb e  ; 
Karácsony é jje lén szivük gondolat já t  
Himes képzele tük hazafelé  űzte.

Kanyargó Tiszánál nád fődeles  házban 
Vidám lobogássai kicsi gyertyák égnek  
Halvány gyertya fénynél úgy várnak — va

lak i t  . . .
Bus, halovány asszony, öt  kicsi kis gyermek. 
Más karácsony es tén  vidám volt az a rcuk :  
De most mélán bámul mindannyi a tűzbe. 
Féltő sze re te tü k  szivük gondolat já t  
Halvány gyertyafénytől tábo r tü zh ö z  űzte.

Kegyetlen az idő, Üvöltve zug  a szél 
Sötét,  csillagtalan, bus  taiián tájon 
Egy e rő s  szé lroham  kioltja a t ü z e t : 
Felriad a lelkűk s — elrepül az álom,
Fát raknak a tű z re  — fellobogó lángok 
Halovány p irosra  föstik be  az e g e t . . . 
Megszólal az egyik: ,,De ehe tném , P a j t á s I“ 
S  elővesz egy da rab  kiszáradt kenyeret.

„Felezzük m eg  gyere, Könyeres P a j tá so m  I 
Keserű  az ize, sotlan a té sz tá ja  . . .
Ez a baka so rsa  . .  Hát Úristen, van-e 
Kicsi csa ládom nak  szép ,  fe h é r  k a l á c s a . . . ? “ 
Elcsukl k a szava, e l a k a d 'a  hangja ,  
Csillogó könny ül a bánatos s z e m é b e  
Végigfut az a r c á n . . .  u tána k a p . . .  k é s ő . . .  
R ácsöppen  a só s  csep p  sótlan kenyerére.

Katona létére  röstelvén a dolgot,
„Hej  d e  csip ez a fü s t“ — m entegeti  magát.  
Ped ig  a több iek  n ém a  m egér tésse l  
Dehogy is b e c s m é r lő ,  dehogy is vádolnák. 
Dehogy is szól egy is I C sak  a tüze t  nézik, 
Hogyan csapkodnak  a vidám vörös lángok . .. 
Hogy kelnek é le t r e . . .  hogy múlnak el újra, 
Mint a csilingelő karácsonyi álmok.

Léptek  k ö z e led n e k . . .  léptek távolodnak. 
Tábori -szó  hangzik halk, elfojtott  hangon .  . 
Uj alakok ülnek a lobogó tűzhöz,
Uj árnyékok állnak künn a folyó parton. 
P uskájukra  dűlve, m erően  figyelnek 
Csillogó szemekkel  sö té t  é j s z a k á b a . . .
. . . S  karácsonyi á ldás száll rá jok  az égbül 
Zizegő, szitáló, szűz hó a 'akjába .

* *• *
F o d ro s  Piávénál — Taiián o rszágban  
Vidám lobogássai tábortüzek  égnek, 
Azoknál ülték m e g  szent Karácsony esté t  
Idegenbe  szakadt  bus,  m agyar legények

Harctér. Horeczky Béla.

ha nem elégelte meg még a büntetést, 
ha még mindig késik a szenvedéstől 
megváltó békesség? Isten jól tudja, 
hogy még nem következtek be a 
megjavulás feltételei és biztosítékai: 
még nem törtünk össze elbizakodott
ságunkban, nem alázott meg eléggé 
a háború vasigája, nem tudtuk hasz
nunkra fordítani a sok csapás', nem 
léptünk rá a bünbánatnak és meg
térésnek könnyekkel öntözött útjára.

Vegyük azért fontolóra különösen 
ebben a böjti időszakban, hogy a 
világtörténelem és az örökkévalóság 
mérlegén állunk ; úgy éljük át a tör
téneti nagy napokat, hogy súlyosaknak 
találtassunk és emberi rendeltetésünk
nek a pályáján közelebb juthassunk 
a tökéletességhez. »Mert közülünk 
senkiseiii él önmagának és senkisem 
hal önmagának: Mert ha élünk, az 
Urnák élünk; ha meghalunk, az Urnák 
halunk meg. Azért akár éljünk, akár 
haljunk, az Űréi vagyunk.«

K i r á l y i  s z ó z a t
A nemzethez!

Hála a Mindenható kegyes segít
ségének, békét kötöttünk Ukrajnával.

Győzedelmes fegyvereink s lanka
datlan kitartással folytatott őszinte 
békepolitikánk megérlelték a létfön- 
tartásunkért vívott védelmi harc első 
gyümölcsét.

A temető nélküli város.
Elbeszélés. Irta: Fábián Imre.

A tavasz a maga teljes pompájá
ban, szépségében köszöntött be amint 
csak kevés évben szokott. Olyan 
tavasz volt, amikor nemcsak zöldült 
erdő, mező, nemcsak nyílott a virág 
hegyen-völgyön, hanem az élet lük
tetését szinte a levegőben is észre 
lehetett venni. — örvendeztek a 
madarak a fák lombjain, ugrándozva 
egymásra nevettek, mikor a lenge 
szellő végig suhant a fák egymásra 
boruló lombjai kötött s a sürü 
lombok félhomályában csillógó tol
lazatukat is megsimogatta, végigci
rógatta. Nevetni látszott az egész 
zöld természet, mikor a játszó napfény 
megtörött a leveleken s a levélközti 
réseken leszürődött a fák alatti üde 
gyeppázsitra. Akiben csak életnek 
lehellete volt, annak megkellett érte
nie az életnek ezen örömét, annak 
együtt kellett örülnie az erdővel és 
mezővel, együtt mosolyognia a nap
sugárral és a lengedező szellővel.

Talán csak az a kis csoport ember 
nem értette meg a tavasznak életet
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A sulyus megpróbáltatásnak alá
vetett nemzettel együtt bizom abban, 
togy az első örvendetes békekötés 
'tán mihamarabb az általános béke 
öszönti a szenvedő emberiséget.

Az Ukrajnával kötött béke hatása 
latt rokonérzéssel tekintünk ama 
örekvó ifjú nép felé, melynek szivében 
llenségeink közül először ébredt föl 

felebaráti szeretet érzése s amely 
zámos csatában tanúsított hősiességét 
etetőzve, bátorságot lelt arra is, 
ogy jobbik meggyőződését nyíltan 
s tettekkel bizonyítsa. Mint első vált 
i ellenségeink táborából, hogy a most 
íár közös nagy cél mielőbbi elérése 
rdekében erőnkkel egyesítse törek- 
éseit.

Ha már az első pillanattól kezdve, 
midőn fenkölt elődeim trónjára lép- 
;m, abban a sziklaszilárd elhatáro- 
ásban, hogy a becsületes béke kivi- 
,ásáig végigküzdjük a reánk kénysze
dett harcot, egynek éreztem magamat 
nemzettel, még inkább egynek érzem 

tagamat vele ebben az órában, 
mikor a cél elérése felé az első lépés 
legtörtént.
Csodálattal és szeretetteljes elis

meréssel viseltetve hős csapataim 
ánt, melyek majdnem emberfeletti 
itartást és páratlan áldozatkészséget 
musitanak, úgyszintén azok iránt is, 
k odahaza napról-napra nem kisebb 
Idozatot hoznak, teljes bizalommal

irdető örömét, amely a révvölgyi 
iluvégén-az akác övezte temetőben 
<lőtt s bánatos zsolozsmát zengede- 
iítt az ellőttük levő üres sir körül. 
iem volt behantolva még a sir sem, 

még se volt már üres. Csakhamar 
ionban kétszeresen is megtelt. Megtelt 

zuhogva belehulló földdel, amit 
sóval, kapával húztak bele, de 

;gjobban megtelt avval a koporsóval, 
melyben a sirparton kezeit tördelő 
iszonynak, most már özvegy Le\eli 
Jzsefnének, kenyérkeresőjét, szerető 
rjét örök nyugalomra helyezték. 
Lesz-e neki nyugalma ott a sirhant 

att ? Nagyon megfáradt ide fent. 
zorgalmas, fáradhatatlan jóigyeke- 
:tü ember volt. aki csak 40 eszten- 
Őt élt, de többet dolgozott, mint 
>k más ember társa 80 esztendővel.

legkorábban munkába álló, a leg
főbbig dolgozó szorgalmas szegény- 
nber hírében állott, akinek becsü- 
lessége, jóigyekezete miatt az egész 
luban meg volt a becsülete.

' Lesz-e nyugalma neki mégis ott 
* sirhant alatt ? A szülői szeretetet 
-sirhant se tudja el takarni. Pedig 

ő kihűlt szive mig még dobogott,

1 tekintek a közeli boldogabb jövőbe.
A Mindenható áldjon meg bennün

ket erővel és kitartással, hogy ne 
csak a magunk és hü szövetségeseink, 
hanem az egész emberiség számára 
is kivívjuk a béke végleges diadalát.

1918. évi február hónap 12.
Károly s k.

Wekerle Sándor dr. s k.

Az ukrán népről
Eltitkolt álmok és szenvedélyek soha 
nem sejtett megvalósulása mindaz, 
ami most Oroszországban történik. 
Még Oroszországban is nemzedékek 
születtek és haltak meg anélkül, hogy 
sejtelmük lett volna arról, hogy 
Ukrániának körülbelül harminc millió 
lakosa külön népfajt képvisel, mely
nek saját nyelve, saját története, 
külön nemzeti hősei, legendái vannak. 
Tudták, hogy a nagy Oroszországban 
van egy Kisoroszország is, Péterváron 
és Moszkvában nagyon szeretik a 
sajátságos módon készült kisorosz 
hurkát, és népszerűek voltak mindig 
az ukrán színházak, az ukrán köl
tészet.

A régi zsarnokság természetesen 
nem akart tudni az ukrán művelt
ségről. 1700-ban szigorúan eltiltották 
ukrán könyvek nyomtatását, négy év
vel később pedig az ukrán drámákat

igen nagy szeretettel volt megtelve 
az iránt a három apró gyermek 
iránt, akik a sir szélén fel-felcsukló 
édes anyjuk szoknyájába fogózva 
állottak. A legnagyobbik alig tiz 
esztendős, a másik kettő meg még 
az iskolás koron is alul van.

Az apa kezének munkája volt 
eddig kenyere a családnak, de most 
ime leesett, sirbaszállott fejük koro
nája.

A két kisebb gyermek nem értett 
ebből még mást, minthogy édesany
juk nagyon, de nagyon keservesen 
sir napok óta, hogy bánatos arcával 
reájuk, kicsi gyermekeire se mosolyog. 
Róza, a legnagyobb, nyomban már 
megértett annyit, hogy valami igen 
nagy veszteség érte őket. Értette, 
hogy a sirgödör, mely apjuk kopor
sóját eltakarja, a legdrágább kincstől 
fosztotta meg őket. Ép azért gyer
meki szive nagyon nehéz lett, mikor 
apjának kész, friss sirhalmát a többi 
félig, vagy egészen begyepesedett 
sírokkal egy sorban látta. Bizonyos 
félelem szállta meg, amint a sirhalom 
sorokon végigtekintett. Úgy érezte, 
hogy mindegyik tőle rabolt el valakit.

száműzték a színpadokról. De mindez 
nem használt. Az ukrán poézis minden 
akadály ellenére helyet szorított ma
gának az irodalomban.

A legtöbb müveit orosz csáládban 
meg lehetett találni Taras Sevcsenko 
hires ukrán költő dalos könyvét, a 
>Kobzar«-t. E szó eredete >kobza<, 
egy gitár nevű hangszer, amellyel 
szegény népénekesek bejárták az or
szágot és daloltak a drága Ukrániárol.

Taras Sevcsenko azonban Ukrániá
nak nemcsak legnagyobb költője, de 
jelképe is a függetlenségre és szabad
ságra vágyó nép vérlanuságának. 
Ismételten résztvett a hazája félsza- 
baditására irányuló mozgalmakban 
és ezért súlyos börtönre Ítélték. 
1857-ben Toletzi grófnő segítségével 
kiszabadult onnan és testben-lélekben 
megtörve, visszatért Pétervárra, ahol 
1861-ben meghalt.

Nagy a különbség az ukrán és az 
orosz népjelleg közt. Az ukránnak 
gömbölyű feje, hosszú nyaka, sima 
arcvonásai, meglehetősen hosszú, 
hegyes orra és sötét, álmodozó sze
mei vannak, amelyekből melankólia 
és nyílt jólelküség olvasható ki. A 
széles, mongol arccsontok ritkán lát
hatók. Még sokkal nagyobb a különb
ség a kifejezés módjában : a szavak 
választékosságaban.

Az ukrán paraszt kazep-nek (kecs
kebak) gúnyolja a nagyoroszt, mire

Még jobban szivébe nyilait azután 
édesanyja sóhajtása, aki távozóba11 
úgy kiáltott fel: mért nem ásnak az 
én számomra sirt itt a sorban, hogy 
odamehetnék apátián gyermekeim
mel?! .. Támasz nélkül, kenyér 
kereső nélkül maradtunk itt, nekünk 
is a sir mélyen lenne a legjobb he
lyünk !

A kis leány tágra nyitott szemmel 
tekintett fel könnyein keresztül az 
édesanyára s a szélső sirhalomra. 
Mintha csak attól félt volna, hogy 
e szavak nyomán hamarosan meg
nyílik ott egy uj sirgödör s őreájuk 
is odahuzzák a csillogó kapákkal, 
ásókkal a követ, hantos hüs földet, 
eltemetve mindnnyájukat. Újból is 
feljajdult, hangosan felzokogott, szen
vedélyesen átkulcsolta édesanyja lá
bait, mintha csak visszaakarná a sötét 
sirba való leszállástól tartani.

A tavasz teljes szépségében pom
pázott tovább, verőfényesen sütött a 
ragyogó nap, de Leveíi Józsefük há
zában a könnyeket nem tudta fel
szárítani. A felhő foszlánytól a ra
gyogó napig minden arról beszélt 
nekik, hogy máskor ebben az időben
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az chochol (bóbitás) gunyszóval illeti 
az ukránt, az ukrán paraszt festői 
viseletére célozva.

Az orosz nép széles rétegeinek 
sejtelmük sem volt a kormány had
járatáról az ukrán népmozgalom 
mindennemű törekvései ellen. De a 
kormánykörök folytatták munkájukat, 
mígnem elérkezett az összeomlás 
•órája. Amikor az ukrán nép 1914-ben 
meg akarta ünnepelni Sevcsenko 
századik születéséve napját, a kor
mány egyszerűen kancsukával ker
gette szét a tüntető százezreket. Sze
mérmetlenségében odáig ment, hogy 
még Qalicia ruténlakta részeiben is 
el kezdett oroszositani

Ukránia Galíciától és Romániától 
keletre a Feketetenger fölött a Don 
folyóig terjed. Fővárosa Kiev.

Ukránia természeti kincseivel egyike 
a föld legértékesebb országainak. 
Földrajzi jelentősége rendkívül nagy, 
mert az ország a Fekete-tenger és 
Elő-és Középázsia küszöbén van. 
Területének háromnegyedrésze, ked
vező a földmivelésre. Kihasználható 
erdőterületének nagysága 110.000 
négyszögkilométert, a szántóföld terü
lete 45.000.000 hektár. Búzában, rozs
ban és árpában évitermelése 50,000.000

a szerető apa dolgozott szeretteiért 
kereste két szorgalmas keze munká
jával az egész évre való kennyeret. 
Most csak az anyának gyenge két 
keze dolgozik, hogy törékeny erejével 
három éhes szájnak egész évre 
megszerezze a betevő falatot. Dol
gozott is egész nap. Három árva 
gyermekét még az ágyban hagyva 
munkára ment, a legnagyobbnak gond
jaira bízta az egész napi eledelt. 
Este ismét ágyban találta legtöbbször 
őket, mikor fáradtan hazatért. Csak 
ha az eső esett, vagy vasárnapon 
lehetett velük egész nap. Vasárnap 
délután mindig kivitte három árváját 
a temetőbe az édesapa sírjához, hogy 
ott nála megpihenjenek. .

Látjátok édes kicsi árváim most 
ismét együtt vagyunk mindnyájan. 
Otthon nincs apátok, az asztalnál 
üres a helye. De itt körűié foglalunk 
helyet, keresztje mellett épen elférünk 
minden. Keresztjének két ága, mintha 
kiterjesztett két karja volna, hogy 
körülöleljen s kihűlt kebelére szorít
son bennünket. Otthon nem halljuk 
egyetlen szavát. Hiúban szólítom néven 
én a szerető hitves, hiúban hívjátok 
ti a szeretett gyermekek, itt a teme
tőben ez a kereszt felmutat az égre, 
oda a csillagos kék égboltozatra, 
rámutat egy. jobb hazára, ahova ő

métermázsa, a többi termények arányú 
pedig körülbelül azonos, Vastermelésé 
1905-ben 31,000.000 métefmázsa,
vagyis az orosz birodalom egész 
termelésének 60 százaléka volt. Szén- 

, termelése ugyanebben az esztendőben 
j az orosz széntermelés 79 százalékát 

tette. E néhány számból is látható, 
hogy az orosz birodalom háztartásá
ban Ukránia vitte a legjelentősebb 
szerepet.

Ki lesz az uj egyetemes 
felügyelő?

Báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelőnk tekintettel magas korára 

I felügyelői méllóságáról még a múlt 
év november havában megtartott 
egyetemes gyűlésen lemondott. Vele 
evangélikus egyházunk egyik legneme- 

! sebb alakja távozik a vezéri állásból, 
ki hosszú 36 éven át az egyetemes 
felügyelői székben : szeme fénye, biz
tos kezű kormányosa dísze volt 
anyaszentegyházunknak. S amikor 
most határtalan tiszteletünk, mélysé
ges hálánk, igaz szeretetünk, őszinte 
áldáskivánságunk kisérik a távozó 
vezért, önkénytelenül ajkainkra tolul

már elköltözött, ahova minket is 
maga után vár.

Róza édesannyjának önmagával 
való beszélgetése után szinte meg- 
boszongott. Nem értette meg azt 
teljesen. Nem mintha nem szerette 
volna édesatyját, mintha nem óhaj
totta volna meglátni azt, hanem 
annyja szavai nyomán folyton arra 
gondolt, ha a kereszt két ága csak
ugyan a sírból kinyúló két kar volna 
s levonzza az édesanyát is oda 
mélyre, ki maradna akkor ott nekik 
a kicsi gyermekeknek. Ezután még- 
jobban félt a sirhalmoktól, az egész 

; temetőtől. Félt, mikor édesanyja oda 
vezette őket, nem szívesen követte a 
megszokott vasárnapi útra.

Virágot ültettek a jó apa sírjára. 
Öntözték bőven üde vízzel, talán 
még bővebben a szeretetnek és bá
natnak. igaz könnyeivel. Mig a sirt 
öntözték gondozták a két kisebb 
gyermek eljátszadozott a temető vi
rágos pázsitján, virágot téptek s 
apjuk sirhalmára szórták. Róza azon- 

; ban nem látta a virágokat, csak a 
sirhalmokat és folyton azt kérdezte 
magában, hány jó édes apa pihen 
ott lent a sirhalmok mélyén. Milyen 
borzasztó hely az a temető.

F o l y t a t j u k .

á kéirdés, ki lesz már most a nagy( 
Prónay méltó utódja a felügyelőm 
székben ? Hol van napjainkban az a i 
hivatásos vezér, kit Isten gazdagonu 
megáldott mindama lelki javakkal,.! 
melyeknek birtokában majdan a mi i; 
küzdő egyházunkat biztos kézzel el
kormányozza ebben a vajúdó korban ?- 
Egyházunk jövendő sorsán tépelődő•' 
lelkünk megnyugtatására szolgáljon  ̂
azonban, hogy hál’ Istennek, nem 
vagyunk híján a kimagasló, munkabíró 
vezér egyéniségeknek. A jelöltek kö
zül, akik az egyetemes felügyelői i< 
szék betöltése körül szóba kerültek,.) 
akárki is kerül ki győztesként, eddigi í * 
munkássága után ítélve, mindegyik ~A 
méltó arra, hogy a legdíszesebb, d#í 
egyúttal a legterhesebb egyházi mél-f- 
tóságba, a magyarhoni egyetemes evj.^ 
egyház felügyelői székébe beleüljön.1.i 
Anélkül tehát, hogy akár egyik, akári: 
másik jelölt mellett állást foglalnánk, 
tisztán tájékozás céljából közöljük, ,] 
hogy eddig négy kiváló egyéniség g 
nevet emlegetik, u. m. Szentiványi ii 
Ai pád, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Oszt- -1 
roluczky Miklós és báró Solymossy 
Lajos nevét.

Mind a négy jelölt mindenekelőtt íl 
ev. egyházunknak apostoli lelkületű ü 
munkás vezére ; mindegyiket gondo- 
latban, szóban, cselekedetben, érzés- - 
ben csak az egyház iránti lángoló ö 
szeretet vezérel. Szentiványi Árpád b 
amellett, hogy a tiszai kerület fel- - 
ügyelője, neves politikus; dr. Zsig- -; 
mondy Jenő mint a bányakerület N 
felügyelője s ezen a réven főrendiházifi; 
tag, úgy egyházi, mint főrendiházi i? 
felszólalásaival mindenkor a közfi- 
gyeimet maga felé irányította; Dr.id 
Ósztroluczky Miklós neve is közismert: id 
12 évig volt zemplémi főispán. Hosz- 1 
szabb ideig állott a Luther-társaság j 
élén, mint ennek elnöke. Kerületénél, |  
egyetemes egyháznál nem egy fontos a 
tisztséget visel. Báró Solymossy Lajos a 
nevével pedig, aki egyházmegyei fel-. -I 
ügyelő, országgyűlési képviselő stb.lB 
az egyházi lapok hasábjain nem egy i  
alkalommal találkozhatunk, ahol egy- -I 
szer tollal védi az ev. egyház igazát,, J 
másszor meg főúri bőkezűséggel tá- 4 
mogatja annak fontos intézményeit .1

Mi, amidőn az egyetemes felügyelőt. ti 
választó gyülekezetekre a jó Istennek 4 
áldását, megvilágositó kegyelmét kér- 4 
jük, nyugodtan várjuk be tehát a a 
választás eredményét, mert az akár- 4 
melyik tiszteletre méltó érdemes jelölt J 
győzelmével is végződik; az egyetemes d 
egyházra csak megnyugtató lehet.

_ _ _ _ _  (C. G.) A
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A világháború eseményei.
Az események központiban ma 

ismét az ukrajnaival kötött békeszer
ződés áll, melynek főbb pontjai a 
következők: I. ki mondja, hogy a 
szerződő felek békében és barátság
ban fognak élni; a 2-dik cikkely az 
országok határairól szól. E szerint 
délen ugyan olt lesz a határ, a hol 
a háború kitörése előtt volt. Éjszakon 
pedig pontról-pontra jelöli meg a 
határvonalat. 3. pont szerint a meg
szállott területek kiürítése a jelen 
szerződés megerősítése után nyomban 
megkezdődik. 4. p a diplomáciai és 
a konzuli összeköttetés helyreállitá- 
sáról szól. Az 5 p. a hadiköltségek 
megtérítésének kölcsönös lemondásá
ról, a 6 p. pedig a hadifoglyoknak 
hazájukba való visszabocsátásáról. 
A nagyon hosszú és részletes VIK 
a központi hatalmak és az ukrán 
népköztársaság gazdasági viszonyát 
állapítja meg. A szerződő felek ez évi 
jul. 31-ig átadják egymásnak mező- 
gazdasági és ipari termelésük fölösle
gét. A békeszerződést magyar nyelven 
is kiállították.

A békeszerződés aláírása nagy 
meglepetés volt az antántra nezve. 
Eranciak egyenesen azt írják, hogy az 
oroszok árulást követtek el. Példátlan
nak mondják az oroszok eljárását s 
csak azzal tudják menteni, hogy a 
bolsevikiek im igy akarnak erőt 
szerezni, hogy a polgársággal szemben 
erélyesebben léphessenek fel. A bol
sevikeknek garázdálkodása Oroszor
szágban még tovább tart Finnország
ban tovább folynak a veres harcok 
és csata van Kiev mellett is. A helyzet 
Oroszországban amint látjuk tehát 
csak lassan fog tisztázódni és csak 
később dől el, vájjon a különböző 
elszakadt országrészek helyt tudnak-e 
állani a bolsevik erőszakoskodással 
szemben.

Hallatták hangjukat újabban ismét 
Vilson, Uoyd George az emberiség 
hiénái, kik meg mindig kilátástalannak 
tartják a béke ügyét.

Balfour angol külügyminiszter pe
dig most nyiitan arra törekszik, hogy 
Ausztria-Magyarországot elválassza 
Németországtól.

Trocki, a nagy köpönyegforgaló, 
Breszt Lilovszkból való hazaérkezésé 
után mindenekelőtt a vörös gárda 
megszervezésehez fogott. Az a célja, 
hogy milliós hadsereget szervezzen 
és ha ez a hadsereg nem is volna 
elegendő és felkészültségében is sok
kal alsóbbrendű, semhogy a németek 
frontjával szemben* a harcot felvegye,

viszont Trocki azzal biztatja magát, 
hogy vörös gárdája a bolsevikek 
uralmat fogja biztosíthatni Bizonyos 
az, hogy Trocki vörös gárdája rém
uralmat idézett elő Finnországban, 
rémuralmat gyakorolt Livlandban és 
rémuralmat akar meghonosítani Uk
rajnában is. Ha a német csapatok 
ma felveszik újra a harcot a nagyorosz 
fronton, úgy főleg az a cél lebeg 
előttük, hogy a rabló és fosztogató 
vörös bandákat megfékezzék, hogy 
lehetetlenné tegyék a magán- és a 
közvagyonnak rendszeres elpusztitá- 
sát, hogy a német elemek kiirtására 
irányuló törekvéseket meghiúsítsák 
és lehetővé tagyék azt, hogy az Uk
rajnával megkötött béke gazdasági 
gyümölcseit élvezhessük.

Romániához Mackensen formaszerü 
felhívást intézett, hajlandó-e megkez
deni a béketárgyalásokat; vagy nem ?
A válaszról még nincs tudomásunk, 
Bralianu a háboruspárti miniszterel
nök azonban már lemondott.

A harctereken jelentékenyebb ese
mények nem fordultak elő. A nyugati 
fronton Warneton-nál és Artoisban 
voltak csatározások. A franciák állí
tólag legközelebb afrikai négereket 
és más emberevőket szándékoznak az 
európai harcterekre hozni. Az olasz 
harctéren a sokat emlegetett Hétköz
ség fennsíkján volt az utóbbi napokban 
hevesnek mondható tüzérharc A bu- 
várhajóharc olv eredménnyel folyik, 
hogy Anglia élelmezése a legnehezebb 
helyzet előtt áll.

Legújabb. A németek megkezdték 
az előnyomulást Oroszország belseje 
felé s elértek a Dünát.

A választótanok.
//. ,4 református és az evangélikus 

egyházak között levő különbségek.
A ref. és az evang. egyház tanai 

csak két pontban térnek el egymástól 
lényegesebben. Ezek az előreelrende- 
lés (predesztináció) tana és az Utva
csoráról való tanítás.

/. Az elöreelrendelés tana
A református egyház azt tanítja, 

hogv Uten az emberek egy részét 
öröktől fogva kárhozatra, a másik 
részét pedig üdvösségre rendelte, vagy 
legalább is kiválasztotta a kárhozot
taknak egy részét az üdvösségre, inig 
a többieket átengedte a karhozatnak. 
— Istennek ezt a végzését az ember 
meg nem változtaihatia és kegyelmét 
az üdvösségre kiválasztott ember | 
vissza nem utasíthatja.

Egyházunk a predesztináció tanát 
nem fogadja el, mert nem egve/ik 
meg az Isten szeretetével. ha kárho
zatra elrendelné, vagy a kárhozatnak 
átengedné az emberek egy részét. 
Pál apostol egyenesen megmondja, 
hogy az Isten » minden embert akar 
üdvözítenie és azt tanitia, hogy »meg
jelent az Istennek üdvözítő kegyelme 
minden embernek.< Hogy pedig az 
Isten kegyelmének ellentállhat az 
ember, azt világosan megmondja 
szentkönyvünknek pl. az a helve is 
(Ap. csel. 7, 51.), ahol István vértanú 
szemére hártvja a zsidóknak. hogV 
ők »mindenkor az Isten Szentlelkértek 
ellene igyekeznek« és megmondják 
azok az intései, amelyek arra hívják 
föl a keresztyéneket, hogv az Isten 
lelkének bennük való munkálkodását 
meg ne akadályozzak Az evang. 
egvnáz a predesztináció tanával szem
ben tehát a Szentirás alapján azt 
tanítja, hogy Isten minden embernek 
fölajánlja az üdvösséget; az embertől 
magától függ, hogy azt elfogadja-e, 
vagv visszautasítja.

2. Az urvaesorai tan.
A ref. egyh. szerint az úrvacsorá

ban nem veszik a hívek Krisztus 
valóságos testét és veret, mert az 
úrvacsorában c ak a kenyér és bor 
van jelen. A ref. egyház Krisztusnak 
ezeket a szavait: »Ez az én testem 
és ez az én vérem,* úgy értelmezi, 
hogv a kenyér csak jelenti Krisztus 
vérét, de valósággal nem Krisztus 
vére az. Közelebbről tekint-e a dolgot, 
azt látjuk, hogy az úrvacsorának a 
magyarázatában a ref. egyház refor
mátorai: Zwingli es Kálvin eltérnek 
egymástól. Zwingli azt tanítja, hogv 
a kenyér és a bor csak puszta jelek, 
amelyek emlékeztetnek a Krrsztus 
testére és véréré. Szerinte tehát az 
úrvacsora semmi más, mint emlék
vacsora Kálvin meg azt tanítja, hogy 
a hivő emberek az úrvacsorában a 
földön kenyeret és bort vesznek, de 
ugyanakkor hitük fölemeli őket a 
mennybe, ahol csodálatos módon, 
nem valósággal, hanem szeítemileg 
egyesülnek a Krisztussal Ezt azonban 
csak a hivő emberek tehetik. A hi
tetleneket nem emeli föl a hitük a 
mennybe, ók tehát nem egyesülnek 
ott a Krisztussal, ók csak kenyeret 
és bort vesznek a fö'dón.

Egyházunk az úrvacsorát Krisztus 
testamentumának Tekinti, a testámen- 
tomon pedig változtatni nem szabad. 
Ha Krisztus a kenyérre azt mondta, 
hogy az az ó teste és a borra, hogv 
az az ő vére, akkor el is kell fogad-
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nunk, hogy a kenyér és a bor nem
csak puszta jelek, hartem azokbari 
valósággal jelen van a Krisztus teste 
és a vére. Zwing.'i nézete ellenkezik 
Pál apostol tanításával, aki szerint a 
kenyér a Krisztus testével és a bor 
a Krisztus vérével.való közösségünk. 
Ahol közösség van, ott nem lehet 
jelen csak a kenyér és a bor, hanem 
mind a kettőnek jelen kell lennie: 
kenyérnek, bornak - testnek, vérnek. 
Kálvin nézete szintén az apostolnak 
ezekkel a szavaival ellenkezik, mert 
Kálvin szerint a hit hozza az embert 
közösségbe a Krisztussal, az apostol 
ezen szavai szerint ellenben a kenyér 
és a bor teremti meg a közösséget. 
Azt sem fogadhatjuk el, hogy a Krisztus 
testét és vérét csak a hivő emberek 
veszik, hiszen Pál apostol világosan 
megmondja hogy »aki méltatlanul 
eszik és iszik, Ítéletet eszik és iszik 
magának, mivelhogy nem becsüli meg 
az Úrnak a testét,« — tehát a hitet
len is részesül a Krisztus testében 
és vérében. — Egyházunk azért a 
Szentirással megegyezően azt tanítja, 
hogy az úrvacsorában valósággal 
jelen van Krisztus teste és vére, úgy 
hogy ott kettő van jelen: kenyér, 
bor — Krisztus teste és vére. Az 
úrvacsorában a Krisztus valóságos 
testét és vérét veszik a hívők is, meg 
a hitetlenek is, de a hívők üdvössé
gükre, a hitetlenak meg hárhozatukra.

Folytatjuk Zongor Béla.

Jöjj el hozzám.
Fagyott a föld, felsír lábam alatt, 
Sürü pehelyben szálldogál a hó, 
Messzi sötétben szakadozottan 
Maliik a tompa, bus trombitaszó.

Szófián sötétség egyszer örökre 
Őrződ porladó, halott testemet 
S tán idegenben, messzi országban j 
Testvértelenül lelek sírhelyet.

Eljössz-e, eljössz-e akkor hozzám, 
Édes, szép álmom, ifjú hitvesem,
És az elnémult csatamezőkön 
Megkeresed-e rögös nyughelyem ?

j
Jöjj, jöjj el hozzám, várom, akarom.
A keresztfámra hajtsd le szép fejed 
S a múltba szállva, emlékezz reám, 
Ne sajnáld tőlem fájó könnyedet.

j
6' a zöld fenyőről egy kicsiny ágat, 
— Szebb jövőt hívőn, hagytam ott 

• [neked, — ;
Hozz el magaddal és a tövéről I 
Maroknyi puha hazai földet.

Hintsd cl a drága otthoni hantot 
A zöld ág mellé puszta síromon; 
Tudom; halotton, porló szemmel is, 
Akkor gyönyörűt, csudást álmodom.

Hisz átélem a megszakadt jövőt. 
Örökre látom édes arcodat. . .
Oh jöjj hozzám a messzi földre el, 
Megkönnyczetlen ne hagyd síromat!

Harctér. Petróczy Mihály.
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Az e g y h á z  körébő l .
Lelkészjelölés. A rrtekéaycsi (Tolnám.t 

gyülekezet megüresedett lelkészi állására 
egyhangúlag Büki Jenő, ottani helyettes 
lelkészt' jelölte.

Uj segédlelkész. Wedl Endre a soproni 
Lahne-féle nyilvános tanintézet h tanárja 
Budapestre távozott Kaczián János esperes 
mellé segéd'elkésznek.

Református püspök választás. Az er
délyi rcf egvház egyhangúlag Nagy Károly 
kolozsvári theol. tanárt jelölte a dr. Kenessey 
B l̂a elhalálozásával megüresedett ref. püs
pöki állásra.

A tanitók árváiéit. Az ostffyasszonyfai 
evang. nöegyiet a hősi halált halt tanítók 
árvái és özvegyei felsegélyezésére szépen 
sikerült vallásos estélyt tartott, mely 583 
K. hozott a nemes célra. Az estélyen Nagy 
Ferenc prédikációval és szép szavalatával 
működőit közre, Varga Gyula esperes egy 
bibliai életkép keretében (Mária és Már.ha) 
a nö magasztos élethivatását ecsetelte. 
Puskás Annus szavalata, a vegyeskaréneke, 
Wölfel József szólóéneke és Kiss Gábor 
tanítónak gyermekekhez intézett közvetlen, 
alkalmi beszéde tölté ki a programot.

A nemes célra Vasmegyében Kiss Gábor 
tanító kezdeményezésére eddig összesen 
31.000 korona gyűlt össze

Jubileumi ünnepélyek és alkotások :
A magyarszombathelyi ev. egyház- 

község f. hó 6-án tartotta számadóköz- 
gyülését a következő eredménnyel: bevétele 
volt 1672L61 K , kiadása '6522 64 K . pénzt, 
maradvány 198 97 - K. Kapott 270 kor. 
adócsökkentési államsegélyt. Saját alapjai
tól a Luther a. és a Takarék magtár a 
tói 200—200 kor segélyben részesült. 
Jótékony célra adott: a külmissióra 6 88 K., 
gyámintézetre 23039 K., a háborúban 
károsult leik. es tanitók részére 6 K , a 
vöröskereszt egyl. nek 615 K., Katónak 
sírjainak gondozására 14 96 K., az egyet- 
Szcretetházra 30 80 K , az orsz. gvermek- 
szanatoriumraőO 14 K., katonák karácsonyára 
17-60 K . helmissióra 2 K . összesen 364 92 
K-f. A különböző célra befolyt jubileumi 
adományok összege: 971940 K. A gyüle
kezet Luther alapja 5622 79 K , szaporodott 
281 61 K-val. Takarék magtárjának értéke 
4702 06 K., gyarap. 823-90 K-val. Harang 
a. 1345'8 K, gyár 24108 K-val., Orgona 
a. 631 84 K., gyár 33'66 K-val. Helyi 
Gyámintézeti pénze 15 86 K., Született 10 
gyermek; Konfirmáltatok 15, eskettetek 1 
pár, meghalt 19. egyháztag.

A nöegyiet jan. 13-án tartotta száma
dását. bevétele 6790-48 K., kiadása 5504 75 
K., mar. 128573 A, tőkéje 1859 43 Kor. 
A templom belsejét a reformáció 400 éves 
nagy napjára letisztogattatta és „1917 okt.

31“-t megörökítette megfe elő oltárdiszi-
tésen.

Adományok. Sümegi János nemessza- 
lóki evang, tanító a jákfai temetőben nyugvó 
szüleinek, néh. Sümegi János és Ösbáth 
Zsuzsannának emlékére az uraiujfalui anya
egyházhoz tartozó terestyénjákfai leany- 
gyülekezefnek 200 kor. öröktőkét adomá
nyozott, amelynek kamatai évenként egy 
jákfai és egy terestyénfai jómagaviseletű 
és szorgalmas népiskolai tanuló jutalmazá
sára, illetve ima és énekes könyvvel való 
ellátására fordítandók.

Erős József és neje, Asbót Karolin 
uraiujfalui lakosok hősi halált halt 
József fiuk emlékére a gyülekezetnek 100' 
kor. őröktökét adományoztak. Ezenkívül 
Özv. Gömböcz Józsefné 300 K-t. Nagy 
Pálné úrnő a II. iskolába bezerzendö har- 
monium-ra 104 koronát, Fülöp Lajos felső- 
palyi körjegyző a „templom renoválási ju
bileumi alap“-ra 60 koronát s végül Giczi 
Pál terestyénjákfai lakos úgy a maga, 
valamint elhalt neje, szüi. Boda Juliánná 
emlékére az összgyülekezetnek 200 kor. 
öröktökét adományozott.

A torzsai árva- és szeretetház céljaira 
Póth Istvánné Ráczkozár 25 K, Farkas 
Jolán Bük 5 K küldtek be. Az Ur áldása 
legyen az árvák sorsán megkönyörülök 
nemes szivén és példájuk szolgáljon má
soknak erőteljes buzdításul.

A dörgicsei gyülekezet templomalapja 
javára Bogdan József és neje Rúzsa Eszter 
Alajos nevű unokájuk halála évfordulója 
alkalmából 100 K alapítványt lettek.

Gyurtsek Imre, özv Csabi Pálné a ha
rangalapra 10—10 K, néhai Balog Lajosné 
az Ur oltárára 20 K Horváth Ilka B.-fü- 
redről a templomalapra 10 K

A nagysimonyi ev. nőegylet január 
13-án tartolta meg számadó közgyűlését, 
mely szerint bevétel volt 396 60 K, kiadás 
23482 K. pénztári maradvány 16L78 K. A 
nöegyiet 43 buzgó tagja az idén is 124 K 
önkéntes adománnyal járult a nöegyiet 
vagyonának gyarapításához. A csak két 
évvel ezelőtt alakult nőegvlet vagyona je
lenleg 742-58 K, mely 1917-ben 32998 
K-val gyarapodott. Jótékony célra adott 
eddig 92 68 K-t Az elmúlt é\ben a „Ha
rangszó“ jubileumi szamára 15 K-t ado
mányozott s 17 50 K értékben jubileumi 
emlékfüzeteket vett s osztott ki a szegény- 
sorsú növendékek között. -Belépett a ke- 
menesaljai egyházmegye belmissiói egye
sületének tagjai közé s vagyonából 600 K 
ncvértékben hadikölcsönt jegyzett

Az o r s z á g b ó l .
Gróf Khuen Héderváry Károly volt 

miniszterelnök a munkapárt megalapítója 
Budapesten elhalt.

A lisztadag leszállítása. A miniszteri 
rendelet szerint 15 évnél idősebb ősterme
lőnek ezután hónaponként és fejenként 13 
klgr. búza, vagy 17 5 klgr. tengeri, illetve 
ennek megfelelő liszt tartható vissza Egye
beknek 9 klgr. búza va^' 12 k'gr. tengeri 
illetve megfelelő lisztmennyiség jár.

Erdély vészkiáltása. Az ország sorsáért 
aggódó haza'iak nagy gyűlésen foglalkoztak 
Kolozsvárott Vázsonyi Vilmos választójogi 
javaslatával. Bethlen István gróf képviselő 
okolta meg az erdélyi magyarság állás- 
foglalását a java: lat mai formája ellen s 
valósággal megdöbbentette hallgatóságát, 
amikor kijelentette, ha Erdély elfogadja ezt 
az obsitos levelet, amelyet a választójogi



1918. február 24. HARANGSZÖ. 71.

javaslat formájában az anyaország küld 
neki, akkor Erdély elbúcsúzik a magyar 
történelemből és darabokra oszlik

A főrendiház legutóbbi ülésén ifj gróf 
Erdődy Rudolf a hadifogoly munkások 
kicserélése iránt intézett kérdéseket a kor
mányhoz. A távollevő miniszterelnök helyett 
gróf Eszterházy miniszter válaszolt: Uk
rajnával megkötött különbéke alkalmából a 
kormánynak az az á'láspontja, hogy hadi
foglyok csak akkor bocsáttassanak el, ha 
helyettük hasonló értékű munkaerő már 
biztosítva van Szigorú kötelességének tartja 
a kormány az ország gazdasági készültsé
gének zavartalan föntartását.

Popovics Sándor bankkormányzót pénz
ügyminiszterré, gróf Serényi Bélát ,pedig 
földmivelésügyi miniszterré nevezte ki a 
király.

Az orvoshiány leküzdése. A belügy
miniszter az egész országra kite jedö orvos
hiány megszüntetése érdekében elrendelte, 
hogy a magasabb évfolyamú orvosnöven
dékeket és szigorló orvosokat március 1 -töl 
kezdve a minisztérium közegészségügyi 
osztálya küldje ki vidékre, mint segítő 
körorvos helyetteseket.

A dohánykertészek fölmentrse. A 
hadügyminiszter elrendelte, hogy március 
e sejétől december végéig fölmentsék a 
katonai szolgálat alól a legénységi állomá
nyú fölös dohánykertészeket.

Királyunk az erdélyi fronton. Öfe'sége 
febr. 8 án Badenból az erdélyi frontra 
utazott, hogy meglátogassa az ottlévö csa
patokat A csapatok megvizsgálása után 
megelégedé-ét fejezte ki a király a látottak 
fölött. A csapatok t. i. a hosszabb idő óta 
tartó fegyverszünetet nemcsak arra hasz
nálták föl, hogy a különböző hiányokat 
pótolják, hanem azonkívül még segítettek 
a lakosságnak a földek megművelésében, 
utakat c inaltak, sok vasúti állomást épí
tettek és uj életet támasztottak ott, ahol a 
románok gyors visszavonulásuk után csu
pán üszkös romokat hagytak hátra. — A 
király a fron ról vis-zajövet Budapesten is 
tartózkodott rövig ideig. Ekkor már meg
történt az oroszokkal való megegyezésünk. 
A királyt a fogadására megjelentek közül a 
budapesti polgá mester üdvözölte először. 
A király hosszasan válaszolt Elmondotta, 
hogy mintegy 2600 kilométert utazott egy
folytában, de dacára a nagy útnak, nem 
érzi magat fáradtnak, miután életének egyik 
legboldogabb napja ez a nap. Az ukrán 
béke és az orosz fordulat — mondta a 
király — az első komoly lépés az általános 
béke felé. Amikor a magvar fővárosba 
érkeztem — folytatta beszédét — az utcán 
egybegyűltek arcát vizsgáltam és jól esett 
az a sugárzó öröm, amelyet láttám.

A katholikus pártok egyesülése. A 
kath. egyház védelmére már előbb két 

, politikai párt is alakult Egyik , néppárt“, 
. másik a „keresztényszociálista párt“. Most, 

hogy egymást kölcsönösen erősítsék és 
annál többet tehessenek egyházukért, „Ke
resztény Szociális Néppárt- néven egye
sültek. Programmjuk fő elvei ezek: I.) A 
keresztény világnézetből folyó elveknek a 
vallási, politikai, közművelődési, gazdasági 
és társadalmi élet terén való érvényesítése. 
2.) Hazánk történeti jellegének megóvása 
s a pragmatika szankció által létre jött 
kapcsolat és a belőle folyó kötelezettségek 
szemmel tartása mellett nemzeti életünk 
teljességének kiépítése. 3.) E keresztény 
és nemzeti alapon társadalmi és gazdasági 
életünknek időszerű reformokkal való fej
lesztése. Nekünk is jó volna, ha nem is

külön páitunk, csak legalább néhány kiváló 
emberünk volna a képviselő házban egy
házunk igazainak védelmére. De mi ren
desen hiányzunk onnnan, ahol okvetlen 
ott kellene lennünk.

A hadifoglyok kicserélése. Ha Breszt- 
Litovszkban Trocky-val rendes uton-modon 
kötöttek volna békét a hadviselő felek, a 
foglyok kicserélése nyomban megkezdődött 
volna. így azonban megtörténhetik, hogy a 
jelenlegi orosz kormánv nem megv bele 
föltétlenül a kicserélésbe A Pétervá- 
rott működő német és osztrák-magyar 
bizottságokra hárul majd a kötelesség, hogy 
a kicserélést kiharcolja és ügyeljen arra, 
hogy a kicserélést tényleg foganatosítsák. 
A Szibériában tartózkodó foglyok semmit 
sem tudnának kezdeni, ha az orosz kormány 
egyszerűen szabadoknak nyilvánítaná őket, 
anélkül, hogy szállítási eszközökről és éle
lemről gondoskodnék. Bizonyos azonban, 
hogy a kérdést kedvezően oldj k meg és 
az e'ső fogolyszállitmány már a legközelebbi 
időkben elindul hazafelé. Az Ukrajnában 
élő foglyok helyzete sokkal kedvezőbb. Az 
ottani meglehetősen nagyszámú fogoly a 
legnagyobb gyorsasággal útra fog kelni. 
Ezzel szemben az Ukrajnába való foglyokat 
mi is a legrövidebb időn belül hazaszál
lítjuk

Az utolsó fiuk és a sokgyermekes 
apák kímélése. A király 1917. évi szep
tember 11-én kelt legfelsőbb parancsiratban 
elrendelte, hogy oly családok utolsó éle tben 
maradt fiai, amelyeknek két vagy több fia 
már elesett, vagy a harctéren s erzett sebe
sülés, vagy betegség, avagy a hadi fára
dalmak folytán elhalt, továbbá hat vagy 
több ellátatlan gyermekes apákat, akik 
gyermekeik fönntartásáról gondoskodni 
kötelesek, az esetben, ha a harcoló csapa
tokhoz lenn nek beosztva és nem tartoznak 
a hivatásos állományhoz, oly harctéri szol
gálati helyeken alkalmaztassanak, ahol az 
illetők nincsenek kitéve az ellenség á'landó 
tüzhatásának. A legfelsőbb parancsirat 
értelmében a honvédelmi miniszter intéz
kedett, hogy azok hozzátartozói, akiknél a 
legfelsőbb parancsiraiban meghatározott 
előfeltételek megvannak, az elsőfokú köz- 
igazgatási hatóságnál rövid kérvényt adja
nak be. Ezt a kérvényt, ha az a hadra 
kelt seregnél beosztotta ra vonatkozik, a 
harctéren levő illető ezred parancsnoságá- 
hoz kell címezni és benne a kimélendönek 
beosztását és tábori póstaszámát is fel 
kell tüntetni. A póttesteknél ideiglenesen 
beosz.iott;kra is a kérvényt az illető pót- 
zászlóaljparancsnogsághoz kell címezni. A 
kérvényhez családi értesítőt kell csatolni, 
amelyről a kímélésre tekintetbe jövőnek 
ilyen igényei kétségtelenül kivehető. A 
családi értesítő adatait a polgári hatóság 
igazolja.

A n a g y v i l á g b ó l .
Kicserélik az internáltakat. Az osz

trák-magyar és orosz bizottság megállapo
dásra jutott az internáltak kölcsönös ki
cserélése tárgyában. Lehetőleg rövid idő 
alatt visszaszállítják hazájukba kölcsönösen 
a következőket: leányokat, asszonyokat, 16 
éven alul és 45 éven felül levő férfiakat; 
16 és 45 év között levő férfiakat, akik a 
katonai szolgálatra alkalmatlanok; az or
vosokat és papokat korukra való tekintet 
tűikül.

Meghalt a volt szultán. Abdul Hamid 
volt szu tán, kit évekkel ezelőtt az u. n. 
ifjú törökök pártja megfosztott trónjától,

meghalt. Konstantinápolyban temették el. 
A temetés uralkodót megillető dísszel ment
végbe

A Harangszó perselye.
.A jótékonyságról pedig és az adak o z á s r ó l  el ne felejtkezze'ek, mert ilyen 

áldozatokban gvönvörkijdik az Isten.*
Zsid. lev. XIII , 16. v.

A HARANGSZÖ terjesztésére eddig 
befolyt: 673 78 K. Újabban adakoztak: 
Evangéliomi egyesület adománya 100 K. 
özv. Borbás Józsefné Váczszentlás/.ló 91 60 
K, Káldos Isiván hadnagy a harctérről 20 
K. Ev egyház adománya Nagyvárad 13 K, 
Boros Esztike Nemescsó, Kapi Béla piisp. 
Szombathely, Ev. nöegylet adó nánya Nagy
várad 10—10 K, Kámondy Eleonóra Kis- 
kámond 8 K. Koritsánszky Ottó a harctérről, 
Leik hiv. Lajtaujfalu 6 - 6  K, Csengey 
Kálmán Rákospalota 5 40 K, Takács Zené 
Tárnokréti Bejczi Sándorné Körmend. 
Staedel Vi'mos táb leik. Nagyvárad 5 —5 
K, Balogh Gyula Sopron, Mosolits Istvánná 
Bük, Ágoston Sándor Felsöság, ifi. Horváth 
Kálmánná Acsád 4—4 K, dr. Mendélényi 
Jánosné Szombathely 3 60 K, Lang János 
Sárszentmiklós 2/80 R, Erdélyi István Rábca- 
kapi 2*40 K, Ágoston Gizella Felsöság, 
ö/.v. Gernyi Petemé Körmend 2—2 K, 
Böjthe Jánot Homokkomárom Kovács Jó
zsef Mezőhegyes, Ritter József Felsőőr 
180—1*30 K, Soós Péter Sopron, Ajkay 
Béla Répczeiak, Horváth Miklós Győr, 
Varga Ferenc Gyömöre, Stiedl András 
Palapuszta, Asbcth János Szombathely 
140—140 K, Kunszt Sándor Tárnokréti 
1 20 K, Koltay János Zalalövő, Benke 
Ferencné Tiszaföldvár, Lang Henrik Dom
bóvár, Lang János Lajoskomárom 1 — 1 K, 
Pintér János Mosonszentmiklós, Szentes 
István Révfülöp, Gaál Lajosné Mozökomá- 
rom, özv. Beniczky Józsefné Bpest, ö/v. 
Fodor Józsefné Mersevat, Balazs Lajos 
Szombathely, Mesterházy Károly Sopron- 
keresztur, Sass János Rákospalota, Kovács 
Lydia Bpest, Póczak Lajos Domonkosfa, 
Hirschler István Csepreg, Roth István Töl- 
lőspuszta. Bakó Pál Nagygeresd 43—40 f, 
Csete l erenc Kemenesszentmárton 20 f 
Összesen 1001 98 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt; 36 56 
K Újabban adakozott: özv. Kecskés Ist
vánná Ujmalomsok 2 K. összesen 38 56 K.

Hadi árváknak eddig befolyt: 66*30 K 
Újabban adakoztak : özv. Kecskés Istvánná 
Ujmalomsok 6 K, Hera János Czák, N. N. 
5 5 K, ifj Horváth Kálmánné Acsád 4 K, 
Stiedl András Páta- puszta 2 K, Láng Janos 
Sárszentmiklós 1 K. Összesen 89 30 K

Vak katonáknak eddig befolyt; 75 10 
K. Újabban adakoztak : özv. Kecskés Ist- 
vénne Ujmalomsok 6 K, özv. László Ká
rok né Alsómesteri, Héra János Czák, N. N. 
5 - 5  K, ifj Horváth Kálmán é Acsád 3 K, 
Stiedl András Páta-puszta 2 K, Láng János 
Sárszentmiklós 1 K. Összesen 102*10 K.

Rokkant katonáknak eddig befolyt: 
21 K. Újabban adakoztak: özv. Kecskés 
Istvánná Ujmalomsok 6 K, Láng János 
Sárszentmiklós 1 K. Összesen 28 K.

Ev. nyomdára adakozott; ifj Horváth 
Kálmánné Acsád 5 K.
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Szerkesztői üzenetek:
Régi olvasó. Megrendeléseket most is 

elfogadunk Az eddigi számokat, miga készlet 
tart, pótoljuk. Ha, amint írja, vezetőik még 
ennyit is restelek megtenni, gyűjt e össze 
akárki a megrendelők neveit és ossza szét 
kösztük az egy csoportban küldendő lapokat. 
Örülünk, hogy a régi olvasók magúktól híven 
kitartanak és szive-en várják hétről hétre 
lapunkat Senki sem szeretné jobban, mipt 
mi, ha egész éven at minden vasárnapra 
bekopogtathatnánk olvasóinkhoz. Sok min
dent szeretnénk evang. népünknek megírni, 
de nem tudunk neki helyet adni, pedig 
tudjuk, hogy nyáron is akadna hetenként 
egy szám átnézésre olvasóinknak idejük. 
S'ivböi üdvözöljük — Érdeklődő. Igaz. 
Amint a múlt szamunk hírei közt megírtuk, 
az orosz forradalom vezetői: Lenin, Trocki 
és Krilenkó zsidók Ezt a magyar zsidóság 
lapjából, az „Egyenlőségéből vettük. A 
mag\ar szociálísták stocholmi kiküldöttei 
szintén zsidók voltak, névszerint: Kunfi 
Zsigmond, Bokányi Dezső, Garami Ernő, 
Weltner Jakab és Buchinger Manó. Utolsó 
kérdésére nem felelhetünk. — Egy árva 
leány. A kérde ett címet itt a szerk. 
üzenetekben nem közölhetjük Szíveskedjék 
az Ön címét a .Harangszó“ kiadóhivatalá
nak (Körmend) megírni, hogy a kérdezett 
címet megírhassuk.

N yilván os  n yugtázás .
A dombóvári ág. hitv. evang missziói 

egyházközség e nöksége hálás szívvel mond 
köszönetét mindazoknak, akik templom
alapjára kisebb-nagyobb összegeket adomá
nyoztak. A nemesszivü adakozók névsorát 
az alábbiakban közöljük : Mesterházy Sán
dor 4 K, Nemespátrói gyülekezet 6 K, 
Bakonyszentlászlói gyűl. 5 K, Batizfalvai 
gyűl. 10 K, Czékus László Abaujszántó 2 
K, Lébényi gyük 20 K, Dr. Zsigmondy Jenő 
Budapest 50 K, Dobronyai gyűl. 3 K, 
Osztrolukai gyűl. 4 K, Szemlaki gyűl. 15 
K, Torzsai gyűl 5 K, Kölcsey gyűl. 2 K, 
Bándv Endre Léva 5 k, Breznóbányai gyűl. 
12 K, Tiszaföldvári gyűl. 5 K, Porrogszent- 
királyi gyűl. 20 K, Lathureczky László 
Assakürt i0 K, Galgon Jaske gyűjtése Sör- 
kut 45‘50 K, Szenicei gyűl. 4 K, Kiss Gyula 
Óverbász 10 K, Dr. Jamniczky Ottó 6 K, 
Szilsárkány! gyűl. gyűjtése 7083 K, Alsó- 
szelezsényi gyűl. 5 k, Honátz Pál Marton- 
háza 2 K, Báró Solymossy Lajos Apatelek 
100 K, Török Géza Apatelek 20 K, Klein 
Péterné Dombóvár 100 K, Tatrangi gyűl. 
5 K, Krizsán Iván Lár 10 K, Schöll Károly 
Sopron 10 K, Gróf Eszterházy Pál urod. 
igazgatósága Réde 0 K, Legéndi gyűl. 10 
k, Horhátí gyűl. 2 K, Aszódi leánynevelő 
intézet 20 K, Szászpelsőczi gyűl 3 K, 
Moravcsik J. 2 K, Gvurátz Ferenc Pápa 
10 K, Ruszkini gyűl. gyűjtése 20 K, Dr. 
Fischer Gyula Győr 20 k, Bánki gyűl. 2 K, 
soproni líceum tanári testületé 20 K, Var- 
sádi gyűl. 2443 K. Hegyeshalomi gyűl. 4 
K, Losoncz Tainási-i gyűl. 10 K, Rimabá
nyai gyűl. 2 K, Farkas József 1 K, Nauer 
György Temesvár 5 K Schätzei Károly 
Pozsony 20 K, Czinkotai gyűl 2 k, Bikácsi 
gyűl. 20 K, Felsőszeli-i gyűl. 2 K, Dr. 
Zsilinszky János 50 K, Budaméri gyiil. 3 
K, Ménhárdi gyük 5 k, Keler Napoleon 
Budapest 100 K, Batizfalvai gyűl. 10 K, 
Frey János Kaposszekcső 20 K, Szentiványi

József Beje ICO K, Orosházai gyűl. 5 K.
Egyházközségeink, hitrokonaink további 

szives támogatását tisztelettel kéri az egy- 
községi elnökség.

A bere'rtompaházi ifjúságnak a Vörös- 
kereszt egyesület javára rendezett táncmu
latságán az összes bevétel volt 279 K, a 
kiadás 100 K, péntári maradvány, mint 
tiszta jövedelem 173 K.

Felülfizettek a következők : Káldy Ottilia 
10 K, Firll Márton, Somogyi Károly, Kreder 
Ignác, Schlesinger Lajos, Ments Eszti, Fehér 
József, Mészáros István 5—5 K, özv. Halász 
Istvánné, Adorján Lajos, Horváth József 
2—2 K, Fülöp Zsigmond, Németh József, 
Németh János, Király Eszter, Németh Ferenc, 
Seregély Lajosné, Pfeifer Gyula 1 — 1 K.

Az olvasó közönség köréből.
Nyílt levél a szerkesztőséghez.
Nagytiszteletii Uram !

Mély megillelődéssel olvastam a 
»Harangszó« f. évi 7-dik számában 
»Meddig alszunk ?c c. cikket. Szo
morúan látom ebből, hogy egyházunk 
legjobbjai, legtehetősebbjei még min
dig nem mozdultak meg egy olyan 
fontos ügyben, amilyen a felállítandó 
ev. nyomda ügye Ha a legelsők nem 
mozdulnak meg, meg kell mozdulnunk 
nekünk az utolsóknak. Mint teljesen 
apátián, anyátlan szegény árva, ki 
gimnáziumi tanulmányimat egyedül 
az anyagiak híján voltam kénytelen 
félbeszakítani s léptem a kereskedői 

[ pályára, lelkiismeretem szavára hall
gatva első keresményemből ezennel 
jegyzek 4 drb. részvényt, 200 K ér
tékben. Ezzel akarok tanúságot tenni, 
hogy a sajtónak hatalmát közelebbről 
csak a mi kedves kis lapunknak a 
»Harangszó * -nak nagy áldását a maga 
teljes mértékében értékelni tudom az 
ember küzdelemteljes életében.

Szentgotthárd, 1918. febr. 18.
Tisztelettel 

Salber Károly 
kereskedő segéd.

Olvassuk  a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a lesrfőbb kinca 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Február 24. vasárnap, Róm. 8, 31—39.
„ 25. hétfő, 1. Tim. 1, 15-17.
„ 26 kedd, 1. Péter. 1, 17—21.
„ 27. szerda, 1. Móz. 22, 1—10.
„ 28. csütört., Róm. 4, 1 — 8.
„ 29. péntek, Ap. csel. 16, 25—32.
„ 30. szombat, Róm. 5, 1—11.

Hirdetés.
Intelligens idősebb leányt vagy 

özvegyet keresek házvezetőnőnek 
űricsaládhoz, özv. Németh Sándorné. 
Kunhegyes.

H ivata los és közérdekű  h ir 
detés d ija  m in d e n  szó (i fi ll.  
E gy  Vá oldal egyszeri h irdetés  
vittra betűkkel 12 kor. S-Szovi 
h ird e tésn é l 10  %  engedm ény.

Hosszabb névsort csak olyan  
egyházból k ö z lü n k , ahol n a 
gyobb szá m ú  e lő fize tü n k  van  
és egy-eyy  név d ija  6* fi ll.

A  h ird e tés i d íj  K örm en d re  
kü ld en d ő .

Keresek falura gyermektelen evang. 
papicsaládhoz szolgálatba 14 év kö
rüli magyar vagy német nyelvű leányt, 
lehetőleg hadiárvát, aki nem annyira 
nagy fizetést, mint inkább jó bánás
módot kíván. Jelentkezés levélben 
következő címre: Evang. lelkész,
Vágod, u. p. Qyöngyösfő. (Vas m.)

Az alsószelezsényi (Bars m.) evang. 
egyház, miután lel készi hivatalát 
Aranyosmarótra helyezte át s a lel
kész is ott lakik, Alsószelezsényben 
levő 25 hold földjét, két kertet, a 
paplakot, iskolát, tanitólakot jutányos 
és kedvező feltételekkel hosszabb 
időre bérbe adná két evangélikus 
családnak. Jóravaló, szorgalmas em
bereknek nemcsak a megélhetés lenne 
biztosítva, hanem vagyont is gyüjt- 
hetnének. Akik érdeklődnek s bővebb 
felvilágosítást óhajtanak, forduljanak 
Fizély Ödön evang. lelkészhez Ara- 
nyosmaróton.

Katonák, tanulók részére 127 ma
gyar és 120 német vallásos hasafias 
és legújabb temetési énekeket tartal
mazó részben kottás

Kis Énekeskönyv.
Könnyen zsebretehető és úgy a 

magyar, mint a német istentiszteletnél 
használható. Egy katona ezt Írja: 
»Értékesebb ajándékot nem kaphattam 
volna. A nóta nálunk olyan, mint a 
falat kenyér. A sok szép és komoly 
vallásos és hazafias dalokból napon
kint éneklünk. A dal elfeledteti fára
dalmunkat és felkelti reménységünket « 
2 korona 10 fillérért megrendelhető 
szerzőnél, Vértesi Zoltán ev. lelkész
nél Magyarboly Baranya m.

Házvezetőnőnek elmenne magányos 
úrhoz középkorú nyugdíjas özvegy, 
ki a háztartás minden ágában jártas. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban, 

Szentgotthárdon.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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E lő f i z e té s i  á r a  8 6  s z á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 0 0  r, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  O Y É K É N Y E 8 -re  ( S o m o g y  m e g y e ) ,  e lő f i z e t é s i  d i j a k  
a H A R A N Q 8 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K O R U E N O - r e ,  r e k l a m á c i ó k  S Z E N T O O T T H Á R D - r a  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. l e lk é sz  é s  tanító.

„ Ig a z  b e s z é d  ez  é s  t e l je s  e l fo g a d á s ra  m é ltó , hogy K ris z tu s  J é z u s  a z é r t  j ö t t  e v ilá g ra ,  hogg  m e g ta r ts a  a b ű n ö s ö k e t .“  T im ó th . 1 . 1 5 .
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Beteg leány imádsága.
Könyörülő én Istenem,
Ki segít rajtam, ha Te nem?
Lásd meg a te betegedet,
Aki balzsamodért eped !

Virágkoromnak idején 
Biztatott ezer szép remény,
A Te Ígéreted szerént
Nem csalhat meg engem, szegényt.

Bízom, óh örök Irgalom,
Nem hullhat éjbe hajnalom,
Nem hervadhat el szomorún 
Az én menyasszony-koszorúm.

Atyám, kinek jósága nagy,
Kérlek, engemet el ne hagyj! 
Leborulok trónod előtt:
Adj hitel, megnyugvást, e rő t!

Mig panaszom Eléd hozom 
S könnyek között imádkozom: 
Hallom a mennyből szózatod, 
„Leányom, légy megáldatott!

Bár most betegség, bu epeszt,
S válladon a súlyos kereszt:
Tűrj békével még kiragyog 
A felhőbül a te napod !“

Hallom, Atyám, a szent vigaszt, 
S mélyen szivembe zárom azt. 
Életemet mindszüntelen 
Hálásan Néked szentelem !

SÁNTHfl KAROLY.

„Én elölm egyek.“
Lukács 22, 40: „Imádkozzatok, hogy 

kisértetbe ne essetek.“
Ugyan mire hiv fel minket a böjti 

időszak inkább, mint az imádkozásra? 
Maga az Ur is miként imádkozott! 
Imádkozva kezdte meg gecsemánéi 
küzdelmét és a keresztfán az utolsó 
szava is ima volt; és mindenekfelett 
erre hivta fel tanítványait: »Imádkoz
zatok! vigyázzatok és imádkozzatok, 
hogy kisértetbe ne essetek!«

Amit mi az Ur gecsemánékerti 
küzdő szeretetének köszönhetünk, az 
a legjobb példakép a mi életünk szá
mára, különösen az élet minden

gyötrelmes órájára és gyötrelmes 
éjszakájára. Ne szégyeneljük magun
kat, ha aggódunk is valami súlyos 
csapás miatt, ha gyászt hoz is reánk 
a szenvedés és bánat! Csak ez az 
aggódásunk, ez a félelmünk mindig 
a mi Atyánkhoz térítsen bennünket! 
Vajha szomorkodásunkhoz és csügge- 
désünkhöz járulna hozzá az imádko
zás! Az Ur azt mondja: »Imádkozza
tok. hogy kisértetbe ne essetek!« 
Csák az imádkozó lélek tud megnyu
godni Isten akaratában, csak az tud 
igy szólni: Uram, rettent ugyan
szeretteimnek a fájdalma, gyengesége, 
és elveszítése, rettent a saját halálom, 
— mii'dazáltal ne úgy legyen, amint 
én akarom, hanem amint Te akarod. 
Ha az a Te akaratod, hogy nekem 
meg kell halnom, akkor az én aka
ratomnak is annak kell lennie. Ezután 
már egyáltalában nem azon leszek és 
nem azt kértem, hogy az én akaratom 
érvényesüljön, hanem hogy : »Legyen 
meg a Te akaratod!«

Ha életünk legfőbb példaképét a 
szenvedéstörténetból választjuk, akkor 
áldott lesz a mi böjti időnk. G. Zs.
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Vilmos császár az ukrán békéről.
Az Ukrániával való békekötés al

kalmából Hamburg lakossága hódoló 
menetben vonult el Vilmos császár 
előtt, aki a polgármester üdvözlő 
szavaira válaszolva, köszönetét mon
dott az ünneplésért és a polgármester 
meleg üdvözlő szavaiért.

Kifejtette, hogy a mai nehéz idők
ben mindenki kénytelen áldozatokat 
hozni és közös gond és gyász egye
sit ma mindenkit, Emlékeztetett arra, 
hogy ugyanezen a helyen állott 1871- 
ben, amikor Hamburg lakossága a 
nagy győzelemről szóló hírek hatása 
alatt megboldogult anyjának mutatták 
be hódolatukat.

Nem sejtettem, úgymond akkor, 
hogy küzdenem kell annak megtartá
sáért, amit akkoriban nagyatyám és 
atyám szereztek. Bizonyos, hogy az 
Istennek van valami célja német né
pünkkel. Ezért kerültünk a megpró
báltatások iskolájába és minden gon
dolkodó ember meg fogja engedni, 
hogy erre szükség volt. Helytelen 
utakon jártunk. A Mindenható a mai 
kemény megpróbáltatásokkal megmu
tatta, merre járjunk. Ugyanakkor 
azonban a világ többi népei sem jár
tak a helyes utón és Isten megkísé
relte, hogy azokat is helyes útra 
terelje. A történelemből tudjuk, hogy 
elsülyedt a római birodalom, szét- í

foszlott a frank birodalom és ugyan
így a német régi birodalom is, mert 
nem jártak helyes utón. Most felada
tokat bízott reánk. Nekünk németek
nek, akiknek még eszményeink vannak, 
jobb idők előidézésére kell töreked
nünk. Nekünk harcolnunk kell a 
jogért, a hűségért és az erkölcsért. 
A mi Istenünk a békét akarja, azon
ban olyan békét, amelyben a világ 
arra törekszik, hogy igazat és jót 
cselekedjék. Nekünk kell hoznunk a 
világnak a békét! Mi meg fogjuk ezt 
tenni minden módon.

Az ellenség, melyet hadsere
geink megvertek, belátja, hogy nem 
használ többé a küzdelem és aki 
nekünk a kezét nyújtja, megkapja a 
kezünket. Belecsapunk. Azt azonban, 
aki a békét nem akarja elfogadni, 
hanem ellenkezően, saját és népe 
véréi ontva, nem akarja a békét, azt 
kényszeríteni kell reá. Ez a mi fela
datunk most. Ezért kell dolgoznunk 
valamennyiünknek férfiaknak és nők
nek. A szomszédos népekkel barát
ságban akarunk élni. Előbb azonban 
el kell ismerni a német fegyverek 
győzelmét. Csapataink tovább is ki fog
ják ezt vívni a nagy Hindenburg alatt. 
Akkor el fog következni a béke, egy 
béke, úgy, amint arra szükség van. 
A német birodalom erős jövője né
zőpontjából és a mely a világtörté
nelmet befolyásolni fogja. (Élénk éljen -

kiáltások ) Segítsenek ebben bennün
ket az Ég erős hatalmai, ezért min
denkinek az iskolásgyermektől az 
aggastyánig egy gondolatban kell 
élnie : Győzelem és béke !

A választótanok.
111 A baptisták.

A baptisták, vagy mint magukat 
nevezik, »keresztelt keresztyének« 
felekezete Angliában keletkezett, ahon
nan eljutott az Északamerikába és 
Németországba is. Németországban 
különösen Hamburg városában volt 
tekintélyes gyülekezete a baptistáknak. 
Hamburgban több magyar vándor- 
legény megismerkedett a baptista 
felekezet tanaival és ezek 1846-ban 
Magyarországon is kezdtek tanaiknak 
híveket toborozni, de buzgólkodá- 
suknak tartósabb sikere nem lett. 
1873-ban azonban Mayer Henrik 
asztalos, az angol bibliatársaság 
ügynöke kezdett baptista módon pré
dikálni és keresztelni a fővárosban. 
Bejárta a vidéket is és lett is műkö
désének annyi eredménye, hogy 
1884-ben már &59 általa megkeresz
telt baptista volt az országban. A 
felekezet központja a főváros maradt, 
onnan küldözget téritő tanitókat az 
ország különböző részeibe. Ma már 
több ezerre megy a baptista felekezet

T arca.
Találkozás.

A cserjés között egymásra bukkannak, 
Megdöbbentőn, bután, váratlanul;
Egy pillanatig nem mozdul a lábuk, 
Összenéznek kérdőn, ártatlanul.

De aztán ép oly meglepő készséggel, 
Lábhoz teszi mindkettő fegyverét;
S csendes örömmel, szelíd mosolygással, 
Megszorítják hosszan egymás kezét.

Rágyújtanak és ismét összenéznek,
Át a cigaretták kékes füstjén . . .
A gondolatuk, az ott jár valahol,
Ott a Néva meg a Tisza mentén.

Nem szólnak semmit, mégis értik egymást, 
A szőke orosz, meg a barna magyar. . . 
Mert a tengernyi sok kínszenvedés után, 
Mindkettő élni, csak élni akar!

GYŐRIK GYÖRGY.

A temető nélküli város.
Elbeszélés. Irta: Fábián Imre. 2

A nyári \irág elhervadt, megfagyott 
a beköszöntő télen, de azért Leveli 
Józsefné akkor is megkereste a csont
keményre fagyott sirdombot, mikor

virágot öntözni nem lehetett rajta 
többé. Gyermekeit nem vitte magával 
a rövid hideg téli napokon. Egyedül 
jobban kitölthette fájdalmát az esti 
félhomályban. Azalatt otthon a három 
gyermek, mint három anyátlan ma
dárfióka fészekben, összebújva várták 
az édesanyát kicsi szobájukban.

Nem soká járhatott Leveli Józsefné 
a fagyos sirhalomhoz. A sok bánat, 
az örökös munka, a családfenntartás 
fáradtsága megviselte amúgy is gyönge 
szervezetét. Amint a nyári virágok 
egymásután elszáradtak, megsárgul
tak, úgy száradt el az 6 arca, úgy 
fonnyadt el az ő egészsége is. Mikor 
az első hó leesett, szokott temetői 
útját fel nem adva, ott térdelt a bóban, 
meghütötte magát, ágynak esett. Az 
orvos azt is hamar megmondotta, 
hogy nem sokáig nyomja a betegágyat, 
mert a nagymérvű tüdőgyuladást, 
amibe esett, ez a gyenge szervezet 
ki nem birja,

Erős láz gyötörte éjjel és nappal. 
Ha szomorú volt eddig a kis ház 
képe, most lett szomorú igazán Az 
apa betegségi ideje s a mostani idő 
között csak az volt a különbség,

hogy a félénken összehuzódó gyer
mekek között az anya helyét a nagy- 
néne tölti be. Hullatta könnyeit, ha 
az ágyon vívódó betegre, vagy az 
apró gyermekekre tekintett. Mi lesz 
veletek, szegény apró árvák ? Kér
dezte sokszor inkább csak önmagától.

Mintha csak erre a kérdésre adott 
volna választ a beteg lázálmában : 
kicsikéim, nézzétek, jön édesapátok. 
Jön és hiv bennünket, készüljetek 
hamar! Menjünk vele, azt mondja, 
gyönyörű helyre vezet bennünket. 
Nála minden együtt lehetünk, készen 
vagytok-e ? Öltsétek fel ünneplő ru
hácskátokat, nem leszünk többé 
egyedül !

A gyermekek még félénkebben hú
zódtak össze a nem értett beszéd 
hallatára. Csak kilenc nap kellett 
hozzá, a lázas ajkak elnémultak, 
meghidegedtek, a szenvedő tagok 
megpihentek. A kicsi udvar teljesen 
megtelt gyászolókkal. Nem maradt 
szem szárazon, mikor a koporsó 
mellett meglátták a három zokogó 
gyermeket. A temetőben »zengett a 
bucsu-ének«, megint >a kapa meg
csillant«, mint egy évvel előbb. A
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híveinek a száma. A felekezet újab
ban az államtól való elismertetését 
is kérelmezte, amit 1905-ben el is 
nyert.

A baptisták (keresztelő) szigorúan 
ragaszkodnak ahhoz, hogy csak föl- 
nőtteket keresztelnek meg és a ke
resztelést viz alá merítéssel végzik, 
amint az szokásos volt az apostolok 
és az őskeresztyének idejében. A 
gyermekek megkeresztelését azért 
vetik e l; mert 2. a keresztségben 
bünbocsánatot nyer az ember, a 
kis gyermekek pedig még semmi 
bűnt sem követtek el, tehát nekik a 
bünbocsára szükségük nincsen; mert
3. szerintük Jézus ezen szavai alap
ján : »Elmenvén, tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket, megkeresz
telvén őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében,« csak 
azokat szabad megkeresztelni, akik 
kér. vallásban már alapos oktatást 
nyertek, ilyenek pedig a kis gyermekek 
nem lehetnek; mert 4. Jézus azt 
mondja: »Aki hiszen és megkeresz- 
tekedik, üdvözül, aki pedig nem hi
szen, elkárhazik,« a kis gyermekek
nél pedig nem lehet szó a kereszt- 
ségnek az elengedhetetlen föltételéről, 
a hitről; és végül mert 5. a gyer
mekek megkeresztelése az apostolak 
korában sem volt szokás. — A ke- 
resztségről szóló tanításukon kívül a 
baptisták az úrvacsorát csak emlék-

I vacsorának tekintik és elfogadják az 
előreelrendelés tanát. Lelkészi hivatal 
nincsen náluk, csak tanítóik, elöljá
róik vannak, de ezeken kivül is bárki 
prédikálhat a gyülekezetben. Temp
lomra /lines szerintük szükség. A 
baptisták jó keresztyéneknek csak 
magukat tartják és dicsekesznek azzal, 
hogy akik hozzájuk csatlakoznak, 
azok erkölcsileg uj emberekké lesznele: 
lemondanak a szeszes italról és a 
dohányzásról stb.

Mi rendszerint az újszülött gyer
mekeket részesítjük a keresztségben 
és erre a baptistákkal szemben alapos 
okaink vannak. Ezek az okok a 
következők: 1. Igaz, a Szentirás
seholsem rendeli el a gyermekek 
keresztségét, de ebből még egyáltalán 
nem következik, hogy el kell vetni 
a gyermekkeresztséget, mert pl. temp
lomok építését sem rendeli el a 
Szentirás és mégsem romboljuk le 
azokat. A baptistáknak a Szentirásra 
való hivatkozása csak akkor állhatna 
meg, ha ki tudnák mutatni, hogy a 
Szentirás a gyermekkeresztséget meg
tiltja, csakhogy ezt igazolni nem 
tudják. 2. Az az állítás sem helyes, 
hogy a kis gyermekeknek a kereszt
ségben közölt bünbocsánatra szüksé- 

1 gük nincsen, mert az eredendő bűn
nek a súlya mindenkit terhel, terheli 
a kis gyermekekét is, akikben épen 
a velük született bűnös hajlamoknál

fogva igen korán hajtani kezdenek a 
bűnnek a csirái. 3. Arra nézve, hogy 
csak a kér. vallásban való előzóleges 
alapos oktatás után szabad valakit 
a keresztségben részesíteni, szintén 
hiába hivatkoznak a baptisták az 
apostolok eljárására, mert az apos
tolak minden hosszas tanitgatás nél
kül megkeresztelték azokat, akik 
Krisztust Üdvözítőjüknek elismerték 
és ezeknél a gyökeres megtérést 
épen a keresztségnek a hatásától 
remélték. Mi is ettől várjuk a kis 
gyermekeknek a megszentelt, uj élet
ben való járását. 4. Mi is valljuk, 
hogy a keresztség elengedhetetlen 
föltétele a hit, de azt már nem fo
gadjuk el, hogy a kis gyermekeknél 
a hitről szó sem lehet, hiszen a hit 
alapjában véve lelki fogékonyság az 
isteni dolgok iránt, ez a lelki fogé
konyság pedig csirájában minden 
bizonnyal megvan a kis gyermekek
ben is. Sőt ebben a tekintetben a 
kis gyermekek keresztsége jogosul
tabb, mint a fölnőtteké, mert azok
ban nagyobb a lelki fogékonyság, 
mint emezekben. A fölnőtteknek maga 
Krisztus mondja: »Aki nem úgy
fogadja az Isten országát, mint a 
gyermekek, semmiképen nem megy 
be abba.« 5. Végül azzal az állítással 
szemben, hogy a gyermekek meg
keresztelése az apostolak korában 
sem volt szokás, hivatkozunk Ori-

kiilönbség csak az volt, hogy nem ; 
volt ott a siró édesanya, azaz ott 
volt, de most húzták rá a hűvös 
hantokat, sírjára tették az uj fake
resztet.

Két sirhalom egymás mellett, két 
fakereszt egymás szomszédságában 
maradt meg a három árva számára 
a két szerető szülői szívből.

Mindenük ott volt a temetőben, 
semmijök, senkijök nem maradt a 
régi otthonban. Otthonuk is olyan 
csendes volt, mint a temető. Róza a 
legnagyobb átértette már, mit vett el 
tőlük újból a temető. Most még többet, 
mint az édesatyja temetésekor. Most 
elvette otthonukat is. Milyen borzasztó 
is — gondolta sokszor — az a te
mető Apjukat elvette, azután anyjuk 
is addig-addig járt oda, mig azt is 
ott tartotta a temető. Ahányszor át
lépték a temető kapuját, mindig az 
jutott eszébe, hogy aki sokat idejár 
— mint édesanyja — annak sirt ásnak 
itt és örökre itt kell maradnia. Milyen 
jó is volna, ha nem volna temető — 
gondolta. Ha nem volna temető, volna 
édesapánk, édesanyáhk. Milyen jó 
volna ott lakni, ahol nincsen temető.

A magukra maradt árvákat a ro
konok fogadták magukhoz. Róza, a 
legidősebb a szomszéd faluban lakó 
nagynénihez került. Ő férjével együtt 
megélemedett már, gyermektelenek 
voltak, azért azt vették magukhoz, 
akivel kevesebb vesződség lesz, aki 
esetleg kisebb dolgokban már segít
ségükre is lehet.

Alig négy évig élhetett Róza za
vartalanul a szerető rokonok házában. 
Hiába félt a temetőtől, hiába szerette 
volna elkerülni az odavezető utat, 
újból is rákellett lépnie a fájdalmas 
útra.

Szegény árvák szülőik elvesztésével 
elveszítettek mindent, úgy látszott 
már nincs elveszteni valójuk. Mégis 
veszitenie kellett még Rozikának. Az 
újabb veszteségek szinte úgy megráz
ták lelkét, mint a régebbiek. Szüleit 
szerette legjobban, de a tiz éves 
gyermek mégsem érezte olyan nagyon 
magát szülő nélkül elhagyatottnak, 
mint a tizenöt éves leány. Akkor 
csak pillanatokra tudott erőt venni 
rajta a szomorúság, azután győzött 
benne a természetes gyermeki vi
dámság. De most át tudta tekinteni

mindazt, a csapást, ami érte.
A csapások pedig gyors egymás

utánban követték egymást. A jó öreg 
nagynéni hirtelen elveszítette férjét. 
Az öreg férfi erejét megőrölte a 
hosszú élet. Rövid betbgség után 
szépen elaludt.

Amilyen csendesen ő elaludt, olyan 
fájdalommal fogadta a nagynéni a 
csapást. Hosszú ideig éltek szép 
egyetértésben, ha magas korban jött 
is a halál, nehéz volt a válás nagyon. 
Ha a hatalmas törzsnek főágát letöri 
a szélvész ereje, lassan elpusztul az 
egész törzs is.

Nem is csoda hát, hogy veszteségét 
elfeledni nem tudta. Együtt jártak a 
lemetőbe. Róza most már a második 
temető útját taposta, amely soktól 
rabolta meg életében. Tehetett-e róla, 
ha most megint az a gondolata tá
madt, mint édesanyja temetésén, hogy 
aki sokat jár a temetőbe, az mihamar 
a temető lakója lesz. Aggódva figyelte 
nagynénje életét. Sokszor ültek órák 
hosszán át szótlanul. Sokszor láthatta 
a hallgatás ez ünnepélyes perceiben, 
ha nénje tekintetét kereste lopva, hogy 
annak ráncos arcát gördülő könnyek
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genes egyházi atyára, aki szerint 
»az egyház a kis gyermekek meg- 
keresztelésére az apostoloktól vette 
a hagyományt« és a Kr. u. 200 körül 
élt Tertullianusra, aki azt mondja, 
hogy az ő idejében már szokás volt 
»a gyermekekké’ a keresztséghez 
sietni.« De még magában az újszö
vetségben is azt olvassuk a filippi-i 
tömlöctartóról és egy Lidia nevű 
asszonyról, hogy »megkeresztelkedett 
mind az ő egész ház népével együtt;« 
föltételezhetjük, hogy a háznép között 
gyermekek is voltak. — De ezeken 
kívül is még két ok szól a gyermekek 
keresztsége mellett. Az egyik az, 
hogy, maga Krisztus mondja: »En
gedjétek hozzám jönni a gyermekeket 
és ne tiltsátok el ókét, mert ilyeneké 
az Istennek országa«, a másik meg 
az, hogy Krisztusnak ezen szavai 
szerint: »Ha valaki nem születik
viztől és Lélektől, nem mehet be az 
Isten országában«, az Isten orszá
gába való bejutásnak a rendes útja 
a keresztség. Egyházunk tehát igazán 
Krisztus akarata szerint jár el, amikor 
már a kis gyermekeket is részesíti 
a keresztségben.

A baptitistáknak arra az állítására, 
hogy csak a viz alá merítéssel 
végzett keresztség lehet érvényes, 
azt feleljük, hogy a keresztség hatása 
ilyen külsőségtől,a több, vagy keve
sebb viztől nem függhet. Különben
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is, bár igaz, hogy az ős kér. egy
házban a viz alá merítéssel végezték 
a keresztséget, nagyon valószínű, 
hogy már akkor is gyakorolhatták 
azt a vízzel való meghintéssel is. 
Az első pünkösd ünnepén a három 
ezer ember keresztsége aligha történ
hetett viz alá merítéssel, mert ott 
Jeruzsálem környékén nem is volt 
akkora folyó, vagy tó amely alkal- I más lett volna ennyi embernek az 
alámeritésére. A keresztségnek a 
baptisták módja szerint való végzése 
a mi hidegebb éghajlatunk alatt 
életveszéllyel is járhatna és már ezért 
is elvetendő.

A baptisták többi tanaival, szer
vezeti és erkölcsi kérdéseivel röviden 
végezhetünk Az úrvacsorának az 
emlékvacsoraként való fölfogásával 
és az előreelrendelés tanával szemben 
már kifejtettük egyházunk íölfogását. 
A baptistáknak az az eljárása, hogy 
lelkészeket nem alkalmaznak, hanem 
csak valami iparosból, vagy földmű
vesből lett prédikátor tanít náluk a 
gyülekezetben, annál fogva helytelen, 
mert az igét tisztán és igazán csak 
azok hirdethetik, akik a Szentirás 
magyarázására tudományosan is elő
készültek. nem pedig olyan emberek, 
akik alaposan sohasem foglalkoztak 
az Isten igéjével. Azt sem helyesel
hetjük, hogy rendes templom szüksé
gességet sem látják be a baptisták,

1918. március 3.

mert az csak világos, hogy a lelki 
szükség hozta létre azokat a mi 
vallásos kegyelettel fölékesitett temp
lomainkat, amelyekben a magába 
száilani akaró egyes ember is zavar
talanul társaloghat Istenével, meg a 
hívek serege és épül a közös buz- 
góságnak a látására! Ami végül a 
baptistáknak azt a kérkedését illeti, 
hogy híveik uj emberekké lesznek 
és egyes eddigi szokásukról lemon
danak, — azt válaszoljuk, hogy ez 
nem is mindig igaz, nem mindig 
valami nagy erény, hiszen végre is, 
amint mondja az apóstól, >az Isten 
országa nem életben, vagy italban 
áll.« De meg hát más egyházakban, 
igy a mi egyházunkban is nincsenek-e 
igen nagy számban olyan keresztyé
nek. akik elhagyják bűneiket egészen 
uj életet kezdenek és igazi áldásái 
az emberiségnek ? Csakhogy mi az 
ilyen híveinkkel nem szoktunk dicse
kedni, csak az Istent magasztaljuk 
megtérésükért!

Ezzel befejeztük azoknak a tanok
nak az ismertetését, amelyekre nézve 
egyházunk a róm. kath. és a ref. 
egyháztól, meg a baptistáktól eltér 
Az összehasonításokból eléggé meg
ismerhettük, hogy a mi egyházunk 
valóban a tiszta istenigének, a Krisz
tus tanításának az alapján áll. Szív
leljük meg azért Pál apostolnak az 
intését: »Ne legyünk gyermekek,
akiket ide s tova hajt a tanításnak 
akármi szele.,. . hanem az igazságot 
követvén szeretetben, mindenestől 
fogva növekedjünk abban, aki a fej : 
Krisztusban!«

Vége. Zongor Béla.

A világháború eseményei.
A bukaresti béketárgyalásokra a 

központi hatalmak békedelegátusai 
szombaton érkeztek meg. A béketár
gyalások helye még nincsen végle
gesen megállapítva, mert vagy Buka
restben lesznek, vagy pedig a román 
főváros közelében. A központi hatal
mak képviselői kész programmal 
érkeztek a béketárgyalások színhelyére 
és el vannak tökélve arra, hogy a 
tárgyalások elnyujtását ne tűrjék. Ha 
a román békehajlandóság őszintesé
géről való felfogás nem volna helyes, 
vagy ha a béketárgyalásokon kiderülne, 
hogy Románia csak taktikázik a 
béketárgyalásokkal, akkor igen hamar 
ismét háború váltaná fel a béketár
gyalásokat. Romániával szemben 
tulajdonképpen csak Bulgáriának van
nak lényeges követelései. Németor
szágnak és a monarchiának területi

barázgálják végig. Sokszor hallhatta 
a mély sóhajokat, melyek könnyeb
bülést nem szereztek. Róza jól értette, 
hogy kinek szólnak a néma könnyek, 
fájdalmas sóhajok.

Édes jó Istenem, mért nem vettél 
el engem is, mért nem halhatunk 
meg együtt, kik annyi ideig hordoztuk ! 
a terhet együtt ? Ne hagyj soká itt 1 
várakozni engem, miután elesett életem ' 
támasza ! Sóhajtott sokszor a jó öreg.

na észrevette hangos tépelődését, 
ha látta a leány arcán a fájdalmat, 
amit szavai annál kiváltottak, gyak
ran mondta: »Bocsásd meg édes
gyermekem gyengeségemet. Te még 
nem érted meg az én panaszomat, 
te még nem tudod megérteni, hogy 
van idő, mikor az ember vágyódik a 
temető után. . . « Ha Róza megértette 
is nénje fájdalmát, mégis avval vá
laszolt, de ki maradna itt nekem, ha 
még kedves néném is elmenne a 
temetőbe? Hol lenne nekem újabb 
otthonom? Hát, akik engem szerettek, 
akiket én szerettem, minden a teme
tőbe mennek tőlem ?

A jó Isten majd itt marad veled 
édes gyermekem!

Hiába aggódott a jó leány, hiába 
igyekezett enyhíteni nénje bánatát. A 
76 esztendős szív nem tudta elviselni 
azt a bánatot, amit hitvestársa el
vesztése felett érzett. Egyszer ő is 
elaludt szép csendesen, az ő kopor
sójára is ráhúzták a hűvös földet, 
amelynek dübörgése Rózát annyi 
borzalommal töltötte el A szegény 
árva leány ismét egyedül maradt. 
Megint volt két sirhalom közel egy
máshoz a temetőben, amelneknek két 
keresztje, mintha két kinyúló kar lett 
volna, hogy magukhoz vonják azt, 
aki zokogva állott meg mellettük, a 
másodszor is árván maradó árva 
leányt. Folytatjuk.
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igényei nincsenek, ellenben gazdasági 
előnyöket és politikai biztosítékokat 
kíván szerezni magának.

Czernin gróf külügyminiszter és 
Kühlmann német birodalmi államtit
kár is szombaton megérkeztek Buka
restbe. A bukaresti béketárgyalásokon 
a monarchia részéről részt fognak 
venni Weker’e Sándor miniszterelnök, 
továbbá Szterényi József kereskedelmi 
miniszter és Serényi Béla földmive- 
lésügyi miniszter is.

Trocki újabb táviratot intézett Czer- 
ninhez, amelyben megkérdezte az 
osztrák-magyar kormányt, vájjon le
hetségesnek tartja-e a praktikus tár
gyalások újból való felvételét. Kül
ügyminiszterünk válasza az volt, hogy 
Magyarország és Ausztria szövetsége
seivel együtt hajlandó az Oroszország
gal való béketárgyalásokat befejezésre 
juttatni. Ennek következtében a mo
narchia meghatalmazottjai, Mérei 
nagykövet vasárnap este a breszt- 
litovszki béketárgyalásokra utazott 
kíséretével együtt.

Az olasz harctéren a Piave mentén 
a tüzérségi tevékenység elénk volt 
az elmúlt héten.

Nyugaton sok helyütt akna- és 
tüzérségi harc volt. Az arcvonal 
különböző helyein felderítő harcok 
folytak, melyekben Armentiérestől ke
letre a németek foglyokat ejtettek és 
géppuskákat zsákmányoltak.

Keleten a németek megszállották 
Pernaut. Egy észt zászlóalj ott német 
parancsnokság alá helyezkedett. A 
18-ik rohamszázad és a 16-ik számú 
huszárezred első százada hadosztálya
ikat megelőzve elfoglalták Dorpatot. 
Az odavezető utón 3000 foglyot ej
tettek és sok száz jármüvet zsákmá
nyoltak. Ez a repülőosztag ily módon 
hatodfél nap alatt 210 kilométernyi 
utat tett meg. Rovnóban az orosz 
külön-hadsereg egész vezérkara né
met kézre jutott. A főparancsnok 
megszökött. Előcsapatok elérték Zito- 
mirt és ott összeköttetést létesítettek 
ukrán csapatokkal.

Legújabb. Az entente képviselői 
elhagyják Pétervárt. Svéd csapatok 
Aaland szigetére érkeztek.

Húsvéti üzenet.
l i ö v i d  n é h á n y  hét m ú lv a  a 

n e g y e d ik  H áborús  h ú s  vét is  
r á n k  k ö szö n t .  M o st  se  f e l e j t 
k e z z ü n k  el a h a r c té r e n  k ü z d ő  
és  a k ó r h á z a k b a n  s z e n v e d ő  h ős  
k a t o n á in k r ó l  s  k ü l d j ü k  el h o z 
z á j u k  h ú s v é t i  ü z e n e tü n k e t , h o g y  
lé lekben  v e lü n k  ü n n e p e lh e s s e 

n ek  és  Is ten  ig é jéb ő l  ú j  e r ő t  
m é r i  t h e ssen  ek.

A z á l d o z a t r a  k é s z  l e lk e k , o l
v a s ó in k .  n ő e g y le t e in k , g y ü l e 
k e z e te in k  f ig y e lm é b e  m e leg en  
a j á n l j u k  ez t  a k o m o l y  ü g y e t  

A  Z o n g o r  B é la ,  k ö r m e n d i  
l e lk é s z  á l ta l  i r t  h ú s v é t i  ü zen e t  
á r a :  e g y  f ü z e t  2 0  f i l lér ,  ,50 
f ü z e t  9  k o r . ,  1 0 0  f ü z e t  17 k o r .

A  m e g r e n d e lé s e k e t  és  p é n z -  
k ü ld e m é n y e k e t  W eli tsch  B é la  
k ö n y v n y o m d á j á b a ,  S zen tg o t t -  
h á r d  (V a s  m e g y e )  k é r j ü k  k ü l 
d e n i .  M á sh o va  k ü ld ö t t  m e g r e n 
d e lé s  k é s e d e lm e t  s z e n v e d .

Zöld takarmány decemberben.
Ezzel a címmel akarom felhívni a 

figyelmet a fehér mustár termelésére, 
melyet Németországban, mint a fejős 
tehenek kitűnő takarmányát régóta 
termelnek. Termelését kipróbáltam s 
a/, idén is mindaddig zöldéit a mustár, 
mig csak a hó le nem esett. Szeret
tem volna kipróbálni tavasszal a hó ; 
alól hogyan kerül elő: de a nyulak i 
túljártak az eszemen : hírmondót se i 
hagytak belőle.

A mai takarmányszük világban ' 
különösen időszerű voina a mustár J 
termelésével megpróbálkozni. Ezzel j 
lehetne a takarmányozást befejezni, j 
késő őszig, illetve tél elejéig elnyuj- 1 
tani. Gazdáinknak talán nem kell j 
külön kiemelni: mit jelent az, ha ; 
későig zöld takarmányt etethetünk és 1 
addig nem kell a szántott takarmány
hoz nyúlni.

A mustár ugar, kapás növények, 
vagy takarmányfélék után termelhető. 1 
A talajban nem igen válogat. Mivel 
a földet gazmentesen hagyja vissza : 
utána igen jól fejlődik az őszi gabona.

Egy évben ugyanazon földön kétszer 
is lehet termelni egymás után : először 
a magja kedvéért (márciusi vetéssel.) 
másodszor pedig takarmányul vagy 
zöld trágyának alászántás végett.

A mustár magiából, melyet boldo
gabb időkben sokszor láthattunk a 
böjti időkben fogyasztani szokott 
»ruszli -ban, egy kát. holdra 7 kg. 
vetőmag kell (sorba vetve.) Egy hol
don átlagban 5 métermázsa mag 
terem. Mauthner legújabb árjegyzéke 
szerint egy métermázsa mustár ára 
körülbelül 2000 korona. Mint olajat 
szolgáltató mag, a háború idején igen 
keresett s most igen jó volna belőle 
egy vagonnal ha nem is termelni, 
de eladni. A mag körülbelül 12—14 
hét alatt szokott megérni s akkor 
kaszálható.

Ha a mustárt takarmányul akarjuk 
termelni, akkor magját úgy István 
király tájban vetjük el. Körülbelül 6 
hét múlva lehet kaszálni. Akkorára 
fejlődik, mint a hajdina.
Akár magnak, akár takarmánynak 
érdemes volna a mustár termelésével 
foglalkozni Aki kísérletezni akar vele: 
kezdheti pl egy kilónak az elvetésé 
vei. Lesz abból mag is, meg kóstoló 
takarmány is.

A mustármag beszerzése jelenleg 
nagy akadályokba ütközik. A beszer
zést illetőleg a varmegyei gazdasági 
felügyelőség, vagy a magyaróvári 
gazdasági akadémia adhat felvilá
gosítást.

Tés. Görög Ernő.

P o s z t o n . . .
Holdsugaras, csendes éjjel 
Hazaszállok a suttogó 
Esti széllel !

Átölelve, átkarolva 
Szivemet a szeretetnek 
Szárnya hozza !

Vég g megyek a faluban 
Minden hazban békét sejtő 
Nyugalom van.

Csak egy csendes, kicsi házban 
Csillog még a mécses árván, 
Haloványan.

S a csillogó mécsei mellett 
Kis öcsém ü l :
Lapozgat egy régi könyvet. . .

Anyám meg a karosszéken 
Szenderegve
Horgolást tart a kezében.

Közbe felnéz egy egy percre 
S mintha régi nap_k táján 
Járna lelke

Bizony, bizony tovalettek 
Csendes nyári délutánok,
NótüS estek . . .

S amig igy a múltba réved,
Ör/ö szeme
Alvó kis öcsémre téved.

Szegénynek mig könyvét nézte 
A fáradt éj álmot lopott 
A szemébe . . .

Anyám szeme könnybe lábad 
S halkan, lopva megveti a 
Puha ágyat.

Egyet, kettőt fu a mécsre 
S a kis házra pihenő száll, 
Nyugvás v é g r e . . .

Holdsugaras, csend*« éjjel 
Visszatérek a suttogó 
Esti szé l le l!

S mig ti otthon lenyugosztok 
A gránicon tovább állom 
Én a posztot! .

L'gethy Béla.
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Bölcs fiú — bolond fiú.
Irta Szalay Mihály.

A bölcs fiú örvendez
teti az ö atyját; a bolond 
fiú pedig szomorúsága az 
ő anyjának.

Példabeszédek 10, 1.
Kedves Gyermekek! Bizonyosan 

■«okán ismerik közületek azt a szép 
költeményt, amely egy szegény árva 
gyermekről szól, aki éjfél után kinn 
jár a temetőben. Sötét van, hideg 
van, esik a hó, sivitva fuj a szél, 
úgy hogy szegénynek a könnye is 
megfagy, mégsem megy haza, hanem 
anyja sírjára ül s zokog az árva 
kis fiú : Anyám, óh kedves jó anyám, 
szivem be szomorú! Mióta eltemet
tek itt, azóta bus fiad; nincs a falu
ban senki most, ki néki ísókót ad. 
Nincs senki, aki mondaná: szeretlek 
gyermekem! Puszta a ház, hideg 
szobám, nem fütenek nekem.«

Mig igy sirva panaszkodik, annyira 
agyon fázik, hogy fel sem tud többet 
kelni; ott fagy meg az édesanyja 
sírján.

Bizony, nem hiába panaszkodnak 
a szegény árvák, akik elvesztik ap
jukat, anyjukat. Pedig most ebben a 
rettenetes világban mennyi gyermek 
lesz árvává. Sok ember lehet aztán 
■a faluban, szüleiket nem pótolhatja 
senki, mert senki sem tudja többet 
olyan igazán, szivéből mondani: 
szeretlek, gyermekem; senki sem tud 
többet olyan forró csókot és olyan 
panasztalan kenyeret adni.

Azért ha élnek szüléitek, adjatok 
hálát értük este reggel a jó Istennek, 
mert addig vagytok boldogok, mig 
mig ők nevelnek benneteket. Mennyit 
dolgoznak, mennyit aggódnak értetek. 
Sokszor láthatjátok, milyen fáradtan 
mennek haza a munkából. Sokszor 
nincsen kedvük, mert a nagy gond 
egészen elfogja lelkűket. Mindez ki
váltképen ti értetek van. Magukra 
veszik a sok nehéz terhet, hogy nek
tek majd ne kelljen olyan keservesen 
küzdenetek; azért keresik verejtékezve, 
huzva-vonva a mindennapi kenyeret, 
hogy nektek minél jobb falatot ad
hassanak. Ök ruháznak, ők adnak 
otthont, ők gondoskodnak tüzelőről, 
hogy ti ne panaszkodjatok, mint az 
a kis árva : »Puszta a ház, hideg 
szobám; nem fütenek nekem!« Ók 
küldenek benneteket templomba, is
kolába, hogy minél több szépet és

jót tanuljatok. Titeket sajnál harc
térre menő apátok legjobban elhagyni, 
ti rátok gondol ott a halál kapujában 
is legtöbbet és ha azon a kapun 
be kell lépnie, az fáj neki legjobban, 
hogy ti árvák lesztek ; ha pedig azort̂  
a sötét kapun innen maradhat, annak 
örül legjobban, hogy visszajöhet kö
zétek és tovább fáradhat értetek. 
Édes anyátok is ti miattatok fél leg
jobban a szomorú hidegtől és titeket 
sirat meg legkeservesebben, ha ő 
özvegyen, ti pedig árván maradtok. 
Nem is tudjátok felfogni, mekkora 
szeretettel szeretnek benneteket jó 
szüléitek. Köszönjétek hát meg Isten
nek, ha életben tartja őket, vagy 
csak egyiküket is.

De legyetek jók szüléitek iránt is. 
Ne szomoritsátok meg őket, hanem 
arra törekedjetek, hogy minél több 
örömöt szerezhessetek nekik. Távol 
szenvedő és aggódó apátok is öröm
mel hallhassa jó híreteket és öröm
mel jöhessen majd haza közétek

A szentirás szerint csak a bölcs 
fiú örvendezteti az ő atyját, ellenben 
a bolond fiú szomorúsága az ő any
jának. De hát kit nevezhetünk bölcs 
gyermeknek ? Ezt ismét a szentirás 
segítségével tudjuk legjobban meg
mondani. A szentirás egy másik he
lyen azt mondja: »A bölcsességnek 
kezdete az Urnák félelme.« (Péld. 9.
10.) Tehát az igazi bölcsesség csak 
Isten félelmével kezdődhetik. Tudhat 
valaki még annyit, lehet világi dol
gokban még olyan ügyes, ha Istent 
nem féli, bölcsességéről előbb-utóbb 
bebizonyosodik, hogy az tulajdonkép 
bolondság, amelynek vége szégyen 
és romlás. E világ szerint okosak 
most a hadseregcsalók és árdrágító 
uzsorások is, mert jól kihasználnak 
minden alkalmat, hogy családjuk szá
mára minél több gazdagságot és 
világi tekintélyt szerezzenek, de végül 
magukra is, családjukra is szégyen 
és romlás szakad Tehát csak lát
szanak bölcseknek, valósággal bolon
dok, mert nem kezdték Isten félel
mével. Ti kezdjétek azzal. Legelső, 
legfontosabb gondotok és dolgotok 
mindig az legyen, hogy Istent féljé
tek és tudva, hogy ő mindent lát, 
féljetek az ő szeme előtt rosszat 
cselekedni.

Két igazán bölcs gyermek is erre 
adott példát. Az egyik Sámuel, a 
másik Jézus. Sámuel kicsi korától 
kezdve az Urnák szeme előtt növe
kedett, az Ur dolgaival foglalkozott 
és több örömet szerzett nemcsak 
anyjának, hanem tanítójának. Eli fő
papnak is, mint ennek magának rossz

I gyermekei, jézusról is tudjátok, hogy 
I már gyermekkorában elment több 

napi járóföldre gyalog a jeruzsálemi 
templomba, hogy ott a mennyei Atya 
dolgaival foglalkozzék. Ti is szokjá- 
tok meg már gyermekkorotokban, 
hogy ünnepeken nem világi munkával, 
nem is haszontalan kedvtöltéssel, 
hanem Isten dolgaival kell foglalkozni. 
Csak igy kezdetek bölcsek lenni.

Ebből folyik aztán tovább, hogy 
nem a magatoknál rosszabbak közé 
siettek, hanem a nálatok jobbaktól 
és bölcsebbektől kívántok tanulni. 
Sámuel Éli főpap lábaihoz ült le 
tanulni; Jézust is a papok Írástudók 
között találták meg szülei. Ismét 
igaza van a szentirásnak, mikor azt 
mondja:

»Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; 
aki pedig társul adja magát a bo
londokhoz, megromol.« (Péld. 13. 
20.) Bölcsebbek nálatok szüléitek, 
lelki tanitóitok és általában a jó 
emberek, tehát siessetek örömmel az 
ő társaságukba, ellenben kerüljétek 
el a rosszak társaságát. Nem is 
gondoljátok, milyen jól esik szüléitek
nek, ha látják, hogy szívesen mentek 
a templomba, iskolába, jó emberek 
közé, értelmesen feleltek vizsgán, 
konfirmációi ünnepen, és szépen el 
tudjátok otthon is mondani, ami jót 
tanultatok. Ellenben hogyan megsirat 
benneteket édes anyátok, hogy rósz 
társaságba keveredtek és magatok 
sem veszitek észre, napról-napra 
rosszabbakká váltok.

De az ilyen gyermekre már nem 
is az illik, hogy bölcs, hanem bolond 
gyermek. Mert kell-e annál nagyobb 
bolondág, mintha valaki nem tudja 
kiválasztani, mi a jó, mi a rossz, és 
nem a jót, hanem a rosszat követi 
és azoknak is szomorúságot tud 
okozni, akiknek hálával tartoznék, az 
ő érte küzködő, érte aggódó, érte 
bánkódó szüleinek.

Amilyen áldás a jó gyermek, olyan 
átok a gonosz gyermek. Amilyen 
örömmel él a jó gyermek apja, anyja, 
olyan szégyennel és szomorúsággal 
kívánják a halált a rossz gyermek 
szülei. Mit is ér annak az élet, aki 
tulajdon gyermekére pirulva, sirva 
tekinthet! Rossz gyermekei miatt 
mondja Jákob nagy keserűséggel : 
»Sirva megyek az én fiam után a 
koporsóba!« (I. Mózes 37. 35.)

A múlt években hazánk egyik vá  ̂
rosában (Miskolcon) halálra Ítéltek 
egy fiatal gonosztevőt (Regula A.) 
mert egy családot meggyilkolt és 
kirabolt. Bement hozzá a börtönbe 
az apja és amint fiát vasra verve
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meglátta, arcát tenyerébe temette, 
fuldokló sírásban tört ki és alig tu
dott szóhoz jutni; majd meg szivet- 
tépő hangon kiáltotta: »Jaj fiam,
mit tettél? Hát ezért dolgoztam ke
servesen egy hosszú élelen keresztül? 
Ezért dolgoztam éjszakákon át, hogy 
nektek jó ruhát adhassak, hogy tite
ket egészségben lássalak és most 
mit tettél öreg napjaimra! Hiszen 
élve temetsz el bennünket!« Mikor 
a fia összetett kézzel künyörgött, 
hogy bocsásson meg neki, eleget 
megszenved a bűnéért, az apja csak 
tovább kesergett: »Jaj fiam, hiába 
az, szegény édes anyád mégis el
pusztul bele!«

Ugy-e még nekünk is faj annak 
a szegény apának és szegény anyá
nak fájdalma, hát ők maguk hogyan 
érezhették azt' a nagy szomorúságot, 
azt a nagy szégyent, amit az a bo
lond, az a gonosz gyermek hozott 
fejükre.

Ti legyetek bölcsek, legyetek jók, 
hogy ne szomorúságára, hanem örö
mére és büszkeségére lehessetek 
szüléiteknek.

•*+ H Í R E K .  4 +

Az  e g y h á z  kör é bő l .
Felügyelöválasztás. A nyíregyházai 

gyülekezet Meskó László Szabolcs várme
gye főispánját felügyelőjévé választotta. 
Működését kisérje az Úr áldása !

Alapítványok. Paulusz Márton, a nyír
egyházai gyülekezet pénztarosa és re je; 
Antal !\\ár\a, egyházi adójuk örökös bi to- 
sitására 1000 kor. alapítványt tettek. Ugyan
csak a nyíregyházai gyülekezetnél tett két 
alapítványt Höhe Vilmos és neje; Jelnovits 
Erzsébet. 2000 kor-t egyházi adójuk örökös 
biztosítására, 3000 kor-t pedig templomi 
magyar énekeskönyvek beszerzésére.

Á tábori lelkészek köréből. Hajdú 
Árpád, eperjesi esperességi sfegédlelkészt 
tábori lelkészi szolgalatra hívta be a had
vezetőség — Kund Vilmos, zsablyai lelkészt 
két évi tábori lelkészi szolgálat után föl
mentették — Bázlik Elemért Grácból Kla
genfurtba helyeztek át.

Szavazatok. Az aradi, ágfalvi és békés
csabai egyház báró Solymossy Lajosra; 
a nagybecskereki egyház Zsilinszky Mihályra 
szavazott hódoló elismeréssel az ő páratlan 
nagy érdemei iránt. A nagybörzsönyi egy
ház Molnár Viktor nyug. államtitkár mellett 
foglalt állást. A csánki egyház Sztehlo 
Kornél egyetemes ügyészre, az ujverbászi 
egyház Osztroluczky Miklósra adta le 
szavazatát

H alálozás Bohács Üdön, a csanki ev. 
gzülekezet tanítója, életének 61 tanítói mű
ködésének 43 évében elhunyt Legyen em
léke áldott!

Alapítvány, Özv. báró Solymossy Ödönné 
Nagylozsról elhalt férje emlékére 10,600 
K-ás alapítványt tett az egyházkerületi 
gyámintézet javára, úgyhogy ennek kamatai 
tiz évig a nemeskéri uj templomalapot

illetik. A jótékonyságáról ismert főúri nő 
nemes cselekedetét Istennek és közegyhá- í 
zunknak áldása kiséri.

Lelkészválasztás. A téti (Györmegye) 
gyülekezet nyugalomba vonult lelkésze, 
Horváth Sámuel esperes helyébe Kovácsics 
Géza győri hitoktató-segedlelkészt válasz
totta lelkészéül. Az Ur aldása kisérje az uj 
lelkészt munkájában !

A sárvári egvház febr. hó 17-én tar
totta számadási közgyűlését. Bevétel volt 
14,396 36 K. kiadás Í5.510 73 K, pénztári 
hiány- 1,10537 K, melynek fedezésére az 
egyházi adó fölemeltetett.

A jubileumi évben adományoztak az 
egyes hivek külömböző alapokra és alapít
ványokra 5048-43 K.

Az egyház pedig gyülekezeti fentartási 
alapítványt létesített 1000 kor. értékkén, 
melynek kamata 100 éven keresztül a tő
kéhez csatoltatnak és csak a reformáció 
500 éves jubileuma után használhatók fel.

A gyülekezeti alapítványok és alapok 
összege 16103M7 K. Az evang nyomdára a 
hivek 41 részvényt jegyeztek, 2050 korona 
értékben

Vallásos estély Rábaszenttamáson.
A rábaszenttamási leány gyülekezet böjt 
első vasárnapját vallásos estély keretében 
ünnepelte. Eegyházi beszédet mondott Ko
vács István szombathelyi s. lelkész. Balikó 
Lajos kőszegi lelkész fölolvasott: „Az is
tenitisztelet prot felfogás szerint ‘ címen 
A fent nevezett két lelkészen kívül szép 
sikerrel szavaztak : Lórántfi Esztike (Rába- 
bogyoszló) Ormosi Irénke és Balikó Józsefné 
(Liszó.) Közben az iskolásgyermekek éne
keltek. A szépen sikerült estély emlékezetes 
lesz nemcsak a gyülekezet tagjai hanem a 
nagy számban jelen volt más vallásuak 
között is.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások :
A vönöcki egyházközség a soproni 

deák othonra 6710 K gyűjtött. V Gy. lel
kész rendes tagdiját 10 k-t ez évre is be- 
küldötte.

A ref 400-os jub. alapra újabban ada
koztak : Molnár József és neje 10 K, Mo- 
kány Pálné hősi halait halt fia emlékére 
20 K, László Pál 10 K, Koba Sámuel és 
neje 10 K, Takács Antal és neje 20 K. 
Orgonára: Kóbor Sámuel és neje 20 K, 
Aratási István és neje 10 K. Templomra 
befolyt néhai Pap Mihály hagyatékából 
587 korona.

A nemeskéri evang. egyház az októberi 
vasárnapok istentiszteletein, főleg pedig 
nov 4-en ünnepelte a jubileumot, amikor 
az istentisztelet és az egyháztanács urva- 
csoravétele után tartott ünnepi közgyűlésen 
Simon Géza felügyelő mondott lelkesedéssel 
és meggyőződéssel teljes megnyitó beszédet. 
Majd a helybeli lelkész olvasott fel egy 
javaslatot a jubileumnak jegyzőkönyvileg 
leendő megörökítését illetőleg. A jubileumi 
alkotásra nézve is javaslatot tett, melynél 
fogva a közgyűlés kimondotta, hogy a 
reformációi egyházfenntartási alapítványra 
gyűjtött 4.864 K-t, 50.000 K-ig tőkésíteni 
fogja. Ez alapítványhoz nagyobb összegek- 
gel járultak: özv. báró Solymossy Ödönné 
es fiai Nagylozs 1200 K, özv. Németh Jenöné 
és gyermekei Alszopor 1000 K, Schoeller 
és Társa Dasztifalu 1000 K, gróf Khuen 
Héderváry Károlyné 100 K, báró Solymossy 
Lajos 100 K, báró Berg Miksa Röjtök 200 
K, Nagy Ferenc es neje Felszoporról a 
háborúban elhalt Miklós fiuk emlékére 200 
K, Varga József és neje Ságról elhalt fiuk 
emlékere 200 K, Rácz Sándorné Csikvánd 
50 K, Zábrák Viktor Nagylozs 20 K, Simon

79.

Géza felügyelő 40 K, Németh Béla 20 K, 
Kövesy Lajos 30 K.

A gyülekezet jóltevőiról való hálás meg
emlékezés után a közgyűlés véget ért.

Az iskolai ünnepély október 31-én volt, 
melyen Hajas Gyula tanító szívhez szóló 
beszéde s a gyermekek szép szavalatai és 
énekei a közönséget könnyekig meghatották

Az o r s z á g b ó l .
A képviselöház. A képviselöház egyik- 

utóbbi ülésén a pénzügyminiszter beter
jesztette az indemnitási javaslatot, amelyben 
a kormány a legutóbb megszavazott pénz
ügyi fölhatalmazásnak két hónapra: 1918. 
márciusra és áprilisra való kiterjesztését 
kéri. Az indeninitás tárgyalását február 
20-án kezdte meg a képviselőház. Megelő
zőleg a pénzügyi bizottság is tárgyalt az 
indemnitás dolgában Ejj alkalommal a 
pénzügyminiszter megjegyezte, hogy ezidö- 
szerint átlag 740—760 millió koronába 
kerül nekünk havonta*a háború.

A választójogi bizottság is több ülést 
tartott már.

A 48 as alkotmánypárt egyik utóbbi 
értekezletén szóba került Oroszországban 
levő hadifoglyaink helyzete. Wekerle mi
niszterelnök már egy előbbi ülésen meg
jegyezte, hogy az oroszországi helyzet 
pénzügyi tekintetben súlyos ugyan hadi
foglyainkra nézve, de a dán követség igen 
nagy előzékenységgel és odaadással törek
szik foglyainknak a segítségére sietni. A 
miniszterelnök most kijelentette, hogy a 
posta- és távirda közlekedés teljesen szü
netel Oroszországban s pénzküldemények 
tekintetében is tökéletesen szünetel az orosz 
posta. Vonat csak nagyon kevés á 1 az 
utasok rendelkezésére. Ezért Szibériában 
tartózkodó hadifoglyaink hazajövetelét nem 
is siettetjük, mert Oroszország korábbi 
állapotában változás .alig történt s félünk 
attól, hogy foglyaink a veszélyes zónába 
kerülnének.

A gazdák a választójogi javaslat ellen.
Az országos Magyar Gazdasági Egyesület 
föliratban fejezi ki aggodalmát az ország- 
gyűlés mindkét háza előtt a választójogi 
javaslat mai formája ellen, mert abban sok 
olyan rendelkezést lát. amely veszedelmet 
hozhat hazánkra A felirat azt kívánja, hogy 
csak 24 éven felül levők szavazhassanak, 
a négy elemi iskolai végzettség helyett a 
hat osztály elvégzését követeli. Követeli azt 
is, hogy a választó tudjon magyarul írni 
és olvasni Nem tartja helyesnek, hogy a 
katonai szolgálat egymagában jogot adjon 
bárkinek a választójog elnyerésére. Ellene 
van a nők választójogának és a titkos 
választásnak. Kívánja, hogy a választó 
kerületek beosztásában a falusi lakosság 
számarányának inegfeielöleg érvényesüljön. 
A gazdák állásfoglalása a kormányt is 
gondolkodóba ejtette, mert nálunk a gazdák 
képezik a magyar lakosság többségét

Az oroszok kivonultak Erdélyből. Az 
ukrán békeszerződés és az orosz leszere
lési nyilatkozat értelmében az oroszok 
kivonultak C-ikvármegye tölgyesi járásából. 
Ezzel az utolsó talpalattnyi magyar föld is 
megszabadult az ellenségtől és fölszabadult 
Erdélynek az a része, amely legtöbbet 
szenvedett a háború alatt.

Nem lehet fölszólalni a takarmány 
rekvirálás után. A földmivelésügyi minisz
ter rendeletet adott ki, amely azt mondja, 
hogy ne vegyék figyelembe a hatóságok az 
olyan készlettulajdonosok panaszait, akik
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a takarmány rekvirálásnál a rekvirálási 
jegyzéket aláírták és ezzel a jogos vételt 
elismereék. A miniszter rendelete azonban 
arról ic intézkedik, hogy a jogosan benyúj
tandó panaszokat 15 nap alatt intézzék el, 
soronkivül.

Kuzmanek haza érkezett. Przemysl hős 
védője, Kuzmanek gyalogsági tábornok is 
haza érkezett majdnem három évi fogság 
után Oroszországból.

A pénzeslevél csom agolása. Mivel a 
papírpénzek és értékpapírok csomagolásá
hoz vászon nem szerezhető be, a kereske
delemügyi miniszter megengedte, hogy jó 
minőségű csomagoló papír használtassék 
még akkor is, ha az értékküldemény súlya 
a 250 grammot meghaladja. A postahiva
talok tehát a bankjegyek és más értékes 
küldemények vászonba va'ó burkolását nem 
követelhetik.

A n a g y v i l á g b ó l .
Aranylakodalom. A bajor királyi pár 

február 20 án ülte meg házassága 50 év
fordulóját nagy ünnepélyek keretében.

A munka temploma. Londonban a 
munkáspártok nagy gyűlést tartottak, ame
lyen elhatározták, hogy a világháborúban 
elesett és résztvett munkások emlékére 
fölépítik a munka templomát. Ez a templom 
egyszersmind a béke fentartásának is jel
képe lesz és arra fog szolgálni, hogy ott 
tartsák meg majd azokat a nemzetközi 
értekezleteket, amiken a világ minden mun
kásának ügyebajos dolgait fogják megbe
szélni.

Az első női hajóskapitány. A minap 
neveztek ki Olaszországban egy kereske
delmi hajó parancsnokává egy fiatal leányt. 
A leány már gyermekkorától kezdve ellen
állhatatlan vágyat érzett arra, hogy egész 
életét a tengerészeinek szentelje.

Az olasz cérna. Az udinei olasz zsák
mány mostanában érkezett meg Bécsbe, 
ahol a megállapított arányban elosztották 
azt a két állam között. A Magyarországra 
eső pamutmennyiség már Pozsonyban van, 
ahol annak tekintélyes részét cérnának 
dolgozták föl. A jelentékeny mennyiség 
enyhíteni fogja a mostani nagy cérnahianyt.

Női zászlóalj. Konstantinápolyban föl
hívást tettek közzé, amelyben a 18—30 
éves török nőket fölhívják, hogy lépjenek 
be a nemrég megalakított munKászászló- 
aljakba. Ennek a zászlóaljnak női munkás
zászlóalj lesz a neve s a front mögött fog 
dolgozni, naponta 8 órát.

A teve a háborúban Törökország 
mindjárt a hábmu kitörésékor 60.000 tevet 
rekvirált, amelyeket igavonásra, teherhor
dásra és hátasállatkent alkalmazott. Mint 
teherhordó és igavonó állat igen alkalmas 
a közönséges egypupu tula-teve, A hátas
tevék közt legalkalmasabb a tiszta hófehér 
fajta, amely amellett, hogy kitartó és szívós, 
igen gyors járású A leghevesebb puska- 
ropogas, sőt az ágyudörgés sem hozza ki 
sodrából: még csak ügyet sem vet rá.

S-zerlCesstői üzenetek.:
G. Zs. Felhasználjuk. Máskor is szívesen 

látunk. — St. 1. Ra. A könyvet megkaptam. 
Áttanulmányozás után köszönettel vissza
küldöm és megteszem rá észrevételeimet. 
De most a változással járó elfoglaltságom 
miat csak később keríthetek rá időt. Addig 
szives türelmet kérek. — Többeknek. A

felelős szerkesztőhöz szánt levelek, kézira
tok mindaddig Gyékényesre küldendők, 
míg a helyváltozásról nem értesítjük olva
sóinkat. — K. M. Gf. Oroszországi hadi
foglyaink, sajnos, szomorú helyzetben van
nak. Nagy részüket szabadon eresztették, 
nem gondoskodnak róluk és képtelenek 
kenyerüket megkeresni. Kormányunk a dán 
követség utján havi négymillió koronával 
segélyezni őket, csakhogy a rettenetes köz
lekedési viszonyok mellett nem lehet köztük 
szétosztani. Legroszabbak az állapotok olt, 
ahol a bolysevikek uralkodnak, vagy he
lyesebben gará dálkodnak. Pétervár és 
Moszkva környékén. A foglyok tömegesen 
igyekeznek határunk felé Mar eddig többen 
hazaértek 25 ezernél.

Kérelem.
Tisztelettel kérem a »Harangszó« 

buzgó olvasóit, ne vegyék rossz néven, 
ha minden, az ev. nyomda ügyében 
hozzám intézett kérdésükre rögtön 
nem válaszolok. Többeknek kérdésére 
jelzem, hogy az ev. nyomdára még 
mindig elfogadunk jegyzéseket, sőt 
örülünk, ha híveink minél számosab
ban jegyeznek. Aláírási ivet azonban 
már nem küldhetek, mert elfogyott. 
Elég, ha levélben kijelentik, hány 
részvényt akarnak jegyezni s hogy 
azt felszólításra készek befizetni. Eddig 
1097 r. van jegyezve.

Vönöck, 1918. febr. 20.
Kiváló tisztelettel 
Varga Gyula 

esperes.

H iv a ta lo s  és  k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l .  
E g y  1U o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e t é s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e t é s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

H o ssza b b  n é v s o r t  c s a k  o l y a n  
e g y h á z b ó l  k ö z lü n k ,  a h o l  n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f i z e tő n k  v a n  
és  e g y - e g y  n év  d i j a  6  f i l l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Az alsószelezsényi (Bars m.) evang 
egyház, miután lelkészi hivatalát 
Aranyosmarótra helyezte át s a lel
kész is ott lakik, Alsószelezsényben 
levő 25 hold földjét, két kertet, a 
paplakot, iskolát, tanitólakot jutányos 
és kedvező feltételekkel hosszabb 
időre bérbe adná két evangélikus 
családnak. Jóravaló, szorgalmas em
bereknek nemcsak a megélhetés lenne 
biztosítva, hanem vagyont is gyüjt- 
hetnének. Akik érdeklődnek s bővebb 
felvilágosítást óhajtanak, forduljanak 
Fizély Ödön evang. lelkészhez Ara- 
nyosmaróton.

Hirdetések.
Egy jobb házból való ev. vallásu 

árva léányt, 10-15 éves, lehetőleg 
hadi-árva, kinek hozzátartozója nincs, 
magához venne egy ev. vallásu 
család ki a leányka fölött teljesen 
rendelkezne, iskoláztatná és a jövő
jéről gondoskodna.

Házvezetőnőnek elmenne magányos 
úrhoz középkorú nyugdíjas özvegy, 
ki a háztartás minden ágában jártas. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban, 

Szentgotthárdon.

Katonák, tanulók részére 127 ma
gyar és 120 német vallásos hazafias 
és legújabb temetési énekeket tartal
mazó részben kottás

Kis Énekeskönyv.
Könnyen zsebretehető és úgy a 

magyar, mint a német istentiszteletnél 
használható. Egy katona ezt írja: 
»Értékesebb ajándékot nem kaphattam 
volna. A nóta nálunk olyan, mint a 
falat kenyér. A sok szép és komoly 
vallásos és hazafias dalokból napon
kint éneklünk. A dal elfeledteti fára
dalmunkat és felkelti reménységünket.« 
2 korona 10 fillérért megrendelhető 
szerzőnél, Vértesi Zoltán ev. lelkész
nél Magyarboly Baranya m.

Keresek falura gyermektelen evang. 
papicsaládhoz szolgálatba 14 év kö
rüli magyar vagy német nyelvű leányt, 
lehetőleg hadiárvát, aki nem annyira 
nagy fizetést, mint inkább jó bánás
módot kíván. Jelentkezés levélben 
következő címre: Evang. lelkész,
Vágod, u. p. Gyöngyösfő. (Vas m.)

Külön füzetben is megjelent
» Szalay Mihály

MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden összefoglaló nép
irat, amelyet a dunántúli 
egyházkerület I. dijjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre úgy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ara 30 fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér.

Megrendelhető Wellisdi Bélánál Szent
gotthárdon (Vas-m.)

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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„Jézus, Dávidnak fia, Könyörülj rajtam.“ Luk. 18. 39.“

T A R T A L O M :  Biró László: Belsazár. (Vers.) — C. G .: Világtalan koldus világ. — Szalay Mihály: Egy olvasónk levelére. — 
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kertészet. — B. I . : Titok — Tárca. Csajbók L .: Békevágy. — Fábián I .: A temető nélküli város

Belsazár.
— Dániel könyve 5. rész. —

Babylon felett lomha éj szárnyal, 
Felhőktől terhes, sötét az ég.
Fönn a királyi nagy palotában 
Hangos vigasság foly egyre még.
Fehér asztalon száz kandeláber,
Borral megtöltve vert arany kupák ; 
Duhaj nóták a vendégek ajkán, 
Belsazár király tart ma lakomát.

Hajrá barátim igyunk, — az életet 
Rövidre szabták haj, az istenek. 
Babylonban ám én vavyok az ur,
Isten nevére én csak nevetek 
Isten, ah mi Ő, — dőre képzelet.
Mit fest magának buta emoer-agv,
Ki hatalmasabb ugyan nálamnái ? 
Egyedül vagyok én a dicső, a nagy !

Hahó szolgahad, jöjjetek elő,
Rabolni föl ma jahve templomát) n !
A szent edények ugv csábítanak, 
Azokból akarok bort inni máma. 
Belsazár vigad, Belsa'ár dőzsöl, 
Körötte vihognak mind az urak.
Pokoli nóták átkos ajkukon.
Minden, mi nemes, itt porba fulad. j

De ime a falon lángoló irás :
„Mene, Mene, Tekel, Ufarsin !“ 
B.lsazár remeg, — mi ez a tűz?  
Lelkét mardossa, tépi a kin.
Jönnek elő a Káldeusok,
Dániel tekint legelőbb szé j je l;
Szól a királyhoz: neved átkozott!

Vétkeztél nagyon Jahve nevével.
. . . Belsazár király félősen remeg. . . 
Nem bir nyugodni, lelkén a tűz, 
Ágyán csak fetreng azon az éjjel.

Azon az ejjel szolgák rohantak 
Belsazár király ágya elé.
Király, te hatalmas, zsarnok nagy ur, 
Lakoinod ke I most minden vétkedér.

S mire a hajnal a kékszinü égen 
Könnyű niosollyal felragyogott,
Fönn a kiráDi nagy palotában, 
Szomorún feküdt egy néma halott.

Bűnösök vagyunk mi is mindnyájan 
•_elkünkön á t o k . . .  neve Belsazár. 
Öljétek meg h á t ! — Le vele a lélek 
Isteni trónjáról!
Ahol csak Krisztusnak van helye már 
S akkor lelkűnknek hófehér falán. 
Lángoló betűk megint ragyognak.
— Olvasd csak, olvasd gyönyörűséggel:  
Ujjászültelek ! Megváltottalak!

BÍRÓ LÁSZLÓ.

Világtalan, koldus világ.
Az Őrjöngő világ, e vak Sámson a 

történelem folyamán nem egy ízben 
dobta oda már azt, ami szent az 
ebeknek és a disznók elejébe hányta 
az ő drága gyöngyeit. A maga rövid
látó, rideg, hideg számitó eszével, 
büszke önhitségével, tudákos bölcse- 
ségével nem egyszer fordult el már 
az Klet fejedelmétől, tagadta meg az 
Urat, feszitette keresztre Jézust, aki 
pedig bölcseségül lön nekünk Istentől, 
igazságul, szentségül és váltságul. El
merülve földikincsek gyűjtésében, haj- 
hászva tünékeny dicsőséget, kéjelegve 
múlandó gyönyörökben : nem egyszer 
lett már teljesen \ ilágtalanná, kol
dussá, boldogtalanná.

De alig volt még valaha koldusabb, 
szegényebb, elhagyatottabb a világ 
alig állott még közelebb a világel- 
merüléssel fenyegető, tátongó örvény
hez mint éppen e rémesen szomorú, 
földi kincsekben bővelkedő, vértől

Lapunk a mai számtól kezdve az őszig kéthetenkint jelenik meg.
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szenyes korban. Mert soha ennyire 
még vak nem volt! Máskor időről- 
időre, legalább a 12-ik órában észbe 
kapott a világ, ha már minden kötél 
szakadt, megragadta végül is Krisztus 
karját, a sötétségben tapogatózván 
utoljára is a jerikhói ut mellett ülő 
vak koldussal (Luk 18. 31 —43) mint 
egy ember kiáltott fel: »Jézus, Dávid
nak fia, könyörülj rajtam«. Akár
mennyire máskor is előljártak sokan 
abban, hogy a Krisztus után kiáltókat, 
az ő nevében imádkozókat elnémítsák, 
az emberiség lelkében szunyadó mus- 
tármagnyi hitet, az élő Istenbe vetett 
bizodalmát, az egyház iránti lángoló 
szeretetet gyökerestől kiirtsák. Győ
zött az emberekben a jobbik rész ; 
akarva, nem akarva belátták, hogy 
egy-egy korban a végelmerülés örvé
nyéhez jutott szánandó emberiség 
ujjáteremtője, boldogítója, megváltója 
csak az ur Jézus Krisztus lehet. Vissza 
tehát a Krisztushoz 1 Megnyílván igy 
az idők folyamán az emberek szeme 
világa, az egész sokaság újból követ
vén az Urat »dicsőséget ada Istennek«.

Most azonban úgy látszik, hogy az 
anyagiság durva göröngyei között a 
föld és menny közötti mélységes űrt 
áthidalni többé már egyáltalán nem 
képes a világ. Mert a háborgó tenger 
morajánál is hangosabb kezd lenni 
már-már a kiáltásuk azoknak, akik 
napjainkban a Krisztusnak tagadásá

ban előlmennek és dorgálják azokat, 
akik még a Krisztushoz segítségért 
kiáltanak. És a nagy tömeg, eltérően 
a jerikhói koldustól fájdalom nem egy 
helyütt vakon követi őket. És mig igy 
ennek következtében végsőt lobban 
sokaknál a hit szövetnéke, a Krisztus 
száműzetve a szivekből lassanként 
mindinkább egy rideg, hideg koldus 
világ vesz körül bennünket, telve 
szeretetlenséggel, mely csak a maga 
hasznát keresi, irigykedik, kérkedik, 
éktelen dolgokat cselekszik. Jézus 
pedig ezalatt látszólag tanítványaival 
tovább megy a jerikhói utón ama 
mennyei Jeruzsálem felé, hogy betel
jesedjék rajta újból mindaz, amit a 
próféták megírtak: >a pogányok ke
zébe adatik, meggyaláztatik, meg- 
köpdöstetik, és megostorozván őt 
megölik.«

Bármenyire is azonban sötétnek, 
ridegnek, koldusnak találjuk ezt a 
Krisztus nélküli világot ma és benne 
szomorúnak, értéktelennek igy az 
emberi életet, nekünk kik nem szé
gyenük még Krisztust és az ő evan- 
géliomát, szeretjük anyaszentegyhá- 
zunkat kétségbe esnünk mindazon
által nem szabad. Akarjuk hinni, hogy 
bármennyire is közel vagyunk a 12- 
dik órához, a tiszenkettőt még mindig 
nem ütötte el felettünk az óra. Hogy 
még mindig van néhány másodper
cünk, mellyel a názaretbeli Jézust

mi is, ha »annál inkább« utána kiál
tunk, meg állíthatjuk az élet szenve
déssel teli jerikhói utján, hogy könyö
rüljön rajtunk. Igen ha annál inkább 
kiáltunk utána! Azaz ha ma, mi is 
a z z a l  a z  é lő  h itte l közeledünk feléje, 
amellyel a jerikhói koldus közeledett 
Ö hozzá. S akkor a mi hitünk is, 
mig egyfelől elnyeri jutalmát: »lám 
a te hited téged megtartott«, addig 
másfelől megnyitja a nagy tömeg 
szeme világát is : ez visszatérvén a 
Krisztushoz a z  é le te t  ú jb ó l  k o ld u lv a  
is  g a z d a g n a k , s zé p n e k , é r té k e sn e k  a  
s z e n v e d é s e k  k ö z ö t t  is  b o ld o g n a k  f o g j a  
ta lá ln i  é s  lá tn i. c. 0.

Egyik olvasónk levelére.
Lapunk 9. számában közöltük Sal- 

! bér Károly kereskedő segéd hozzánk 
! intézett levelét. Ha ő „mély megille- 

tődéssel« olvasta »Meddig aluszunk« 
cimü cikkünket, mi még nagyobb 
megilleiődéssel olvastuk az ő levelét 
és azt a nemes elhatározását, hogy 
a létesítendő evangélikus nyomdára 
első keresményéből 200 korona érték
ben 4 drb. részvényt jegyzett.

Jól esik látnunk, hogy evang. né
pünk kezd fölébredni az eddigi fásult
ságból. Kezdi látni a veszedelmet, 
amelybe az ellenséges világ és saját 
nemtörődömségünk viszi egyházunkat,

Tarca.
Békevágy.

Borús az ég ; nincs napfény, csak 
Ködfátyoí az égen . . .
Tudja Isten, —  ily jó kedvem 
Mégsem voít már régen.

Mintha Noé szép galambját 
Látnám oíajággaí,
Amint a bus harctereken 
Szerte — széjjel szárnyal.

Békehírek szálldogálnak,
Mint reményvirágok;
Öröm fakad a szivemben.
Ha gondoíok rájok.

Azért vigad az én lelkem,
S a bánatnak vége :
Mert reméíem hogy közeleg 
Az az áldott béke.

Istenem ! óh váltsd valóra,
Mitőí a hir szárnyal;
Jöjjön eí az a szent béke 
Fényes angyalszárnnyal.

Legyen ünnep a vitágon,
Amilyen még nem voít;
Népek hála énekétől 
Rengjen meg az égbolt!

Hadd harsogjon: „Nagy dicsőség 
Szent nevednek ott fent,
S nemzetek közt örök béke 
Virágozzék itt lent!*' Csaj bók Lidiké.

A temető nélküli város.
Elbeszélés. Irta: Fábián Imre. 3

Mit tegyen, merre forduljon? Rokoni 
segítségre többé nem gondolhatott. 
Elég volt azoknak a két kisebb test
vér gondozása. Róza már elég nagy 
volt ahoz, hogy saját maga lásson 
kenyérkereset után. Szegény leánynak 
miféle más kenyérkeresete volna, mint 
a dolog, a szolgálat. Ha szolgál, 
otthona is lesz, a szükségeseket is 
megszerezheti.

Össze szedte hát mindenét, utrakelt 
a közeli nagy városba, hogy ott 
szolgálatba álljon. Mivel senkit nem 
ismert, ismerősei ajánlatára egy cse- 
lédközvetitő irodájába fordult hely
keresés végett.

Szelíd, bánatos arca minden ott 
megfordulónak tetszését megnyerte, 
akadtak is elegen, akik szolgálatra 
hívták. Róza mindjárt az első hivó 
szóra szepetett volna elszegődni. De 
épen egy ősz hajú öreg matróna volt, 
aki soká hívogatta, mondván, hogy 
nála jó dolga lesz. Csak egy öreg 
férje van, más nincs a családban, őt 
— ha hozzájuk megy — családtagnak 
tekintik. Amint ezt az ajánlatot hal
lotta, mindjárt boldogult öreg nagy
nénje jutott eszébe. Milyen gyorsan 
elmúltak azok. Maga is félt volna 
bevallani, de úgy volt, Róza attól 
félt, ha az öreg párhoz megy, ismét 
a temetőbe vezet útja; ilyen öreg 
korban az ember olyan könnyen 
meghalhat. Ö pedig félt a temetőtől 
már, olyan helyet szeretett volna 
keresni, ahol a temető nyugalmát 
nem zavarja meg.

Hívta azután egy ifjú, erőteljes 
uriasszony, akin csakúgy mosolygott 
az egészség. Vele hamar meg is lett 
az alku. Néhány perc alatt már útban 
is volt Róza uj otthona felé. Uj ott
honában a férj és két esztendős gyer
meke volt a ház asszonyának. Róza
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f ia még az utolsó órában föl nem 
;g szmélünk és munkába nem fogunk, 
niogy meg mentünk ámi megmenthető, 
byezdünk megmozdulni és kezdjük 
»megérteni, hogy ma mikor minden 
i »árt, minden szervezett osztály, minden 
vgyház a sajtó fegyverével megy a 
küzdelembe, hogy terjessze, erősitse 
■s kivívja a maga igazait, akkor vak- 
;ág és élhetetlenség volna nekünk is 
;zt a fegyvert meg nem ragadni. Hiszen 
iá vannak valakinek terjesztésre és 
győzelemre érdemes igazai, amelyek 
i világnak hasznára és emelésére 

szolgálnak: első sorban nekünk evan
géliumi keresztyéneknek vannak. Mi 

i 'agyunk a letéteményesei és forgatói 
t legnagyobb keresztyén igazságok
iak, tehát minket terhel legnagyobb 

felelősség és kötelesség, hogy azokat 
n orgassuk is a világban a világ javára, 
r-orgatni pedig épen a sajtó utján 
0 ehet legszélesebb körben és legered- 
n nényesebben. A szellemi életbe napi
sajtó utján kapcsolódhatnánk legjob
ban  bele a mai mozgalmas időben 
c*5s ott vívhatnánk ki legjobban a min
d e t megillető helyet és jogokat.

Máshol is több s z í v  megmozdult 
b felhívásunkra. Egyik helyen mindjárt 
t azon a vasárnap délután 23 részvényt 
• egyeztek. Varga Gyula vönöczki (Vas 

t i . ) esperes pedig, akihez a jegyzések 
küldendők, ezt Írja felelős szerkesz

tőnkhöz: »Örömmel értesitlek, hogy 
a Harangszó buzdítására a nyomdára 
szépen jönnek az aláírások. Ma már 
1057 részvényjegyzés történt, tehát 
az újabb felhívásra löbb mint 200 uj 
részvényt jegyeztek.«

Salber Károly leveléhez még azt 
füzziik, hogy akik igy fel tudnak a 
jóra buzdulni és nagy eszméket igy : 
meg tudnak érteni, azok apátián, 
anyátlan árvaságban, szegénységben 
sem tartoznak az >utolsók« közé. 
Volt nekünk már egy nagyszombati 
evang. kereskedőnk, Reischel Károly, 
aki szegény apátián, anyátlan árva
ságból egyházunk egyik büszkeségévé 
és egyik legnagyobb jóltevőjévé növe
kedett, amennyiben 300 ezer koro
nánál többet hagyott jótékony célokra. 
Szegény kereskedő segédből lett az 

1 uj kornak egyik legnagyobb apostola, 1 
az amerikai születésű Moody Dwight 
is, akit az ev. keresztvénség Mokká
jának neveztek s aki százezreket 
felrázott közönyükből és bűneikből, 
isten sokszor a kicsinyeket hívja el 
a nagyok megszégyenítésére és nemes 
ügyek szolgálatára.

De nagy fájdalommal is kellett 
olvasnunk, hogy a levélíró szegény
sége miatt nem folytathatta tanul
mányait Nem kellene-e a tehetőseb
beknek mindent megtenni, hogy az 
ilyenek kiművelhessék magukat, a

bennük rejlő jót kifejthessék, minél 
nagyobb munkakört kaphassanak és 
minél többeknek használhassanak. 
Szegénysége miatt egyetlen tanulni 
vágyó jó tehetségű és jó érzésű 
gyermeknek sem volna szabad tanulás 
nélkül elveszni, mert velük a világ 
lesz szegényebbé. Ha megértenék azt 
a gazdagok, hogy >az Isten a sze
gények részét a gazdagoknál tette 
le!< És megértenék, hogy Luther, 
Petőfi Arany stb. jó emberek segít
ségével nőttek szegény sorsból a 
legnagyobb és legáldottabb életű 
emberek közé. A soproni Diákotthon, 
amely a múlt éven alakult, épen azt 
tűzte ki céljául, hogy a szegény, de 
tehetséges és jó magaviseletü tanu
lóknak ingyen lakást adjon s igy is 
hozzájáruljon, hogy az anyagiak 
hiánya miatt el ne vesszenek, hanem 
kimüvelődve ezerszeresen vissza fi
zethessék munkájukkal, példájukkal 
egyházunk és hazánk javára a rájuk 
fordított gondot és segítséget.

Szalay Mihály.

A világháború eseményei.
Breszt-Litovszkban a központi ha

talmak és Oroszország képviselői 
aláírták a békeszerződést. Mint mázsás 
kő, ha érctáblára zuhan, úgy zeng 
ezeknek a szavaknak a jelentősége.

.»mikor magára maradt, megkönnveb- | 
mülve tekintett körül. Hálát adott 
t,Istennek, hogy ilyen jó helyre, jó nép 
iuözé vezette. El volt tökélve, hogy 
s;eljes igyekezetével azon lesz, hogy 
»■megelégedjenek vele, hogy itt soká 
rrmeghuzhassa magát.

Egvre nem számított, és pedig arra, 
trilogy a halál nemcsak a 7ü — 8U esz- 
Báendősek szívverését tudja megállítani, 
i hanem az ifjakét is. Hiába kerülgetjük 
rtmi emberek a halál követét, sokszor 
pépen nem remélt helyen találkozunk 
►rosszé vele. Nem tudjuk se napját, se 
[bóráját, mikor köszönt be hozzánk.

Tapasztalta ezt fájdalmasan Róza. 
IJUrnője gyermekágyban megbetegedett 
?s meghalt. Ott maradt utána a férj 

rumost már két kicsi gyermekével. Tele 
vrakták virággal, koszorúval a sirhal- 
mmot, de az a maga prédáját csakúgy 
: nem adta vissza, mint Róza szeret

teinek egyszerű, disz nélküli sírjai.
íme hiába számított, hiába mene

kült, hiába félt a haláltól, akarta 
s elkerülni a temetőt, nemhogy eltávo
lodo tt volna attól, hanem hozzá inkább 
eegyre közelebb került. Nem talál olvan 
rházat, otthont, amelyből a temetőbe
uut ne vezetne. Nincsen olvan fényes.

város, amelyben nem volna temető, 
nincsenek olyan fényes paloták, ame
lyeknek ma örvendező lakóit holnap 
frissen hantolt sirdomb meg ne szo- 
morithatná!

Mit tegyek, merre menjék, mihez 
fogjak, kérdezte csüggedten önmagától 
most? Szívesen dolgoznék, szívesen 

I élnék száraz kenyéren, vizen, szívesen 
szenvednék, hálnék kemény földön, 
csak a haláltól, temetőbe vezető úttól 
tudnék végre megszabadulni!

Uj hely után kellett néznie. Az 
özvegy ifjú férj gyermekeit a nagy
szülőknél helyezte el, háztartását 
feloszlatta

Róza újból elment arra a helyre, 
ahol alig egy év előtt helyet keresett. 
Abban állapodott meg, hogy most 
már nem válogat. Úgyis hiába a 
válogatás. Teljesen rábízta magát a 
jó Isten tetszésére és ezt úgy mutatja 
meg. hogy aki először hívja szolgá
latra, akárki legyen is az, annál 
beszegődik.

Most se kellett soká várnia. Egy 
szelíd arcú munkás külseiü ember 
volt, aki felfogadta.

Mig az uj otthon felé mentek, a 
férfi nagyjában kikérdezte Rózától

I családi körülményeit. Nagy részvétet 
megértést tanúsított iránta, ami a 
leányt arra ösztönözte, hogy még- 
jobban feltárja szomorú helyzetét. 
Beszélgetés közben szinte észre se 
vette, merre járnak. Csak akkor te
kintett fel, mikor a férfi azt mondotta: 
itthon vagyunk.

Nem lehetne azonban leírni Róza 
rémületét, mely ekkor tükrözött te
kintetében. A temető kapujában állot
tak, a temető kapuja volt annak a 
lakásnak is kapuja, mely homlokza
tával az útra nézett, de különben a 
temetőben terült el. Ez a ház a városi 
sirásó háza volt. -Az fogadta fel 
Rózát szolgálatra.

Lábai szinte gyökeret vertek, ajkait 
nem tudta elhagyni egyetlen szó sem, 
annyira meglepte a nem várt fordulat, 
ó, ki a temetőt akarta elkerülni, ki 
attól félt, most véletlen — ö véletlen
nek gondolta — épen a temetőbe kerül.

Egy pillanatig mintha valami arra 
kénvszeritette volna, hogy fusson, 
meneküljön innét, torkát a sirás foj
togatta, de annyira erőt vett rajta a 
megdöbbenés, hogy végül is gépiesen 
belépett az előtte kinyitott nehéz 
vaskapun. Folytatjuk.
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A békeszerződés 14 cikkből áll. 
Az első arról szól, hogy a szérződő 
felek el vannak szánva békében és 
barátságban élni egymással. A 2.-ban 
kötelezik magukat, hogy mindennemű 
agitációtól, propagandától kölcsönösen 
tartózkodnak. A 3.-ban Oroszország 
egy megállapított vonaltól nyugatra 
eső területekről lemond. A 4. cikkben 
Oroszország mindent elkövet, hogy 
a keletanatóliai tartományok minél 
előbbi kiürítését és Törökországnak 
rendben való visszaadását biztosítsa. 
5. cikk az orosz hadsereg azonnali 
leszereléséről, a kereskedelmi hajózás 
visszaállításáról, az aknák eltávolítá
sáról szól. 6.-ban Oroszország köte
lezi magát, hogy az ukrán köztársa
sággal azonnal megköti a békét. 
Esztlandot, Livlandot kiüríti s ezeket 
német rendőri hatóság alá helyezik. 
Megszüntet mindennemű propagandát 
Finnország ellen. A 7. Perzsia és 
Afganisztán függetlenségéről szól. A 
8 a hadifoglyok kölcsönös hazabo
csátásáról intézkedik. A 9.-ben a 
szerződő felek kölcsönösen lemonda
nak a hadiköltségek, esetleges károk 
megtéritéséről. 10. a diplomáciai és 
konzuli összeköttetés azonnali felállí
tását Írja elő. A 11. a gazdasági 
összeköttetéseket, mig a 12. a közjogi 
és magánjogi összeköttetések helyre
állítását tárgyalja. A 13. cikk ki
mondja, hogy a szerződő felek között 
esetről-esetre melyik szöveg az irány
adó. így pl. Ausztria-Magyarország 
és Oroszországra nézve német, ma
gyar és orosz nyelvű szöveg. A 14. 
végül a szerződések jogerőre emel
kedéséről intézkedik.

Az orosz békeszerződés aláírásának 
hírével egyidőben érkezett meg annak 
a hire, hogy Romániának felmondot
tuk a fegyverszünettet és ujaab tár
gyalások indultak meg a fegyverszü
netről, amelyhez hozzá fognak kap
csolódni a béketárgyalások. Ezek a 
tárgyalások már meg is indultak 
Bukarestben s minden reményünk 
megvan arra, hogy a lehető legrö
videbb idő alatt befejezéshez jutnak 
lehető legjobb eredménynyel.

Ezek az eredmények elsősorban 
Magyarországra nézve lesznek kielé
gítők. A románok árulása folytán a 
központi hatalmak államai közül 
különösen és elsősorban Magyaror
szág szenvedett és igy érthető, ha a 
magyarság a legmegfeszültebb figye
lemmel tekint ama tárgyalások felé, 
amelyek Romániával szemben való 
viszonyunkat a jövőre nézve lesznek 
hivatva szabályozni. Magyarország 
önvédelmi harcot folytat és semmiféle

annektáló szándékai nem voltak a 
háború kitörésekor és nincsenek most 
sem a világháború negyedik évében. 
Magyarország egész közvéleménye 
egységes abban a véleményben, hogy 
más népeket ne szakítson el hazá
juktól, de szigorúan ragaszkodik 
ahhoz, hogy saját területének integ
ritásában se sértsék meg. Ennek az 
elvnek folyománya, hogy a magyar
ságnak kívánnia kell Romániától ha
tárainak olyan kiigazítását, amely 
megoltalmazza az 19,6 ikhez hasonló 
támadástól. Magyarországnak a bu- 
resti béketárgyalásokon követelnie 
kell, hogy határait úgy szabályozzák, 
hogy katonailag biztosítva legyen 
minden támadás ellen. Ezeket a kö
veteléseket igazoltaknak és jogosak
nak tartják a központi hatalmak is, 
s ezért reméljük, hogy ezek a tár
gyalásokon megalapozzák Románia 
és a központi hatalmakjövőbeni vi
szonyait és amidőn a tárgyalásoktól 
politikai és gazdasági érdekeink kie
légítését várjuk, azt is reméljük, hogy 
megvetik egy őszintén barátságos és 
jóindulatú szomszédos viszonynak 
alapjait.

A harcterek közül Nyugaton a 
flandriai arcvonal állott erős tüzelés 
alatt, nemkülönben a Mars magasla
ton a francia aknavetők és tüzérek 
fejtettek ki élénk tevékenységet.

Az olasz arcvonalon nincs külö
nösebb esemény.

Keleten Podoliában, ahová az uk
ránok segítségül hívása következtében 
kelletett bevonulnunk, a hadműveletek 
sikeresen haladtak előre.

A fegyverszüneti szerződés lejárta 
u^án megindított hadműveletek nagy 
eredményekre vezettek a németeknél. 
Emellett fogságukba került 6800 tiszt, 
57.0C0 legénység, 2400 ágyú, 800 
mozdony, 8000 vasúti kocsi stb.

Az olvasó közönség köréből.
Nyílt levél a szerkesztőséghez.

Nagytiszteletü Lelkész Ur!
Hétről-hétre nehezen várjuk a Ha

rangszó érkezését Ennek a lapnak 
megindítása és mostani megjelenése 
valóban egyházi közszükséglet. Csak 
azt nem tartom helyesnek és méltá
nyosnak, hogy a lap szerkesztősége 
és kiadóhivatala teljesen ingyen, csu
pán egyházszeretetből dolgozzék. Illő 
és méltányos volna egy alapot léte
síteni gyűjtés alapján, amelyből a 
szerkesztő bizottság díjazását fedezni 
lehetne. Vallásos estélyt tartottunk

gyülekezetünkben s ez alkalommal 
gyűjtöttünk a Harangszóra 106 24 K-t.

Jó volna a fent említett célra for
dítani a fenti összeget. Legyen ez 
alapja egy a Harangszó olvasói között 
megindítandó gyűjtésnek, azt tartván, 
hogy a munkás méltó az ő jutalmára. 
Ha a t. szerkesztőbizottság is helyes
nek tartja véleményemet, úgy tessék 
levelemet közölni. Ellenkező esetben 
tessék az összeget a Harangszó ter
jesztésére fordítani és a lapban a 
szokott helyen nyugtázni.

A levelet annak bizonyságául közöljük, 
hogy ma már mennyire megértik némely 
helyen az egyházunkért és evang. népünkért 
teljesített munkánkat. A levélírónak es ada
kozóknak igaz köszönetét mondunk, de 
ilyen célra adományt senkitől sem fogad
hatunk el. Amit adnak jóérzésü olvasóink, 
a lap fejlesztésére és terjesztésére ferdítjük, 
hogy evang. népünknek annál is többet 
használhassunk. Mi csak egyet kérünk és 
varunk olvasóinktól : terjesszék, ajánlják 
ismerőseik között lapunkat, hogy olvasóink 
tábora növekedjék, mert igy fejleszthetjük 
lapunkat és igy terjedhet ki ennek nevelő 
hatása evang népünk szélesv:é!egeire.

Olvassuk a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik utt a leyl'óbb kmc» 
lá n c á t a samn ütött ott,
LM Isten nem lel hajlékot.

Március 10. vasárnap, |án. 1, 43—51.
, 11. hétfő, 2. Móz 12, 1-10.
„ 12. kedd, 2. Kor. 5, 18—21.
„ 13. szerda, 22. Zsolt. 1 —12
„ 14. csütört, „ 13—21.
„ 15. péntek, Phil 2, 5—11.
„ 16. szombat, Ézsajás 53, 1—6. '

A család, s ebben a nö mint a 
férfi segítőtársa.*)

A családban vár a nőre a legszebb 
hivatás. Szive, lelke itt jelölik ki 
számára azon tért, amelyen a bol
dogság érzetét keltheti fel a gondjaira 
bízottak keblében. A családi kör ő 
reá nézve azon kagyló, melyben lelke 
igazgyöngyöket terem. Talán csekély
nek találná valaki a feladatot ily 
szűk körben ? Ne kicsinyeljük. A csa
ládok jóléte az ország hatalmának 
alapja, vallásoságuk a társadalmi 
rend, törvénytisztelet védője, erköl- 
csiségük, műveltségük a polgárerények 
nevelője, a nemzeti nagyság záloga.
A nő, ha tisztét a családban jól 
betölti: az emberiség jóltevőinek
sorában foglal helyet.

Ágoston egyházatya így jellemzi a

*) Mutatvány Gyurátz Ferenc ny. püspök 
most megjelent „A nö“ c. könyvéből. Ára 
4 K. Kapható Kis Tivadarnál Pápán.
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i férfi és nő közötti viszonyt: »Ha
I Isten a nőt a férfi urává akarta volna 
i teremteni: akkor fejéből alkotja vala. 

Ha rabszolgává szánta volna, ez 
esetben hihttő'eg lábából állítja elő, 
de mivel oldalából vette k i: bizonyos, 
hogy társául rendelte«. A magyar 
nép is szép nevet adott a nőnek, 
midőn őt a férj feleségének nevezte. 
Ebben azon vallomás van kimondva 
hogy hű nő nélkül a férfi minden 
törekvésével a boldogulás után csak 
valami fél rész, s hogy az elismerés 
minden kivívott sikerért fele részben 
— mint szövetségesét — nejét illeti.
A férfinak hivatott segítőtársa az 
asszony, akinek mint házi boldogsága 
őrzőjének s az erkölcsi nernesb érzés 
ápolójának tisztelettel tartozik. Azt 
sem tagadja senki, hogy a törvény 
csak az erköcsi érzés támogatása 
mellett felelhet meg feladatának. A 
ragaszkodást pedig az erényhez a 
zsenge növendékekben először a nő 
ébreszti, az erkölcsi törvények első 
alapköveit ő rakja le a gyermekek 
szívében’ Az élet mezején a munka 
megvisel, a tapasztalt sikertelenség 
lever, a csalódás elkeserít ; de van 
egy hely, mely mint a habokkal 
küzdésben kifáradt hajósnak a kikötő, 
a csüggedő férfinak biztató menedéket 
mutat. Ez a hely a családi hajlék, 
melyet a női szeretet a megelégedés, 
béke kedves otthonává avat Asszony 
nélkül lehet a férfinak gunyhója, I 
háza, palotája, de számára igaz, j 
edes otthont csak egy jó feleség • 
alkothat. A nyilvános téren sokszor 
sebet vág a féfi szivén a hálátlanság, 
rosszakarat, s ha magárahagyottan 
áll, végül csalódottan mindinkább 
visszavonul * azon meggyőződéssel, 
hogy nem érdemes jót tenni, a közügy 
érdekében fáradozásnak hálátlanság ' 
a jutalma. A nő, a hű szövetséges, 
ki szeretetéve! elsimítja a férj hom
lokán az aggodalom redőit, felderít, j 
megtanít újra reményleni, örülni. A 
férfinak a családi élet ölén szilárdul 
azon hite, hogy még sem olyan 
haszontalan az élet, nem oly gonosz 
a világ, mint azt az elkeseredés 
szemüvegén át nézve gondolja az 
ember. Van a munka után pihenés, 
megédesíti a küzdelmet ennek jutalma: 
a hozzátartozók öröme, van nemes 
cél, amely méltó arra hogy érette 
áldozatra készen lobogjon a s z í v . A 
férfira nézve megbecsülhetlen kincs 
az oly feleség, ki előtt bizalommal 
feltárhatja keblét, ki vele együtt érez, 
együtt örül és sir. Ennek köréből az 
élet harcterére minig bizalmat, meg- ' 
üjult erőt visz magával s ezért a i

társadalom is méltán mond áldást a 
női hűségre

Mindazon nagyjainknál — kik bol
dog családi körben éltek — feltaláljuk 
azon vallomást, hogy ha győzték a 
munkát, ha lelkesedésük tüze nem 
hamvadt e l: mindezért a köszönet a 
hű feleséget is megilleti

Thököly Imre, a magyar szabad
sághős, nyíltan vallotta, hogy az 
életviharok között mindig legtöbbet 
építhetett nejének: a szép emlékű 
Zrínyi Ilonának támogatására. Mikor 
a hadiszerencse végképen elfordult 
tőle s honából mint bujdosó távozott, 
az utolsó győztes csatájában — Zer- 
nyestnél — elfogott jeles császári 
tábornokért a bécsi udvar nagy vált
ságdíjat ajánlott feli: ő egyedül a 
Murány vára védelmében fogságba 
jutott nejét kívánta vissza. Zrínyi 
Ilona szabadságát visszanyervén, szent 
hüsséggel követte bujdosóvá lett 
férjet az idegen földre, hol számukra 
csak nyomorúság termett Sok csa
pás érte őt magát is. Ö is hazát 
vesztett; atyja, Zrínyi Péter, mint a 
szabadságszeretet áldozata, vérpadon 
halt el, anyja fájdalmában megőrült, 
két kedves gyermeke, kebléről kitépve, 
fogságban maradt vissza. És mindé 
veszteségek kinzó emlékeit el tudta 
szivében rejteni, arca derült volt, 
mosolygott, a remény hangján beszélt 
férje előtt a jövőről, azért, hogy a 
vidámság sugarával megóvja annak 
lelkét a kétségbeeséstől. Mint hű 
feleség ő volt a földre sújtott hősnek 
őrangyala

Hálás tisztelettel nyilatkozik gróf 
Szécsenyi István is nejéről. Elismeri, 
hegy a családi tűzhely melegénél s 
neje szerelmében talált erőt, lelke
sedést a közügyért vívott harcaiban. 
»0 volt az — így ír végrendeletében 
—, kinek szép leikéből mindig erőt 
és szilárdságot merítettem, mikor 
félreismerve, kiáltott ellenem a vak 
hév, sőt nem egy nemes kedély is 
elfordult tőlem kételkedve, s ilyen 
vajmi erősen rágódik az életen.«

Lelke más felét, boldogító élettár
sát ismerte nejeben gróf Bathyhány 
Lajos, az első magyar alkotmányos 
miniszterelnök s a szabadság vérta
núja is. Midőn 1849-ben a függet
lenségi harc elvesztése után a hadi 
törvényszék halálra Ítélte: így búcsú
zott utolsó levelében hű élettársától: 
»Ismétlem tehat e sorokban mélyen 
érzett kijelentését legforróbb hálám
nak is csodálatomnak a te tiszta 
szerelmed mindazon kincsei iránt, 
melyeket megé-demelni soha sem 
tudtam s oly igaz, amint a halál

küszöbén állok, az bennem a hibának 
egyetlen tudata, amit magammal a 
sirba viszek«.

Lorántffy Zsuzsánnát, I. Rákóczy 
György nejét, így jellemzi Szilágyi 
Sándor: »Soha nő több hűséggel 
neui viszonozta férje szerelmét, több 
gyöngédséggel nem használta fel 
befolyását s több buzgalommal nem 
igyekezett azon, hogy haragját csil
lapítsa. szigorát enyhítse s szivét a 
szerencsétlenek ir.int részvétre, az 
elesettek iránt könyörületre indítsa, 
mint ezt Rákóczyné tette.«

Toquille, hires angol író többször 
nyilvánította azon meggyőződését, 
hogy egy nemes lelkű nőnél bizto
sabb támaszt nem választhat magá
nak az ember. Ugyanő írja egy 
barátjának : »Istennek reárn árasztott 
legnagyobb áldása meggyőződésem 
szerint az, hogy számomra Mártámat 
mutatta ki Ö tudtomon kívül őrködik 
felettem, csillapít, nyugtat, biztat oly 
aggodalmak között is, melyek enge- 
met felzaklatnak, de az ő derültségét 
nem zavarhatják meg.«

De nemcsak palotákban, hanem 
az egyszerű hajlékokban is a legna
gyobb áldás a hű, értelmes asszony, 
ki jó szivével képes a szerény hajlékot 
is a megelégedés, boldogság temp
lomává tenni. Templommá, ismétel
jük, mert egy tiszta keblű nő mindig 
nemesítő hatást gyakorol környeze
tére. A becsületes férj épen azért 
ragaszkodik feltétlen bizalommal jó 
nejéhez, mert annak erkölcsi érzésé
ben saját életének nemesebb részét 
ismeri fel s úgy érzi, hogy annak 
imája őt is közelebb hozza Istenhez. 
Hogy azonban a nő mint élettárs 
szép feladatát betölthesse, szükséges, 
hogy őszinte vonzalom vezesse a 
házasságkötésre s becsülni tudja fér
jének gondolkozását, jellemét Ha 
csak külsőség, a sima arc, ügyes 
udvarlás, anyagi előny volt az irá
nyadó az eljegyzésnél: akkar hamai 
beállhat a csalódás, keserűség váltja 
fel az első elragadtatást. Maga a 
külszín tiszteletet érdemlő lelki tulaj
donok nélkül rövid idő alatt unottá 
lehet, a vagyon a könnyelműség 
révén eltűnhet s következik a kiáb
rándulás, s napról-napra kínosabb 
teher lesz a családi kötelék.

A műveltséggel kapcsolatban a 
hűség, őszinteség, munkaszeretet, a 
kitartó gondoskodás a hozzátartozók 
jövőjének biztosításáról, nagylelkűség, 
a jó ügy védelmében megnyilatkozó 
férfias bátorság azon jellemvonások 
amelyek nemcsak fenntartják, hanem 
folyton növelik a nő ragaszkodását
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a férfihoz, Az ily férfi iránt éledő 
szerelem teszi őt a ház boldogságá
nak pdtolhatlan védőjévé. Ezen ér
zelmek hatalma nagy. Smiles szerint 
»E nemes szenvedély tartja folyvást 
üdén és ifjan e széles világot. Ez 
az emberiségnek soha el nem haló 
dallama. Fénysugárt áraszt az ifjú
ságra, dicskoronával övezi az aggkort. 
Visszaverődött sugártengere megdi- 
csőiti a jelent, előrelövellő fényözöne 
bevilágítja jövőnket. A becsülésből 
származó szerelem nemesbitő hatás
sal van a jellemre, feloldoz az önös- 
ség béklyóiból.«

Gyurátz Ferenc.

Egy kis konyhakertészet.
A konyhakerti vetés forgóról néha 

a gyakorlott kertészek is elfeledkeznek.
A konyhakertben ép úgy szükséges 

a vetés forgó, mint a szántóföldön. 
Ezt a forgót nem gondolomformán, 
hanem a növények trágya igénye 
szerint kell meghatározni. Amilyen 
helytelen, ha valaki trágyázás nélkül 
feji a földet, ép oly helytelen, ha 
olyan növények alá is trágyáz, me
lyeknek ezzel határozottan árt. Ha 
például a borsó alá trágyázunk, ezzel 
csak a szára lesz gazdagabb, de hü
velyt annál kevesebbet hoz.

A növények trágya- igénye szerint 
hármas forgót alkalmazhatunk leg
célszerűbben a konvhakertben. A 
konyhakertnek abba a részébe, ame
lyet az idén trágyázunk meg (az őszi 
trágyázás is ideinek számítva) kerül
nek a leveleikért és gyümölcseikért 
termesztett növények (spenót, káposzta 
saláta; tök, dinye, uborka, paradi
csom). Az egy évvel ezelőtt, tehát 
1917 tavaszán trágyázott szakaszba 
kerülnek azok a növények, melyeknek 
a földben levő termését használjuk 
(petrezselyem, sárgarépa, pozdor, cékla 
hagyma). Ezek a friss trágyától rossz 
izt kapnának és romlandóbbak is 
lennének. A 'legsoványabb földben, 
tehát 1916 tavaszán trágyázott részen 
is jól fejlődnek a hüvelyesek (bab, 
borsó, lencse).

A veteményezést a konyhakertben 
azonnal el lehet kezdeni, mihelyt a 
föld fagya felengedi. Ahol a konyhá
kért már az ősszel fel volt ásva, ott 
persze előbb lehet veteményezni. A 
legelső vetemények egyike a borsó.

Ebből a februári vetés a legjobban 
szokott sikerülni. Valaki nemrég pa
naszkodott, hogy tavaly rengeteg 
borsót elvetett, nagyban piaci terme
lés céljára és a termés teljesen meg
hiúsult. Természetes hogy meghiúsult,

HARANQSZÖ.

I mert áprilisban vetette és még hoz- 
I zájött a nagy szárazság. A borsó nem 

kényes növény, ne féljünk az elfa
gyástól 6 fok hideget vigan kibír.

A carotta, sárgarépa és petrezse
lyem is minél előbb kerüljenek a 
földbe, mert a csírázásuk sokáig tart. 
Ezeket külömben már decemberben is 
el lehet vetni, mikor már nem kell 
attól tartani, hogn kikeljenek. Mikor 
aztán kitavaszodik, már a földben, a 
helyükön vannak és előbb kerülhet
nek használatra. Vetéskor mindegyik
nek a magját összekeverhetjük ho
mokkal, vagy földel, hogy feleslegesen 
ne pazaroljuk e méreg-drága mag
vakat. A vetést jó deszkával lenyom
kodni, hogy a csírázást elősegítsük.

Akik a spárgát szerelik, azoknak 
ajánlom a téli spárga (pozdor) veté
sét Művelése a petrezselyem és 
sárgarépáéhoz hasonló Télen is akár
mikor elő lehet venni.

A dughagymát, foghagymát is ko
rán lehet dugdosni. Aki azt akarja, 
hogy tartósabb hagymája legyen, az 
magról növeli hagymáját. A hagyma 
mag vetésével is sietni kell.

A spenót fő vetési ideje augusztus, 
szeptember ugyan, mely esetben ké
sőbb magzik az fel s előbb is ehető, 
de azért kora tavasszal is lehet be
lőle vetni. Nagyban termelése is főleg 
őszi vetéssel — igen kifizeti magát. 
Van olyan hely a Bácskában is, ahol 
egész falvak termelnek holdszámra 
csak spenótot. A spenótot, hogy ko
rán fel ne magozzák, a kerítés mellé 
tehetjük, vagy pedig körül ültetjük 
csemege kukoricával (persze később).

A tavaly ajánlott őszi vetésű ká
posztatermelési módot igen sokan 
megpróbálják. Az esetleg letakart 
növényeket juttassuk miellőbb leve
gőhöz. Legszebb fejlődést biztosit az 
a palánta, amelyik a helyén marad.- 
Úgy 40 cm. távolságra hagyhatjuk 
a növényeket. A többieket óvatosan 
kihúzva ültessük ki helyükre. Kiülte
téskor földdel kevert higitott marha
trágyába márthatjuk a növényeket. A 
kiültetés olyankor történjék, mikor a 
növények még nem fejlődtek annyira, 
hogy helyüket megsinlenék. A fejlő
désben levő káposzta igen hálás a 
vizzel higitott trágyalével való öntözés 
iránt

A káposztának nagy ellensége a 
földi bolha. Ez ellen mindenféle re
ceptet ajánlanak. A hidegvízzel való 
öntözéstől legjobban irtózik. Mi úgy 
szoktunk ellene védekezni, hogy sorra 
veszünk minden fej káposztát, felve
szünk két ujjunk közé egy könyebben 
porlasztható rögöt, azt szét porlasztjuk
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s finom por alakjában a növényekre 
hintjük. Ez mindig távol tartja a bal- 
hákat. Ha öntözéskor a viz a port 
lemossa, akkor persze ismét be kell 
porozni a növényeket. A káposzta 
palántát falun a ház előtt, az utcára 
néző »kis kert«-be szokták vetni. 
Ezt a palántát sohase szokta tönk
retenni a balha. Miért? Mert az 
utcapor bőven belepi. Azokat a gyü
mölcs fákat se kell félteni a hernyó
tól, amelyek az országúton vannak. 
Ha a kertekben, szőlőkben mindent 
tönkre eszik a hernyó, az országút 
melletti fák sértetlenek maradnak 
és jól teremnek. Tapasztaltam ezt 
1909-ben Kőszegen. Tehát csak sok 
port a balháknak !

A mák termesztését az idén se 
hanyagoljuk el. Mint olajat adó ter
ményt, jól megfizetik. Jó föld kell 
neki. Szokták a hó tetejére is vetni. 
Csanád-megyei érdeklődőnek ajánlot
tam az őszi veteményezéssel való 
kísérletezést.

Paradicsom, paprika, sat, palán
táinak cserepekben, vagy ládikákban 
való nevelése ilyenkor már folyamat
ban van. Az ilyen palántákat ne 
tartsuk igen meleg helyen, hogy fel 
ne nyúljanak és el ne kényesüljenek. 
Jobb időkben kicsinyenként hozzá
szoktathatjuk őket levegőhöz.

Nem a márciusi teendőkhöz tarto
zik, de azért ideirom, hogy lehet a 
paradicsomot palánt nevelés nélkül, 
magról közvetlenül a saját helyére 
vetni is. Szokott sikerülni.

Többek érdeklődésére itt közlöm, 
hogy kertész-könyvekkel, magvakkal 
és palántákkal nem szolgálhatok.

Ismételten is mindenkinek szives 
figyelmébe ajánlom, hogy legalább 
saját szükségletére mindenki termeljen 
magvakat, mert azok beszerzése 
mindig nehezebb lesz. Érdemes és 
még a konyhakertészkedésnél is talán 
jövedelmezőbb volna a magvak ter
melésével nagyban is foglalkozni.

Tés. Görög Ernő.

Húsvéti üzenet.
R ö v i d  n é h á n y  hét m ú lv a  a 

n e g y e d ik  n á b o r ú s  h u sv é t  i s  
r á n k  k ö szö n t .  M o s t  se  f e l e j t 
k e z z ü n k  el a h a r c té r e n  k ü z d ő  
és a  k ó r h á z a k b a n  s ze n v e d ő  hős  
k a t o n á i n k r ó l  s  k ü ld j ü k  e l h o z 
z á j u k  h ú s v é t i  ü z e n e tü n k e t ,  h o y y  
lélekben, v e lü n k  ü n n e p e lh e s s e 
n e k  és Is ten  ig é jéb ő l  ú j  e rő t  
m e r í th e s s e n e k .

A z  á ld o z a t r a  k é s z  le lkek ,  o l
v a s ó in k ,  n ő e g y le te in k ,  g y ü le -
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k e z e te in k  f ig y e lm é b e  m e leg e n  
a j á n l j u k  ezt a  k o m o ly  ü gye t .

A  Z o n g o r  B é la ,  k ö r m e n d i  
le lk é s z  á l ta l  i r t  h ú s v é t i  ü z e n e t  
á r a : e g y  fü z e t  2 0  f i l lé r , ."»0 
fü z e t  .9 k o r . ,  JOO f ü z e t  17 k o r .

A  m e g r e n d e lé s e k e t  és  p é n z -  
k ü ld e m é n y e k e t  W ell isch  B é la  
kö  n y v n  y o  m  d ó já b a .  Szén tg  o t t - 
h á r d  (V a s  m e g y e ) k é r j ü k  k ü l 
d e n i .  M á sh o va  k ü ld ö t t  m e g r e n 
d e lé s  k é s e d e lm e t  s zen ve d .

Eddig a következő megrendelések 
történtek :

Saját rendelkezésre:
Dunántúli püspöki hivatal 5000 pl., gyé- 

kényesi nöegylet 100 pl. szentgotthárdi 
gyülekezet 50 pl.

Pénzadomány:
özv. Me-terházy Ödönné Mesterháza 

17 Kor.

T i t o k .

Könyveimbe temetkezem, 
Úgyse lesz más a kenyerem : 
Mit ezekből szedegettem ,
Én meg másra költögessem .

Ámde nem iskolás könyvek, 
Ezek nékem nem kellenek; 
Véres, nagy zimankó van ma, 
Jöjjön ennek irodalma!

Kötetjeit előveszem ,
Kíváncsian nekiesem,
Mi az okosaknak szava;
Hogy is esett e nagy csoda ?

Fejtegetik, boncolgatják,
Az okait elém rakják;
Egyik se képes meggyőzni 
S józan elmém m egigézni.

Csupa emberi indíték,
Bőszült, férges, nagy irigység, 
Mivel folyton előállnak 
E tudósok s megdobálnak.

Hajigálják rám az érvet.
De ez nekik mit sem érhet, 
Mert édes keveset használ, 
Mit gyenge eszük kitalál:

Ezer rugó illik össze  
A nagy világgépezetbe,
Finom hajszálszerkezetek  
Bonyolítják az üzemet.

Titkos erő igazgatja, 
Csodálatos kéz mozgatja,
A nagy gépész — ott mögötte, 
De ő rejtve 'mindörökre.

B. /.

H r  H Í R E K .  +♦
A z e g y h á z  köréből .
|ftund Sámuel. f |  Lapu.ik zártakor vesz- 

szük a lesújtó hirt, hogy Kund Sámuel 
répcelaki lelkész, a vasi közép egyházmegye 
esperese 80 éves korában Szombathelyen 
a Fehér-kereszt kórházban elhalt. Vele 
evangélikus anyaszentegyháznnknak egy hü 
munkása, lapunknak egyik legbuzgobb 
terjesztője múlt ki az élők sorából. Legyen 
emléke áldott!

Az uraiujfalui evang. gyülekezetben
és filiáiban a létesítendő „Evang Nyomdá,- 
ra 01 részvényt jegyzett a lelkész, tanítók, 
felügyelők és egyháztagok megértő jó
akarata.

Lelkészjelölés. A hántai (Veszprém- 
megye) gyülekezet megüresedett lelkészi 
állására egyhangúlag Sokoray Bálint, ottani 
adminisztrátort jelölte.

Halálozás. Bélák Géza Sándor, oros
házai áll, tanító, 19 honvéd gyalogezredbeli 
hadapródjelölt őrmester dec. 14-én orosz 
hadifogságban (Urschunban) meghalt Le
gyen áldott em léke!

Gyűjtés. A felsölövöi (Vasmegye) tanító
képző-intézet céljaira a felsölövöi hívek, 
Unger Mihály egyháztag kezdeményezésére 
újabban 15 ezer, koronát gyűjtöttek saját 
körükben.

Alapítvány. Báró Podmaniczki Géza és 
neje szül. Degenfeld Schonberg Berta grófnő 
nemrég ünnepelték házasságuk 50-ik évfor
dulóját s ez alkalomból az aszódi ev. le
ánynevelő intézetnél 20 ezer koronás ala
pítványt tettek.

B eiktatás. Az ujcsanálosi gyülekezet uj 
lelkészét, Tavassy Zoltánt legutóbb iktatta 
be lelkészi állásába Mohr Béla, kassai lel
kész, alesperes Isten áldása kisérje az uj 
lelkészt munkájában !

H azatérés. Horváth László, barcaujfalui 
ny. lelkész, akit az erdélybe betört oláhok 
magukkal hurcoltak Brassóból, 16 hónapi 
szenvedésteljes fogság után, 68 életéve 
dacára, most érkezett haza eleg tűrhető 
egészségben.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások :
A k isb a b o ti ev. e g y h á zk ö zsé g  Bcdonhely 

fiókegyházközséggel együttesen a reformáció 
4 százados emlőkére október 31-én tartott 
lélekemelő ünnepélyt. Az ünnepi istenitisz- 
teleten a hívek teljes számban részt vettek; 
az uriszentvacsorával együttesen éltek. Az 
istenitisztelet után díszközgyűlés tartatott, 
melyen az egyházközség jubileumi alkotásul 
elhatározta, hogy fenntartási alapot létesít 
közadakozásból. E célra adakoztak: Bandi 
György 44 K, Baranyai István 24 K, Bödő 
Kálmán 10 K, Bősze Gyula 105 K, Dombi 
István 26 K, özv. Dombi Józsefné 1 K, 
id Egyházi Bálint 50 a , Egyházi Gábor 
130 K, Egyházi József 150 K, ifj. Egyházi 
Bálint 60 K, ifj. Egyházi Gábor 35 R, id. 
Egyházi István 50 K, Egyházi Sándor 55 
K, Eöry Antal 22 K, Eöry Imre 100 K, 
Eőry László 25 K. Flőry József 25 K, özv. 
Eöry Kálmánná 30 K, ifj Eöry Sándor 22 
K, Eöry István 19 K, özv. Eöry Györgyné 
12 K Éodor Bálint 21 K, Fodor Sándor 8 
K, Ihász László 100 K„ Kis Sándor 20 K, 
özv. Knopf Dénesné 6 K, id Kovács Bálint 
15 K, Kovács József 1 K, Kovács Marton 
35 K, Kovács Sándor 13 K, Császár József 
2o K, ifj. Nemeth Balint 23 K. Németh Imre 
24 K, ifj. Németh József 25 K, özv. Németh 
Palné 1 K, ifj. Németh Sándor 26 K, közép

Németh Sándor 20 K, Pap Antal 23 K, id. 
Pap József 50 K, közép Pap Imre 40 K, 
ifj. Pap Imre 20 K, id. Pap Imre 45 K, 
Pap János 25 K, ifj. Pap József 15 K, özv. 
Sipo; Gaborné 40 K, Sipos György 3"> K. 
Sipos Imre 7 K, Sokorav Bálint 105 K. 
Szele Gábor 10 K, Szele Bálint 12 K, Szele 
József 4 K, Szüts Mihály 80 K. Szüts Gyula 
90 K, özv. Török Györgyné 2 K, Török 
Márton 5 K. Török József 1 K, özv. Varga 
Józsefné 40 K, Varga Sándor 20 K, Zsámár 
György 4 K, Zsámár József 2 K, Zsédely 
Sándor 57 K, Borbély Imre 15 K, Kozma 
Lidi 5 K. Kisbabotról adakoztak összesen  
2128 K-t. Bodonlyröl adakoztak a követ
kezők : Baranyai János 7 K, özv Eöry 

'Jánosné 6 K, id. Farkas József 4 K, Farkas 
József 00 K, Farkas Bálint 50 K, özv. Farkas 
Sándorné 30 K, Gerencsér István 110 K, 
Horváth Sándor 10 K, Horváth János ló K, 
Kis Kálmán 100 K, Kis Sándor 100 K, 
László Sámuel 40 K, Nagy István 10 K, 
Nagy Sándor 2 K, özv Szilagyi Józsefné 
40 K, Szilágyi Sándor 50 K, Szombat Sán
dor 140 K, Török István 4 K, id. Török 
János 10 K, Török Ferenc 60 K, id. Zsédely 
József 110 K, id. Zsédely György 80 K, id. 
Zsédely Sándor 100 K, id. Zsedeiy István 
30 K, ifj. Zsédely György 30 K, Bancsó 
Gábor 2 K, Pócza Ferenc Potyond 20 K. 
Bodonhelyröl adakoztak összesen 1245 K-t 
Összesen adakoztak 3373 K-t.

A reformáció jubileuma alkalmával Pap 
Sándor es neje Németh Zsófia hősi halált 
halt Sándor fiuk emlékére í>0 K iskolai 
ösztön Jij alapítványt tett, valamint Eöry 
Gábor es neje Nemet Teréz hősi halált 
halt Gábor fiuk emlékére 50 K iskolai 
ösztöndíj alapítványt tett. Sokoray Bálint 
pedig a már régebben elkezdett Sokoray 
családalapitvánvra 80 K-t adományozott.

Ugyanezen közgyűlésen elhatározta a 
gyülekezet, hogy 41 éven volt lelkészének, 
néhai Ihász Lászlónak a temetőben sírem
léket állít.

A k á ld i leány g y ü lek e ze t okt. 28-án délu
tán ünnepelte a reformáció 400 éves jubi
leumát. Az ünnepély után díszközgyűlés 
volt, amelyen elhatárotatott, hogy a refor
máció emlékére az iskola falában békekötés 
után emléktáblát helyeznek el a követ
kező felirással : „A reformáció emlékére 
1517— 1917^. A gyülekezet tagjai ez alka
lommal szép bizonyságát adták az egyház 
és iskola iránti érdeklődésüknek és szere- 
tetüknek, mert az alig 30 családból álló kis 
gyülekezet a reformáció emlékere 1250 K-s 
alapítványt létesített, amelyhez a követke
zők adakoztak ; Péter József 200 K, Sebes
tyén Antal 100 K, Sebestyén Mihály 100 K, 
Varga Mihályné 100 K, Flieder Ferenc 
100 K, Pordán Juliánná 120 K, Németh 
József 50 K, Erdős János 50 K, Ihász Antal 
50 K, özv Sebestyén Mihályné 50 K, Né
meth Karoly 40 K, Ihász János 40 K, Fli
eder Pál 30 K, Péter Ferenc 20 K, Imre 
Lajos 20 K, HorAálh András 20 K, Magyar 
Karolyné 10 K, Horváth Juliánná 10 K, 
Magyar Ilona 5 K, Bordács Karolina 5 K, 
Prépost József 100 K, Prépost Irén 30 K.

A rábcakapi-i ,jub. alap“-ra adakoztak 
még Erdélyi Ferenc és neje 200 K, Pere 
Mihály és neje 20 K, Szabó György (kovács) 
20 K, Erdélyi Pál 100 K, özv Németh 
Györgyné 200 K

Az o r s z á g b ó l .
A képviselőház. S ilágyi Lajos képvi

selő az ülés folyamán szóba hozta a ma
gyar nemzet véráldozatát. Elmondotta, hogy
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Ausztriának és Magyarországnak a lakos
ságát egymással összehasonlítva 28: 21-hez 
arányban kellett volna a haderőnek áldoz
nunk, mi azonban minden 28 osztrák katona 
után 25 magyar katonát állítottunk,. Ez a 
külömbség félmilliónál több embert tesz ki 
A magyar véraldozat nagyságának a tulaj
donképpeni okát a magyar nemzet soha 
meg nem hálálható lelkesült magatartásában 
látja a képviselő.

Az indemnitásról és a horváth pénzügyi 
egyezmény meghosszabitásáról szóló tör
vényjavaslatot megszavazta a képviselőház, 
amelyet elnapoltak, mert egyelőre nem 
kívánja azt a kormány foglalkoztatni.

Hazafelé az oroszfogságból. Tudva* 
levő, hogy Oroszországban levő hadifog
lyaink tömegesen jönnek hazafelé s útjuk
ban senki nem tartóztatja fel őket Orosz
országban sem. Amint az értesítések jönek, 
eddig mintegy százezer jött át a határon. 
Báró Szurmay Sándor, honvédelmi miniszter 
legutóbb Becsbe utazott, rendezni minden
kinek megnyugvására a haza érkező hadi
foglyok dolgait, hogy t. i. amint Galicia 
határához érkeznek, ott már várhassa őket 
minden amire szükségük van. Foglyaink 
haza érkezését azonban kissé késletetni 
fogja az, hogy igen fontos közegészségügyi 
okok miatt 4 heti vesztegzár alatt kell őket 
tartani a határon, de a hosszú rabság után 
majd csak elmúlik ez a 4 hét is s akkor 
aztán szeretetünk egész melegével fogad,uk 
itthon sokat szenvedett testvéreinket.

Mezőgazdák szabadságolása. A közös 
hadügyminiszter rendeletét adott ki, hogy 
önálló mezőgazdák meg akkor is, ha harc
téri szoldálatra alkalmasok, de pótcsapat- 
testekhez vannak beosztva, március 1 - tő 
május 15-ig szabadságolhatok

Az áruló bünhödése Padnialyszki Iván 
nagybocskói községi biró az oroszok má- 
ramarosi betörése alkalmával az ellenség 
előtt föltárta az élelmiszerkészleteket és 
társaival együtt fosztogató bandát szervezett, 
amellyel az elmenekült lakosság otthagyott 
vagyonát elhordta, ezenkívül még az oro
szokat községröl-községre vezette. Árulá
sáért a katonai bíróság 20 évi börtönre 
ítélte.

Tamássy altábornagy hazatért az 
orosz fogságból. Tamássy Árpád altábor
nagy a „przemysli oroszlán“ — ahogy ka
tonái nevezték Bécsbe érkezett és kihall
gatáson jelent meg az uralkodónál. Tamássy 
altábornagy nevét halás emlékezettel fogja 
őrizni az utókor. A legvégsőkig kitartott 
katonái élén és visszaverte az ellenségnek 
legdühösebb rohamait. Csak amikor az 
utolsó falat penészes kenyér elfogyott, 
amikor már az éhhalál kopogott a vár 
kapuin, csak akkor szánták ra magukat 
Kuzmanek és Tamássy, hogy a romhalmazt 
átengedik az ellenségnek.

Kendelet a gabona- és terményárak 
megállapításáról. A kormány az 1918 évi 
termésből származó mezőgazdasági termé
nyekért követelhető legmagasabb árakat 
igy állapította meg:

Búza 60 korona, rozs, kétszeres, árpa, 
zab, köles, közönséges (lófogu stb.) és ke
vert tengeri 52, fajtengeri (cinquantin, flo- 
rentin, putyi és fehérgömbölyü) 60, pohánka 
(tatárka) 150, bab 100, borso 120, lencse 
150, lóbab 90, takarmányborsó 90, takar
mánybükköny 140, káposztarepce 110, vad
repce 55, kender-, len-, tök-, és naprafor
gómag 150, gom sorka mag 100, mák 350, 
cukorrépa 14, takarmányrépa 8, tarlórépa

23, burgonya 18 korona métermázsánként
A tengeri ára 1919 évi május haváig 

körülbelül 4—5 koronával havonkénti arány
ban emelkedik, ha a szállítás nem 1918 
októberben, hanem később történik. Emel
kedik a burgonya ára is, még pedig fél 
koronától 6 koronáig, ha a szállítás 1919 
junius 30 túl tö.ténik. A rendelet megsze
gését hat hónapi fogházzal, pénzbirsaggal 
és a termények elkobzásával büntetik.

„Magyarország jogosan a románoké „ 
Ezt a merész kijelentest egy aradi háztu- 
lajdonosné tette, sőt még azzel is megtol
dotta, hogy a magyarok Erdélybe csak 
betolakodtak Ezekért a kijelentésekért az 
aradi törévszék hat hava fogházra Ítélte 
az illetőt.

Hazafiatlan román tanítók. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter húsz görög
keleti és egy görögkatholikus erdélyi román 
tanitót hazafiatlan magatartása miatt elmoz
dított állásából és kimondta, hogy öt évig 
tanítói alkalmazást nem nyerhetnek.

A katona szabadító tisztiorvos Dr. 
Födi Emil budapesti tisztiorvost, aki pén
zért többeket ki akart menteni a katonai 
sorozásokon, a kir. tábla öt évi börtönre 
és tizennégyezer ko ona pénzbüntetésre 
ítélte.

A n a g y v i l á g b ó l .
Pri"dp karját levágták. A csehországi 

thereisenstadti fegyházban van fogva Ferenc 
Ferdinánd trónürökös és Hohenberg Zsófia 
hercegnő gyilkosa, Princip, akit 20 évi ne
héz rabságrá ítéltek. Princip a fogságban 
csontszut kaputt s emiatt egyik karját le 
kellett vágni.

Egy karaj kenyérért — egy gépfegy
ver. Áz orosz fronton az orosz katonák 
nem igen duslakodnak bőségben, sőt egyes 
helyeken ők kaptak elemózsiát a mi kato
náinktól. — Kenyérért szívesen adnak 
mindenfélét cserébe és igy megtörtént, 
hogy egyik lövégzárkunk parancsnokához 
beálitott egy muszka katona maga előtt 
tolva egy gépfegyvert, amiért egy darab 
kenyeret kért.

Hindenburg intelme a német ifjúság
hoz. Passauban egy hazafias jellegű ifjú
sági előadásról üdvözlő táviratot küldtek 
Hindenburjnak, aki — mint a nagynémet 
lapok Írják — igy válaszolt: „Német fegye
lem és német szellem adta nekünk azt az 
óriási erőt, hogy ellenállhattunk a túlerőben 
levő hatalmas ellenségnek. Német ifjak! 
Ne hódoljatok a nemzetköziségnek, hanem 
maradjatok megmindigszintisztanémetnek.,,

K e r e s t e t i k
úri házhoz ügyes szorgalmas, erköl
csös, becsületes szakácsnő, ki jól főz, 
s minden házi munkát végez. Aján
latok bizonyítvány, feltételekkel együtt 
Újhelyi Sándorné főszolgabíró neje 
Beszlerczebánya intézendők!

Hirdetés.
Pusztán lakó úri család egy jó 

házból való leányt keres 2 éves és 
4 éves gyermekei mellé. Cim a kiadó- 
hivatalban tudható meg.

H iv a ta lo s  és k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l .  
E g y  V* o ld a l  e g y s z e r i  h ir d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e té s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

H o ssza b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
eg y h á zb ó l  k ö z lü n k ,  a h o l  n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f iz e tő n k  v a n  
és  e g y -e g y  n év  d i j a  (i f i l l .

A  h ir d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Hirdetések.
Egy jobb házból való ev. vallásu 

árva léányt, 10-15 éves, lehetőleg 
hadi-árva, kinek hozzátartozója nincs, 
magához venne egy ev. vallásu 
család ki a leányka fölött teljesen 
rendelkezne, iskoláztatná és a jövő
jéről gondoskodna.

Katonák, tanulók részére 127 ma
gyar és 120 német vallásos hazafias 
és legújabb temetési énekeket tartal
mazó részben kottás

Kis Énekeskönyv.
Könnyen zsebretehető és úgy a 

magyar, mint a német istentiszteletnél 
használható. Egy katona ezt Írja: 
»Értékesebb ajándékot nem kaphattam 
volna. A nóta nálunk olyan, mint a 
falat kenyér. A sok szép és komoly 
vallásos és hazafias dalokból napon
kint éneklünk. A dal elfeledteti fára
dalmunkat és felkelti reménységünket.« 
2 korona 10 fillérért megrendelhető 
szerzőnél, Vértesi Zoltán ev. lelkész
nél Magyarboly Baranya m.

Az alsószelezsényi (Bars m.) evang 
egyház, miután lelkészi hivatalát 
Aranyosmarótra helyezte át s a lel
kész is ott lakik, Alsószelezsényben 
levő 25 hold földjét, két kertet, a 
paplakot, iskolát, tanitólakot jutányos 
és kedvező feltételekkel hosszabb 
időre bérbe adná két evangélikus 
családnak. Jóravaló, szorgalmas em
bereknek nemcsak a megélhetés lenne 
biztosítva, hanem vagyont is gyüjt- 
hetnének. Akik érdeklődnek s bővebb 
felvilágosítást óhajtanak, forduljanak 
Eizély Ödön evang. lelkészhez Ara- 
nyosmaróton.

Házvezetőnőnek elmenne magányos 
úrhoz középkorú nyugdíjas özvegy, 
ki a háztartás minden ágában jártas. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban, 

Szentgotthárdon.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  *

Felelős szerkesztő és kiadó: Sz a l ay  Mihály Gyékényes.
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

Előft7e t6*l á r a  3 6  » i á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 6 0  r, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K K é z i r a t o k  QY ÉK ÉN Y ES - re  ( 8 o m o g y  m e g y e ) ,  e lő f i z e t é s i  d i j a k  
a  H A R A N G 8 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D - re ,  r e k l a m á c i ó k  8 Z E N T G O T T H Á R D - r a  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. l e lk é s z  é s  tanító.

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll. (Jót). 19, 25.)

T A R T A L O M :  Tóthné — Munkácsy E .: Jézus virágvasárnapi útja. — Bohár L .: Húsvéti ének. — Vándor: Sírok mellett. — 
(j. Z s .: Jézus él, feltámadott. — Tompa M .: Létesítsünk egyházfentartási alapokat. — A Világháború eseményei. — Gyermekvi

lág. — Tárca Horváth / . ; Husvét ünnepén. — Fábián /. ; A temető nélküli város. — Németh K .: Szegény Fazekasné.

Jézus virágvasárnapi útja.
Olajfák között — át a hegyen 
Jeruzsálembe az Ur megyen,
S Bethániából ahogy kijő :
Követi őt nagy sereg hivő.

S a hosszú utón véges-végig 
Jeruzsálemet mig elérik,
Hangzik egyre: Sálem ! Sálem ! 
Nagy vendéged lesz Jeruzsálem !

Aki küldetett le az égbül 
Azt láthatod te ma vendégül!
— Kit a világ oly várva-vára — 
Örülj, örvendezz Sión lánya!

Olajfák árnyán jön immáron 
Az Isten fia, szamárháton; 
Elömlik arcán, el a fején,
Ingén, palástján valami fény...

Most im lezárt, hallgatag ajka. 
Mégis mennyi imádság rajta! 
Arcán együtt komolyság, derű, 
Magasztos, szent és oly egyszerű.

Nézzétek csak! Szamáron jő fel,' 
Alázatos, lehajtott fővel,

Kit megillet királyi trónus,
Csak oly szerény: akár a koldus.

S,a nép kiált buzgó hevében: 
„Áldott ki jött az Ur nevében í 
Ki eljött megváltani minket 
S törölni nehéz bűneinket.“

„Üdvöt, békességet hozz nékünk! 
Istennek egy fia légy velünk! 
Nélküled a világ oly setét, 
Hajtsd meg a pogányoknak fejét!“

„Ne uralkodjék itt senki más! [lás. 
Ne legyen több csak egy szent val- 
Minden ember -  mintegy -  a hived 
Legyen egész világ — a Tied!“

S az Ur elé, merre csak mennek: 
Viruló pálmalombot szelnek:
És zeng előtte, zeng utánna
— A hivők ajkán: száz hozsánna.

Kiáltják: „Béke itt mindennek! 
Dicsőség az örök Istennek!
— Hozsánna néked!“ S ujra-ujra: 
Hullik a pálmaág az útra.

Tóthné — Munkácsy Eleonóra.

Húsvéti ének.*)
Emberek, óh jertek, keljetek fel, 
Látni az üres sirt gyorsan csak el! 
Krisztus Urunk ma győzött halá- 
Általa lett a sir rövid álom. [Ion, 

Örüljetek!

Jeltelen sirhalmok mozdulnak
[majd,

Serkentő hívásra éled a hant. 
Meglátja akkor kiki a kedvest, 
Kit földi küzdés harcterén elveszt. 

Reméljetek!
Bohár László.

Sírok mellett.
Sírok mellett hogyha állunk, 
Kedvesinktől hogyha válunk;
Ha szemünkben bánat könnye 
Csillog, mint a harmat gyöngye; 
Nem vigasztal akkor más:
Jézus a feltámadás!

*) „Pásztorok, óh jertek ! . . című régi 
magyar ének dallamára.
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Sírnak mélyén vár a béke,
Földi vándor így jut révbe. 
Sírnak bármily gyászos boltja 
Reményünket el nem oltja; 
Vigasztal a szent vallás:
Jézus a feltám adás!

Síron túl is lesz még élet,
Mély álmából mind felébred. 
Kiktől válunk, viszontlátjuk; 
Istenünket ezért áldjuk.
Lesz nagy hajnalhasadás:
Jézus a feltám adás!

Vándor.

„Jézus él, feltámadott.“
Márk 16, 6.

Amily bizonyos, hogy van Nap az 
égen, ha a vakok nem látják is, ép 
oly bizonyos, hogy Jézus feltámadt s 
él, — akár hiszik az emberek, akár 
nem. De az Ur feltámadásának em
lékünnepét csak az ülheti meg igazi 
ünnepélyességgel, aki teljes meggyő
ződéssel tudja énekelni: Jézus él . . 
Igen, a keresztyén hit, a mi hitünk ez : 
Krisztus feltámadott a halálból. Aki 
önmagát adta váltságul, akit a test
vérek iránti szeretet a sirba juttatott, 
— azt a halál nem tartotta birodal
mában, az nem maradhatott a sirban : 
az élve, valóban élve jelent meg itt 
a földön, s most él és uralkodik az 
Atya dicsőségében mint a mi Urunk,

T árca.
Husvét ünnepén.

Tavaszi szellő száll jon lengve, lágyan, 
Z endüljön  halkan szen t  angyali én ek :  
„D icső ség  legyen Menny és  Föld U rá n ak i  
D icsőség légyen az ő nagy nevének 1“ 
S z e re te t  h a ssa  át az e m b e rek  szivét, 
Nyújtson testvéri jo b b o t  g a zd a g  és szegény, 
A hit gyógyítsa fá jó  sebe inke t
— Fe l tám adás  szen t  napján,

Husvét ünnepén .

Akik ott já rn ak  a Golgota utján 
S  Krisztus ke resz t jé t  hord ják  roskadozva, 
Tek in tsenek  m a bízva fel az Úrhoz,
Ki ba lzsam át mind rá juk ha rm atozza.  
Száll jon a c sü g g e d t  szenvedő  szivekbe, 
Dicső f e l tám ad ásb a  vetett szen t  remény, 
Csituljon árvák, özvegyek sirása
— Fe ltám adás  szen t  napján

Husvét ünnepén .

U runk!  Te látod, mennyi vér omol . . . 
Öldöklő harcot vívnak ellenünk,
Hozzád kiáltunk e siralomvölgyböl :
Seg í ts  rajtunk, m er t  minden elveszünk I 
A hőn óhajtott,  á ldott béke  nap já t  
Hozd fel s  ragyogtasd  hazánk bus egén ,  
S mi nagy Nevedet m agaszta lva  áldjuk
— Fe ltám adás  szen t  napján

Husvét ünnepén.
H O RV ÁTH IMRE.

Jézus Krisztusunk, aki tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz. Hitünk egész 
épülete megingathatlan biztossággal 
áll e sziklaszilárd alapon : Jézus él.
— Nagy örömmel énekelhetjük ezt; 
u. i. a keresztyének öröme, a mi 
örömünk az, hogy nekünk élő Üdvö
zítőnk van. Jézus élve s személyesen 
van jelen a maga gyülekezetében. 
Igen, most is hozzájárulhatnak mind
nyájan, akik megfáradtak és meg 
vannak tarhelve ; ő most is meg tudja 
azokat nyugosztalni, mert él és velünk 
van mindenkor; a bűnösök ügyét fel
vállalja, a sírokat megvigasztalja, a 
gyengéket megerősíti, az aggódóknak 
segítségére siet, a lelkiismeretet meg
nyugtatja, az imát meghallgatja, mert
— Jézus é l! — Szent daccal kell ezt 
vallani — a mi korunkban még sok- ] 
kai inkább, mint egyébkor. A keresz
tyén dac, a mi dacunk az, hogy Jézus 
feltámadott. Jól tudjuk, hogy ellenfe
leink mily nagy erőlködéssel akarják 
megdönteni ezt a valóságot, — de 
azt is tudjuk, hogy hiábavaló minden 
erőlködésük.

Hála neked Urunk, Jézus Krisztus, 
hogy a halálból feltámadtál!

N ém etből: G. Zs.

Mit viszünk a sirba?
S z a la d in  tö rö k  s z u ltá n ,  m ik o r  érez te , 

h o g y  h a lá la  k ö z e le d ik , m e g p a r a n c s o lta ,

h o g y  le n ö ltö n y é t h o s s z ú  d á r d á r a  tű z v e  
h o r d o z z á k  k ö r ü l a  tá b o rb a n  é s  a z t  
k iá l t s á k  n y o m á b a n :  S z a la d in , Á z s ia  
m e g h ó d ító ja  a b b ó l  a  s o k  k in csb ő l,  
a m it  ö s s z e g y ű j tö t t ,  c s a k  e z t  a  le n ö l
tö n y t  v i s z i  a  h a lá lb a !

L étesítsünk  egyházfen tartási 
alapokat.

Irta: Tompa Mihály.
A bolsevikismus hideg szele sü

völt nagy Oroszország felől, közép 
Európa összes országai felé. Csak 
természetes, hogy legelőször az is 
mint minden kelet felől jövő vesze
delem minket, magyarokat ér, minden 
tekintélyt, minden hatalmat és minden 
meg lévő területet felforgatással fe
nyegető suhogását megérzi az egyház 
is, mind a hívek testületé. — (Orosz
országban kimondották az állam és 
egyház szétválasztását; a bolsevikiek 
azt mondják: az államnak semmi 
köze az egyházhoz! Az egyház éljen 
meg a maga erejéből úgy ahogyan 
tud!)

Biztosra veszem, hogy hazajövő 
foglyaink között nem egy lesz meg
fertőzve a bolsevikizmus maszlagos 
eszméitől. — De erős a hitem, hogy 
józanul gondolkozó falusi magyar né
pünknél a maszlagos pilulák nem igen 
találnak termékeny talajra. Nem me-

A temető nélküli város.
Elbeszélés. Irta: Fábián Imre. 4

Talán vissza is fordult volna, ha 
nem járt volna estére az idő. A ház
nép, mely közben az érkezők fogadá
sára megjelent- egyetlen szó nélkül 
is- látta a leány zavarát, megdöbbe
nését. Részvéttel kérdezték, hogy talán 
valami baja van ? Róza nem merte 
megmondani nagy lelki küzdelmét, de 
egészen elhallgatni se tudta, azért csak 
annyit mondott, semmi bajom sincs, 
de nem számítottam arra, hogy itt lesz 
a lakásom !

Magában pedig hamarosan arra 
gondolt, hogy az éjszakát itt tölti, 
majd azután keres valamerre szaba
dulást innét. A ház népe egyébként 
olyan szeretetteljesen fogadta, mintha 
csak idegenből hazatérő gyermekük 
lett volna.

Közben már bent is voltak a kis 
lakásban. Ott egyik kérdés a másikat 
érte, amelyeket a házbeliek hozzá 
intéztek. Alig győzött felelni a szere
tettel teljes sok kérdésre. Hamarosan 
el kellett újból is mondania, hogy 
milyen korán elveszitette édesapját,

édesanyát, hogy támasza az ég alatt 
senki sincsen. Korai árvaságra jutott.’ 
Csak épen azt nem mondta el eddigi 
életéből, hogy most olyan helyet ke
resett, ahol temető nincsen, igy jutott 
ide a — temetőbe! Szinte mégegyszer 
is megborzadt erre a gondolatra.

Neki is elmondották, hogy jó helyen 
jár. Itt nem tekintik cselédnek, hanem 
igazán családtagnak. Közben már a i 
maguk sorában asztalhoz is ültették : 
a párolgó vacsora mellé! Vacsora 
közben szó esett uj hivatásáról is. A . 
temető nagy, azt a sírásónak kell I 
gondoznia, aki a kertészethez is ért. . 
Családjával nem győzi a munkát, eb
ben a munkában kell segédkeznie ■ 
Rózának.

Ha valaki figyeli — láthatta volna 
hogy Róza arcán újból vékony pir 
futott végig, mikor ezt hallotta. Tehát 
nem elég, hogy a temetőben kell 1 
laknia, a temetőben is kell dolgoznia i 
a nap minden óráján ! Megijedt ettől 1 
a gondolattól, de maga se tudta volna í 
megmondani miért, már nem gondolt } 
olyan határozottan arra, hogy holnap c 
tovább megy innét. Idebent olyan i 
barátságos volt minden. Az egész \
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i em ezt oly biztosan mondani a túlzó 
■ zociálizmusra, sőt az anarchiára is 
Könnyebben hajló városi iparos mun- 

ásságról. Pedig amint a kovászból 
. gy parányi is elég egy nagy tészta 
negposhasztására, épugy ezekből a 

9'eszedelmesszavakból is elég hacsak 
léhány talál termékeny talajra, fo- 
jékony szivekre, ezek azután tovább 
orrnak, tovább erjednek, miglen egy 

t :gész ország társadalmát megméte
lyezik I Úgy hogy a mit ma még a 

ózanabb elmék rajongásnak, szin 
íbrándnak tartanak, meg lehet már 
50 — 40 év múlva komoly valósággá 
válik nálunk Magyarországon is! Már 
)edig ha ezek az eszmék nálunk 
diadalhoz jutnak, ennek első sorban 
s a mi evang. egyházunk mint az 

mnyagi javakban legszegényebb egy- 
íláz issza meg a levét. — »Ideje te- 
íát az álomból felserkennünk, mert 
a napok, a mellyek következnek, 

gonoszak !«.. .
* *

*

Egyházi felsőbbségeink felszólító 
szavakkal és közgyűlési határozatok
kal már rég sürgetik minden gyüle

kezetben fentartási alap létesítését. 
Sok gyülekezet már évekkel ezelőtt 
létesített is ilyen alapot. Különösen 
sok ilyen alapnak a fundamentomát 
vetették meg a múlt évi jubiláns esz
tendőben ! Vajha az a lelkesedés és |

áldozatkészség, mely a jub. esztendő
ben híveink körében megnyilatkozott, 
olthatatlan lánggal lobogó örök tűz 
lenne, amely az áldozatok meghoza
talában, a fentartási alapok létesíté
sében és gyarapításában soha sem 
lohad le ! Akkor hagyna az elmúlt 
jub. esztendő a következő 5-ik szá
zados évfordulóra ércnél is maradan
dóbb emléket!

* **
Hogyan létesíthetők és hogyan gya- 

rapithatók legkönnyebben ezen fen
tartási alapok? — Ahol a hivek jó 
módúak és az e. adó nem nagy, ott 
legkönnyebb bizonyos °/o pótadónak 
évenként e célra történő kivetésével. 
— Ahol pedig a hivek szegények és 
e. adójuk is magas, itt csak önkéntes 
és alkalmi adományokkal. Én p. o. 
ez utóbbival kezdtem meg az alap 
gyűjtését. Minden adományt, amit a 
hivek oltárra, templomra, vagy gyer
tyára adtak, egyházfentartási alapra 
tőkésítettem. — Később bele vontam 
a konfirmandusokat is az ezen alapra 
való adakozásba. Ma pedig már az 
esketéseket is felhasználom az alap 
növelésére A gyülekezet megveszi az 
uj házasok családi emlékkönyvét és 
azt ajándékkép adja minden uj párnak: 

I ezek pedig — viszonzásul az aján
dékért az egyházfentartási alapot 
gyarapítják. Úgy hogy mig az első

évben, mikor az alapra a gyűjtést 
megkezdtem, csak 14 korona volt az 
eredmény, addig a múlt évben már 
közel 500 koronát adakoztak erre a 
hivek. (amiben természetesen nincs 
benn a ref. jub. emlékére befolyt ösz- 
szeg, a mellyel együtt 5000 koronánál 
is nagyobb már egyházfentartási ala
punk). — íme, a világos példa arra, 
hogyan lesz a mustármagból tere
bélyes fa !

*  **
A jó családapa gondoskodik csa

ládja jövőjéről. — Épugy a jó egy
háztag is gondoskodik egyháza jövő
jéről !

Gondoskodjatok erről ti is édes 
magyar evang. híveink!

Hitőseinket a mulasztásért nem 
érheti gáncs! Az ő erejüket és ide
jüket részint a százados hitvédelmi 
harcok, részint pedig a gyülekezet 
alapítások, — a kezdettől járó nehéz
ségek kötötték le és emésztették fel! 
Tehát nem gondoskodhattak a messze 
jövőről is ! — Más a helyzet m a! 
Ma evang. hiveink terheinek jó részét 
(a fölemelendő államsegéllyel és a 
tanítók fizetés kielégítéseivel és igy 
összesen legalább is évi 6 millió 
koronát:) az állam viseli: (ki tudja 
meddig! Tovább semmi esetre sem, 
mind a bolseviki eszmék diadalra 
jutásáig! Mert akkor rögtön megszü-

?háznép olyan nyájas, kedves hozzá, 
f! hogy el is lehetett feledni a temetőt. 
iEzt a szeretettel teljes, kedves népet 

>>sajnálta volna itt-hagyni.
Vacsora végeztével azután, talán 

;»azért mert a házigazda éles szemeivel 
-'észrevette a leány küzködését, talán 
éleikétől indíttatva szólt: Látod leányom 
bahol mi lakunk, ez a hely állomás,
: az utolsó állomás a földön ; itt min
iden ut megszakad. A világra szomorú 
».hely ez nagyon. Sok drága kincset 
r, takarnak ezek a sirhalmok, sok drága 
Léletet zárnak el a világ elől ezek a 
^kőfalak. Apák, anyák, testvérek, vé- 
rrezö szivek válnak el egymástól ezen 
fa helyen. De másrészt ez a hely is 
[ olyan, mint minden állomás Az ál- 
. lomásra is egyik felől berobijg a 

vonat, a másik felé ugyanonnét már 
indul is. — A földről idevezet az 
életútja, a halálbirodalmába, de itt 

pinem áll meg, innét tovább indul. 
i:Erről az állomásról vezet az ut az 
rorök városba; a temető városából, az 
.1 élet városába. Innét vezet az ut azok- 
Dthoz, akik itt elhagytak minket, akik 
»1 ílőre mentek.

Én és házam népe, akik itt esszük

kenyerünket, akik az enyészet e szín
helyén lakunk, érezzük, hogy ránk is 
kerül a sor, ha öregek, ha ifjak 
vagyunk

Mikor eddig jutott, kisé szünetet 
tartott. Róza meg, e szavak nyomán 
végig tekintett saját életén. Atyja élete 
közepén, nagynénje, nagybátja életük 
végén, első asszonya ismét ifjan, élete 
virágában indult el erre az állomásra. 
Csakugyan ifjak és öregek járnak ezen 
az utón!

Mi mindig el is készülünk — foly
tatta tovább — erre a nagy útra. 
Nekünk meg van a menetrendünk oda 
abba az örök városba. Úgy látszik, 
a földön mi lakunk ahoz legközelebb, 
hát legjobban készen kell lennünk. 
Mivel te is közénk tartozol, mától 
fogva, neked is meg kell ismerned az | 
oda vezető utat, neked is adok egy 
ilyen menetrendet, jó hasznát veszed. 
Azzal már adott is a kezébe egy bib
liát. Íme leányom ez a könyv foglalja 
magában a menetrendet innét a te
mető városából oda az örökkévaló 
városba.

Mindjárt ki is nyitotta a sirásó a 
könyvet s magyarázta Rózának, ho

gyan találjuk meg ebben a menetren
det a múlandó világból az örökké
valóságba. Megmutatta ez a könyv 
tükörben jelenlétünket és a mi jöven
dőnket.

Elolvasta mindjárt a Zsidókhoz irt 
lev. 13 r. 14 v-ét, amely olyan nagy 
igazságképen hirdeti, hogy nincsen itt 
nekünk maradandó városunk, hanem 
csak jövendőt keresünk. Néhány szót 
szólt is ennek megvilágositására a 
gazda, de Róza végigtekintve életén, 
annak történetében is ezt az igazsá
got látta. Hányán elhagyták már őt. 
Hány család megszűnt az ő szeme 
láttára ! Azért itt nincs örök otthonunk 
azért keresünk jobb jövendőt. De 
megtaláljuk-e azt? Kérdezte Róza 
önmagától hirtelen aggodalommal.

Ö maga is olyan várost keresett, 
amelyben nincs temető s ime a nagy 
keresés közben éppen egy nagy város 
temetőjébe, igazi temető városba ke
rült. Nem igy jár-e minden ember, 
hogy a nagy keresésben mégis csak 
a temetőben találja meg igazi jöven
dőjét ? 1

A gazda, mig Róza az előbbi gon
dolatokkal foglalkozott, tovább lapozott
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nik minden államsegély !) S pénz is 
van bőven, csak elő kell venni a láda 
fiából ! — Hiszen ma akárhány falun 
gyülekezet van, amelynek 5—6 jó 
módú gazda tagja könnyen minden 
megerőltetés nélkül biztosíthatná gyü
lekezetének jövendőjét!

Ne ássa el tehát senki se a talen
tumokat, melyeket Istentől kölcsön, 
haszonélvezetre kapott; hanem gyü- 
mölcsöztesse azokat és pedig nemcsak 
családja, hanem egyháza jövőjének is 
a biztosítására ! Akkor remélheti hogy 
nem veszik el tőle amije vagyon, 
hanem inkább megszaporitják az t! 
»Mert minden, akinek van adatik, a 
kinek pedig nincs, a mije van is, el
vétetik tőle!

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

Március 24. vasárnap, Mátlié. 26. 69—75.
„ 25. hétfő, Janos. 18, 28 40.
n 26. kedd. 19, 1 — 15.
n 27. szerda, Luk. 23, 26—34
n 28. csütört, „ 23, 3 9 - 46.
„ 29. péntek, János 19. 25—30.
„ 30. szombat, „ 19, 31—42.

31. vasárnap, „ 11, 23—27.
Április 1 hétfő, Luk. 24, 3 6 -4 9

n 2. kedd, Máthé. 9, 18—26.
n 3. szerda, János. 5, 24 -29 .
V 4. csütört, Ezekiel. 37, 11 — 14.

5. péntek, Luk. 24, 13-27.
n 6. szombat, „ 24, 2 8 -3 5

A világháború eseményei.
Az antant újból kimutatta a foga : 

fehérét. Újból tanúbizonyságot tett 
afelől, hogyan is értelmezi ő a kis 
nemzetek szabadságát, önrendelkezési 
jogát. Most Hollandiára vetette rá 
magát s követeli tőle hajóhadának 
záros határidőn belüli kiszolgáltatását. 
Az antánt erőszakos fellépésére a 
németalföldi kormány még nem adta 
meg a választ. A helyzet a kis or
szágra nézve annál veszélyesebb mert 
az antánt Egyesült Államokkal együtt 
azzal fenyegette meg Hollandiát, hogy 
amennyiben a kérelmet nem teljesiti, 
úgy megvonja tőle az eddig szállított 
kenyérmagvakat. Az antánt tehát 
Hollandiára is az éhség rémét akarja 
bocsátani. A német buvárhajóharc 
megszüntette Anglia élelmiszerbősé
gét, pusztuló hajóterét pótolni nem 
képes, most egyszerűen úgy akar 
segíteni magán, hogy elrabolja a 
semleges államok országainak hajó
terét. Nemcsak Hollandiával szemben 

; lepett fel ilyen vakmerő ajánlattal, j 
hanem Svédország ellen is.

Az orosz szovjettek az egész világ 
érdeklődése mellett tárgyalják az orosz 
békeszerződést. Remény van arra, 
hogy a többség a szerződés aláírását 

j határozza el, bármennyire is japánok- 
j nak Oroszország elleni fellépésével 
j fenyegetődzik is az antánt. Trocky I

állítólag végleg megvált a külügyek 
vezetésétől s egyik híradás szerint 
most Szentpétervár kormánybiztosa 
lesz. Oroszország fővárosa pedig 
újból Moszkva lett

Romániával megkötöttük az előze
tes békét. A végleges tárgyalások 
folyamatban vannak.

A központi hatalmak erősen benn 
járnak Ukraina mélyében és mindenütt 
ahol megjelentek helyreállították a 
rendet és jogbiztonságot.

Az elmúlt napokban a harctereken 
nem volt lényegesebb esemény. Párist 
több ízben és eredménnyel bombázták 
a német repülők. Palesztinában van
nak hevesebb összecsapások.

Mig hazánk úgyszólván teljesen 
felszabadult a külső ellenségtől, addig 
a magyar magyarral áll haragos 
ellentétként egymással szemben a 
választójogi kérdés miatt. Miként a 
királynak magának, úgy minden igaz 
hazafinak ebben a kérdésben igye
kezni kellene a megegyezésre.

Itt említjük meg, hogy a királyné 
márc. 10-én egészséges fiúgyermeket 
szült. Ez már az ötödik gyermek a 
királyi családban.

Hit és munka.
Sir Walter Scott, a nagy angol iró 

egysz°r csónakon vitette át magát egy 
tavon. A csónakosnak e Tyik evezőjére 
„Hit“, a másikra „Munka“ volt nagy

s olvasni kezdte Pál apostolnak a 
korintusbeliekhez irt 2. levelének 5. 
részében a legelső verset, amely azt 
mondja: »mert tudjuk, hogyha e mi 
por sátorházunk elbomol, épületünk 
van Istentől; nem kézzel csinált, ha
nem örökkévaló házunk a mennyben». 
Világosan mutatják ezek a szavak, 
hogy az igazi keresztyén ember nem 
jár vaktában itt a földi életben, mint 
Pál mondja: nem fut bizonytalanra, 
nem vágja hiában a levegő eget, ha
nem az előre elkészített hazát keresi. 
Tudjuk, hogy előre ment ezen a pá
lyán hogy maga az Élet Ura azért 
helyet készítsen tanítványai számára.

János apostol az Ur lelke által látta 
is a várost, amely felé mi csak tö
rekszünk. A Jelenések könyvének 21 
része az 1 verstől fogva mondja: 
»Ezután láték uj eget és uj földet, 
mert az első ég és az első föld el
múlt. . . és én János láttam a szent 
várost, az uj Jéruzsálemet, amely az 
Istentől szállá alá a menyből elké
szítve, mint egy férje számára felé- 
kesitett menyasszony és hallék nagy 
szózatot, mely ezt mondja vala a 
mennyből: Íme az Isten sátora az

emberekkel van és velők lakozik és 
azok az ő népei lesznek és maga az 
Isten lesz velők az ő Istenök. És az 
Isten eltöröl minben könnyet az ő sze
meikről és a halál nem lesz többé, 
sem gyász, sem kiáltás sem fájdalom 
nem lesz többé, mert az elsők el
múltak«.

Ezen az estén csak beletekintett 
Róza az örökkévaló városba szóló 
menetrendbe, de azért a temetői ház
ban sokkal nyugodtabban hajtotta fejét 
álomra, mint eleinte hitte. Már nagyon 
régen aludt olyan édesen, üdítőn, mint 
itt az előbb rettegett temetővárosban. 
Reggel mégegyszer végiggondolva az 
este folyamán tönténteket és éjszakai 
pihenését s az a bibliai történet ujult 
meg lelkében, amit még az iskolában 
tanult. Jákob mikor az atyai háztól 
menekült elhagyatva, elfáradva a 
pusztában hált s ott Isten angyalait 
látta a megnyílt égből a földre járni. 
Ere úgy kiáltott fel: az Isten van ezen 

, a helyen és én nem tudtam.
Minél több időt töltött el ebben a 

házban, minél többet forgatta bibliáját 
I s készült elő oda az örökvárosba való 
! utazáshoz, annál inkább nem félt a

temetőtől: annál inkább nem minden* 
elnyelő sirhalmokat látott a temetőben, 
hanem az örök életnek előcsarnokát. 
Kezdette világosan látni, hogy e világ 
csakugyan elmúlik gyönyörűségeivel 
egyben, de aki Istenben hisz az örökre 
megmarad.

Álig telt el néhány hét nemcsak 
nem készült elfutni a temetői háztól, 
hanem elküldeni is nehéz lett volna. 
Nem mondotta többé, hogy a véletlen 
vezette ide sötét tépelődése idején, 
érezte, hogy Isten végetlen szeretete, 
bölcsesége vezette ebbe az evangéli
umot szerető családba. Isten ujját látta 
az eddig történtekben, amely megmu
tatta neki azt, amit eddig nem látott.

Micsoda végetlen bölcsesség is az 
— gondolta — amely a nagy város 
temetőjébe vezetett hogy a temető 
nélküli várost megtaláljam

Mert most már világosan látta, 
hogy egy város mégis van, amelvben 
nincs temető s ez a mennyei Jeru
zsálem, amelyben a halál nem leszen 
többé. S hogy ezt a várost megtalálta, 
látta az oda vezető utat, többé nem 
félt a temetőtől, nem félt attól, hogy 
olyan családban él, amelyben mag-
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('betűkkel felírva. Mikor az iró kérdezte, ! 
i miért van ez. a csónakos azt mondta : 

„Mindjárt megmutatom" és elkezdte 
csak a „Munka" felirásu evezőt hajtani 
mire a csónak irányt vesztve körb n 
forgott de nem haladt előre Azután a 
„Hit" feliratút mozgatta, de a csónak 
akkor is csak egy helyen forgott. Végül 

i> mindakettőt egyszerre használta s a 
csónak ingadozás nélkül egyenesen  
futott a cél felé.

II-----—--------------------— ----------■
(Sucrmclc='Világ.

Zsiga pajtás.
Zsiga pajtás hadba készül; 
Fegyverkezik nagy vitézül. 
Előszedi pléhpuskáját,
Fen nyökardját, trombitáját.

Felöltözik mentéjébe,
Papircsákót vág fejébe;
Érmet is tűz, agy feszeleg, 
Sarkantyúja csakúgy peneg.

Felpattan a sepriinyélre :
Gyi, te Táltos, ki a rétre! 
Libasereg ott táboroz,
Az lesz nekünk most az orosz!

Rajtütéssel megtámadjuk,
Száz irányba szét ugrajtuk. 
Megfut még a muszka cár is, 
Azaz, hogy a vén gunár is!

Mint a szélvész, megy a Táltos, 
De alig ér a libákhoz,
Visszahőköl, megbicsaklik; 
Visszafordul, mvgiramlik.

Sivalkodva fu t rajt Zsiga,
Kergeti vagy tiz szem liba.
Legelői az öreg gunár,
Jaj, jaj, vége! eléri már!

Bele ragad ruhájába,
Nem ereszti, visszarántja.
Azután mind közre fogják, 
Megcsipkedik, megcsapkodják.

Mikor végre futni hagyják,
Úgy érzi, hogy ég a nadrág;
A nadrág-e, vagy a bőre ? 
Mindegy az most. Csak előre!

Csak előre, azaz hátra 
Vágtat Zsiga szaporázva.
De ló, csákó, fegyver, érem 
Ott maradt a csatatéren.

PÉCl

+ T  H Í R E K .  4+
Az  e g y h á z  kör é bő l .
Olvasóinknak, munkatársainknak és 

lapunk jóakaró barátainak boldog hús
véti ünnepeket kívánunk !

Hálájuk, szeretetük jeléül Gyurátz 
Ferenc nyug. püspököt volt titkárai, másod- 
és segédlelkészei ezüst babérkoszorúval 
tisztelték meg A koszorút a pápai gyüle
kezet díszközgyűlésén Payr Sándor theol. 
tanár nyújtotta át az agg föpasztornak, 
mely alkalomból a veszprémi egyházmegye 
neveben Takács Elek esperes is üdvözölte 
a tanítványai, gyermekei körében megjelent 
mestert. Gyurátz ny. püspök megliatottan 
köszönte meg a szeretetnek megnyilatkozá
sát káplánjai részéről, hosszabb beszédben 
válaszolt FJayr Sándor és Takács Elek szép 
beszédeire, majd midőn azzal végezte: 
„Eljöttetek közelről s távolból, hogy még 
egyszer vegyétek áldásomat, imc én meg- 
áldlak benneteket," szem nem maradt 
szárazon

A megjelentek örömmel tapasztalták, 
hogy az agg főpásztor, hála a jó Istennek, 
lelki-testi frisseségben tölti a nyugalomnak 
napjait.

Kitüntetés. A király elrendelte, hogy 
Törteli Lajos tábori lelkésznek az ellenseg
gel szemben tanúsított vitéz és önfeláldozó 
magatartásáért, a kardok egyidejű adomá
nyozásával a legfelső dicsérő elismerés 
tudlul adassák.

Lelkészválasztás. A nógrádszentpéteri 
gyülekezet lelkészévé választotta Scholtz 
Andor, esperességi segédlelkészt. Az Ur 
áldja meg munkáját!

Halálozás. Dr. Engel Sándor, a farmosi 
gyűl felügyelője, elet nek 37. evében el
hunyt Budapesten. Legyen emléke áldott!

Kitüntetés. Hammer Gyula kőszegi elemi 
iskolai igazgatót a hadiékitményes vörös- 
kereszt ezüst diszéremmel tüntették ki, a 
közszolgálat terén kifejteit munkálkodása 
elismeréséül.

Felhívás és kérelem. Az alsószelezsé- 
nyi egyház egyike a legkisebb anyaegyhá
zaknak hazánkban. Az egykor virágzó

i halhat valaki, nem félt a nyitott I 
y síroktól, a sirhalmok keresztjeitől.
", Sokkal inkább arra igyekezett, hogy 

arról az útról le ne tévedjen, mely 
i oda a temető nélküli örök városba 
z vezet.

Róza a temetőben találta meg a 
t temető nélküli várost. Hát te hol 
i találtad meg, megtaláltad-e már nyá- 
j jas olvasó? Vége.

I Szegény Fazekasné.
Elbeszélés. Irta : Németh Károly.

A Kányás pusztán tiz-tizenkét ház 
: takaródzott félméteres hóbundába a 

metsző északi szélben. Egynémelyik- 
nek a kéményéből füst akart volna 
kitódulni a szürkés levegőbe, de 
alighogy kimerészkedett a lyukon, a 
szél mindjárt belemarkolt és dara- 

I bokra tépve szórta széjjel. Fazekasné. 
i mikor a konyhaajtón ki'épett — az 
i ő kéménye tetején hiába ficánkolt a 

szél, nem akadt dolga a füsttel — 
fázósan hu?ta öss7e a keblén vékony 
nagykendőjét; egvet sóhajtva neki
vágott a majdnem térdig érő hónak

Sietni akart, de a hó, meg a gond 
meglankitotta járását. Különösen a 
gond. Mert szegény volt Fazekasné, 
mint a templom egere, de a gondból 
bőven kijutott neki. Öl gyermeket 
hagyott a hideg konyhában ; az ura 
valahol Perm guberniában ette a 
rabság kenyerét (ha ugyan kap ke
nyeret) ; a szegény Fazekasné már 
a negyedik télnek hidegét szenvedi 
az embere nélkül. Most is, mikor 
maga előtt látta a hideg, nagy fehér
séget, az urára gondolt. Azt beszélik, 
az oroszoknál még nagyobb a hó, 
még erősebb a hideg. Mit csinálhat 
most a Péter, van-e neki. legalább 
jó lábbelije ? Ilyen gondolatokkal 
gyötöri magái, s nem tudom mitől, 
a havas széltől-e, vagy más egyéb
től, dióbarna szeméből könvesepp 
gördült le sovány arcára.

Az urának a sorsával bajlódott, 
pedig most nem ebben a bajban járt. 
Tabv Miklóshoz indult. Ettől áren- 
dáitak még mikor az ura is itthon 
volt két hold földet, ezé volt a ház 
is, amiben laktak. Néhány nap mu’va 
ui esztendő lesz, árendát kellene 
fizetni, de nincs miből. Úgy számított

a szegény Fazekasné. hogy majd elád 
egy disznót, — jó ára van most 
annak —, s kifizeti a tartozását. De 
máskép jött a dolog. A disznó meg
döglött. Még szappant sem tudott 
belőle csinálni, mert nem kapott 
lugkövet. Szomorít, de való, hogy a 
szegény embert egy disznónak a 
veszte ugv földhöz vágja, hogy esz
tendeig nem bir talpra állni. Amúgy 
is gyengén áll a lábán amúgy is 
annyi minden nyomja, nem csoda, 
ha nehezen kel fel, ha elesik. Olyan 
is kevés akad, aki emelne rajta egyet.

A szegény Fazekasné nem abban 
reménykedett, hogy Taby Miklós maid 
felemeli. Csak annyit erjen el nála, 
hogy el ne gázolja öt gyermekével 
együtt. Hogy ne tegye ki kunyhójából, 
adjon neki haladékot, várjon az 
árendával. Közben majd fordul vala
merre a sora. Vagy vége lesz a 
háborúnak, s hazajön a Peter. Vagy 
esztendőre több szerencséje lesz a 
malacokhoz. Vagy . de ugyan ki 
tudná megmondani, hány féle képen 
fordulhat jobbra a szegény Fazekasné 
sorsa Annyi bizonyos, hogy rosz- 
szabbra már nem igen fordulhat.
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gyülekezet alapítási ideje az 1600-as évekbe 
tehető s mint az egyik artikuláris egyház- 
község Barsmegyében hosszú időn át volt 
menedéke az elszórt evangélikus híveknek.

Az idők változásával azonban Alsósze- 
lezsényben a hívek száma jóformán elfo
gyatkozott. Az alig 5 kilométerre fekvő 
Aranyosmarót lett a szórvány központja. 
Néhány év óta a lelkész is itt lakik, s ez 
működésének főpontja.

Már a háború kitörése előtt tervezte a 
gyülekezet, hogy Aranyosmaróton templo
mot épit Tervezgetéseit, reményeit a há
ború, mint annyi sok mindent — egyszerűen 
keresztülhúzta. A 400 éves reformációi 
emlékünnep azonban elemi erővel ébresz
tette fel a gyülekezetben a vágyat, hogy 
régi terve megvalósításához hozzá lásson.

Testvéri megértő szóval kérjük evangé
likus híveinket, hogy adományaikkal támo
gassák ügyünket. Az Isten dicsőségét hirdető 
templom egyik vára lesz az evangélium 
hit erejének és igazságának.

Az alsószelezsényi egyház kérelmét bi
zalommal ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Az adományok „ev. lelkészi hivatal Ara- 
nyosmarót (Bars m.)“ címre küldendők.

Őriszigeten a nyomdára minden ház 
jegyzett 1—2 drb. részvényt.

44 család közül 34-en jegyeztek 55 drb 
részvényt 2750 K értékben.

A felpéczi gyülekezet a tanítók özve
gyei és árvái javára szépen sikerült vallásos 
estélyt rendezett. Az estélyt a női énekkar 
kitűnő összhangban előadott .Térj magad
hoz drága Sion“ kezdetű éneke nyitotta 
meg. Gerencsér Zsigmond győri s. lelkész 
imája után Nagy Ferenc szombathelyi s. 
lelkész tartott irásmagyarázatot, majd Tóth 
Jolánka és Tóth Sárika szólóéneke gyö
nyörködtette a híveket. Ezután Kiss Gábor 
szombathelyi tanító az iskolás gyermekek
nek tartott meseszerü elbeszélést; Nagy

Ferenc pedig egy alkalmi költeményt sza
valt. Az estélyt Győrffy Béla helybeli lelkész 
imája és a Himnusz zárták be. 400 K gyűlt 
be a nemes célra, amit a felpéczi ügybuzgó 
leánykák fáradhatatlan gyűjtésének s az 
anya- és leánygyülekezetbeli buzgó hívek 
áldozatkészségének köszönhető.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások:
A várpalotai ev. gyülekezet reformációi 

jubileumakor reformációi emlékalapra ada
koztak m ég: özv. Fehérváry Palné Bánki 
Róza Maniga, Fülöp Károly és neje Varga 
Juliánná 200—200 K, Macher Károly 50 K, 
Bus Istvánná 40 K, Kránitz János 30 K, 
Hrabovszky Mária és Róza 28 K, Macher 
Gy. Istvánná, Bozzay Lajos, Szabó Lajosné 
Inota, Varsányi Ferenc, Hazuga Károly, 
Soós Róza Budapest 20 —20 K, id Kárász 
József, Ferner Imréné Péth, Tóth Gyula, 
Fülöp M. Jánosné, ifj. Fülöp József, Varga 
Lajos, Láng Nándorné, Vajtai Józsefné, 
Bucsuházi Károly, Fülöp Juliska, Tóth 
Teréz, Fülöp M. István, özv. Bus Karolyné, 
M. Móricz Ferenc 10—10 K, özv. Hra
bovszky Józsefné, ifj. Borbás József, özv. 
Varga Károlyné, Molnár Istvánná, Nagy 
Károlyné Ősi, Nagy Lajosné, Nagy Róza 
5—5 K, igy az összes adakozás 4750-50 
K, melyből 5000 K értékű hadikölcsön 
jegyeztetett, a takarékpénztárban pedig 
készpénz 184-94 K.

Dunaföldvár, (Tolnám.) maroknyi evang, 
népe is nagy lelkesedéssel s Isten iránt 
érzett mély hálával ünnepelte a reformáció 
négyszázados jubileumát Az ünnepi be
szédek sorozatát Adorján Ferenc lelkész 
már augusztusban megkezdte. A hálaadó 
ünnepélyt Ráczalmás fiókegyházban okt. 
7-én tartottuk, amelyen a róm kath. egyház 
részéről az áll. isk. igazgató, a ref. egyház 
részéről az áll. isk. tanító és a ref. atyafiak 
közül igen sokan vettek részt. Dunaföldvá- 
rcn az ünnepi istenitisztelet okt. 28-án és

31-én volt, melyen a helybeli ref. egyházat 
a lelkész képviselte.

Ráczalmáson özv. Szájíz Imréné, Duna- 
földváron Pólón Erzsiké az oltárt gyönyö
rűen feldíszítették és mind a két helyen 
tömegesen járultak a hívek az Urszentva- 
csorájához. Megható volt, midőn Pál ap. 
zsidókhoz irt levele IV. r. 23—25. v. alapján 
megtartott szentbeszéd elhangzása után a 
hívek hitbuzgóságtól ragyogó arccal, az Isten 
büntörlö kegyelmére és a Jézus Krisztus 
érdemére támaszkodva, Pelbarl István után 
hangosan elmondták a fogadalmat, hogy 
ágost. hitv. evang. vallásunkban minden 
kisértések között mindhalálig megmaradnak.

A diszgyülésen a következő határozatok 
hozattak: 1. a lelkészi fizetési alap a jub. 
ünnepélyig fölemelkedett 3094 59 K, 2. jub. 
egyházfentartási alapot létesített az egyház 
saját pénztárából 2272 K. Ezenkívül erre 
még adott Kurcz Béla bölcskei főjegyző, 
egyházunk buzgó hive 50 K-t, a lelkész 
gyűjtött 8850 K-t, Pólón Erzsiké gyűjtött 
56-40 K-t, összesen 194-90 K, 3. „Kurcz 
Béla alap“-ot létesített egyházfenntartási 
célra Kurcz Béla fjegyzö 2000 K, 3. „Az 
evang. nőegylet alap" fölemeltetett 1902 92 
K, tehát az egyház összes alapítványa 9564-41 
K, 5. Gyámintézeti alapra 15 K, s szere- 
tetházra 5 K folyt be, 6. Ráczalmás az 
egyhm gyámintézet 50 K adományából és 
gyűjtésekből létesített egyházfentartási ala
pot 110 K. 7. Kimondotta a közgyűlés, 
hogy a konfirmandusokat utravalóul ujtes- 
tamentummal, az ujházasokat bibliával 
ajándékozza meg, a templom és iskola 
falába a jub. év emlékére márványtáblát 
illeszt 8. Adorján Ferenc lelkészének fize
tését 1817. jul. 1-től kezdve a háború 
időtartamára és a békekötés után öt évre, 
évi 640 koronával felemeli, amely összegből 
maga nagys Hanzély János nagybirtokos, 
egyhk felügyelő, önként évi 300 K-t, Kurcz

De lám, már odaért a nagy ház elé. 
Nem a legjobbkor jött, azt mindjárt 
észrevette. A széles kapu két szárnya 
tárva-nyitva állott. Az udvar közepén 
könnyű szán elé fogva vastag pokró
cokkal letakart két fekete paripa 
türelmetlenül toporzékolva vágta a 
havat; orrlyukaikból fehér gőzpárákat 
fújtak a levegőbe; nyakukban vigan 
csilingeltek a szíjra erősitett fényes 
kakasharangok. A lovak előtt tányér
sapkás orosz bokázott hosszú, barna 
köpenyegében s megdermedt ujjait a 
szájánál melengette. Éppen mikor 
Fazekasné befordult a kapun, akkor 
libbent le az ágas kút tetejére neszte
len röpüléssel egy nagy fekete varjú. 
A jóképű, tagbaszakadt orosz barát
ságosan mosolygott rá a szegény 
asszonyra.

— Hová készültök, Vaszilij ? kér
dezte csendes, szinte hangtalan han
gon az asszony.

— Gyerek beteg Sietni. Orvost. 
Válaszolt tört magyarsággal az orosz.

A szolgáló már hozta ki a lábzsá
kot. Odaszólt Fazekasnénak :

— Ha beszélni valója van az úrral, 
csak siessen örzse néném, mert I

már indulóban van.
Fazekasné besurrant a folyosóra, 

onnan a konyhába. A konyha közepén 
állott széles prémgalléru bundájában 
Taby Miklós. Feketebajsza, villogó 
fekete szemű, barnapiros arcú, szálas | 
magyar. Hegyes báránybőr süveg a 
fejében, hegyes részkupaku rövid 
szárú pipa a szájában Ügy látszik 
a feleségének beszélt a szomszéd 
szobába :

— Hát csak ne aggódj, fiam, leg
később éjfélre itt leszek az orvossal. 
Addig borogassátok a gyerek torkát 
vizes ruhával.
Mikor Fazekasnét meglátta, nem ba
rátságtalanul, de egy kissé ideges 
rövidséggel kérdezte:

— No, mi járatban jöttél, Örzse ?
— Látom sietős útja van a tekin

tetes urnák, nem akarom feltartóztatni, 
hát csak röviden elmondom, hogy 
az árenda miatt jöttem volna. Tetszik 
tudni a tekintetes urnák, hogy milyen 
nyomorúságban vagyok a gyerekeim
mel mióta az uram odavan. Az ősszel 
meg szerencsétlenül jártam avval a 
disznóval. Arra kérném, megkövetem 
a tekintetes urat, legyen irányomban

| egy kis elnézéssel. . .
— Nézd örzse —, szakította félbe 

Fazekasné mondokáját Taby, — tud
hatod, hogy én a házat, meg a földet 
csak azért adtam oda nektek, hogy 
amikor napszámos kell, legyen kit 
hivatnom. Az urad, a Péter, már 
több, mint három esztendeje nincs 
itthon, hasznát nem vehetem, téged 
is sokszor hiába szólitottalak. Nem 
szemrehányásból mondom. Lekötnek 
az apró gyerekeid. De láthatod, 
mennyi károm van, mennyi vesződ- 
ségem ezek miatt a tudatlan foglyok 
miatt. Nehéz a sorod, azonban nekem 
is van elég bajom.

— Tekintetes ur, csak valamelyes 
haladékot adjon. Ne kergessen ki 
bennünket a világba tél viz idején.

— Nem tehetek róla, Örzse. Ha 
nektek engedek, holnap már jön a 
másik, holnapután a harmadik. No, 
sietnem kell! Isten áldjon. — Azután 
még egyszer beszólt a feleségének : 
— Csak vigyázzatok, fiam ! Ne félj, 
nem lesz nagyobb baj!

A felesége kiszólt, hogy iparkodjék 
mihamarább haza. Taby ezzel ki a 
konyhából, hangos léptekkel végig
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Béla fjegyzö pedig évi 50 K-t elvállalt.
Nemespátróban, amely gyülekezetünk a 

török hódoltság megszűntével 1690—1780-ig 
artikuláris gyülekezeti jogokat élvezett és 
gyakorolt, a reformáció jubiláris ünnepe 
okt. 30-án kezdődött. E napon a hívek esti 
6 órakor a szabad ég alatt a temetőben 
tartottak istentiszteletet az ősök hamvainál, 
ahol kegyeletes megemlékezés történt azok
ról a buzgó ősökről, akik az üldöztetés 
viharai között is tántorgás nélkül megál
lották evangéliumi hitük inel.ett. Okt. 31-én 
áz egész falu népe munkaszünetet tartott 
és a nagy évforduló alkalmával a hivek 
serege buzgón ünnepelt a virágfüzérekkel 
szépen feldiszitett templomban. Az Úrva
csorához a presbyterium tagjai járultak. 
Az istenttisztele után díszközgyűlés tarta
tott. A jubiláris alap, amely főképpen 
harangvételre gyüjtetett, 1036 K-ra emel
kedett Kevés kivétellel minden család adott 
erre az alapra. Ezt a jubiláris évet az által 
is emlékezetessé tette az egyházközség, 
hogy a gyülekezet hívei közül hősi halált 
halták emlékére „hősök emlékalapja“ címen 
alapot létesített, amely ezidöszerirt 170 K. 
Karácsonykor és újévkor többen különféle 
egyházi célra 360 K-t ajándékoztak.

A katonák fehérneműjére a lelkész ve
zetése alatt eszközölt gyűjtés alkalmával 
karácsony 2-ik ünnepén a következő ada
kozások történtek: Mesterházy Sándorné 
1 ing, 2 vászon alsónadrág, Szakáll (Miklós) 
Istvánná 2 ing, Leposa Józsefné 2 ing és 
1 törülközőkendö, Szmodiás (Bernát) Ist
vánná 2 5 rőf vászon és 1 törülközőkendő, 
Fekete Jánosné 2 m. vászon, Dömötörfy 
(Nagy) Jánosné 1 lepedő és 2 törülköző, 
Vajda Jánosné 1 lepedő és 2 törülköső, 
Dömötörfy (Bőd) Józsefné 1 vászon alsó
nadrág és 1 rőf vászon, Fekete (János)

az üveg ablakos, zárt folyosón ; Fa- 
zekasné a nyomában Mielőtt beleült 
volna a szánba, odafordult az asz- 
szonyhoz:

— Valamennyiünknek kijut a baj
ból. Neked a tied nehéz, nekem az 
enyém. Segíteni nem tudunk egymá
son. — Beleült a szánba, eligazgatta 
a lábzsákot, takarót. Vaszilij leszedte 
a lovakról a pokrócokat, összehajto
gatva feltette az egyiket az első 
ülésre, felugrott, a másikba beletakarta 
a lábait, kezébe vette a gyeplőt, 
ostort és a két paripa fújtatva nagy 
vidám csengetyü szóval kiröpitette a 
szánt az udvarról. Csak úgy porzott 
a hó, amint a kapun kivől a szán 
faralva kanyarodott rá az útra.

Vége. küv.

H iva ta lo n  és  k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  s zó  fí f i l l . ,  
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  1 0  f i l l é r . 
E g y  7< o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  ,3 -szor i  
h ir d e té s n é l  1 0  %> e n g e d m é n y .

H o ssza b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
eg y h á zb ó l  k ö z l ü n k , a h o l n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f i z e tő n k  v a n  
és  e g y - e g y  n év  d i j a  6  f i l l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Józsefné 2 ing és 2 rőf vászon, Dömötörfy 
(Vas) Józsefné 2 ing és 2 törülköző, Szmo- 
dics (Bernát) Pál né 2 rőf vászon és 1 
törülköző, id. Győrfy (Büki) Pálné 1 lepedő 
és 1 vászon alsónadrág, Bebök (Dávid) 
lllésné 2-5 m. vászon és 1 törülköző, özv. 
Dömötörfy (Kovács) Józsefné 2 rőf vászon, 
Dömötörfy (Balog) Ferenené 2-5 röf vászon,
id. Dömötörfy (Barcika) Józsefné 2 rőf 
vászon, Győrfy (Peti) Józsefné 1 törülköző, 
Győrfy (Peti) Jánosné 1 lepedő, Dömötörfy 
(Balog) Mihályné 1 törülköző, Dömötörfy 
(Bariska isk.) János 1 vászon alsónadrág, 
özv. Győrfy (Gergely) Istvánné 1 ing és 1 
törülköző, ifj. Győrfy (Gergely) Józsefné 3 
rőf vászon, Győrfy (Büki) Józsefné 2 rőf 
vászon, Dömötörfy (Borsos) Istvánné 2 röf 
vászon, özv. Dömötörfy (Bariska) Józsefné 
4 rőf vászon, Dömötörfy (Bebők) Józsefné 
3 röf vászon és 1 törülköző, Dömötörfy 
(Bariska) Ferenené 1 ing, Szakáll (Sándor) 
Józsefné 1'5 rőf vászon, Dömötörfy (Vas) 
Jánosné 2 törülköző, Dömötörfy (Bebök
gy. ) Istvá iné 1 vászon alsónadrág, Dömö
törfy (Bariska) Jánosné 1 ing és 1 vászon 
alsónadrág.

Az o r s z á g b ó l .
Az orosz békekötés előnye Magyar- 

országra. Az oroszokkal való békekötés 
gazdasági tekintetben is nagyon előnyös 
Magyarországra, amennyiben nemcsak Uk
rániában, hanem Oroszország déli részeiben 
is igen nagy mennyiségű gabonakészlet és 
egyéb élelmiszer van fölhalmozva. A béke 
révén jutni fog ebből a középeurópai ha
talmaknak is, részesedni fog belőle Magyar- 
ország, Németország és Ausztria. Az élel
mezési viszonyokat nagyon meg fogja ez 
az állapot Magyarországra is könnyiteni. 
Ukránia kötelezte magát, hogy április 15-ig 
30 ezer vaggon gabonát, kétezer vaggon 
fagyasztott húst, 1200 vaggon cukrot és 
ezer vaggon szárított gyümölcsöt fog szál
lítani a központi hatalmaknak. Ezért mi 
meg gazdasági gépeket és háztartási ipar
cikkeket szállítunk nekik.

Az idősebb népfölkelők hazabocsá
tása. Úgy hírlik, hogy a 42—50 éves nép- 
fölkelőket haza fogják bocsátani s helyükbe 
állítólag azokat a 42 éven aluliakat hívják 
be, akiket annak idején a katonai szemlé
ken fegyvernélküli katonai szolgálatra al
kalmasnak találtak.

A nyári időszámítás. A nyári időszá
mítás az idén április elsején kezdődik és 
szeptember 29-én végződik.

Új rendelet. Kormányrendelet értelmé
ben szarvasmarhát és juhot ezentúl csak 
vásárlási igazol .ánnyal szabad vásárolni. 
Az igazolványokat az elsőfokú állategész
ségügyi hatóság állítja ki. A rendelet meg
szegése hat hónápi elzárással és pénzbir- 
s ggal büntethető.

Hazatérő foglyaink. Amint már irtuk, 
Oioszországból haza érkező hadifoglyainkat 
egészségügyi OKokból egyideig vissza tart
ják a határon. Ez az egészségügyi veszteg
zár 14 napig tart. Ez idő alatt fürdőt, tiszta 
fehérneműt sé egyenruhát kapnak stb. A 14 
napi vesztegzár után négyheti erkölcsi 
vesztegzár következik, amire más szem
pontból van szükség

A halott levele. Ifj. Pécsek Györgyné 
pogányszentpétnri (Sumogy m.) lakoshoz 
férje harctéri barátjától október közepe 
táján az a hir érkezett, hogy férje okt. 6-án 
az orosz fronton hősi halait halt. A hirt a 
katonai parancsnokság két Ízben is meg
erősítette. A tábori lelkész is tudatta az

özveggyel, kogy férjét ö temette el. A hoz
zátartozói elsiratták, a végtisztességet itthon 
is megadták neki. A múlt hónap 26-án 
pedig a halottól sajátkezüleg irt magyar 
levél érkezett Oroszországból, amelyben 
értesíti feleségét, hogy fogságba esett és 
egészséges. Elképzelhető, hogy a kétség
telenül saját kezűleg irt levél milyen örömet 
keltett a hozzátartozók szivében. Ezért 
helytelen dolog idehaza a távol elhaltakra 
gyász istentiszteletet tartani és bűnös köny- 
nyelmüs-ég a hadi özvegyeknek a férjhez- 
menéssel sietni.

A n a g y v i l á g b ó l .
A bécsi temetések. Miután a, bécsi 

temetkezéki válalatoknak kevés a lovuk, 
villamosvasúti kocsikon szállítják ki a holt
testeket a temetőkbe.

A hadifogoly herceg halála. Nikita, 
montenegrói király hatodik gyermeke, Mirkó 
két évvel ezelőt hozzánk került mint hadi
fogoly. A már akkor nagybeteg herceget 
egy bécsi szanatóriumban helyezték el A 
herceg legutóbb éppen a szanitórium kert- 
j ben sétált, mikor hirtelen tüdövérzés lepte 
meg s rövid idő múlva meghalt.

A világ legkisebb állama. Saint-Goust 
köztársaság, amely a Franciaországot és 
Spanyolországot elválasztó nagy hegylánc 
egy meredek szikláján terül el. Az ország 
egész területe csak másfél négyzetkilométer. 
Lakóinak száma 130. A köztársaság elnöke 
egyúttal adószedő és békebiró is. Az állam
rendőrség egy emberből, a képviselöház öt 
emberből áll, akiket általános választójog 
alapjan öt évre választanak. Anök is vá
lasztók de nem választhatók. A köztársaság 
a világháborúban még eddig semleges 
maradt.

Hogyan szántanak és vetnek az ola
szok. A szántásnak — vetésnek egy külö
nös módját láttam az általunk meghódított 
olasz földön.

Reggel, — de nem korán reggel, mert 
ahhoz sokkal lustább az olasz, semhogy 
hajnalban keljen, — kimegy a gazda nagy
számú családjával a szántóföldjére sakkor 
első dolga, hogy a magot elvesse. Jól 
belemarkol a zsákba és szórja a föl nem 
szántott tarlóra a zab vagy árpa magot. 
Mikor a vetéssel elkészült befog az eke elé 
négy-hat tehenet és szántani kezd. Végül 
kissé megboronálja az igy bevetett és föl
szántott földet.

Gondolom, hogy nem kell hosszan fej
tegetnem ennek a különös földművelésnek 
a helytelenségét. De ki mint vet, — azt 
hiszem — úgy arat. —cker.

— A doni kozák. A pesti villamosra 
fölkapaszkodott egy jól megtermett doni 
kozák. Nem szólt egy szót sem, csak a 
könyökével beszélt, de ezzel aztán annál 
érthetőbben. Csinált is magának helyet és 
behúzódott az egyik sarokba. Egyet-kettőt 
pödöritett fekete bajuszán, megigazította 
emeletes bárány bőr-kucsmáját és érdeklő
déssel szemlélgetni kezdte utitársait. Ez az 
érdeklődés kölcsönös volt, de a kocsi uta
sainak részéről nem a legjóakaratubb. Egy 
Öreg ur adott hangot az elégedetlenségnek:

— Mégsem járja! Mégsem járja! A mi 
fiaink a muszkák országában bitangjára 
vannak hagyva, — itt meg a muszka fog
lyok villamoson járnak. Nem igazság ez !

Az utasok nagy többsége helyeselve bó- 
longatott, de nem sokáig, mert megszólalt 
a doni kozák ékes magyar nyelven:

— Ne tessék haragudni! Somogyi fiú 
vagyok, megszöktem az orosz fogságból és
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most iparkodok ki ebből a nagy városból, 
hogy hazajuthassak.

Erre már igazán nem haragudott senki. 
A szemek kigyulladtak, a szivek hangosab
ban dobogtak, az egyik utas ötle éré ki
nyíltak a pénztárcák és néhány perc alatt 
negyven korona gyűlt össze a doni kozáknak, 
aki azóta már otthon van a szülőfalujában.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásié i el ne felejtkezzetek, m ert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. XIII., 16. V.

Eddig befolyt: 100T98 K. Rábaszentta- 
inási gyűjtés. 106'24 K. Berényi Elek, 
Nagykanizsa 34 K Vitalisz Károlyné, Szom
bathely. 10 K. özv. Karsay Imréné, Beled.
6 k. Haftl Gyu'áné, Kisbér. Sárkány Kál
mánná, Kiskörös. Mesterházy Zsigmond, 
Kapuvár. 5 4"—5‘40 K. Pap Horváth Jó- 
zsefné, Acsád Takács Józsefné, Hegyfalu. 
Lettl Józsefné, lelkész neje, Csikostöttös. j 
5—5 K. Trnyik István, Écska. Kozma Kál- j 
mán, a harctérről. 4—4 K. Bohus Pál, j 
Apácza. 3-60 K. Horváth Imréné, Mezőhe- j 
gyes. Pólón János, Sárbogárd. 3 40—3 40 ! 
K. Döbrentei Ferencné, Kemenesmagasi 
Mesteiházy Zsuzsika, Nemeshollós. id. 
Horváth Sándorné, Hetinger Károlyné, özv. 
Széles Jánosné, ilj. Horváth Sándorné, Bakó 
Franciska, Csánig. 2—2 K. Ráikai Ödön, 
tan. Andorhegv. Boldoczki György, Kis
kőrös. N. N Bpest. Bauer Ernő, Eszterháza. 
Mátyás Dávid, Győr. Hauptmann Ágost, 
Pozsony. P40—1 40 K. Dezső Jolán, Pápa 
1 K Wéber Rezső, Zólyom. Nemecskó 
Sándorné, Dunaföldvár. özv. Pillér Má- 
tyásné, Sopron özv. Jankó Dánielné, Tót
komlós. Dénes Imréné, Orosháza, özv. 
Jurina üyörgyné, Pilis 40—40 f. Összesen 
1233 62 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt; 38 56 
K. Újabban adakozott: Remete Kálmán, 
Sárvár. 2 K. Összesen 40,53 K.

— Kp. 1.) Ha a fa igen kövér, de gyümölcsöt 
nem terem, sokszor segít az is, ha törzsét 
hosszában éles késsel meghasogatjuk. Ha 
az nem használ szuperfoszfátt il kell a 
földjét megtrágyázni, mivel ehhez nem 
lehet most hozzájutni. A trágyát nem a fa 
tövéhez kell leásni, hanem a fa koronájának 
megfelelő körben árkot ásunk és a trágyát 
abba temetjük. Ha pedig mélyebbre van 
ültetve a fa, mint eredeti helyén volt, a 
felesleges földet elkapáljuk a tövétől. 2 )  
Igaz. Ha mészporral trágyázzuk a fák alját, 
gyümölcsük édesebb lesz — B. S. A húsvéti 
tojás arra emlékeztet, hogy amind a holtnak 
látszó tojásból, mintegy, kopor-óból kikel 
egy élő teremtmény, úgy támadnak fel a 
halottak uj életre A piros szin emlékeztethet 
a húsvéti bárány vérére s a gyermekek 
jobban örülnek neki, mintha testetlen volna. 
Sok helyen a húsvéti tojást a narancs 
szorítja ki a dívából pl. Somogybán. Ennek 
azonban már nincs az a jelképes jelentő
sége, mint a tojásnak — S. H. Nem kö
zölhető. Versíráshoz a jó érzés és jó szán
dék magában nem elég. — Hü e lő f iz e t .  
Finnország Svédországtól keletre terül el. 
A finnek Európában a mi legközelebbi 
rokonaink. Általános műveltségűk legna
gyobb, mert náluk van legkevesebb irni- 
olvasni nem tudó ember. A jakosság csak
nem teljesen protestáns, ük választottak 
legelőször nökepvise.őket. A hozzánk való 
rokonérzést ápolják Több tudósunkat tu
dományos akadémiájuk tagjává választottak 
viszont a mi tudományos akadémiánknak is 
vannak a finn tudósok közül tagjai. Nem régen 
Paasonen Henrik dr. helsingforsi egyetemi ta
nár nálunk járt és úgy minszterelnökünknek, 
mint képviselőházi elnökünknek átadta az 
orosz rabság alól felszabadult és önállóvá 
lett Finnország Írásba foglalt üdvözletét.
— K. P. Hindenburg evangélikus. Zeppelin 
is az volt. — Sz. L. Ez politikai, sőt erősen 
pártkérdés. Politikával pedig olvasóink kü
lönböző pártállása miatt még a szerk. 
üzenetekben sem foglalkozhatunk.

Vizsgái jutalomkönyvek, i
A legszebb, leghasznosabb és a z j 

országban legolcsóbb ajándékkönyv a
„Protestáns Család és iskola1'

12 kötete, melyet addig, amíg a kész
let tart a régi árban szállítok.

Egy-egy kötet ára csinos vászon 
kötésben 120 K, diszkötésben 180 
K, Portóra kötetenként 20 fill, a 12 , 
kötet megrendelésén 120 K. küldendő, j

1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem f 
v o l t . . .  (Mesék.) 3. Albert József: Túl az 1 
óperencián. (Mesék) 4. Hamvas József: I  
Mesés történetek. (Ifjúsági elbeszélések.) 1 
5. Borsos István: A gályarabok története. |  
(Egyháztörténeti munka.) 6. Dr. Masznyik I  
Endre: Képek az ókori keresztyén egy- I  
ház történetéből. 7. Gyurátz Fernec: I  
Hősök kora. 7 Gagyhy Dénes: M ária* 
nővér. (Kisregény.) 9. Babay Kálmán : fl 
Nádfödeles házak alatt. (Falusi történe- f  
tek.) 10. Stráner Vilmos: A biblia az élet [, 
könyve. (Ismeretterjesztő.) 11. Farkas Mi- fl 
hályné. Történetek az életből. (Elbeszé- |  
lések érettebb ifjúságnak és felnőtteknek.) h 
12. Kapi Béla: A boldogság könyve.! 
(Jellemképző munka) Mindezen könyvek 4 
egyenkint is megrendelhetők.
WELLISCH BÉLA k ö n y v k e re sk e d é sé b e n  ] 

Szentgotthárdon .

Hirdetés.
intelligens idősebb leányt vagy J 

özvegyet keresek házvezetőnőnek j 
úricsaládhoz, özv. Németh Sándorné. , 
Kúnhegyes.

Hadi árváknak eddig befolyt: 89 30 K 
Újabban adakoztak: Ev. nöegylet adom. 
Nagysitke 10 K. Oláh Józsefne, Szinérvá- 
ralja. 5 K. Pap Horváth Józsefné, Acsád. 
4 K. Összesen 108‘30 K.

Vak katonáknak eddig befolyt; 102 10 
K. Újabban adakoztak: Oláh józsefné, 
Szinérváralja 10 K. Pap Horváth Józsefné, 
Acsád. 3 K. Lévay Lajosné, Kovács Józsefné, 
Alsóság Remete Kálmán, Sárvár. 2—2 K. 
Bödecs Károly, Nagylengyel. 140 K. Ösz- 
szesen 122.56 K

Rokkant katonáknak eddig befolyt: 
28 K. Újabban adakoztak : Döbrentei 
Ferencné, Nagy Lajósné, Kemenesmagasi. 
2—2 K. Pap Horváth Józsefné, Acsád 1 
K. Összesen 33 K.

Ev. nyomdára adakozott; eddig befolyt: 
5 K Újabban adakoztak: Pap Horváth 
Józsefné, Acsád. 5 K. Remete Kálmán, 
Sárvár. 2 K. Összesen 12 K.

Szerkesztői üzenetek:
M. M. D. Szükség esetén a mezőgaz

dasági munka elvégzésére közerő is kiren
delhető. Ettől nem vonakodhatik senki.

Húsvéti üzenet.
Újabban a következő megrendelések 

történtek :
Saját rendelkezésre:
Turóczy Zoltán, ev. leik. Arnót 75 db. 

Ev. egyh. közs. nőegylet Bűk 150 pl. 
Ev. leik. hiv. Nagyvázsony 25 péld. Varga 
Dénes Duka. 3 péld.

Szabad rendelkezésre:
Rothfuchs Jánosné Tokaj. 50 páld. Sax 

Ferenc Győr 25 péid.
Pénzadomány:
Ev. leik. hiv. Boba 1720 K. Takáts 

Józsefné, Bük. Molnár Istvánná, Sobor. 
10—10 K. Ev. nőegylet, Borgáta 6 K. özv. 
Csidei Jánosné, Acsád. Paizer Károly és 
Géza, Acsád 4 —4 K. Horváth Vilma H 
Bolla Sándorné, özv. Vajda Mihályné, Vajda 
Károlyné, Nagyköcsk. Kiss Józsefné, Bor
gáta Kováts János, Tompos Ilona, Toba- 
háza. Horváth Jánosné, Duka. 2—2 K. id. 
Tompos József, Tobaháza. P20 K Koczer 
Kálmánne, Borgáta. Bódogh Jánosné. Kő
szeg. 1 — 1 K.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

Külön füzetben is megjelent
Szalay Mihály

MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden összefoglaló nép
irat, amelyet a dunántúli 
egyházkerület I díjjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre úgy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ara 30 fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér. 

Megrendelhető Wellisch Bélánál Szent
gotthárdon (Vas-m )

Egy keveset használt gyönyörű fa- 
ragványokkcl ellátott jó hangú pedál
cimbalom haláleset miatt eladó! 
bővebbet Wellisch Béla könyvkeresk. 
Szentgotthárdon.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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„Boldogok akik nem látnak és hisznek.“ Ján. 10, 29
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Sóhajunk — imánk...
A mi sóhajtásunk 

Z Szálljon át a réten,
. Vadvirágos erdőn,

Tarka mezőségen 
> Messze idegenben,
V Vérvirágos tájon 

Küzdő hőseinknek 
Z Szivére találjon!

Szivünk a szivüket 
j  Ölelje, csókolja;

Lelkünk a lelkűket 
Lágyan átkarolja:
Hitegessük őket 

?i Reményteljes szóval, 
Halmozzuk el minden égi, 
Minden földi jóval!...

í A mi imádságunk 
E Szálljon fel a mennybe,

Tündöklő, gloriás 
Angyali seregbe 
S akire pusztító 
Srappnelek peregnek,
Kérjünk .oltalmat a 
Harcoló seregnek: —
Hogy a golyó többé 
Soha ne találjon,
Minden harcos fölé 
Védő angyal szálljon 
S amerre átkos,
Pusztító bomba hull 
Valaki ott legyen 
Őrangyalul!......

LIGETHY BÉLR.

Luther az ifjúság nevetekéről:
„A keresztényseg minden ereje es 

hatalma az u odúkban áll s ha ezek 
ifjú korukban eih ínyagoitatnak, úgy 
jár az egyház mint az a kert, ame
lyet tavasszal műveletlenül hagynak.“

Több t e r m e lé s .
A mai kornak egyik jelszava: a 

több termelés. Különösen a háború 
nyomorúsága figyelmeztet bennünket, 
hogy a béke eljöttével kövessünk el 
mindent a föld kihasználására és 
termeljünk több kenyeret. Okszerű 
gazdálkodással hazánkban legalább 
másfélszer annyit lehetne elérni, mint 
amennyit eddig termeltünk. Német
országban sokkal rosszabb földeken 
jóval többet tudnak termelni, ami 
nagy okulásul és biztatásul szolgálhat 
nekünk, gazdag termőerejü ország 
lakosainak. A mi földünkben nagy 
kincsek, nagy lehetőségek szunnyad
nak, csak elő kell hivni őket.

A több termény feldolgozására több 
gvárat kell felállítani és azokban több 
iparcikket gyártani. Több vasutat, 
viziutat kell építeni, járhatóvá tenni. 
Mindezekből több pénzt, gazdagságot 
kell elő teremteni.

Teremjen ezen felül mindenki szá
mára több jog, több szabadság, több 
élvezet. Jusson mindenkinek több föld 
s annak megmunkálására és a háború

i
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veszteségeinek pótlására több embert 
is kell termelni a születések szaporí
tásával, a halálesetek, különösen a 
tüdővész és gyermekhalandóság csök
kentésével, az amerikai, bukovinai, 
romániai kivándorlónak visszatelepí
tésével.

Több termelés minden téren! Hajt
suk ezt a földet minél inkább uralmunk 
alá! Ebben isteni parancsot teljesítünk. 
De ne higyjük, mint e világ fiai hiszik, 
hogy ez magában elég, hogy ezen az 
utón biztos hazánk és nemzetünk 
boldogsága.

A boldogság nincs feltétlenül a 
külsőhöz kötve; legalább állandóan 
nem épülhet ilyen ingatag, múlandó 
fundamentomon. Gazdagok, előkelők, 
több joggal bírók között épen úgy 
vannak boldogtalanok sőt kétségbe
esett öngyilkosok, mint szegények 
között boldogok. Különben is epen a 
legnemesebb lelkek kevéssel beerik a 
külső dolgokból, ellenben a nemtelen, 
telhetetlen szivnek nem elég soha, 
amije van. Ha az övé volna az egész 
föld, bizonyosan még a csillagokat 
is kívánna. A háború megmutatta, 
hogy az alacsony telkeknél a pénz
bőséggel együtt a pénzehség még 
nagyobbra növekedett. Az éhség pedig 
soha sem keltheti senkiben a boldog
ság érzetét.

A boldogságot egyedül a lélek 
egyensúlya, vagy összhangja adja

Tarca.
M á t é  k á p l á r

A tábo r tű zn ek  lobbanó fényében,
A rö p p e n ő  halai zord  éjjelén,
Kavargó füstfény halvány ködléséből 
Egy ifjú a rca  hányszor tűn elém. 
S a p k a ja  mélyen hom lokára  huzva,
Alatta két szem  álmodik kigyulva, 
Fáradtan  m essz e  néz 
A tábortűztő l,  honnan füstgom oly  száll, 
Felém köszöntesz  Máté korporál.

Mint nyári es tén  bánatosan  kondul 
A múlt  em lékét  éb resz tő  harang, 
E m lékem ben  újból búgva felzendül 
Ajkadról, ba jtá rs ,  c sengő  fé rf ihang  
S  mint egykor fényes tündöklő te re m b e n ,  
Most tábortűznél  méiy halálos c sendben  
Felsír a méla  dal :
A Búgnál hogy m en t  másvilágra 
Két tépettszivü, büszke bus,  magyar.

Hej, régen  volt, a sz é p  idők elmúltak ; 
Nem hallom tö b b é  fájó éneked.
Azt se m  tudom , e ze r  halálveszélyben, 
Dalos pa jtásom , hogy mi lett veled.
De bárhol já rok  árván, elhagyottan 
Az arcod visszajö bus á lm odóan  
S  hallom mindig a dalt,
Mit egykor nekünk zengőn  eldaloltál 
A Búgról,  Máté korporál.

meg. Mikor valakinek lelkiállapota 
olyan nyugodtan és szilárdan áll, hogy 
azt esetleges múlandó körülmények 
nem tudják egyensúlyából kiDillenteni. 
Ezt az egyensúlyt pedig csak az a 
biztos érzés adja meg a léleknek, 
hogy ő mindenestül szilárd furda- 
mentomon áll; gyökerével e világ 
minden erejénél mélyebb és nagyobb 
erőbe, magába a világ teremtőjébe 
és urába: Istenbe fogódzik. Így tudtak 
boldogok lenni jó sorsban, balsorsban, 
gazdagon, szegényen, életben, halál
ban az igazi hívők.

Tehát több hitet is kell termelnünk. 
Itt van előttünk igazan széles parlag, 
Itt vár ránk rengeteg munka és ki
tartás. És észre kell vennünk, hogy 
magyar fajunkban erre nézve is igen 
sok lehetőség szunnyadoz. A magyar 
nép, akárcsak földje Istentől bőséges 
őserővel van megáldva. Esze szive 
talán jobban a helyén van és jobban 
beletalálja magát akármi helyzetbe, 
mint a föld bármelyik népe. Termé
szetes. józan eszével a legnehezebb 
kérdésekkel is meglepő könnyen fel
fogja és átlátja; teimészetes, jó szi
vével az ellenséget is hamar barát
ságába fogadja. Ha harcolni kell, 
oroszlánná, ha békülni kell, kezes 
báránnyá válik. Egy hiányzik nála: 
lelkének okszerű, gondos kiművelése, 
es jó maggal tele hintése.

Szive, mint a gazdag magyar föld,

G a l i c i a  f ö l d j é n .
Galícia földjén magyar világ jár ja ,
Magyar szótól hangzik vérp iros  határa.  
Havas szé lzugásba ,  j é g  s é jszakába  
Magyar katonának, örtálló bakának 

Zendül  a nótája.

Galicia földjén c sá rd á s  magyar nóta, 
Annyi m agyar  ajkon bár  soh$e szólt volna ; 
O dah aza  m ostan  annyi könny nem hullna, 
M essze  id egenben  annyi bus  sírhatom 

Most nem  d o m b o ru ln a
P E T R Ó C Z Y  MIHÁLY.

Szegény Fazekasné.
Elbeszélés. Irta: Németh Károly.

Szegény Fazekasné, mint a kivert 
eb, megalázkodva, lesújtva vánszor- 
gott, sompolygott hazafelé. Az utszéli 
nyárfákon nyugtalanul röpdöső fekete 
varjuk károgva kerestek éjjeli szállást. 
Fazekasné nem látta őket. Havat 
sem látott, hideget sem érzett. Csak 
a szive tájékán nyomta valami és 
mintha ő egy nagy ürességben volna 
és mintha szédülten, kábultan esne 
lépésről-lépésre lefelé ebbe a színte
len, hangtalan ürrességbe

együtt hajtja a gyomot is a jó gabo-  ̂
nával; de kellő tisztítással, gondozás-; 
sal a vetés lenne benne erősebb és 
az nyomná el a gyomot.

Mi jogon kételkedünk ebben ? Mi 
jogon mondjuk minduntalan, hogy a 
magyarnak a mélyebb hit nem való? 
Az a faj, amely annyi nagy és nemes 
dologra alkalmas, épen a legnagyobbra 
és legnemesebbre volna alkalmatlan ? 
Az annyi érzéssel megáldott magyar 
szívben épen a legáltalánosabb emberi 
érzés, a hit volna csenevész és fej
lődésre képtelen ? Nem ! Erős meg
győződésem, hogy lelkes, kitartó 
munkával itt lehetne igazán nagy/ 
termést elérni. Ebben pedig megerősít: 
a múlt tanúsága is, a jelen tapasz
talata is A mi őseink ép úgy meg
álltak a hitben, mint más nepek fiai: 
Nekünk is voltak vértanúink; bör
tönben, gályán, vérpadon is hü hit
vallóink Nekünk is voltak üldözött , 
gyülekezeteink, amelyekből semmi 
féle erő nem ölhette ki az evangéliom 
szeretetét. Nekünk is voltak nagy 
áldozatvkat hozó híveink. Nekünk is \ 
akadnak ma is egyházunk sorsát, 
szivükön viselő, lelkes ve/etőink é s ; 
híveink. Nálunk is sok áldozatról 
számolhattunk be a reformáció jubi
leumi evében. Pedig most úgy 30 —40 t 
év óta lefelé sűlyedtünk es valami i 
zsibbadtság, elernyedés állott be egy- ■ 
házi életünkben. A közönynek s afi

Otthon volt. A konyhájában. Télen i 
ez a konyha volt az egesz lakás, , 
Ha a sporheltben befütőtt, a tűznél 1 
főzhettek, melegedhettek, sőt a spor- • 
helt ajtón keresztül még vala nelyes i 
világosság is áradt a hosszú téli i 
estek sötétjébe. Petróleum nincs, , 
gyertyára nem telik a szegény em- - 
bernek. A konyhán a sarokban pad, , 
előtte asztal; két ágy; a sporhelt 1 
mellett egy láda; az egyik falnál l 
valami kredenc-féle. Két gyerek az j 
egyik ágyon hancurozott, kettő az j 
ablak mellett az asztalon játszott í 
babszemekkel, a legkisebbik a hideg t 
földön ülve hangosan sirt. Mind az s 
öten éhesek voltak.

Az asszony szemében' hideg gyű
lölet csilant fel, mikor végig hordozta t 
tekintetét a hozzája futó, szoknyájába, ,, 
kötényébe kapaskodó, kenyeret kérő c 
gyermekeken. Különös, de az a gon- - 
dolata volt, hogy nem a háború, ,i 
nem is Taby Miklós, hanem ez a a 
sok gyerek, nyűg, kölönc az ő nagy .1 
szerencsétlenségének oka Még az , 
urára is haragudott. Ha ezek nem 
volnának! Egy magában valahogyan i 
csak megélne. Elmenne szolgálni. ,
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.sultságoak hideg hamuja alatt mégis 
t lappang a parázs s időnként nemes 
jzgóságban és áldozatkészségben 

: »bban ki a hamu alól.
Csak több lelkes hivő ember, más 

lóval több jó ember kell ide, majd 
soknak szava, példája, munkája 
takarítja a hamut, hogy a hitnek 
:ikrája állandó tűzzel éghessen. Ne 
ledjük el, hogy Jézusnak legfőbb 
andja jó emberek nevelése volt. 
zokkal akarta, mint romlástól óvó 

ókkal és világitó fáklyákkal ellátni 
földet. Tudta, hogy a világot át- 

akitani, ujjáteremteni csak átalakult, | 
Ikileg újjászületett emberekkel lehet. 
Fogjunk össze mind, akikben van 

alami jó szándék. Álljunk munkába 
'i eddigi csüggedt lemondás és vesz- 
glés helyett. Irtsa mindegyikünk a 

■ yomot, hasogassa a durva parlagot, 
r ntegesse a jó magot: Isten bőséges 

1 itt a lelkiekben is és igy. csakis 
y válik javunkra és boldogságunkra 
t anyagi téren meginduló több ter- 

e elés is. szm.

Tíz éves jubileum.
A katholikus érdekek védelmére 

akult politikai pártokon : a Néppár- 
n és Keresztény-sociálispárton kivül 
nelyek a sikeresebb küzdelem cél
ból nem rég egyesültek, van a 
itholikusoknak egy az egész országra

kiterjedő nagy társadalmi szervezetük:
a Katholikus Népszövetség, amely a 
múlt hetekben tartotta Budapesten a 
régi országházban rendkívül nagy 
közönség jelenlétében tizedik évi köz
gyűlését. A szövetség elnöke Rakovszky 
István néppárti képviselő. A szövet
ség célja a katholikus egyháznak és 
híveinek védelme, erősítése, a katho
likus eszmék, mozgalmak öntudatos 
terjesztése, támogatása és amit a más 
felekezetüek sokszor sajnosán tapasz
talnak, az a törekvés, hogy a tiszt
ségek, állások betöltésénél a képvi
selőségtől le a falusi csőszségig ne 
annyira az arravalóság, mint a kath. 
valláshoz való tartozás legyen az 
irányadó. Ebben a szövetség meg
alakulása idején Apponyi akkori és 
mai vallás és közoktatásügyi miniszter 
s Barkóczy nevű államtitkárja jártak 
elől jó példával, akiknek különösen 
a szerzetestanitók államisegélyezése 
és a középiskolai tanárok kinevezése 
körül gyakorolt részrehajló. eljárása 
általános felháborodást és heves til
takozást idézett elő. A közvélemény 
Barkóczynak más helyre való áthe
lyezését követelte, ahol más feleke
zeteknek nem tud annyit ártani. Hogy 
milyen erejűnek s mire használhatónak 
tartottták már akkor a Népszövetséget 
mutatja Beniczky Ödön néppárti kép
viselő következő nyilatkozata: >Ha 
Barkóczynak bántódása esik, akkor

megkezdjük a kultúrharcot, (felekezeti 
harcot.). . Most már megvan a 
Katholikus Szövetség s egy nap alatt 
felforgatjuk az országot.« A Népszö
vetségnek jelenleg 295.216 tagja van. 
T íz év alatt 38 millió 226 ezer 431 drb. 
nyomtatványt adott tagjainak Az or
szág számos helyén rendezett elő
adásokat, gyűléseket. Országos moz
galmat indított a katholikus automónia 
önkormányzat kivívásáért, állást fog
lalt amelett, hogy az államtól eredt 
nagy egyházi vagyonok tulajdonjogilag 
nem az államot, hanem végleg az 
egyházat illetik, támogatta a katholi
kus egyházi és társadalmi törekvéseket 
terjesztette a szövetkezeti eszmét és 
ajánlotta, elősegitette a hadi kölcsön 
jegyzést. A szövetség tiz évi bevétele 
3 millió 532 ezer 510 korona volt. 
Nem volna itt az ideje, hogy végre 
mi is felébredjünk ? Vagy rá érünk 
arra még ! ?

Batthyány Erzsébet levele 
fiához 1568-ban.

„ A d ja  Isten , h o g y  j ó  p r é d ik á to r to k  
vo ln a , a k k o r  a z  én  f i a m  m é g  a z  én  
f i a m  vo ln a , m o s t  n em  tu d o m , k i é ?  
S e m m i j ó  o t t  n in csen , h o l a z  I s te n n e k  
ig é je  h ir d e tő je  n in csen . K é r le k  a z  
Is ten ért, ta r tc s  e g y  j ó  p r é d ik á to r t ;  
m e g lá to d , m e g á ld  a z  Ú r is te n  m a g a 
d a t, j ó s z á g o d a t  é s  m in d e n  m a rh á d a t.,,

rősebb volna. Tudna dolgozni, 
:;resni. De ezek a nyűgök! Ezek 
-szívják a vérét. Ezek lehúzzák a 
fenekére. Ezektől nem bir megélni. 

>zek miatt kell neki elpusztulni 
Gyenge tüzet gyújtott néhány szál 

ozséből a sporheltben.
— No hát mit adják ?

) Odament az asztalhoz, kihúzta a 
1 5kot Elővette a kést meg a kényé

it. Egvik kezével a kenyeret szori- 
r ita  magához, a másikban a kést 
1 gta. Az öregkés pengéje megvillant, 
nuint bele akarta vágni a kenyérbe. 
;z asszony szinte tébolyodottan né- 

1 ;tt a késre. Meggyötört, faradt lel
tből nesztelen röpülessel sötét, 
étségbeesett, szörnyűséges gondolat 

felállt fel. A melle zihált; mélyen, 
polva szívta a lélekzetet.. Fátyol 
□nult el a szeme előtt . . És /el
terült előtte egy másik kép Meleg 
onyha, mikor ő még kicsiny volt, 
jött haza az iskolából, s odafutott 

i asztalhoz, nyafogva zörgette a 
írókot, kenyeret kért s az ö édesanyja 
oiosolyogva szelt neki egy karéjt, 
trzután mé 
i sütőből.

; egy almát is adott neki 
ólyan jó szaga volt a sült

almának. Most is é rz i... Az öreg 
kés koppanva esett az asztalra, a 
kenyeret is letette, ráhullott a székre 
és kétségbeesett, vonagló sírással 
kezdett el zokogni. A gyermekek egy 
ideig ijedten álltak, majd sirva, jaj
gatva kérdezték, kérlelték :

-  Édesanyám, miért sir? Jaj, ne 
sírjon I Édesanyám! Jaj, édesanyám!

Szegény Fa/ekasné lassanként ma
gához tért Kötényével megtörülte 
könnyes szemeit, orcáját. Megölelgette, 
megsimogatta gyermekeit is. A leg
kisebbiket ölébe vette, haját csókol
gatta :

— Nem, nem! Én drága gyerme
keim Én vagyok a ti jó édesanyátok 
Majd megsegít bennünket az a jó 
Isten. Hazajön apátok Oroszországból. 
Rendbe jöhet még minden.

Egy'eRy darab kenyeret metszett 
nekik. Maga nem evett. A gyermekek 
elálmosodtak, elaludtak pádon, ládán, 
ágyon Szegény Fazekasné a sporhelt 
mellett ült. Csak egy gondolata volt: 
Istenem, adj tanácsot, mitévő legyek, 
mitévő legyek, mitévő legyek !

Az idő telt, múlott. Éjszaka volt, 
de nem egészen sötét, mert a sok

hó világított az ablakon át Egyszerre 
csak valaki kopogtat. Az asszony 
odamegy az ajtóhoz megkérdezi:

— Ki az ?
Eressz be örzse, én vagyok, a 

Tabyné!
Az asszony arcának minden vonása 

megkeményedett. Mintha csak kőbe 
lett volna faragva. Eg\pillanatig habo
zott, azutan eltolta a reteszt, meg
nyomta a kilincset, kinyitotta az ajtót. 
Tabyné a hidegtől reszketve, a siet
ségtől lihegve lepett be.

— Jaj Istenem örzse, meghal a 
fiam ! Megfulad a fiam !

— A tekintetes ur ma kergetett 
öt gyermekemmel világgá!

— Már alig tud lélekzeni Az 
uram nincs itthon. Az Isten szerelmére 
kérlek, örzse, gyere el velem, A te 
lányod is volt torokbajban. Segíts 
rajtam, az Istenre kérlek !

Fazekasné nézte, csak nézte egy 
darabig a könyörgő, rimánkodó Ta- 
bynét, azután gyorsan odafutott a 
kredenchez, előszedett és zsebébe tett 
valamit, vállára teritette a nagyken- 
dót:

— Menjünk, tekintetes asszony!
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A világháború eseményei.
Döntés előtt a nagy csata.

A németek által nyugaton megkez
dett nagy csata most van igazán 
csak a kezdetén. Hatalmas eredményt 
értek el a német hadosztályok magá
val azzal a ténynyel, hogy a defenzív 
harcvonalat mozgó h iborut viselő 
harctérré tudták változtatni és egyetlen 
nekilendüléssel keresztül vetették ma
gukat a hónapok során technikailag 
kifogástalanul megerősített angol ál
lásokon. A mérkőzésnek most már 
legközelebbi célja Compiegne és 
Amiens, amely két város sarkpontját 
képezi az angol-francia arcvonalnak. 
A most folyó mérkőzések mind azt 
a célt szolgálják, hogy a két város 
felé dolgozhassák előre magukat a 
németek. Nagyszerűen kigondolt terv 
szerint folyik a csata s ha az irama 
már nem is az a lendületteljes, mint 
volt az első napokban, a nap-nap 
után elért eredmények a németek 
fölényes hadviselésére engednek kö
vetkeztetni. Az angolok s franciák 
minden erejüket latba vetik, hogy a 
két fontos várost megtarthassák. 
Minden rendelkezésre álló tartalékot 
idevetnek és nemcsak a vasutak ont
ják az újabb hadosztályokat, hanem 
autókon is szállítják a katonákat. 
Mindezek a segitő erők azonban nem 
tudnak változtatni a helyzeten és

Mentek, siettek, majdnem szaladtak 
a nagy hóban. Elől Tabyné, utána a 
szegény Fazekasné. Udvaron, folyo
són, konyhán át be a szobába. A 
szobában, ágyacskájában feküdt hö
rögve, arcában megkékülve egy kis 
öt éves fiú. Fazekasné ránézett. így 
szenvedett az ő leánya is.

— Az urfinak torokgyikja van, 
tekintetes asszony.

Egész éjszaka fáradtak ketten, 
Tabyné és Fazekasné. A gyermeket 
meleg vízben megfürösztötték, lepe
dőkbe takarták. Adtak be neki kám- 
foros elixirt és hánytatót. De még 
mindig fuladozott.

— Ha a slejm fel nem szakad. . .
— Csak az uram volna itthon. 

Édes Istenem ! Csak az uram jönne 
már haza.

Végre fordult a nyavalya. A kis 
fiú erősebben köhögött és arca gyen
géd rózsaszínű lett.

— Tegyen a tekintetes asszony 
meleg borogatást a torkára. Akkor 
könnyebben jut lélekzethez. — Majd 
néhány pillanat múlva:

— Már jobban van. Elaludt.
Szegény Fazekasné hajnalban ment

nem akadályozzák meg a németek 
előrenyomulását a természetes ne
hézségek sem.

A franciák már nem látják olyan 
kétségbeejtőnek a helyzetet, amióta 
az offenziva lassúbb menetben, de 
annál diadalmasabban halad előre. 
A franciák bizva bizakodnak benne, 
hogy sikerülni fog a németeket meg
állítani. Bizalmuknak az alapja 
ugyan nagyon ingatag. Nem annyira 
erejükben bizakodnak, mint inkább 
egy jelszó hangzatosságában. Ez a 
jelszó az egységes vezénylet, amely 
az első francia kudarcok óta kisért 
az antánt közvéleményében és amelyet 
évek óta akarnak megvalósítani min
den siker nélkül. A németek sikereit 
is azzal magyarázzák, hogy a had
vezetés szálai egy kézbe futnak össze, 
és nem is Hindenburg zsenialitásának 
tulajdonítják a meglepő eredményeket.

Most azért nagy a bizakodás, mert 
Foch tábornok az angol-francia és 
amerikai seregek generalisszimusza. 
Az angol seregnek nagy veresége 
után tudták a franciák kierőszakolni 
a hadműveleteknek egy kézbe való 
összpontosítását és mert a legfőbb 
helyre a francia tábornok került, a 
természetüknél fogva a franciák azt 
hiszik, hogy megnyerték a csatát. A 
bizakodásuknak azonban lehet egy 
másik oka is, és pedig nem kis mér
tékben az, hogy az entente-hadvezető-

ség nem épen megbízható és a való
sággal nem mindig egyező hadi je
lentéseket ad ki. Az egyik utolstí 
francia vezérkari jelentés Moreuil 
község visszahódiiását jelezte, mini 
nagy győzelmet. Ezzel szemben a 
valóság az, hogy Moreuilt a németek 
erősen tartják s nemcsak, hogy el
vesztették, hanem még újabb ered
ményeket is értek el a környékén. 
Az angolok nem ilyen optimisztikusak 
és számolnak a nagy vereség lehető
ségével, ami különben be is fog kö
vetkezni. Erre nézve teljesen megbíz
hatnak Hindenburgban. Eddig 75,000 
a németek kezére esett foglyok száma 
és 1000-nél több ágyú stb.

Az olasz harctéren
a Piave alsó folyásánál, Asiago te
rületén és a Laghi-medencében olasz 
felderítő előretöréseket visszavertünk;

A keresztyén egyház 
és a rabszolgaság. :

Irta: Bohár Lász>ó.
Semmi sem beszél oly hangosan 

a keresztyén egyház áldó, jótékony 
hatásáról, mint a történelem. Szám-i 
tálán olyan jótéteményről, helyes:: 
intézkedésről és szokásról, aminek 
megléteiét ma egészen természetes-; 
nek találjuk, a történelem világítási

haza nagy hóban, hidegben, Kifáradva 
a virrasztástól, ápolástól, lefeküdt és 
menten elaludt. . .

Déltájban Taby Miklós látogatta 
meg szegény Fazekasnét:

— Bocsás meg örzse. Tegnap 
I szívtelen voltam hozzád. Én tartozom

neked, és soha sem tudom lefizetni 
a tartozásomat. A ház meg a két 
hold föld a tied. Azonfölül köszönöm 
a jóságodat. Lesz gondom rád addig 
is, mig hazajöhet az urad.

Taby Miklós elment. Szegény Fa
zekasné leült az asztalhoz, összetette 
két kezét és imádkozott:

— Hálát adok néked én édes, jó 
Istenem, Atyám, hogy meghallgattál!

Egy tábori lelkész naplójából.
Irta: Endreffy János.

Az isteni gondviselés megadta azt 
a kegyelmet, hogy tizenkilenc havi 
tábori lelkészi szolgálat után naplómat 
békésen rendezhetem. Ami a harctéri 
szolgálat nehézségeiben akkor csak 
úgy zsongott lelkemben, az most 
kezd letisztulni és rendszereződni. A

tábori élet tisztitó tüzében mindetii 
léleknek ugyanaz a sorsa: előbb t. 
szokatlan és egyre újabb benyomásod 
özönében úgyszólván megbénul az.j 
öntudata, mig végre az első derengő 
fény. . . A tábori lelkészre talán két-1 
szeresen gyötrőbb a lelki átalakulásod 
folyamata, mert kezében és szivében: 
a béke evangelioma s ágyuszó orgorc 
najátékában osztja az Ur szent va-í 
csoráját. Szépelgés miatt nem fogj* 
naplóm megtagadni önmagát. Iromn 
ahogy jön a lelkemből — közvetlenül,'! 
Talán ami igy keresetlenül, egyen e s 
sen buggyan elő a lélekből, az majc í 
jobban megtalálja az utat lélekből —  
lélekbe.

Srapnell golyók.
Van két összegyűrt papirosba csa- e 

vart srapnell golyóm emlékeim között « 
mint mindekinek, aki megfordult í 
halál árnyékának völgyében. A gyű-ü 

; rött papirosra ráírtam én is a dátu-u 
mot, mint mindenki. Az egyik golyov 
dátuma 1917 január 17, a másik« i 
február 14. Mindkettő a magasságbó l 
sivitott alá, egyik vállam, másik lábairti 
mellett. Az ilyen golyókat el szokás a 
tenni, el tettem én is. Ahányszoj/i
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mellett arról fogunk meggyőződni, 
hogy amaz is, emez is az egyház 
kitartó küzdelmének lett nehezen beé
rett gyümölcse.

Az emberiség életének alig van 
sötétebb intézménye a rabszolgaság
nál. Az emberiség nem is nagyon 
régi múltjának nincs szánalmasabb 
teremtménye annál a lelkes állatnál, 
kinek neve: rabszolga.

Mert valóban állat számba ment 
a rabszolga-ember, Úra azt tehette 
vele, amit akart Ha úgy tetszett, 
megverhette, eladhatta, lebunkózhatta. ; 
Nemcsak őt, de feleségét s gyerme- [ 
keit is Olyan korlátlan ura volt a 1 
rabszolgájának, mint akár a csonton 
nevelt kutyájának.

A rabszolga nem magának dolgo
zott, nem magának élt. Ha szerzett 
valamit, ha örökölt valamit, nem 
magának, nem is a gyermekeinek 
szerz'ett, vagy örökölt, hanem a rab
tartó urának. Mint ahogy az ökör nem 
magának szánt-vet, hanem gazdájának.

Szomorú, embertelen sors volt a 
rabszolga sorsa, akár élt, akár halt. 
Kötelessége volt ezernyi, joga pedig 
semmi.

A kér. egyház volt az első szóvá- 
tevője ennek az embertelen állapotnak.
A kér. egyház tanításának és kitartó 
küzdelmének lett az eredménye a 
rabszolgasors lássu könnyülése s 
végre a rabszolgaság teljes eltörlése. |

előkerülnek, vet az ember rájuk egy- [ 
egy hálás pillantást s egy-egy hálás ; 
pillantást az ég felé.. Otromba, I 
súlyos, szögletes, piros festékes ólom 
golyók, semmi más. És mégis föle
melik a szivet Isten felé. . Ha meg
mutatom valakinek, csak ólmot lát 
benne, én gondviselést. Gondviselést, 
mint mindenki, aki a gyűrött papi
rosban őrzi szilánkjait. Az a dátum 
sem oly közönyös dátum, mint a 
többi. Valahogy belenyomódik a lé
lekbe, a mélybe, az emlékezetbe. És 
annyit tud a szív visszaérezni, ha 
ezek az ólom darabok előkerülnek.
A legtöbb visszaérzés az öntudatlan
ság birodalmából való. Ha kérdeznéd, 
milyen érzés volt, azt felelnék egy
behangzóan a gyűrött papirosok 
őrzői: nem tudom elmondani. Lel
kemben van öntudatos rész, ha erről 
kérdezel valamit, azt el tudom mon
dani De lelkem másik fele bele 
nyúlik az öntudat alatti. életbe, a 
homályos valóságba, erről nem tudok 
számot adni. Erről csak azt tudom, 
hogy van, létét érezem, szenvedem, 
áttapasztalom, de nem tudok róla 
beszélni. Az öntudatom alatt van.

Villámütésként érintette a rabszol
gatartó büszke urakat a kér. vallás 
ama krisztusi tanítása, hogy mi 
mindnyájan egy Atyának vagyunk 
gyermekei, annak a mennyei Atyának, 
aki előtt görög és zsidó, szolga és 
szabados, férfi és nő között személy
válogatás nincsen. Sokáig nem tudták 
a rabszolgatartó urak, hogy mitévők 
legyenek ezzel a tanítással. Elvben 
el kellett ismerniük a vallás tanítá
sának feltétlen igazságát, de keserves 
nehezükre esett azt a gyakorlatban ! 
megvalósítani.

Az egyház nem rohant ajtóstul a 
házba. Kimondotta a hatalmas evan- 
géliomi elvet, de annak gyakorlati 
megvalósítását nem erőltette minden 
áron. Az egyház mindenekelőtt nevelni 
kezdett. A rabszolgatartó embereket 
és államokat igyekezett előb odane
velni, hogy azok maguktól belássák 
az állapotok igaztalanságát s maguk, 
minden kényszer nélkül könnyítsenek 
rabszolgáik helyzetén.

Az egyház jótékony hatása már 
a régi római birodalom életében 
szembe tűnik. A keresztyén római 
császárok törvényhozása már minden 
módon könnyíteni igyekszik a rab
szolgák helyzetén; eltiltja a rabszol
gák bántalmazását és megölését ; 
szerzett vagyonára nézve bizonyos 
jogokat ad neki; a római jogászok 
legszentebb emberi kötelességüknek

Ebben a világban nem a világosság, 
az ész az ur, hanem az ösztönök, 
a homályos sejtések, vágyak. Az 
öntudat világosságába sohasem kerül
nek, de vannak. Vannak épp úgy, 
mint amiről számot tudok adni. A 
halál közelségében eltöltött pillanat 
is olyan, mely a lélek öntudatlan, 
ösztönös részeit kavarja föl.

A gyűrött papirosba takart golyók 
annak, aki nem élte át a vele járó 
lelki megrázkódtatást, csak ólom 
darabok. Aki átélte, annak gondvi
selés, mely hálára melengeti szivét. 
Gondviselést kellett volna látnom az 
ólom golyókban akkor is, ha nem 
mellettem csapódnak le, hanem ben
nem törnek utat maguknak. Ami 
ráviszi az otromba ólom darabokra 
a gondviselés verőfényét, az a mi 
hitünk. A hitetlen azt mondja, hogy 
nem gondviselés, hanem véletlen. Ám 
legyen véletlen ; — de a hit még a 
véletlent is körülaranyozza az élet 
iránti hála sugár fényével s ha a 
szívben megjelenik ez a csudaszép 
lelki virág, a hála, akkor már lefá
tyolozott hittel van dolgunk. Sokkal 
több hit van a világban, semmint

kezdik ismerni azt, hogy a rabszol
gának szabaddá léteiét megkönnyít
sék ; kiemelik a rabszolgát a lelketlen 
tárgyak sorából s megadják néki a 
lelkes személyiség természetes jogait.

Az egyház azután tovább megy. 
Lassanként szembe helyezkedik az 
államok hivatalos felfogásával. Amig 
ugyanis az államok még mindig haj
landók a rabszolgát lelketlen dolog
ként kezelni, addig az egyház már 
kifejezetten emberként bánik vele. 
Megnyitja előtte a templomot, temetőt; 
házasságát ép olyan szabályok szerint 
bírálja el, mint a szabadokét; temet
kezési helyét, sírját ép olyan véde
lemben részesíti, mint a földesurét. 
Sőt tovább is megy az egyház. A 
bűnbe esett rabszolgát védelmébe 
veszi a kegyetlen állami ítélkezéssel 
szemben s kivívja annak tételes jogi 
elismerését, hogy ha a halálra üldö
zött rabszolga az egyház területére 
(templomba, temetőbe vagy papiakba, 
asylumba) menekült, akkor őt halállal 
büntetni többé nem lehetett.

Aki rabszolga szülőtől született, 
annak sorsa meg volt pecsételve; az 
rabszolga maradt, akármilyen kiváló 
tehetségekkel áldotta is meg a Gond
viselés. A rabszolga-gyermek előtt 
zárva volt az érvényesülés, a feljebb 
emelkedés kapuja. Az egyház volt 
ezen a téren is az úttörő. Áz egyház 
volt az egészséges demokráciá elő

gondolnánk. Csakhogy lefátyolozott, 
rejtett, sokszor tagadott istenhitek. 
Más a nevük más a születésük, 
mégis hit a lényegük. A gondviselés 
és a véletlen nem oly ellentétek, 
melyek között áthidalás nem volna. 
A hit az áthidalás, mely még e vé
letlent is a jó Isten atyai kezébe 
teszi le. A véletlenből fakadó hála 
érzete az öntudatlan hithez, lefátyo
lozott hithez, mig a gondviselés 
iránti hála öntudatos istenhithez ve
zet. Az Ur Jézus Krisztus az élet
halál harcban küzdő létben minden
hol fölismerte a gondviselést. Szá
mára véletlen nem létezett, Még a 
keresztet sem tartotta a bűn vélet- 
lenségének, hanem Isten gondviselé
sének. Nekem is utána kell indulnom. 
A halál közelségben eltöltött perc 
után vágyom az Éiet közelségére. 
Istenben az élet, az örök Élet.

A HARANGSZÓ perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba. kórházakba. Adakozzunk 
néhány fillért erre a célra!



102, HARANQSZÓ

harcosa. Az egyház nyitott először 
kaput az Isten adta tehetség érvénye
sülésének, amikor a papi pályát fel 
egész a püspökségik megnyitotta a 
rabszolga-gyermekek előtt.

Természetes, hogy az egyház az ő 
emberséges felfogását a maga rabszol
gái javára kezdettől fogva érvénye
síteni törekedett, hogy ilykép mások
nak is példát mutasson. Az egyházi 
birtokokon élő rabszolgáknak sokkal 
jobb, később már szinte kiváltságos 
volt a helyzetük a többiekkel szemben.

Az egyház fokozatos felvilágosító, 
népnevelő, lelkiismeretébresztő mun
kásságának köszönhetjük, hogy a rab
szolgaság embertelen terhei lassan
ként könnyűitek s hogy e sötét folt 
végre teljesen kiesett az emberéletből.

Este.
1914.

Nem messze innen, a szerb határon 
Egész nap zengett, zúgott az ágyú. 
Elhozta hozzánk morajló hangon 
Hideg őszi szél, a sebesszárnyu.

Borongó est van. Kis falunk csendes, 
Lenn is elnémult az ágyú hangja. 
Megszólal mostan szelíden, lágyan 
Templomunk csengő, kicsiny harangja.

Kedves szavára fehér házakban 
Imára borul kis falu népe.
Dolgos kezüket összekulcsolják 
És járulnak az Isten elébe.

Kél a szivükben buzgó imádság,
Oly szomorúak s úgy bíznak mégis 
Áhitat szárnyán száll a fohászuk, 
Hálatelt szívvel áldozom én is.

Reggel.
1918.

Rózsaszín fényét hinti a hajnal, 
Kiciny madárkák köszöntik dallal. 
Az egész természet öltözik zöldbe, 
Tavaszi pompa borul a földre:

Kis falunk ébred.

Asszony és gyermek mezőre megy ki, 
Napi munkáját újra megkezdi. 
Mindnek olyan derűs, nyugodt az arca, 
Sejtelmes, boldog öröm van rajta: 

Csodára várnak.

Szivemben zene zendül meg halkan, 
Nehéz sóhajra nyílik az ajkam, 
Szeretnék dalolva, kacagva sírni, 
Szeretném arany betűkkel Írni:

Jön már a Béke!

Keleten jött fe l a Csoda napja,
Most indul lassan-lassan Nyugatra. 
Keletre nézek én vágyó szememmel 
(Most kel ott a nap bíboros fénnyel.) 

S  áldom az Istent!
C sik  M a rg it.

++ H Í R E K ,  -h
Az  e g y h á z  köréből .
Halálozás. Báró Lang Lajos volt mi

niszter, országgyűlési képviselő, egyetemi 
tanár, a magyar egyetemes ev. gyámintézet 
világi elnöke meghalt Budapes en. Ugyan
csak eltávozott az élők sorából Varga 
Márton Tokaji lelkész, lapunk munkatársa. 
Legyen emlékezetük áldott!

Választás. A mekényesi gyülekezet Büki 
Jenőt, a hántai Sokoray Bálint h lelkészt 
választotta meg egyhangúlag lelkésszé. A 
győri gyülekezet, hitoktató segédlelkésznek 
meghívta Dubovay Géza pápai segédlel
készt.

Uj egyházfelügyelő A s ombathelyi 
gyülekezet dr. László Kálmán lemondá
sával megüresedett felügyelői állásra dr 
Radó Gyulát választotta meg.

Beiktatás. Kovácsics Géza lelkészt 
Téten márc. 24-én iktatta be Pálmay Lajos 
esperes.

Vallásos estélyek. Sikerült vallásos 
estélyeket rendeztek Vácon és Kisfaludon. 
Az előbbi helyen az estély központját 
Marcsek Jánosné: „A nő és a háború“ 
cimü felolvasás képezte. Az utóbbi helyen 
Bojtos László lelkész tartott a rokkantokról 
előadást. Közreműködtek még Balogh K., 
Németh K., Bakody A., Czirák A , Odor J., 
Pfandl C. és Gaál József s. lelkész.

Adományok. Kemenesmagasiban Ma- 
gassy Györey és neje hősi halált halt fe
lejthetetlen jó József fiuk emlékére uj harang 
beszerzésére 300 K-t ajándékoztak a gyü
lekezetnek, hogy hirdesse majdan az uj 
harang:

„Emléked él és neved fönn marad 
Vérrel Írtad be szivünkbe magad.“ 

Ugyancsak e bánatos szülők az ev. nyom
dára 50 K-t adtak.

Vönöczkön az 1908. évben elhunyt Ko
vács János, mikor halála előtt az úrvacso
rával élt, hátramaradt övéinek meghagyta, 
hogy halála után 10 év múlva adjanak az 
egyházközség részére 200 K-t. A boldogult 
buzgó egyháztagnak ezen utolsó óhaját 
teljesítette is gyászoló özvegye: Giczi Anna, 
figyelve az apostol intésére : „Az embernek 
elvégzett testámentomát senki erőtlenné nem 
teszi és ahnoz semmit nem ád “

Részvényjegyzések az Evang. Nyom
dára. Az Evang. Nyomda fontosságát 
megértve, legutóbb is több gyálekezetben 
jegyeztek arra részvényeket a hívek, ezek 
között külön említést érdemel Borostyánkő 
és filiái, ahol 98-an 167 részvényt jegyeztek 
a buzgó hívek, 8350 K értékben. Csöngén 
két hajadon Bókkon Róza és Bertha Juliska 
pedig saját buzgóságukból 43 tagot gyűj
töttek, akik 2500 K-t jegyeztek. Az eddigi 
jegyzés összesen 1443 részvény, 72 150 K 
értékben. Szo'gáljon követendő például ez 
a megértő buzgalom !

A lébényi iskola tanulói igen jól sike
rült ünnepélyt tartottak március tizenötö
dikének emlekére. Előadták Pásztor József 
„Hadiárvák“ cimü ifjúsági színdarabját,

azonkívül szavalatokkal és karénekekkel 
szereztek élvezetet a nagy számban meg
jelent közönségnek. A rendezésért teljes 
elismerés illeti meg Sághy Jenő és Kiss 
Kálmán tanítókat. Az ünnepély jövedelme 
114 10 K volt, mely részben a tanítók

rváinak, részben a hadi árváknak jut.
Vallásos estély. A szombathelyi pro

testáns nőegylet március hó 17-én vallásos 
estélyt rendezett, melyen gazdag számok 
keretében lapunk munkatársa Endreffy Já
nos lajoskomáromi lelkész tartott szabad 
előadást „Vallás a háborúban“ címen.

Az evang. sajtóért. A bakonytamási-i 
ősrégi egyházközség a „ Harangszó“ szor
galmas olva-ói megszívlelték az ev. sajtó 
felállítására vonatkozó felhívásokat, közös 
elhatározással gyűjtést rendeztek és 2290  
K-t gyűjtöttek, hogy ebből a felállítandó 
sajtóra 16 K-t, a „Harangszo" terjesztésére 
pedig 6-90 K-t ajándékoznak Az összeget 
összeadták: özv. Bors Dánielné, özv. Vági 
Mihályné 2 —2 K, ifj. Németh Pálné, özv. 
Németh Pálné, Németh Istvánná, Bors 
Károlyné, Fodor Gyuláné, özv. Németh 
Sándorné, Somogyi Sándor, Németh Sándor, 
ifj. Vági Ferencné, Deli Józsefné, Bors 
Margit, Muller Guszti (o. f ), Bácsi-Sán- 
dorné, Horváth Erzsébet, Bors Ferencné, 
Kinszki Árminná, özv. Nyári Sándorné, 
Nyári Ferenc 1 — 1 K, Krausz Gáspár 50 f, 
Nyári Istvánná 40 f.

A szakonyi ev. egyház febr. hó 24-én 
tartotta számadó közgyűlését, melyen kitűnt, 
hogy az 1917. évben bevétele 12.897 60 K, 
kiadása 12.897-60 K volt

Az alapítványok összege 1917. év végén 
13.077 84 K.

A gyűlés tárgysorozatában szerepelt a 
létesítendő Ev. Nyomda ügye is, melyet a 
lelkész behatóan ismertetett. Az ő felkéré
sére Németh János gondnok, Szabó Sándor 
és Németh Sándor presbyterek buzgólko- 
dásának eredménye lett 112 drb. részvény 
jegyzés.

A jubileumi alkotások kimutatása óta 
alapítványt tettek: hősi halait halt ifj. 
Skriba Sándor emlékére szülei Skriba 
Sándor és Mészáros Lidia 200 K, nagy
szülei Mészáros István és Büki Julia 150 
K, hősi halált halt Büki Sándor emlékére 
nagyapja néhai Büki Sándor presbyter 1000 
K, Néhai Tóth Géza volt farádi tanító es 
testvérje hősi halált halt Tóth János emlé
kere szüleik Tóth Sándor és Szabó Rozália 
100 K, Nemes Samu és neje Szalay Erzsé
bet a jub. alaphoz 50 K, Szabó Samu és 
neje Hidegh Zsuzsanna a fent al. 200 K.

A kissomlyói gyülekezet a reform, jub. 
emlékalapjara újabban adományozott: özv. 
Ivány Istvánná szül. Peter Borbálya káldi 
lakos 100 K-t. Ugyanő már 1910. óta gya
rapította ezen jub. alapját évi 10—2n K-s 
adományaival Az ö szülei adták a múlt 
alkalommal kitüntetett 200 K-t is. A nemes 
lélekre és élöhitre mutató áldozatkészség 
nem szorul külön dicséretre. Ha minden 
gyülekezetben csak 10—15 ilyen áldozat
kész „Péter“ csalad volna is, de sok nemes 
eszmét lehetne akk >r tetté erlel: i !

Különben a gyülekezet a ref. jub. alapra 
kivetett és jobbára már be is fizetett, 
valamint az e célra önkéntes adományokból 
befolyt összegen egy drb. 500 K-s hadi- 
kölcsönkötvényi jegyzett.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások : 
A z ivá n eg erszeg i ev. n öegyle t a reformá
ció 400 eves jubileuma alkalmával vallásos 
estélyt rendezett, melynek műsora a követ
kező vo lt: Közének: 270. Ima, mondta 
Németh Jenő tanító Szazalat: Hiszekegy
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Szekér Zsuska. Az igaz istenitisztelet, 
Hollósi József. Istentagadókhoz, Szekér 
József. Az árnyék, Nagy Lina. Karének: 
Zeng az ének. Szavalat: Zeng az ének, 
Szekér Ilona A régi vár, Pócza János 
Luther bibliai éneke, Németh János. A 
reformáció emlékünnepén, Szeker Lajos. 
Beszéd, tartotta Németh Jenő tanító: Mit 
köszönhetünk a reformációnak ? Szavalat: 
Luther, Bokor László. Karének: Zsoltár, 
Aki lakik Isten rejtekében. . Szavalat: 
Október 31., Szeker Károly. Az agg pré
dikátor, Szekér Sándor. A gályarab, Sü
megi Ilona. A galyarabok, Boros Béla. 
Karének  ̂ Mint kószál a engerben . . . 
Beszéd, tartotta Nemeth Jenő tanito : Vidé- 
künKön a hitjavitas története. Szavalat: 
Bocskay emlékezete, Németh Gyula. Karaffa, 
Németh Jolán. Ima, mondta Németh Jenő 
tanító. Közének 270. Az ünnepi offertorium 
30 K-t jövedelmezett, azonkívül van egye
sek adománya az anyaegyház gyűlésekor.

Ugyancsak a nöegylet elesett hőseink 
emlékére november 2 an rendezte második 
vallásos estelyét a kovetkezökep: Közének: 
Hymnusz. Beszéd, tartotta Nemeth Jenő 
tanító: Mivel tartozunk elesett hőseinknek? 
Szavalat: Világháborúban, Molnár József. 
Oh unnnyi ver. Boros Sándor. Tábori 
posta. Sümegi Vilma Kaionatemetes, F.ros 
László Karének : Kitettek a holttestet . 
Szavalat: Történet, N meth Eszter Éji lá
togatás, Bokor Stndor. Teikep. S/eker 
Róza. A vak harcos, Sümegi Jolán. Túri 
fiú története. Nemeth Erz-ébet Karének: 
Szomorufüz h rvadt. . Szavalat: Halott 
fiáknak elő anyjat. Katonavonatok Bokor 
Róza. M ijd ha visszajönnek, Pocza Margit. 
A mi katonáink, Nemeth Gyula Karének : 
Leteszem koszorúm . . . Ima, mondotta 
Nemeth Jenő tanító Közének: S/ózat. 
Mindkét ünnepélyen jelen volt az egyház
község apraja-nagyja. Ez alkalommal az 
offertorium 27 K-t jövedelmezett, mely 
katonasirok gondozására a Hadsegelyzó 
hivatalnak eiküldetett.

Az o r s z á g b ó l .
Három ezer ló. A mezőgazdasági munka 

lebonyolitasa érdekében a hadvezetőség 
háromezer lovat fog bocsátani a gazda 
közönség rendel kezesere, ennek felet júni
usban, másik felét pedig augusztusban adják 
ki a gazdáknak.

Több lesz a csendőr. A honvédelmi 
miniszter rendelete szerint a csendörség 
létszámát 6 ezerrel emelni fogják. A ren
delet értelmében az uj csendőröket a katonák 
közül választják ki, akik önként jelentkez
hetnek csendörszolgálatra

R endelet a fölm entésekről és sza 
badságolásokról. A honvédelmi miniszter 
a következő rendeletet bocsátotta k i:

.Előfordult, hogy egyes közigazgatási 
hatóságok szabadságon otthon tartózkodó 
egyéneket, kiknek szabadságidejük alatt 
fölmentesük elrendeltetett, a bevonulástol 
visszatartottak, sőt volt olyan eset is, midőn 
a hadrakelt seregtől szabadságolt s itthon 
tartózkodó egyént is visszatartott a bevo
nulástól fölmentés címén az il'etö polgári 
hatóság. Jövőbeni miheztartás vegeit a kö
vetkezőket rendelem: 1. A mögöttes ország
részből szabadságra haza engedett minden 
egyén, kinek felmentésé ezen szabadságidő 
alatt érkezik meg, minden esetben feltétle 
nül köteles bevonulni állományilletékes 
póttestéhez a fölinentés foganatosítása, to
vábbá megfelelő nyilvántartás és leszerelés 
végett. 2. A hadrakelt seregtől szabadságolt

egyének szabadságuk lejártával teljes nyo
matékkai bevonulásra szoritandók Ilyen 
egyének a bevonulástól még abban az 
esetben sem tarthatók vissza, ha esetleg 
időközben fölmentetnének, mert a revíziós 
bizottság fölmentési határozatai is kifeje
zetten csak akkor érvényesek, ha a fölmen
tettek nem tartoznak a hadrakelt sereghez. 
3. Olyan esetben, amidőn a hadrakelt se 
reghez tartozó egyén részesült fölmentésben 
a hadrakelt seregtől történt szabadsága 
idején vissza nem tartható, hanem bevonulni 
köteles, a fölmentés végrehajtásának kiesz
közlése iránt azonban az elsőfokú közigaz
gatási hatóságnak a honvédelmi miniszter
hez előterjesztést kell tennie. 4. A hadrakelt 
seregtől szabadságolt oly egyének is, akik 
a hadsereg föparancsuokság hozzájárulá
sával nyertek fölmentést, jóllehet ezen föl
mentésük érvényes és végrehaj'andó, pót
testükhöz okvetlenül bevonulni tartoznak, 
mivel az illetékes póttest a fölmentés fo
ganatosítására innen minden esetben uta- 
sittatik. 5 Szabadságon otthon tartózkodó 
egyének részére bevárási engedélyt adni 
tehát egyáltalán szigorúan tilos C-ak akkor, 
ha rendkívüli méltánylást érdemlő körül
mények forognak fönn. lehet a bevárási 
engedély megadás iránt a honvédelmi mi
niszterhez előterjesztést tenni. Ennek az 
elöterjes/tésnek azonban halasztó hatálya 
nincsen 6. 1—5 pontok alatt foglalt ren
delkezések ellenere szabályellenesen eljárt 
közigazgatasi hatóság fegyelmi utón sőt 
rosszhiszeműség esetén büntető utón is 
szigorúan felelősségre fog vonatni 7. 
Amenny.ben nem szabadságon levő, hanem 
már fölmentett egyén fö<mentésének meg
hosszabbításáról vagy más címen engedé
lyezett ujaob fölmentésről van szó. ez eset
ben az illetőnek természetesen nem kell 
bevonulnia a pottestehez, azonban a föl
mentesről vagy annak meghosszabbításáról 
szükség eseten az illetékes közigazgatási 
hatoság az állományilletekes pottestet ha
ladéktalanul értesíteni tartozik.

A tanítók a háborúban. A világhábo
rúban a magyar tanítók fenyesen megálták 
a helyüket. Egy legutóbbi kimutatás szerint 
eddig ntgyszazharmincnegy elemi iskolai 
tanító hait hősi halait, száztizenkettő pedig 
fogságba került. Vitéz magatartásáért két- 
szazkiiencven tanító kapott kitüntetést, még 
pedig kettó vaskorona-rendet, három német 
vaskeresztet, tizennyolc szignum laudiszt, 
nyolc arany vitézségi érmet. A többi kisebb- 
nagyobb kitüntetésben rés/esült. Egy tanító 
aranysarkantyús vitéz lett.

Állami rézgálick iosztás. Serényi Béla 
gróf földmivelesi miniszter értesitette a 
törvényhatóságokat, hogy ha előre nem 
látott akadály közbe nem jön, ez évben is 
körülbelül kataszteri holdankint 15 kilog
ram rézgálicot juttathat a szőlősgazdáknak, 
mint a múlt évben. A rézgálic kiosztásával 
most is a törvényhatóság >k vannak meg
bízva : az ára az idén kilogramonként hat 
korona lesz, melyen felül a törvényhatóság 
a kiosztással jaró költségek fedezésére 
kilogramonként legfö'jebb harminc fillért 
kérhet a gazdáktól. Ennél többet beszedni 
nem szabad.

Rövid hírek. A 49—51 éveseket királyi 
rendelet értelmében szabadságoljak.

— Az osztrák magyar bankból Lesniák 
Dávid bankszolga 450 ezer koronát lopott 
el.

— Mint hírlik legközeleób maximálják 
a ruházati cikkeket.

— nyári időszámítás az újabb ren
delet értelmében április 15-én kezdődik.

— Április 15-én újból népszámlálás
lesz.

— A miniszter az élő sertés húsát 7 
kor. 50 fill, ben állapította meg.

A n a g y v i l á g b ó l .
Áttérési mozgalmak Ausztriában. Az

1917. év folyamán az e/angélikus egyházba 
áttért Alsóausztriában 944 személy, Cseh
országban 784 szem ély; az evangélikus 
egyházból kitért Alsóausztriában 260 sze
mély, Csehországban 108 személy. Az 
evangélikus egyház nyeresége ebben a két 
osztrák tartományban az áttérések révén 
1360 lélek. Megemlítjük hogy magában 
Bécs városában tavaly hétszázhetvenöten 
(775) tértek át egyházunkba.

Miből lett az asszony ? Erre a kér
désre egy indiai rege azt feleli, hogy a 
legfőbb Isten, mikor az asszonyt teremtette, 
kölcsön vette a kígyó mozgását, a kúszó 
növények simulékonyságát, a fűszálak haj
lékonyságát, a nád karcsúságát, a virágok 
bársonyát, a levél könnyűségét, az őz 
nézését, a napsugár ragyogását, a felhők 
könnyeit, a szél állhatatlanságát, a pehely 
lágyságát, a méz édességét, a tigris kegyet
lenségét, a tűz emésztő hevét a jég der
mesztő fagyát, a szarka fecsegéset és 
ezekből az elemekből gyúrta össze az 
érző nőt.

Szerkesztői üzenetek:
Sz. T. Nd. A bibliaversekben látható 

csillag és kereszt arra hívja fel figyelmün
ket, hogy a megjelölt kifejezések, vagy 
aeokhoz hasonló értelműek másutt is elő
fordulnak a bibliában. A versek végén 
kitüntetett apró betűs helyek megmondják, 
hogy a rokon kifejezések melyik könyvnek 
melyik részében és versében találhatók. 
— H. P. Az orosz birodalomban a füg
getlenné lett finneken kívül sok rokonunk 
van. Rokonaink az európai tatárok, akik 
Ukrajna deli részén a Feketetenger partján 
laknak s a tatár, kazár, karacsaj, kabard, 
lázs, turkmen és más khánságokból füg
getlen államot szeretnének alapítani. Szá
muk körülbelül 28 millió. Rokonaink a 
Kaspi és Arái tó körül lakó turáni népek 
amelyek Khiva, Bokhara, Fergana, Turkes
tan, Kazak, Kirghiz, Turkusen és Tarandsi 
tartományokból szintén külön államot akar
nak szervezni. Számuk mintegy 40 millió. 
Ránk nézve fondos dolog volna, ha ez a 
két rokon állam megalakulhatna. Ők is jól 
tudják, hogy rokonok vagyunk. Szibériában 
is sok velünk rokon fajú nép lakik. — 
Garda A tehenek tejelésére nemcsak az 
etetés, hanem az itatás is hatással van. 
Túlságos hideg és kemény víztől kevesebb 
tejet adnak, mintha langyosabb és lágyabb 
vizet ihatnak Kemény víznek nevezzük 
azt, amelyben több ásványi rész van feloldva. 
Lágy viz szokott lenni a fólyó, a tó, a 
vízvezeték vize. Igen fontos, hogy a tejet 
az utolsó cseppig kifejjék. Ha nem igy 
tesznek, a jó tehen is kevesebbet és keve
sebbet ád. Különben is az utolsó cseppek 
a legzsirosabbak, tehát ezért is érdemes 
azokat kifejni. Fejésnél legjobb a tehénnek 

, semmit sem adni. így nyugodtabban is á I, 
meg a mással el nem foglalt szervezet 
jobban kitudja termelni magából a több 
tejet. De legfőbb dolog a bőséges, jó ta
karmányozás. Nem hiába mondják, hogy 
.a  tehén kölcsön ád.“ Nagyobb tejgazda
ságokban háromszor fejnek napjában s igy
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ióval több tejet nyernek, mint kétszeri 
fejőssel. — B. O. Vp. Az 1910. évi nép- 
számlálás szerint a kérdezett országok 
lakosságának száma a következő: Orosz
ország 174 millió, Németország 65 millió, 
Anglia 45 millió, Franciaország 40 millió, 
Olaszország 35 millió, Ausztria 28V2 miliő, 
Magyarország 21 millió, Belgium 7Vs mil
lió, Románia 7 millió, Bulgária 4Vs millió, 
Szerbia 3 millió, Montenegró 250 ezer, 
Japán 65 millió. — H. E. Az önálló, vagy 
vegyesházasságban elő nőknek is van 
szavazati joguk, de csak férfi megbízott 
utján szavazhatnak s egy nőnek megbízását 
fogadhatja el. — S. P. A tanító államse
gélyével az egyházközség nem rendelkez
hetik. Arra csak az államnak van joga. 
Ha megpróbálják, csak az egyházközségnek 
okoznak kárt és kellemetlenséget. A tanító 
fizetéséből csak akkor fordítható egyrész 
a helyettesítésre, ha a tanító tiszti rangban 
van. Ezekről külön miniszteri rendelet 
intézkedik.

Mit szólnak hozzá olvasóink ?
Az Evang. Nyomda ügyében egy

másután érkeznek a levelek olvasó
inktól, amelyekben biztatnak, hogy 
ennek a fontos kérdésnek ismerteté
sében, ajánlásában és megoldásában 
ne csüggedjünk. Többen tanácsot is 
adnak, amit a biztatással együtt öröm
mel és köszönettel fogadunk, mert 
belőlük azt látjuk, hogy mindig többen 
és többen érdeklődnek az egész egy
házunkat illető kérdések iránt és 
szeretnék, ha a mai aluszékony, lagy
matag egyházi életet pezsgőbb, hatá- 
rozotabb, áldásosabb élet váltaná fel, 
hogy ne lefelé haladnánk, mint eddig, 
hanem iparkodnánk a nemzet szellemi 
életében méltó helyünket elfoglalni 
s a magunk és szellemi kincseink 
megbecsülését kivívni.

Egyik szegényebb sorsú sopron- 
németi régi olvasónk azt ajánlja, hogy 
egy-egy részvény értéke ne ötven 
korona, hanem kevesebb legyen. Ezt 
már többen is ajánlották. Azt is ajánlja 
hogy gyűjtést kellene indítani, mert 
>a sok fillérből is lehetne sok korona*. 
Nekünk a véleményünk ez: Egy-egy 
részvény árát jó volna huszonöt ko
ronában megállapítani, hogy minél 
többen jegyezhetnének, gyüjtőiv helyett 
pedig a könnyebben megközelíthető 
gyülekezetekben a szomszédos gyü
lekezetek előzetes értesítésével, hogy 
azok is részt vehessenek, külön »Sajtó 
napot» kellene rendezni, amelyen az 
ügyet, a soproni diákotthon ügyével 
együtt ismertetni kellene, hogy min
denki érthetné meg ezeknek, mint 
egyházunk javára építendő két hatal
mas erődnek nagy fontosságát. A 
begyülő offertoriumnak fele a Nyomda, 
fele a Diákotthon javára szolgálna s

a nyomdára az ügy kellő ismerete 
után lehetne a részvényjegyzést újból 
megindítani.

Aki jónak látja ezt, írjon egy kár
tyán felelős szerkesztőnknek ennyit: 
A sajtónap tartását s a részvények 
értékének 25 koronában való megál
lapítását helyeslem

Ha elég felelet érkezik be, illetékes 
helyen indítványozzuk a közvélemény 
kívánságának figyelembe vételét.

O lvassuk  a bibliát

Április

n

H o l b i b l i a  a  h á z b a n  n i n c s ,  
H i á n y z ik  o t t  a  l e g f ő b b  k in ő «  
T a n y á t  a  s á t á n  ü t ö t t  o t t ,
D e  I s t e n  n e m  l e l  h a j l é k o t .

7. vasárnap, Ján.
8. hétfő, 1, Kor.
9. kedd,

10. szerda, Márk.
11. csütört, Ján.
12. péntek, „
13. szombat, „
14. vasárnap, Zsolt. 1 
15 hétfő, Ján.
16. kedd, „
17. szerda, „
18. csütört, 1, Péter.
19. péntek, Ján
20 szombat, Zsid.

20, 19—23. 
15, 35 -44 . 
15, 45—50. 
2, 18—22. 
3, 1 -8 .
3, 9—16. 
3, 17—21. 

1 1 ,
10, 7—11. 
10, 12-18  
10, 27—30. 
2, 21—25. 
6, 32—40. 

13, 20-21

Hirdetések.
Egy 15 — 16 éves jobb házból való 

németül is tudó leányt keresek 8 éves 
gyermekem mellé őrzőnek és a ház
tartásba is bevezetem. Korom György- 
né Békéscsaba.

Egy a főzéshez is némileg értő 
leányt, vagy gyermektelen hadiözve
gyet keresek mindenesnek papi csa
ládhoz, Aradra Frint Lajos lelkészhez. 
Mindkettő Aradra a lelkészhez for
duljon levélben.

Házvezetőnőnek elmenne magányos 
úrhoz középkorú nyugdíjas özvegy, 
ki a háztartás minden ágában jártas. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban, 

Szentgotthárdon.

Egy keveset használt gyönyörű fa- 
ragványokkal ellátott jó hangú pedál
cimbalom haláleset miatt eladó! 
bővebbet Wellisch Béla könyvkeresk. 
Szentgotthárdon.

K e r e s t e t i k
úri házhoz ügyes szorgalmas, erköl
csös, becsületes szakácsné, ki jól főz, 
s minden házi munkát végez. Aján
latok bizonyítvány, feltételekkel együtt 
Újhelyi Sándorné főszolgabíró neje 
Beszterczebánya intézendők!

Az alsószelezsényi (Bars m.) evang. 
egyház, miután lelkész! hivatalát 
Aranyosmarótra helyezte át s a lel
kész is ott lakik, Alsószelezsényben 
levő 25 hold földjét, két kertet, a 
paplakot, iskolát, tanitólakot jutányos 
és kedvező feltételekkel hosszabb 
időre bérbe adná két evangélikus 
családnak. Jóravaló, szorgalmas em
bereknek nemcsak a megélhetés lenne 
biztosítva, hanem vagyont is gyüjt- 
hetnének. Akik érdeklődnek s bővebb 
felvilágpsitást óhajtanak, forduljanak 
Fizély Ödön evang. lelkészhez Ara- 
nyosmaróton.

Pusztán lakó úri család egy jó 
házból való leányt keres 2 éves és 
4 éves gyermekei mellé. Cim a kiadó- 
hivatalban tudható meg.

Intelligens idősebb leányt vagy 
özvegyet keresek házvezetőnőnek 
űricsaládhoz, özv. Németh Sándorné. 
Kúnhegyes.

Vizsgái jutalomkönyvek.
A legszebb, leghasznosabb és az 

országban legolcsóbb ajándékkönyv a

„Protestáns Család és Iskola“
12 kötete, melyet addig, amíg a kész
let tart a régi árban szállítok.

Egy-egy kötet ára csinos vászon 
kötésben 120 K, diszkötésben 180 
K, Portóra kötetenként 20 fill, a 12 
kötet megrendelésén 120 K. küldendő.

1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.) 
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 
v o lt . . . (Mesék.) 3. Albert József: Túl az 
óperencián. (M esék) 4. Hamvas József: 
Mesés történetek. (Ifjúsági elbeszélések.) 
5. Borsos István: A gályarabok története. 
(Egyháztörténeti munka.) 6. Dr. Masznyik 
Endre: Képek az ókori keresztyén egy
ház történetéből. 7. Gyurátz Ferenc: 
Hősök kora. 7 Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Kisregény.) 9. Babay Kálmán: 
Nádfödeles házak alatt. (Falusi történe
tek.) 10. Stráner Vilmos: A biblia az élet 
könyve. (Ismeretterjesztő.) 11. Farkas Mi- 
hályné. Történetek az életből. (Elbeszé
lések érettebb ifjúságnak és felnőtteknek.) 
12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka) Mindezen könyvek 
egyenkint is megrendelhetők.

W E L L I S C H  B É L A  k ö n y v k e re sk e d é sé b e n  
Szentgotthárdon.

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban? Úgy. fizessen szamára elő 
a HARANGSZÓRA. Vígasztalast, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Bizodalmád vesd az Urba.
Pb. 3. 5.

Bizodalmád vesd az Urba, ezt az ige mondja; 
Boldog, aki megfogadja; nincsen annak gondja. 
Gondja terhét mind az Urra reáveti hittel. 
Boldog lesz az ilyen ember, óh kishitű, hidd el.

Ne támaszkodj, botor ember, magad értelmére, 
Nem a célhoz vezet el az, hanem inkább félre. 
Bűn homálya az elménkén, mint a sötét fátyol, 
Csak botorkálsz, csak bukdácsolsz, igaz céltól távol.

jöjj az Úrhoz! Bölcsességre megtanít igéje, • 
Segít, az ö bölcsességét elméd hogy fölérje. 
Bölcs csak akkor lehetsz ember, Istennek értelmét 
Ha keresi, kutatgatja mindenben az elméd.

így egyenes utón jársz-kelsz, ama keskeny utón, 
De panaszod nem lesz többé, egész bizton tudom. 
Meg is dorgál, meg is próbál ugyan az Ur téged, 
De mégis csak üdvös séges lesz egykor a véged.

t í r .  P o d m a n ic z k y  P á l .

, /V é te l t .  . . !u
»Vétek e veszedelmes időkben a felekezetek között 

a viszálykodás iiszkét széthinteni.« Ezeket a szavakat a 
közel múltban a Szent István társulat ez idei közgyűlésén 
az elnöki székből nem kisebb ember, mint Magyarország 
bíboros hercegprímása, Csernoch János mondotta. A 
midőn ezen, minden bizonyára éber lelkiismeretének 
megnyugtatására tett komoly intelemért, mellyel még 
ideje korán felhívta a közfigyelmet a felekezeti gyűlölkö
dés szitásából eredő közveszedelemre, nemzeti katasztró
fára : a magunk részéről is Őeminenciáját mély tisztelettel 

; és teljes elismeréssel üdvözöljük, azt az egyet sajnáljuk 
csak, hogy a kínálkozó alkalommal, ha már kimondta 
az á-t, a b-t is miért nem mondta ki. Nevezetesen kik 
azok, akik »e veszedelmes időkben« ennek a halálos 
véteknek, ennek a rettenetes bűnnek a szolgálatában 
állanak. Hol van hát a tábor, mely ép napjainkban, ebben 
a rémületes vérözönben lelketlen kezekkel dobálja a 
felekezeti gyűlölködés tüzes üszkét az egyház épületére 
s nem riad vissza esetleg egy egész ország újbóli láng- 
baboritásától ? Kik azok, akik egy világháborúnak negye
dik esztendejében ebben a vajúdó korban a másképen 
hívók s gondolkozóktól még a lét jogát is megakarják 
tagadni s a felekezeti féltékenység, a vallási fanatizmus, 
az elfogultság alvó oroszlánját az emberek között folyton 

i ébresztgetik. Mert a mi evangélikus anyaszentegyházu n-
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V kát illeti azt a felekezeti gyűlölködés 
szitásának a vádja nem érheti. Hisz mi, 
templomainkban a házasság kötések 
alkalmával ép oly szeretettel köszönt
jük a nem evang. félt és kérjük reája 
az Isten áldását, mint amilyen szere 
tettel üdvözöljük saját hívünket; mi a 
mátkaság idejét erőszakoskodásokkal, 
rémitgetésekkel, fenyegetésekkel nem 
keseritjük meg, ha a mennyasszony 
és vőlegény nem egy és ugyanazon 
hitvallás követői; mi a keresztelés 
alkalmával azt a nem evangélikus 
keresztszülőt is bizalommal fogadjuk; 
elszigetelten élő nem evangélikus csa
ládot, lelket a távolból sem üldözzük; 
magán és közéletben embertársainkat 
nem a vallásuk, hanem a vallásos
ságuk, erkölcsi életük szerint mérle
geljük ; távol áll tőlünk azt mondani 
valakire >valóban derék, becsületes, 
jellemes ember, de örök bűne, hogy 
nem evangélikus« ; templomainkban, 
iskoláinkban amidőn híveinket, gyer
mekeinket egyházunk iránti hűségre 
kitartásra buzdítjuk rendszerint azzal 
bocsátjuk el őket, »ha külömbség is 
van közöttünk a hitben, azért egymást 
úgy szeressük, mint testvérek, mert 
igy szól Jézus: arról ismerik meg, 
hogy az én tanítványaim vagytok ha 
egymást szeretitek. Isten ments, hogy 
valakit vallása miatt gúnyoljunk vagy 
gyűlöljünk, mert akkor igazán nem 
érdemelnök meg azt, hogy evangéli

kusok vagyunk.«
Mi egyedül azon vagyunk, hogy 

az Isten országát minél nagyobb len
dülettel terjesszük. Hogy minél előbb 
az emberek szive a békesség élő kútfeje 
legyen, melyből gyógybalzsam árad 
ki a családi, az egyházi, társadalmi 
és nemzeti élet sebeire. Hogy ott ahol 
ma a lelkeket türelmetlenség, gyülöl- 
ség, elfogultság irányítja, izgatja: a 
sziveket újból a keresztyén szeretet, a 
szives jóindulat és önfeláldozó mun
kálkodás mozgassa.

»Vétek e veszedelmes időkben a 
felekezetek között a viszálykodás üsz- 
két széthinteni» mondja Magyarország 
hercegprímása. Igen vétek, halálos 
vétek valjuk mi evangélikusok is. De 
nemcsak e veszedelmes időkben vétek 
a felekezeti gyűlölködés, de vétek 
megbocsáthatatlan bűn minden idő
ben a felekezeti türelmetlenség, gyű
lölködés. Végül is a vallás nem azért 
van, hogy általa az emberek között 
választófalakat emeljünk, hanem hogy 
az embereket ha különböző utakon is 
elvezessük a szeretet Istenéhez s ott 
akkor úgy is találkoztunk. Mert aki 
szeretetben van, az van Istenben és 
az Isten abban.

Az pedig talán csak nem vétek, hogy 
mi evangélikusok is ezekben a vesze
delmes időkben két kézzel kapaszko
dunk és ragaszkodunk az élethez. Hogy 
egyenlő kötelességek mellett egyenlő

jogokat kérünk és követelünk; hogy 
szűnjünk meg immár mostoha gyerme
kei lenni ennek a magyar hazának, mert 
végre is itt az ideje, hogy a magyar 
állam bennünket is azzal a szeretettel jj 
öleljen keblére, mely szeretetnek áldó f 
melegét a hercegprímás egyháza oly ■ 
áldásossan élvezi. c. G.

A külügyminiszter a cseh árulás- ' 
ról és a magyar hűségről.
— Részlet Gróf Czernin hatalmas 

beszédjéből. —
Nemrégiben, közel voltunk ahhoz, 

hogy tárgyalásokba bocsátkozzunk a | 
nyugati hatalmakkal, amikor a szél I 
hirtelen megfordult s mint pontosan 
tudjuk, elhatározta az antant, hogy 
jobb várni még, mert a nálunk tör
ténő parlamenti és politikai események 
följogosítanak arra a reményre, hogy 
a monarkia hamarosan védtelen lesz. 
Micsoda borzasztó irónia! Testvéreink 
és fiaink a harctéren oroszlánokként 
harcolnak. A férfiak és nők milliói a 
mögöttes országrészekben hősiesen 
viselik neház sorsukat. Forró imákat 
intéznek a Mindenhatóhoz a háború 
gyors befejezéséért és a nép bizonyos 
vezérei, népképviselők, áskálódnak a 
német szövetség ellen, a mely oly 
nagyszerűen bevált, határozati javas- »

Tárca.
Elmegyek...

Elmegyek egyszer nemsokára,
Sírodhoz drága jó anyám,
Majd azután az élet terhét 
Könnyebben hordozom talán . . .

Óh nem ! óh nem, úgyis tudom, hogy 
Aztán se lesz az élet könnyebb :
Csak elmegyek —  azért megyek, hogy 
Sírodra hullassam a könnyem. . .

Nem zavarom fel zokogással 
Mély csendes síri álmodat,
Csak halkan hulló könnyeimmel 
Elárasztom sirhalmodat. .

Sietnem kell, mert könnyem elfogy, 
Elsírom nappal —  éjjelem ;
Úgyis tudod onnan az égből:
Hogy fáj az élet —  énnekem , . .

Óh, de sok könnyem hullott már el 
Azóta is, hogy eíhagyál!
Hisz engemet a sors csapása 
Mindig —  a szivemen talál.

Én mehetnék már tihozzátok,
—  Utánam sirót —  nem hagyok: —  
nrvák között —  ezer között is —
A legárvábbik — én vagyok. . .

Megyek hozzád — majd nemsokára —
— Úgyis tudom, hogy vársz reám —  
Addig megyek —  mig el nem sírtam 
Utolsó könnyem is —  Anyám!

Tóthné — Munkácsy Eleonóra.

Egy jó lecke
Elbeszélés Irta: Gyurátz Ferenc.

A múlt század harminc éveiben 
egyik dunántúli megye legnépesebb 
járásában Gádory Mihály volt a fő
szolgabíró. Egyenes,'szigorú, de egy
szersmind igazságos ember; ezért 
köztisztelet környezte. Hatáskörében 
megszilárdult a rend, ritkultak a tör
vénnyel összeütköző esetek. Nagy 
tekintélyben állott a nép előtt. Ezt 
tanusitá az egyik községéből való 
ujoni baka is, ki mikor a budapesti 
kaszárnyában végig hallgatta az őr
mester kemény magyarázatát a sza
kasz előtt, hogy a császár után 
katonák előtt a legnagyobb ur a

generális; — az oktatás után igy 
szólt halkan társához: »De hiszen 
akárki legyen az a generális, olyan 
nagy ur sohasem lesz, mint a mi 
főszolgabiránk a mi járásunkban.«

Aratási idő volt. A derült égről a 
nap suparaival buzgón ápolta a hő
séget a természet ölén, hogy ennek 
a tavasz által előhozott termékért az 
érlelés utján céljukhoz vezesse. Gá
dory Mihály főbíró ur hivatalos 
munkája végzése után befogatott s 
kirándult a község határában levő 
szép birtokára, hogy utána nézzen, 
mennyire vannak az aratók ? Oda 
érve leszáll a kocsiról s barátságosan 
üdvözli az épen kévekötésben fára
dozó férfiakat,

— Jó munkát adjon Isten, fiaim. 
Milyen kedvvel hordozzátok a nap 
hévségét, terhét?

— Isten hozta Tekintetes Urunkat 
— válaszol az arató gazda, — mikor 
ilyen szép gabonát arat az ember, j 
akkor elfelejti a fáradságot. Minél ■ 
nehezebb a kéve, annál könnyebb a j 
gond.

— És mikor fejezitek be a munkát, 1 
Mihály gazda ?

\
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Jatokat fogalmaznak, a melyek már 
egy hajszállal sem függenek össze az 

1 állameszmével, nem találnak egy szót 
sem oly cseh csapatok megrovására, 
a melyek gazul saját hazájuk és baj
társaik ellen harcolnak, a magyar 
államból részeket akarnak kiszakitani, 
az immunitás védelme alatt beszéde

iket tartanak, a melyeket nem lehet 
^másként érteni, mint az ellenséges 
^külföldhöz való fölszólitást a harc 
’‘folytatására, hogy támogassák saját 
ri politikai törekvésüket és újból és uj- 
cí ból fölkeltik a haldokló háborús tébolyt 
'Londonban, Rómában és Párisban.

A nyomorult, szánalmas Maszarik 
a nem áll egyedül a maga nemében.
I Vannak Maszarykok a monarkia ha- 
j tárain belül is. E szomorú esetekről 
B sokkal szívesebben szólottám volna a 
b delegációkban, de mint emlitettem, a 
j bizottságoknak mostani egybehivása 
I lehetetlennek bizonyult és nem vár- 
I hatok. A legközelebbi napokban vissza 
í kell mennem Romániába a békét be- 
1 fejezni és ama lassú folyamat mellett, 

a melyet eddig a béketárgyalások 
I vettek, nem tudom meddig kell távol- 
; maradnom. A nyilvánosság azonban, 
i a mely a háború becsületes befeje- 
V zése után sóvárog, tudja meg. hogy 
i mi hosszabbítja meg mindenekelőtt a 
(háborút.

Nem teszek általánosságban vádat.
£ Tudom, hogy a cseh nép egészében 
» - ’ — —  —  - =

— Még csak egy tábla van hátra, 
ÍTekintetes Uram. Reméljük, hogy a 
lijövő szombatra az utolsó kéve is 
[ kepébe jut.

— Jól van, Mihály. Így hát fele
lj ségem szombaton vár bennetek végző

Ígebédre.
A főbíró ezután tovább ment, meg

nézte még a béresek által egy másik 
táblán már megkezdett tarlószántást, 
majd a legelésző gulyát s végül a 
legelő szélén álló terebélyes hársfa 
árnyékában megpihent. E közben a 

íh közeli országúiról hangzó ének vonja 
( magára figyelmét. Egy 13 — 14 éves 
I t fiú jött ezen hangosan dalolva s e 
i mellett két mankóval gólyázva, ame- 
y lyeket magasba hajigáit, úgy hogy a 
l? második mankó az elsőt a levegőben 
P pontosan megütötte.
|j E játékát figyelve önkéntelen mo- 
E solygott s megjegyzé : »Ügyes fickó.«
* De hogyan jutott a mankókhoz?

A pihenés után ismét kocsira ült 
ki s egy düllőuton hazafelé indult. Ou
ti hon közölte nejével az aratási munka 
r- előre haladását s az arató gazda 
lí jelentését, hogy szombatra végeznek. 

Ili így hát anyjuk, szombaton lesznek az

lojálisán és osztrákul gondolkodik, 
tudom, hogy vannak cseh vezérek, a 
kiknek osztrák hazafiassága tiszta és 
világos. Vádat teszek azonban ama 
vezérek ellen, akik az antant győzelme 
utján óhajtják a háború befejezését és 
céljuk elérését. Ezeket a nehézségeket 
is le fogjuk győzni, egész biztosan. 
Akik azonban úgy tesznek, borzalmas 
felelősséget vesznek magukra, ők az 
okai annak, hogy fiaink további ezrei 
elesnek, hogy a nyomorúság tovább 
tart és a háború elhúzódik. Nem 
ijeszti-e őket ez a felelősség? Mit 
fognak szólani a német, a magyar 
anyák majd, ha a béke után e férfiak 
a háború meghosszabbító tevékeny
sége az egész világ előtt ismeretessé 
válik. Tovább megyek. Nem kell né
metekre és magyarokra utalnom. 
Mondottam már, a népek maguk, a 
melyeket ezek az urak képviselnek, 
nem gondolkoznak úgy, mint ők. 
Csehországot pontosan ismerem Tu
dok külömbséget tenni a cseh nép és 
annak bizonyos vezére között. A cseh 
nép, a cseh anyák nem gondolkodnak 
úgy, mint ezek a férfiak.

Az anya, a ki fiáért, az asszony, 
a ki férjéért aggódik, nemzetközi, és 
ugyanaz a monarkia valamennyi né
pénél. A háborús nyomor leköt min
den népet. Valamennyien akarják, 
hogy a háború véget érjen, de elcsá
bítják, félrevezetik őket, nem látják,

aratók vendégeink ; jó kedvvel gyűjtik 
a szép termést, amilyen tiz év óta 
nem volt. Öröm nézni a kepék hosszú 
sorait s a kalászokban az acélos, 
piros búzát. A régi jó magyar szokást 
követve áldomással ünnepeljük ezen 
mindnyájunkra nézve örvendetes ese
ménynek, a jó aratásnak minden baj 
nélkül befejezését. Gondoskodván róla, 
hogy itt legyen a végzőn a falu ban
dája is. Hadd kisérje muzsika is az 
áldomást. Hadd felejtsék a munkások 
zeneszó mellett a verejtékezést. A 
fiatalság egy pár óráig táncolhat is.

A férj s neje tovább beszélgettek 
a folyosón. E közben belép az udva
ron ruhát poroló huszár s jelenti, | 
hogy egy béna kolduló fiú könyörög 
adományért.

— Ajtónk a koldus előtt sincs 
bezárva — szól a háziúr. — Hadd 

: jöjiön a fiú.
A következő percben egy fiú támo

lyog be két mankón keserves arccal, 
mintha minden mozdulatnál megújuló 
kegyetlen fájdalmak gyötörnék. Ruhája 
szakadozott, haja fésületlen, borzas; 
lábai szennyes vászondarabokkal van
nak bekötözve.

hogy képviselőik közül egyesek azok, 
a kik a háborút és szenvedéseit rend
szeresen meghosszabbitják. Sajnálom, 
hogy a viszonyok oly ritkán engedik 
meg, hogy a választott népképviselők
höz szólhassak. Gonosz dolog egy 
külügyminiszterre, ha hivatali teendői 
öt a mostani időben kényszerítik, 
hogy hosszasan a külföldön éljen, 
de nekem ott a helyem, a hol a 
békéket kötik. Talán ha többet élhetnék 
a belföldön, az államhoz hü pártok 
segítségével — hála Istennek vannak 
ilyenek — eredményesebben száll
hatnék szembe ama törekvésekkel.

De apellálok mindazokhoz, a kik 
a háború mielőbbi becsületes befe
jezését akarják, hogy fogjanak össze 
és közösen folytassák a harcot a 
hazaárulás ellen Senki sem állítja, 
hogy az osztrák alkotmány nem 
volna alkalmas a javításra s az osztrák 
kormány szívesen kész a többi ille
tékes tényezővel együttesen hozzálátni 
és revideálni, de azok, a kik az antant 
győzelmét remélik, hogy azzal politikai 
céljaikat realizálják, hazaárulást kö
vetnek el és ez a hazaárulás méreg 
az állam ereiben és az utolsó háború 
meghosszabbító reménységet alkotja 
ellenségeinknek. Ha ezt a mérget 
kivesszük, akkor az általános, becsü
letes béke közelebb van, semmint 
a nagy nyilványosság sejti. Apel
lálok mindenkihez, apellálok minde-

A folyosón fájdalmas hangon szó
lal meg:

— Szerencsés jó napot kívánok. 
Egy szegény nyomorék könyörög se
gítségért.

A háziúr amint reá tekintett, azon
nal bizonyos volt előtte, hogy a 
szabadban vígan gólyázott fiú tesz 
nála látogatást szenvedő, béna alak
ban.

— Jöjj közelebb, fiam — szólt a 
főbiró — szelíden s kérdi: mi baj 
van a lábaiddal ?

— Kérem Tekintetes Ur — válaszol 
nyögdécselve a kérdezett — már két 
esztendeje, hogy egy kutya megmart. 
Lábaimon a sebek most sem gyó
gyultak meg.

— És nem mutattad meg doktor
nak a veszedelmes sebeket?

— Elsőször a javasasszony kötözte 
a falunkban, de az orvossága nem 
használt. Azután doktorhoz mentem, 
aki mikor megvizsgált, azt mondta, 
hogy elkéstem, már nem lehet segí
teni.

— Ej, ej, szegény fiú, nagyon 
sajnálatra méltó a te nyomorúságod. 
— Szemeidből látom, hogy megvolna



108. HARANGSZÓ. 1918. április 21.

Előttünk és bizonyosak vagyunk ben
ne, hogy az egész világ közvéleménye 
előtt a dolog mibenléte világos a mi 
külügyi hivatalunk előadása s ural
kodónknak a német császárhoz kül
dött távirata után. Ezekkel szemben 
semmiféle állítás s a francia kormány 
legravaszabb mesterkedése sem kerül
nek előttünk komoly számításba, 
uralkodónk személye pedig annyira 
felette áll annak, hogy bármiféle mes
terkedés felérhessen hozzá, úgy, hogy 
a francia kirohanáson fel se hábo
rodunk.

Czernin külügyminiszter, minthogy 
elvetemült ellenfelével szemben többé 
annak a békés "politikának, amelynek 
eddig oly jeles képviselője volt, hat
hatós szószólója az adott helyzetnél 
fogva nem lehet: benyújtotta Őfel
ségének a lemondását. Utódjául töb
bek között gr. Tisza István, Andrássy 
Gyulát emlegetik.

A külügyminiszter lemondásával 
megingott a magyar kormány állása 
is. Mire e sorokat írjuk Őfelsége Bu- 
dapasten van és fogadja a kiváló 
politikusokat kihalgatáson. Akármilyen 
irányban akárkinek a személyével 
kapcsolatban oldják meg a válságot, 
az tény, hogy a német szövetséghez 

| való hűségnek hathatós szószólója 
lesz, mely szövetség hűségben a ma
gyar-német barátság a legerősebb 
szála a köteléknek mely monarhián-

kat a német birodalomhoz, s uralkó- 
dunkat a hagyományos szövetségi 
politikához fűzi.

A németek győzelmes előnyomu
lása feltartóztathatlanul folyik tovább.
A harc most már a labasséi és yperni 
csatorna között óriási méretekben 
folyik tovább s annak belátására bírta 
a francia közvéleményt, hogy itt már 
nem tüntető hadművelet volt, hanem 
céljaiban versengő akcióról van szó.
A francia félhivatalos nem csinál 
titkot abból, hogy a támadás iránya 

í Bethune és Dünkirchen elfoglalására 
mutat. Dünkirchennel a németek ki
jutnának a francia tengerpartra s 
nemcsak Franciaországra, hanem 
Angliára mérnek súlyos csapást. A 
folytonos térnyeréssel járó harcok 
még nem is érték el tetőpontjukat, 
mert egy semleges forrás szerint a 
legsúlyosabb harcok csak ezután kö
vetkeznek. A németeknek az a célja, 
hogy szétválaszszák az angol és 
francia hadsereget, hogy ezután a 
két ármádia tönkretételével gyors 
békét érjenek el. A harc tovább folyik 
s a legközelebbi napok talán még 
az eddigieknél is örvcndetesebb sike
reket hoznak.

A német messzehordó ágyuk múlt 
éjjel ismét megkezdték Páris terüle
tének lövetését. i

Keleten a német csapatok Finnor
szágban elfoglalták Helsingforszt.

nekelőtt a németekhez és a magya
rokhoz, a kik ebben a háborúban 
emberfölöttit végeztek, de apellálok 
a monarkia minden más népe pol
gárainak millióhoz, a kik teljesen 
hűek az államhoz és nem gondol
koznak úgy, mint vezéreik némelyike. 
Minden osztráknak, minden magyarnak 
be kell állania a sorba, senkinek sincs 
joga félreállani. A legutolsó, a döntő 
harcról van szó. Minden ember legyen 
a fedélzeten, akkor győzni fogunk.

A világháború eseményei.
Jóllehet nyugaton a németek teljes 

erővel folytatják az offenzivát, min
den nap szép eredménnyel végződik 
rájuk nézve, a harctéri eseményekről 
az érdeklődés, mégis az egész vilá
gon a politikai csatatérre terelődik 
át. S itt az érdeklődés tárgyát az az 
offenziva képezi, melyet gróf Czernin 
külügyminiszter indított meg a francia 
miniszterelnök ellen, ki a külügymi
niszterünkkel folytatott csatában nem 
rostéit a leggyalázatosabb fegyver
nemhez : a hazugsághoz fordulni. Az 
események központjában királyunknak 
sógorához, Sixtus pármai herceghez 
írott levele áll, melyet a francia kor
mány meghamisitott s most külügyi 
hivatalunk által közzé tett nyilatko
zatokra, durva, királyunknak szemé
lyét célba vevő támadásokkal felel.

benned az életrevalóság. Életkoroddal 
már munkából lehetnél valami mes
terségben, kereskedésben, vagy a 
vagy a földmivelésben. Megkereshet
néd kenyeredet, szorgalommal meg
alapíthatnád későbbi szerencsédet. És 
most házról házra járva koldulással 
kell tengetned életedet. Igen örülnék, 
ha e kínos állapotból kimenthetnélek. 
Jer fiam, ülj le egy székre, bontsd 
ki lábaidon a köteléket, hadd lássuk 
sebeidet.

— Nem lehet — tiltakozik riadtan 
a fiú. — Ha leveszem a kötést, a 
sebek felszakadnak és a fájdalom 
miatt elájulok. Ez alatt az ajtó felé 
tekintgetve hátrált, mintha valami 
közeledő bajt sejtene.

— No, csak maradj fiam — figyel
mezteti a főbíró — Látni akarom 
bajodat. Nálunk van jó flastrom. 
Feleségem maga fogja reákenni a 
sebekre s szépen bekötözi lábaidat.

— Ne kínozzanak, elmenek — kiált 
a megrémült gyerek — s mankóit 
önfeledten ledobva fut az ajtóhoz.

— Péter, fogd meg azt a fiút, hozd 
vissza, szól emelt hangon a főbíró.

A huszár a lépcsőn menekülőt

kézen kapja s a másik pillanatban a | 
főbíró előtt tartja vasmarkában.

— Ültesd le a székre —• hangzik 
az intés és bontsd fel lábain a kötést

Péter a fiúnak minden ellenkezése, 
rugdalódzása dacára is kiszabadította 
a rongykötelékből lábit. Ezek hibát
lanok, teljesen épek voltak.

— Fiam, amint látom, te a man
kókat az országúton a levegőben 
táncoltatod és csak a faluban veszed 
hónod alá. A szabadban vígan éne
kelsz, játszol: a községben nyögve, 
szenvedő arccal jársz házról házra. 
Künn ép vagy, mint a makk, az 
emberek között myomorék, béna. Ez 
világcsufság, vétek. A bénaságtól, 
koldulástól meg akarlak menteni, egy 
jó leckével, amely megérteti veled, 
hogy keserű a gyümölcs, mit a bűn
nek fája terem.

Péter elő azzal a mogyorófa pál
cával. Cirógasd meg hátulról ezt a 
rossz útra tévedt fiút.

— Engem nem szabad megverni 
— siet tiltakozni a gyermek. Én né- 
mes ember fia vagyok.

— Akkor vedd jutalmul a leckét 
azért, hogy nemes elődeidet már

gyermekkorodban ily gonosz magavi
selettel meggyalázod. Éogd elő, Péter.

A pálca forgolódása alatt a fiú 
hangosan jajgatott, mire egyik szoba 
ajtaja kinyílik s onnét egy öt éves 
leányka jön ki s látva a jajveszékelés 
okát: a huszárhoz szalad és siró 
hangon kéri:

Péter bácsi, ne bántsa szegényt. 
Papa, ne engedje verni.

— Elég lesz, Péter, — szól a fő
bíró — a többit magam végzem el 
jó szóval. Talán ennek is lesz foga
natja az adott lecke után

Ékkor a másik szobából egy felnőtt 
ifjú jött ki, a háziúr tanuló fia, ki a 
nyári szünidőre jött haza. Megértvén 
az esetet, gúnyos, elitélő tekintettel 
mérte végig a könyüit törülgető fiút 
s szó nélkül ment tovább.

— Most jöjj ide fiam — szólal 
meg ismét a háziúr — állj elém, 
nézz a szemembe és felelj nyíltan 
hazugság nélkül arra, amit kérdezek.

— Mia neved?
— Nagy Gábor.
— Élnek-e szüleid? Micsoda fog

lalkozásuk van ?
Édesapám pajtabiró volt az ura-
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Egy kis konyhakertészet.
Örömmel látom, hogy a Harangszó 

olvasói között mindig nagyobb az 
érdeklődés a konyhakertészet iránt. 
De úgy látom : gazdáink még mindig 
nem jöttek tudatára annak, hogy a 
gazdálkodásnak ez az ága milyen 
fontos. A bankok annál jobban mo
zognak ; ezer meg ezer hold földön 
akarnak konyhakertészkedni, milliós 
tőke-befektetéssel. Pedig a bankoknak, 
illetve pénzembereknek jó orruk van: 
ahová belefektetik a pénzüket, ott 
biztosan busás kamatra számítanak.

A tavalyi rendkívüli időjárás ne 
tartson vissza senkit. Nem lesz mindig 
szárazság. Az is felesleges aggoda
lom, hogy ha áttérünk nagyban a 
konyhakertészkedésre: egyszerre any- 
nyit termelünk, hogy nem találunk 
rá vevőt. Nem ismeri a háború tel- 
hetlen gyomrát, aki igy gondolkodik. 
Hol van az az élelmiszer-mennyiség, 
amit ma nem lehetne elhelyezni? Az 
ősszel egy gyermekmenhely igazgató
főorvosa fordult hozzám, hogy a 
menhely részére szerezzek mindenféle 
konyhakertészeti élelmiszert. Hiába 
kerestem, nem kaptam sehol, a szom
széd falukban sem. Hol itt a túlter
melés? Ki tud ma olyan élelmiszert 
mutatni, amelyiknek nincs vevője?

De mi csak legyünk továbbra is 
nagylelküek : gazdagítsuk a bankokat,

a bolgárokat, az olaszokat és hozzuk 
be vaggonszámra a német magvakat!

Talán jobban sikerül az érdeklő
dést felkeltenem, ha közlöm itt Süvegh 
Mihály szegedi mükertész összeállí
tásában, hogy mennyi egy katasztrális 
hold tiszta jövedelme az egyes zöld
ségnemek szerint.

Korai káposzta 12,800, Fejes ká
poszta 7,600, Kelkáposzta 9,600, Bim- 
bős kel 10,000, Kalaráb 9,600, Karfiol 
16,000, Fejes saláta 4,800, Hónapos 
retek 5,760, Nyári rétég 4,800. Téli 
rétég 8,000, Vörös cékla 6,400, Sár
garépa 7,200, Petrezselyem 7,200, 
Zeller 8,000, Spenót 4,800, Hagyma 
11,520, Póréhagyma4,800, Paradicsom 
7,680, Paprika 14,400, Dinnye 9,600, 
Ugorka 8,000, Tök (főzeléknek 9,600, 
Torma 11,520, Bab 6,720, Borsó 
9,600, Burgonya (korai) 7,200, K.

Ez a táblázat az 1916. évről ké
szült. 1917-ben már jóval magasabb 
árak voltak.

Még most se jön meg a kedvünk 
a kertészkedéshez ? Még mindig a 
bolgárokat várjuk ?

Tés. Görög Ernő.

A HARANGS ZÓ perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba, kórházakba. Adakozzunk 
néhány fillért erre a célra!

T (äyermeiC=fV ’ilcLg. j 
Mariska a városban.

Elbeszélés. Irta: Csite Károly.
— No, leányom, jövő héten búcsút 

mondasz a falunak. Városba mégy 
szolgálatba, dajkának Már szereztek 
is számodra jó helyet. Igen finom 
uriházhoz kerülsz. Ott lesz ám még 
csak jó dolgod !

— Kis baba is van ott? — kérdi 
Mariska.

— Van bizony egy aranyos, kis 
pólyás baba és egy harmadfél éves 
fiúcska. A pólyás babácskát szép 
kocsiban tologatod majd, a kis fiúcs
kát pedig vezetgetned kell s játszadozol 
vele.

— Oh, be jó lenne — akkor, ha 
édesanyám is ott lenne !

— Oh, kis oktondim, hogy lehet
nék én ott veled ?! En már csak itt 
maradok a faluban. Maid ugv hébe- 
hóba, amikor tehetem, meglátogatlak. 
Csak jól viseld magadat. Szófogadó, 
engedelmes, szorgalmas és hűséges 
légy, hogy szeresének.

— Olyan leszek, édes jó anyám.
— És meg ne feledkezzél a jó Is

tenről sem. Lefekvéskor, felkeléskor 
imádkozzál. Ételednél áldását kérjed 
s hálát mondj érte !

— Úgy teszek, édesanyám.
— A rósz társaságott kerüld. Leg

jobb lesz, ha barátságot senkivel sem 
kötsz, mert csak rosszat tanulhatnál 
tőle. Legyenek barátaid, játszótársaid 
azok a kicsinyek, akiket dajkálnod 
kell.

— Oh, igen, anyám ,hisz úgy is a 
kicsikéket szerelem !

— Ügyelj a tisztaságra. Mind ma
gadat, mind a ruháidat a lehető leg
tisztábban tartsad. És természetesen 
ép úgy kell ügyelned mindazok tisz
taságára, amiket csak rád bíznak.

— Szerettem eddig is a tisztaságot, 
ezután még jobban fogom szeretni.

— Szeresd is leányom, úgy fognak 
téged is szeretni, — mondja Cserné 
a leányának.

— Látod, mennyi szép ruhát vet
tem. Ezeket mind a te számodra 
varrom. Mert hát kell, hogy elegendő 
ruhád legyen, hogy mindig tisztán és 
csimosan járhass olyan szép uriház- 
nál, ahova kerülsz.

Az indulás előtti napon Mariska, 
még egyszer sorra járja házait, elbú
csúzik a kis babáktól s azok édes
anyáiktól s úgy megsiratják a kis 
faludajkáját, mintha csak tulajdon

Ságnál otthon, de már meghalt. Va
gyonát elperelték az atyafiak.

Édesanyám szegényen marad özve
gyen. A kastélyba mosásra jár be, 
meg a faluban ruhát varr az asszo
nyoknak, leányoknak.

— Hogyan jutottál ilyen csavargó 
kolduló életmódra?

Kérem, Tekintetes Ur, nem 
akartam dolgozni. Utoljára édesanyám 
dorgálása élőt megszöktem.

Négy hete, hogy koldulok, de most 
már a koldulást is megutáltam.

— Ezt jól tetted fiam. Aki gyermek
korában koldul, az később megtanulja 
a lopást, rablást. Tömlöctöltelék, 
akasztófavirág lesz. Te értelmes gye
rek vagy. Nagy hibád volt a munka 
kerülés Most látod, hogy ez mire visz. 
Lelkedre kötöm, hogy ezután őrizked
jél a hazugságtól Ne kerü'd, hanem 
kerese a munkát, meglátod, hogy a 
becsület utján munkaszeretettel jobban 
boldogulsz, mint a mankókkal. Vi
gyázz magadra ; koldulni teged többé 
senki ne lásson. Törekedjél a jó utón 
előre, hogy szegény anyádnak ezután 
siralom helyett csak örömöt szerez
hess. A főbíró zsebéből egy tallért

elővevén — igy folytatja az intést — 
vidd e tallért haza édes anyádnak. 
Kérj tőle bocsánatot és az ő beleegye
zésével, miután a mezei munkához 
nincs kedved, válassz egy mesterséget, 
amelyre hajlandóságod van s állj be 
inasnak. — Végül fiam, mersz-e 
előttem fogadást tenni, hogy a jó 
tánácsot követni fogod ?

A fiú megilletődötten, fenhangon 
válaszol: Igen is fogadom, hogy
minden úgy lesz, amint Tekintetes Úr 
meghagyta.

Az Isten segéljen erre fiam. Ha 
felnőttél és még találkozunk : örülök, 
ha mint becsületes, derék embert 
láthatlak. — Mondd meg édesanyád
nak, hogy őt is üdvözlöm.

A fiú illedelmesen megköszönte a 
szívességet s kifelé indult. Midőn a 
folyosóajtón kilépett, a háziúr utána 
kiált:

— Gábor a mankóidat itt felej
tetted !

— Bocsánatot kérek, Tekintetes 
Ur, azokat égesse el a szolgáló a 
tűzhelyen. Én soha többé kezembe 
nem veszem.

(Folyt, kov.)
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gyermeküket siratnák. Telerakják kö
tőjét almával, körtével.

Másnap kora reggel elindulnak 
édesanyájával a városba. Töbször 
viszatekint az útról Mariska. Oly jól 
esik szivének az is, hogy a házak 
kéményeit látja a távolból s később 
már azokat sem, csakis a templom 
tornyát. Végre az is eltűnik szeme 
elől. Ugv megfájdul akkor a szive. 
Mikor fogja újra látni az édes szü
lőfaluját !

Nyolc órára már célhoz érkeznek. 
LIgy dobog Mariska szive, amint be
nyitnak az uj lakóhelye kapuján.

Egy mosolygós, halványarcu néni 
fogadja őket. Ép’ karján a kis cse
csemője, kis fiacskája pedig szoknyá
jába fogózkodva áll mellette.

— Nini, ez az a kis Mariska! 
— szól örömmel az úrnő — Oh be 
jó, hogy megjöttek! Annyi a dolgom, 
hogy elmondani is sok volna. Teg
napelőtt elment a cselédem s még 
nem kaptam újat. Így nyári időm 
mind haza siet mezei munkára. S igy 
minden házi dolgot magamnak kell 
elvégeznem. De olyan bajos ezektől 
a gyerekektől.

Mariska kezet csókol az úrnőnek. 
S átveszi azonnal a kicsi pólyásbabát. 
Oh, mily gyönyörűséges az! És milyen 
szép a ruhácskája !

Mariska szeme ismét azon.csodás 
fényben ragyog, a szeretet szent su
gárzása árad szeméből. S ez úgy 
áthatja szivét-lelkét, hogy nem is sir, 
mikor édesanyja elbúcsúzik tőle.

Délután sétálni küldi Mariskát az 
úrnője a gyermekekkel. A csöpséget 
takaros kis kocsiban tolja Mariska az 
utcán, a kis fiúcskát pedig kézen 
vezeti. Sokan jönnek-mennek el mel
lettük s Mariska köszön jobbra-balra 
mint otthon a faluban. S mosolyogva 
fogadják az urak, úrnők s mások a 
köszöntését. Sok a bámulni valója 
lépten-nyomon. Mig végre elfárad a 
kis fiúcska, kéri Mariskát, hogy vegye 
fel. S igy a kis fiú Mariska egyik 
karjára kerül. S haza felé indulnak.

Éste jó későre jár az idő mire 
lefekvésre jut. Mert sok a dolog a 
háznál s hiányzik a cselédkéz is. Én- 
nélfogva amint ágyába jut Mariska, 
abban a pillanatban elnyomja az álom. 
S reggel is úgy kelti fel az úrnője, 
sietteti a már siró babához.

így történt aztán, hogy Mariskának 
csak a reggelinél jutott eszébe, hogy 
ő az előző napon már nagy mulasz
tást követett el. S emiatt oly nagy 
lelkiismereti fájdalmat érez, hogy 
könye csordul.

— Miért sírsz, Mariska? — szól 
hozzá szeretettel az úrnője. — Ne 
busulj, hamar viszont láthatod édes
anyádat. Azt mondta, hogy a hét vé
gén már meglátogat, mert járója is 
lesz itt a városban.

— Nem azért sírok, néni, — oh 
ja j! bocsásson meg, hogy úgy nevez
tem a tekintetes asszonyt, — hanem, 
hogy úgy elaludtam az este és most 
reggel is, hogy elfelejtettem imádkozni.

— Csak azérl?! — szól mély meg
indulással az úrnő. — No azért ne 
sirj te kis jóság, te, megbocsátja azt 
neked a jó Isten. Pótold inkább most 
a mulasztásodat. Úgyis alusznak is
mét a gyermekek.

Mariska a sarokba fordul. Kis 
kacsóját összeteszi. Aiszellemülten su
sogja imáját Az úrnő reátekint. Cso
dálatos meghatottságot érez. Szemé
ben konycsepp jelenik meg. Maga sem 
tudja miért? És a keze önkénytelenül 
imára kulcsolódik. S imádkozik ő is.

Aki szereti egyházát a jegyzés
sel is tanúságot tesz mellette.

Elvágyom innen.. .
Nem szeretem a zajt, a nagy lármát, 
Elvágyóm innen, hívnak a pálmák. 
Hívnak, egy bűvös álomvilágba. 
Virágerdőkbe, lombpaíotákba.
Hívnak a szunnyadó csend ölébe,
Kies ligetek örökzöldjébe.
Oda. hol a béke csendbnn, lágyan, 
ntöíeíné szivem, hogy nefájjon.
S íecsókoíná telkemről a gondot.
Le a tengernyi gyászt —  mi rá omlott, 
Harctereken, hol harcok közepett, 
Lelkem derűje eltűnt, elveszett . .
-  Elvágyom 'innen hívnak a pálmák, 

Nem szeretem a zajt, a nagy lármát.
Győrik György.

Húsvéti üzenet.
Legutóbbi kimutatásunk óta húsvéti 

üzenetet rendeltek, illetőleg előfizettek:
Saját rendelkezésre :
Imrék Sámuel ev. leik. Baja 100 péld , 

Ev, leik. hiv. Nagybarátfalu, Ev. Nöegylet 
Felsőszakony, Ev. leik. hivatal Sárvár, Ev. 
nőegylet Uraiujfalu, Ev leánygyülekezet 
Kisfalud, Ev. leánygyülekezet Magyarke- 
resztur, Gáncs Aladár ev leik. Székesfe
hérvár 50—50 pld., Németh Gyula ev. leik. 
Szekszárd 25 péld , Krajecz János kurátor 
Ujcsanálos 10 péld.

Szabad rendelkezésre :
Ráth Arnold Budapest 100 péld., Egyed 

Tini Nemeshany, Krajecz János kurátor 
Ujcsanálos 50—50 péld

Pénzadomány :

Ev. Leik. hiv. Nagybarátfalu, Egy leány 
Zalaszentgrót, Posch Zsigmond Keszthely 
Kováts Sándorné Körmend, yitálisz Ká- 
rolyné Szombathely Kemeresaljai esp. bel- 
missió egylet 10—10 K, Magyarósy Pál 
Nemescsó, Kajtár István Nemescsó, Ev. 
Nőegylet Kemenesmagasi 9—9 K, Kra- 
tcchwill Stefi Szombathely, özv. Karsay 
lmréné Beled 6—6 K, Berzsenyi Gyuláné 
Keszthely 5 K, Bátisz Ilonka Beled, N. B. 
Ostffyasszonyía, özv. Sztrokay Gyuláné 
Neme.-csó 4 4 K, Király Gizella Kisfalud, 
Nagy Sándorné Merse, Döbrönk Ferencné 
Kemenesmagasi, Döbröny Sándor Lőcs, 
Petrovics Feren-né Gór, Petrovics Jánosné 
Gór 2—2 K.

Részletes kimutatásunkat az aláb
biakban közöljük :
Ev. Mil. Seelsorge A. B. 7 Arme . 3000 
25 Táb. leik. hiv. á 80 p. . . . 2000

1 * . „ ...................... 200
Ev Mil. Seelsorge Wien . . . 200

„ „ „ Kassa, Graz. Sa
rajevo, Miskolsz, Ungvár á 100 p. 500 

Ev. leik hiv. Baja . . . .  100
„ „ „ Szombathely. . .  50

15 Tábori Ev. Mil. Seelsorge á 40 p. 660 
Epidemi Spital Debreczen . . .  40
K. u. K. Res.-spital Nagyvárad. . 20
Ev. leik. hiv Paks, Szekszárd, Pápa, 

Eperjes, Zalaegerszeg, Szabadka, 
Nagyvárad, Lőcse, Rimaszombat, 
Szatmárnémeti, Sátoraljaujhejy, Sár
vár, Békéscsaba, Muraszombat, 
Kassa, Zombor, Újvidék, Arad, 
Debreczen, Miskolcz, Czelldömölk, 
Alsólendva, Zágráb. Nagykanizsa, 
Ungvár á 10 p . . . . . . 250

Összesen . 6960 
A húsvéti üzenetre és Szalay M. „Mit 

köszönhetünk a reformációnak" c. füzetére 
a nagybarátfalui evang. gyülekezetben ada
koztak : Limps Kati és Gizi Ménfő 5 K, 
Bors Miklós Kisbaráthegy 3 K, Vajda Ká- 
rolyné Ménfő, Bors Vilma, Pethö Károlyné, 
Horváth Lina, Szabados Sándorné, Takács 
István, özv. Borsodi Jánosné és József fia, 
ifj. Szalay Györgyné, Szalai Gizi Kisbarát
hegy, Gritz Pálné Csanakhegy, Kovács 
Jánosné Nagybaratfalu 2—2 K, ifj. Borsodi 
Józsefné, Melkovics Ferencné Kisbaráthegy, 
özv Salakta Istvánná Ménfő, Doktor Mi- 
hályné Csanakhegy 1 —1 K. Összesen 34 K.

Fogadják a nemes szivek, az áldo
zatkész lelkek ezúttal is a leghálásabb 
köszönetünket.

, 01vassuk a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Április 21. vasárnap, 95. Zsolt.
22. hétfő, 1 Tess. 5, 15-24.

> 23. kedd, 25. Zsolt. 1—7.
n 24. szerda, Efez. 2, 13—22.
n 25. csütört, Ján. 1, 1-13.
V 26. péntek, Ap. csel 7, 55-59 .
» 27. szombat. Jeremiás 29, 11 — 14.
„ 28. vasárnap, Ap. csel. 16, 25—34.

29 hétfő, 1. Ján. 3, 1—5.
30. kedd, 12, 1 -8 .

Május 1. szerda, 36. Zsolt. 6—10.
y> 2. csütört, 1. Ján. 4, 7—11
» 3. péntek, „ 4, 12—21.
n 4. szombat Márk. 12, 28—34.
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A z  e g y h á z  kö r é bő l .
A felelős szerkesztőhöz szánt 

küldem ények L o v á s z p a t o n á r a  
(Veszprém m.) cimzendők.

Halálozások. Schrödl József, pozsonyi 
líceumi tanár március 20-án 54 éves korában 
elhunyt. Az atyát márc. 30-án követte 
egyetlen fia, ifj. Schrőtl József, lie. 7. osz
tályú tanuló, akit tüdőgyuladás vitt a korai 
sírba — Legyen áldott emlékük !

Vallásos estély. A körmendi e.ang. 
nöegylet április. 1-én vallásos estét rende
zett. Az ez alkalommal befolyt tekintélyes 
pénzösszeget részben vallási célokra, rész
ben a Vöröskereszt-Egylet javára fordította 
a nöegylet.

Lelkészjelölés. A gyékényesi gyülekezet 
egyhangúlag Horváth Lajos, püspöki má
sodlelkészt jelölte megüresedett lelkészi 
állására.

Uj választás. Az egyetemes felügyelőre 
leadott szavazatok egy jelöltnek sem hoztak 
feltétlen többséget, a bizottság uj szavazást 
rendelt el a két legtöbb szavazatot nyert 
jelölt Szentiványi Árpád (484) és báró 
Solymossy Lajos (352) között. A szavazatok 
beadásának határideje junius 30.

Derék hívek. Evangélikus anyaszent- 
egyházunk iránti szeretetüknek szép tanu- 
jelét adták a felső szeli hivek ahol is az 
egyszerű földmivesek az ev. nyomdára 
történt részvényjegyzések körül dicséretre 
méltó buzgalmat fejtettek ki. A jó Isten 
áldja meg a derék híveket.

Itt közöljük, hogy eddig 88 ezer 150 
korona lett jegyezve.

A répcelaki ág h. ev. jótékony nöegylet 
néhai Kund Sámuel lelkésze emlékére 200 
koronás alapítványt tett az iskola pénztá
ránál, koszoruváltás címén, szeretete és há
lája jeléül, melynek kamata a gyülekezet 
által szegény evang. tanulók segélyezésére 
használandók fel évröl-évre.

Felvétel tanítóképző intézetbe. A pá
pai m. kir. állami elemi népiskolai tanító
képző intézet I. osztályában a jövő 1918/19. 
tanévre 5 teljesen ingyenes, 12 féidijat 
fizető hely jön üre^edesbe, mig az intézet 
120 növendék szamára berendezett inter- 
nátusában 15 teljes dijat fizető növendék 
nyer lakást és ellátást. Ezenfelül a dunán
túli református egyházkerület az e kerület
ből való érdemes református fiukat külön 
is segélyezi. A teljes dijat fizetők ellátása 
évi 490 koronába kerül. — A folyamodvá
nyok beküldésének határideje május 31. 
napja.

Felsőszakony egyház javára. „Schoel- 
ler és Társa csepregi nagybirtokos-bécsi 
lakosok a ref. 400-os emlekére 1,000 K 
adományoztak a fentartási alapra“.

Jótékonycélu előadás! Szépen sikerült 
jótekonycelu előadást tartott husvét hétfőn 
az ostffyasszonyfai műkedvelő ifjúság. Né- 
niethné Berecz Izabella ev. tanítónő ren
dezésével Szinre került a „Leányfür fan g“ 
Pólány Jánostól, Szerepeltek : Nagy Lajos, 
Fehér Mancika, Fehér Jolánka, Eröss Kál
mán, Szaffnauer Kálmán, Németh Károly, 
Nagy Károly, Bokor 'József, Gömbös Kál
mán, Balogh István, Nagy Tercsi, Balogh 
Lidi A pénztárt Fehér Elek, Mihácsi Fal, 
Kováts István és Mihatsi Károly kezelték.

Az előadás tiszta jövedelmét, mely meg 
haladja a 700 koronát a községünkből

elesett hősök emlékoszlopára fordítjuk A 
nemes szivü adakozóknak ezúttal is hálás 
köszönetét mondunk.

Helyreigazítás. A kissomlyói gyülekezet 
ötezer nem pedig ötszáz korona hadiköl- 
csönyt jegyzett, amint legutóbb tévesen 
közöltük.

Szentiványi Árpád v. b. t. t. őfelsége 
szentiványi Árpádot a tiszai egyházkerület 
felügyelőjét valóságos belső titkos taná
csossá nevezte ki.

Nyugalomba vonul legközelebb a bá
nyái egyházkerület érdemekben gazdag 
püspöke eperjesi Scho'tz Gusztáv Utódjául 
több nevet emlegetnek. Püspökjelöltek ed
dig: Dr. Raffay Sándor budapesti lelkész, 
Kaczián Géza esperes, Wágner Adolf bács
kai föesperes, Sárkány Béla és Szeberenyi
L. Zsigmond békéscsabai lelkész.

Egy nőegylet múltjából. A czelidö- 
mölki ev. nöegylet mely Gyurácz Ferencz 
püspök buzdítására 1906 évi dec. 16-án 
alakult meg Berzsenyi Dezsöné elnöklete 
alatt 11 évi fennállása alatt szerény anyagi 
körülményei által meghatárolt kereten belül 
évröl-évre áldozott a jótékonyság oltárán. 
A két első évben Í9J7 és 1908-ban csak 
a legszegényebb helybeli elemi iskolai 
tanulókat láthatta el karácsonyi ajándékkal 
ruházattal, cipővel s a Luther társaság 
népszerű kiadványaiból osztott ki füzeteket. 
— Az 1909-ik évi február 20-án egy 
táncmulatságot rendezett, melynek jövedel
méből, az ajkai bányszerencsétlenség áldo
zatai hátra maradottjainak 234 koronát 
juttatott, ugyanezen évben a szekszárdi 
templomra 20 koronát, a szentgotthárdi 
templomra 20 koronát, a kőszegi leány
iskolára 5 koronát, földrengés által sújtot
taknak 5 koronát, soproni tápintézetre 5 
koronát, országos gyermekvédő ligának 1 
korona 50 fillért adott, gyülekezeti szegé
nyek között 56 korona segélyt osztott ki, 
iskolás gyermekek ruházatára 19 kor. 56 
fillért fordított. — Az 1910-ik évben a 
veszprémi ev egyházközségnek torony és 
harangra 20 koronát küldött, a czeldömölki 
evang. iskolának tanszerekre 100 koronát 
adott, nsdömölki ev. templom vasrács kerí
tésének befestésére 90 koronát, egyház- 
megyei belmissió egyesülemek 5 koronát, 
szegények és iskolás gyermekek segélye
zésére és ruházatára 62 kor. 20 fillért 
adott.

Az 191 l ik évben az árvíz által káro
sult kölesdi evang egyháznak 20 koronát, 
a jánosházi ev. leányegyháznak 10 koronát 
a leányfalui ev.leányegyháznak 10 koronát 
adott, elaggott gyülekezeti szegények segély- 
zesére, szegény tanulók ruha atára és 
iskolai szerekre 110 kor. 68 fillért költött.

1912-ben a nöegylet 2/a ad részben 
saját javára V3 részben a czeldömölki 
Felix park jávára mulatságot rendezett, 
melynek jövedelméből a nevezett park- 
pénztárosának 177 kor. 67 fiiért kiadott. 
A régi iskolaterem rendbehozási költségeire 
26 kor. 37 fillért, sajtó alapra 10 koronát, 
tanítónők otthonára 10 koronát, helybeli 
szegényeknek 78 koronát, tanszerekre 10 
koronát, szegény iskolás gyermekek ruhá
zatára és ajándékozására 56 kor. 66 fillért 
adott, s igy ez évben 368 kor. 70 fillért 
fordított jótékony célokra. 1913- ik évben 
községi szegények között kiosztott 81 koro
nát, belmissióra adott 15 koronát, iskolás 
gyermekek ruházatára és ajánkékára fordí
tott 59 kor. 30 fillért. Kántprtanitói lakba 
bevezettette a villany világítást 65 korona 
költséggel, iskolai térképre adott 15 kor. 30 
fillért, az iskola előtti tér díszítésére 15

kor. 80 fillért, s igy ezen évben összesen 
250 kor. 60 fiiért. 1914-ben egy szegény 
asszony temetési költségét fedezte 33 kor. 
10 fillérei, szegények közt kiosztott 38 kor. 
60 fillért, hadba vonultak családtajai szá
mára vörös kereszt egyletnek 150 koronát, 
segédlelkész villanylámpájára 10 koronát, 
szegény iskolás gyermekek ruházatára 64 
kor. 40 fillért, sebesült katonák élelmezé
sének javítására a helybeli kórházaknak 
50 koronát adott, igy ez évben összesen 
346 kor. 10 fillért fordított jótékony célra 
1915-ik évben vak katonák segélyezésére 
20 koronát, háborúban elesett tanítók árvái 
segélyére 68 koronát, vörös kereszt egylet
nek 40 koronát, eddömölki szegényeknek 
58 koronát, iskolás gyermekek ruházatára 
100 koronát adott. így ez évben adott 
összesen 286 koronát. Í9!6-ik évben Egy 
szegény leány temetési költségéhez 10 
koronával járult, gyámintézet jubiláris ala
pítványára adott 25 koronát, karácsonyi 
ajándékul szegényeknek 40 koronát, iskolás 
gyermekek ru ázatára 273 koronát s igy 
összesen 350 koronát adott 1917-ik évben 
alapilótagul belépett a nőegylet a kemenes- 
aljai ev. egyházmegyei bel missiói egyesü
letbe 20 koronával, a nemesdömölki ev 
gyülekezet által beszerzett tűz és betörés
mentes beszerzésekhez adott a nöegylet 
30 koronát azon kikötéssel hogy a nőegylet 
értékei is ebben őriztessenek. Alapot léte
sített a nőegylet a villany világításnak a 
nemesdömölki ev. templomba leendő beve
zetésére 120 koronával, az egyetemes sze- 
retetházra megszavazott 100 koronának első 
részletét kifizette 50 koronával, elaggott 
szegényeknek kiosztott 41 koronát, és sze
gény iskolás gyermekek között kiosztott 
ruhabeszerzésre 187 korona 66 fillért, s 
igy 1917-ik évben jótékony célra adott 
448 kor. 66 fillért.

A háborút megelőző években karácsonyi 
vallásos estélyek keretében a nöegyleti 
tagok magok körében gyűjtött cukorka 
kalács, gyümölcs, sütemény ajándékokkal 
is megörvendeztették az elemi iskola 
tanulóit.

Az o r s z á g b ó l .
Nagy szerencsétlenség. Sok ember 

életébe kérdő szerencsetlenség történt az 
ápril. 6. és 7. közötti éjszakán a Dunán, 
Rácalmás és Dunapenteln között Összeüt
között a Dunagözhajózási Társaság két 
személyszállító hajója a Sopkie és a Drina, 
A kilnncszáz lóerős Sopkie orrával neki 
szaladt a jópal kisebb és gyengébb szer
kezetű Drina hajónak s ennek oldalán óri
ási léket hasított, úgy, hogy a kis hajó eleje 
nehány másodperc aiatt megtelt vízzel és 
az alvó utasokkal együtt a Dunába sülyedt. 
Hogy hány ember elet veszett el, pontosan 
csak akkor fog kiderülni, ha a Drina elsü- 
lyedt sészét kiemelik majd a Dunából, 
annyi azonban már bizouyos most is, hogy 
60 1LU között van a haloitak száma. Hogy 
a borzasztó szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség, azt a hivatalos viszgálat fogja 
kideríteni.

Az egész országba lehet telefonálni
most mar a postahivatalokból és egyéb 
nyilvános helyiségekből.

Szénsavas mész a gazdáknak. A mai 
takarmányhiány idejében a növendékserté
sek táplálása külöuösen a csontozat meg
felelő fejlesztése szempontjából nehézsé
gekbe ütközik. E végből az állat- és takar
mányforgalmi r. t. szénsavas meszet bocsát 
a gazdaközönség rendelkezésére.
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Egy bibliai kort ért asszony halála.
A napokban halt meg a baranyamegyei 
Barcson özv Varga Györgyné 114 éves 
korában.

Sestés rekvirálás. Elrendelték a 40 
Klgr-nál súlyosabb sovány sertések rekvi- 
rálását. Minden sertéshizlaló azonban négy 
családtagra egy sertést visszatarthat. Ot 
sertésnél kisebb állomány nem rekvirálható.

Júniusban uj levélbélyegek lesznek a 
király és királyné arcképével.

Hazatérő foglyaink Orosz fogságban 
szenvedő katonáink legközelebb megindul
hatnak hazafelé. Vécsey Artur, a Magyar 
Vöröskereszt Egylet megbízottja már elu
tazott Krasznojaszkba, hogy ebben a dolog
ban intézkedjék. A foglyokat Krasznojarszk- 
ban turnusokba fogják beosztani. Először 
a 41 évnél idősebbek, azután a nős és 
családos katonák s végül a legénység in
dulhat hazafelé. Ez azért természetesen 
még elég sok időbe fog kerülni

Gyúlékony tárgyakat ne tegyünk a 
postacsomagokba. Sokszor előfordul, hogy 
a szigorú tilalom dacára, könnyen gyuladó- 
vagy robbanó tűzveszélyes tárgyakat he
lyeznek a föladok a táborokba küldendő 
csomagokba. Ezáltal már sok baj történt. 
Mivel a könnyen gyuló, robbanó és minő
ségüknél fogva más küldeményekben kárt 
okozó tárgyak (gyufa, petroleum, benzin, 
lőpor stb.i a postai szállításból ki vannak 
zárva, az ilyeneknek postára adása kihágást 
képez, megy az esetleg okozott kárért 6 
hónapig terjedhető elzárással és 200 koTO- 
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik

A „Hangya“ milliós alapítványa. A 
.Hangya“ szövetkezet április 3-án tartotta 
huszydik évi közgyűlését, amelyen az igaz
gatóság elöterjesztest tett két milliós ala
pítványról is. A szövetkezet egy millió 
koronát a Magyar Gazdaszövetségnek ad, j 
a kisgazdaosztaly érdekének képviseletében , 
folytatott működése támogatására, két millió 
koronát pedig mint külön alapot fognak j 
kezelni a Hangya kötelékében szövetkezett 
kisbirtokosok többtermelési alapja címen. 
Ezt az alapot arra fordítják, hogy a Han
gyához tartozó falusi szövetkezetek földmi vés 
tagjai megjavíthassák termelésüket és azt a 
termelés minden ágában fokozhassák. A 
„Hangya“ szövetkezet a múlt évben egy 
milliós alapítványt adott egy mezőgazdasági 
egyetem céljaira.

A n a g y  v i l á g b ó l .
A Romanovok elszállítása Pétervárról.

A cári családnak Pétervárott időző tagjait 
karhatalommal kivitték a pályaudvarra és 
déloroszországba szállítottak.

Zsidó-üldözés Galíciában. Egy lem- 
bergi lap írja, hogy Galíciában gyakran 
megesik, hogy a vonatokon utazó zsidókat 
az utasok tettleg bántalmazzák és podgyá- 
szaikat kidobják az ablakon Sok helyen a 
kereskedőket megverik, az üzletüket kifoszt
ják. Svájci lap közli, hogy az oláh kormány 
elhatározta, hogy az egyenjogositást meg
adja a zsidóknak.

Finnország királyául, amint semleges 
lapokból olvasuk, Vilmos császár legifjabb 
fiát, Oszkár herceget akarják megnyerni.

Az amerikai oláhok körében mozgalom 
indult meg, hogy egy, a csehekéhez hasonló 
oláh hadsereget szerveznek az ott elő ro
mánokból.

J e g y e z z ü n k  r é s z v é n y e k e t .

Az olvasó közönség köréből.
Nyílt levél a szerkesztőséghez.
Nagytiszteletü Szerkesztő Ur !

Az Evang. Nyomda ügyében kifej
tett eddigi buzgalmukért, lelkesedésü
kért fogadják a nagy közönség részéről 
személyemben a leghálásabb köszö- 
netünket.

Fáradhatatlanságuk valóban tisz
teletet parancsol. Ha evangélikus 
egyházunknak újból nyomdája lesz, 
ezt elsősorban kedves lapunk ébresztő 
szózatának és itt a lelkes szerkesztői 
gárdának köszönhetjük.

Hogy evangélikus népünk megér
tette az idők jelét kezd ébredezni év
tizedes álmából, nemtörődömségéből, 
közönbösségéből, hogy a nyomdával, 
sajtóval kapcsolatos mozgalom ekkora 
sikerre is vezetett (ámbár ugyhiszem 
ez még mindig kevés) az a Harang
szó érdeme. Evvel tartozunk az igaz
ságnak.

Azonban ha nem vagyok terhére 
kedves szerkesztő ur, egy kérdést 
vagyok bátor megkockáztatni itt a 
nagy nyilvánosság előtt, hogy vajon 
egyházunk vezetői, elöljárói, neveze
tesen a lelkész és tanító urak. a fel
ügyelői kar kiveszik e ebből a fontos 
munkából a maguk részét legalább 
olyan mértékben, ahogy látszólag ki
veszi a részét a köznép. Mert hogy 
rövid legyek, ismerek ám gyülekezetei 
ahol a pap, a tanító eddig még a 
gyülekezet előtt egy szóval sem tettek 
említést erről egyházunkat oly közel 
érintő fontos ügyről, úgy azt hiszem 
helyesen következtetek, ha azt mon
dom hogy részvényt eddig ők nem 
jegyeztek Pedig ugyebár ebben is 
elöl kellene nekik járniok.

Vagyok a Nagytiszteletü szerkesztő 
urnák megkülömböztetett tisztelettel 

kész szolgája 
Dunántúli.

Őszintén szólva a „Dunántúliénak elis
merő sorai jól esnek. Jól esik látnunk, hogy 
munkánkat egyesek még is csak értékelik. 
Az elismerésből azonban csak a munkát 
igényeljük a magunk számára. Ami az ed
digi eredményt illeti azt a maga teljessé
gében a mi józan gondolkodású, lelkes 
híveink javára könyveljük el A hozzánk 
intézett kérdésre ma csak annyit válaszolunk 
hogy a nyomda bizottság április 18-án 
ülést tart es ezen az ülésen a bizottság 
elnöke minden bizonnyal majd fe'világosit 
bennünket afelől, melyik gyülekezetben ed
dig még egyáltalán nem jegyeztek, hol van
nak azok a vezetők, akik ezt a fontos ügyet 
elfelejtik a gyülekezeti tagok figyelmébe 
ajánlani. Az ülésről annak eredményéről 
lapunk legközelebbi számában referálunk 
majd.

Vizsgái jutalomkönyvek.
A legszebb, leghasznosabb és az 

országban legolcsóbb ajándékkönyv a

„Protestáns Család és Iskola“
12 kötete, melyet addig, amíg a kész
let tart a régi árban szállítok.

Egy-egy kötet ára csinos vászon 
kötésben 120 K, diszkötésben 180 
K, Portóra kötetenként 20 fill, a 12 
kötet megrendelésén 120 K. küldendő.

1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.) 
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 
v o l t . . .  (Mesék.) 3. Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék) 4. Hamvas József: 
Mesés történetek. (Ifjúsági elbeszélések.) 
5. Borsos István: A gályarabok története. 
(Egyháztörténeti munka.) 6 Dr. Masznyik 
Endre: Képek az ókori keresztyén egy
ház történetéből 7. Gyurátz Ferenc: 
Hősök kora. 7 Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Kisregény.) 9. Babay Kálmán : 
Nádfödeles házak alatt. (Falusi történe
tek.) 10. Stráner Vilmos: A biblia az élet 
könyve. (Ismeretterjesztő.) 11. Farkas Mi- 
hályné. Történetek az életből. (Elbeszé
lések érettebb ifjúságnak és felnőtteknek.) 
12. Kapi Béla: A b o l’ogság könyve. 
(Jellemképzö munka.) Mindezen könyvek 
egyenkint is megrendelhetők.

Vizsga'apok (magyar, német és dik- 
tandó) 100 drb. 6 kor.
WELLISCH BÉLA k ö n y v k e re sk e d é sé b e n  

Szentgotthárdon .

Egy 15 —16 éves jobb házból való 
németül is tudó leányt keresek 8 éves 
gyermekem piellé őrzőnek és a ház
tartásba is bevezetem. Korom György
né Békéscsaba.

Egy a főzéshez is némileg értő 
leányt, vagy gyermektelen hadiözve
gyet keresek mindenesnek papi csa
ládhoz, Aradra Frint Lajos lelkészhez. 
Mindkettő Aradra a lelkészhez for
duljon levélben.

Pusztán lakó úri család egy jó 
házból való leányt keres 2 éves és 
4 éves gyermekei mellé. Cim a kiadó- 
hivatalban tudható meg.

H ivata los és közérdekű  h ir
detés d ija  m in den  szó 6 f i l l , 
m agánh irdetéseknél 10 fillér. 
E gy  Vé oldal egyszeri h irdetés  
r itk a  betűkkel 12  kor. 3 -szori 
hirdetésnél 10  %  engedm ény.

H osszabb névsort csak olyan  
egyházból közlünk , ahol na
gyobb szám ú  előfizetőnk van  
és egy-egy név d ija  6  fill.

A h irde tési d íj  K örm en dre  
küldendő.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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E lő f i z e té s i  á r a  SB ( i á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 8 0  t ,  c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  L O V Á S Z P A T O N Á - ra  ( V e s z p r é m  m e g y e ) ,  e l ő 
f iz e té s i  d i j a k ,  r e k l a m á c i ó k  a  H A H A N Q 8 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D  r e ,  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést e l f o g a d  minden ev. l e lkész  é s  tanító.

„A mi reménységünk erős felőletek.“ II. Kor. I, 6.

T A R T A L O M :  Madár Mátyás: Unokámnak. — Czipott Géza: A hajó elindult. — Tájékozásul. — A háború és a politikai élet 
eseményei. — Baldauf Gusztáv: A béke és feladataink. — Hibák. — Horváth Sándor: Anya és leánya. — Hajas Dénes: A 

tábori őrs. — T á r c a :  Csajbók Lidiké: Sóhajtás. — Gyurátz Ferenc: Egy jó lecke

Unokámnak.
„R ende lj  r e a m !"  k i s  kezed ezt r a r r h  

^ A j á n d é k u l  eg y  kis jelző lapra.
!i K ád gendelek kedres  r iráq szá lam ,  
i  M iq  csak élek e gyarló  r iláqen .

K t idd  gendelek ,  a m ik e r  felfáreni  
il I m a k é n y r e m ,  Begy az Isteni á l d ja m ;

Kád gendelek,  m iker  a h írekkel  
fi Istent kérjük  buzgó énekekkel .

-  Kád g e n d e le k !  -  O h  de m inek  m endjam ,  
(  M in d e n  percben, m inden p i l l a n a t b a n ! 

I ) i sz  s z í r e m n e k  egyéb  r a g y a  n i n c s e n : 
Kis unekám , áldjen meg az I s t e n !

■f M ad á r  M á ty á s .

t Ütött a tizenkettedik óra. Min
denkinek kötelessége részvényt 

[í jegyezni.

«

A hajó elindult!
Nem minden alap nélkül szokták 

az idő folyamán magyarhoni evan
gélikus anyaszentegyházunkat a sze
szélyes és viharos tengeren künn 
a nyilt vizen magasra toriodó, hara
gos hullámokkal küzdő, hányvetett, 
majd zátonyra jutott, sülyedő hajóhoz 
hasonlítani, mely hajó azonban, hála 
az egek urának a százados küzdelmek 
között eddig, jóllehet a vészes felhő 
egyházunk hajójának láthatárát nem 
egy alkalommal már-már teljesen 
elsötitette, mert a vak szenvedély 
tőlünk nem egyszer még a létjogát 
is megtagadta, a haragos hullámok 
pedig a közöny, kishitüség-már már 
elborították: vészben, viharban sze
rencsésen megállotta helyét, mert a 
hajó kormányosa mindvégig maga 
az Élet fejedelme az ur Jézus Krisz
tus volt, szegény utasainak, apáink
nak szivébe pedig kiolthatatlanul bele 
volt vésve, a lángoló egyházszeretet, 
a hithüség, a csodálatra méltó áldo
zatkészség, mely vért, életet is kész 
volt feláldózni az egyház oltárára.

Ez a hajó hosszabb vesztegelés 
után, amikor pedig sokan már azt 
hitték róla, no most sülyed el, nap
jainkban ismét elindult az ígéret 
földje, a csendes kikötő felé. Útjában 
természetesen most is az elfogultság, 
szeretetlenség, a hitetlenség hullámai 
veszélyeztetik a hajót. A hideg közöny 
pedig erősen zsibbasztja erejét, aka
dályozza rendes futását. A veszedel
mes iszap azonban, az egyáltalán 
nem törődómség, melyben az egyház 
hajója eddig nem egyszer megfenek
lett; a lenyűgöző hinár, az egyháziat- 
lanság, mely haladásában oly sokszor 
gátolta s veszélybe döntötte, mintha 
még is csak a háta megett volna 
már. Legalább erre enged következ
tetni a felállítandó nyomdával kap
csolatban elért eddigi szép eredmény, 
evangélikus áldozatkészség, mely hi
hetőleg, mig erős hitből fakadt, újabb 
reményt fakaszt. Nincsen igazuk tehát 

i többé azoknak, akik időnek előtte 
meghúzták felettünk a halálharangot: 
az ev. egyház haldoklik, az többé 
nem életképes Magyarországon. Nem. 
mi élünk, mindenekfelett pedig él
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bennünk a Krisztus! A feltámadott 
Krisztus Jézussal pedig nem halunk 
meg soha! Igen mi partot érünk.

Április 18-ig a felállítandó nyom
dára 100 000 kor.-t gyűjtöttünk. Ma
gában véve nem nagy összeg, még 
mindig kevés ahhoz, hogy célt érjünk, 
a katholikusok 8 milliónyi jegyzése 
mellett aránylag messze hátul vagyunk, 
de már ez a 100.000 kor. kézzel 
fogható bizonyítéka annak, hogy ön
tudatra ébredtünk. S ez az öntudatra 
ébredés éppen elegendő ahhoz, hogy 
célunkat el is érjük. Biztat bennünket 
az a körülmény is, hogy ezt a 100 000 
kor-t eddig nem talán egyházunknak 
anyagi javakkal bőségesen megáldott 
elöljárói jegyezték, hanem az élet 
terhétől, gyászától, szenvedésétől ros
kadozó szegény özvegy asszony fil
lérei azok jobbára. Azok tehát, akik 
eddig még mindig az egyház hajójá
nak háló fülkéjében az első osztály
ban csendes álmukat alusszák de 
akikre feltétlenül számítunk, meg va
gyunk róluk győződve, hogy most 
már ők sem késlekednek többé a hajó 
fedélzetén megjelenni és megteszik 
köteleségüket amikor ez most hosz- 
szabb vesztegelés után szelíd nap
sugártól kisérve elindult.

A kik pedig az egyház hajójának 
a fedélzetén ott állnak az első sor
ban, az első hivó szóra megtették 
kötelességüket, a hajót útnak indítani

segítették, legyenek áldottak. Áldja 
meg őket a magasságos Isten ! Érez
zék egyenként és összesenként az élet 
mai sok sok gyásza, szenvedése, 
gyötrelme, félelme, erőtlensége között 
az Isten megsegítő erejének közelségét 
ama felemelő Ígéretben: »Ne félj,
mert én veled vagyok, meg ne rettenj, 
mert én vagyok a te Istened, ki téged 
megerősitlek, annak felette megsegit- 
lek és az én igazságomnak jobb kar
jával támogatlak tégedet.«

Czipott Géza.

T ájékozásu l.
A felállítandó nyomdával kapcso

latban szükséges tudnivalókat röviden 
a következőkben közöljük :

A dunántúli evangéliumi egyesület 
által kiküldött nyomda bizottság első 
rendes ülését Varga Gyula esperes, 
elnöklete alatt Szombathelyen április 
18-án tartotta. Az ülésén megjelent 
Kapi Béla dunántúli püskök is. Az 
elnök jelentéséből a bizottság mig 
egyfelől örömmel vette tudomásul, 
hogy eddig 931 tag 100.0.0 koronát 
jegyzett, s hogy egyes gyülekezetek, 
(minő például Vas megyében Boros
tyánkő, hol 336 részvényt jegyeztek, 
Kőszeg, hol 258-t, Győr, hol 200-t,) 
tiszteletre méltó érdeklődést tanúsí
tanak az ev nyomda iránt: addig

vannak fájdalom gyülekezetek (igaza 
van tehát Dunántúlinak) hol eddig 
egyetlenegy részvényt sem jegyeztek. 
Akarjuk hinni, ami késik, nem múlik. 
(Az idő azonban, ha ilyen lassú tem
póban megyünk előre még is csak 
eljár.) A bizottság ezúttal is felszó
lítja mindazokat, akik részvényeket 
jegyeztek, hogy az általuk jegyzett 
összeget f  é. julius 1-ég Zongor 
Béla ev. esperes, pénztáros címére 
Körmendre beküldeni szíveskedjenek, 
ki az összeg átvételét egy ideiglenes 
elismervénnyel fogja nyugtázni.

A bizottság a közóhajnak engedve 
egy részvény árát 25 kor-ban állapí
totta meg. Az eddig 50 koronájával 
jegyzett részvények tehát kettőt szá
mítanák.

A nyomda felállitásártak helyére 
vonatkozólag az a vélemény alakult 
ki, hogy evangélikus egyházi élet 
szempontjából is legcélszerűbb lesz a 
nyomdát Sopronban, esetleg Győrött 
felállítani Természetesen az nem zárja 
ki azt, hogyha közben valahol egy 
megfelelő nyomda kínálkozik megvé
telre, hogy a nyomdát akkor ideigle
nesen előbb ott ne állitanók fel.

A bizottság annak a reménnyének 
ád kifejezést, hogy egyházunknak min
den egyes tagja befogja most már látni 
e kérdésnek evangélikus egyházunk 
közérdekének szempontjából a nagy 
horderejét: tehetségéhez képest azért

^ T á r c a .
Sóhajtás.

Itt van újra a szép tavasz, 
Rügyeznek a bokrok, fák,
És alattuk nyiladoznak 
Az illatos ibolyák.

Bárány felhős ég mosolyog 
Az ébredő táj fölött,
S enyhe szellő suhan szerte 
A zöldülö lomb között.

Kis pacsirták dalos nyelve 
Öröm dalt zeng, nem panaszt 
Ahhoz ki a zord tél után 
Visszahozta a tavaszt.

Édes illat szállong szerte 
Az éltető langy légben,
S a kis patak csevegve fut 
Füzes partu medrében.

Patak partján, füzek alján, 
Tavaszi szép alkonyon, 
Álmodozva jár két leány . . . 
Bánat borong arcukon.

Gondolatuk messze szálldos 
A bús harcterek felé . . .
S rájuk ez oly kínosan hat,
Hogy szivük sajog belé.

Felsóhajt az egyik lányka:
,,Hősök mikor jöttök már?
Rátok annyi hü leánysziv 
Virággal és dallal vári“

O sajbók  Lidiké.

Egy jó lecke.
Elbeszélés Irta: Gyurátz Ferenc.

Folytatás.
A fiatal suhancnak a főbíró elől 

távozása óta 16 év telt el.
Ezen idő alatt Gádory Mihály uram 

házában is több változás történt. Ó j 
maga már nem főbíró, hanem a 
közbizalom által megválasztott s ér
demei elismeréséül kir. tanácsosi 
címmel kitüntetett alispán. A megye 
székhelyén, városban lakik. Fia az 
egyik járásban szolgabiró, kis leánya : 
Adél viruló szép hajadonná fejlődött. 
Az alispán uron s nején is meglátszik 
az előbbre haladt idő nyoma, de azért 
még mindig egyenes, magastartásu,

erőteljes férfiú. A közügy szolgálatá
ban most is szokott eréllyel végzi a ' 
munkát.

Egy szép tavaszi reggel nejével s 
leányával kocsira ülnek. Győrbe szán
dékoznak, hogy onnét hajón indulja
nak Budapestre.

Jé négy órai hajtás után egy kis 
I városba érve a kocsi bejár az »Orosz- 
' lánhoz“ címzett vendégfogadóba.

A kocsizörgésre a folyosóról egy 
28 — 30 éves fiatal ur siet a leszállani 
készülőkhöz ily üdvözléssel:

— Isten hozta kedves vendégeinket. 
Egyszersmind udvariasan segédkezett 
a nőknek a leszállásnál

— Jó napot barátom — szól az 
alispán. Maga a vendéglős?

Szolgálatára Nagyságos Alispán 
Urnák.

— Úgy kérem intézkedjék huszá
rom s kocsisom ellátásáról. Remény
iem a lovak számára is kerül abrak.

— Mindenre lesz gondunk — vá
laszol megnyugtatóig a vendéglős. 
Ezután felvezette a vendégeket az 
emeletre s egymásba nyíló két szobát 
nyittatott fel előttük. A nők szolgála- j 
tára egy szobaleány jött, hogy az
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E eleget tesz kötelességének és akkor 
még a nyár folyamán tartandó kerü
leti közgyűlés alkalmából a részvény- 

J társaság tényleg megalakulván elértük 
D célunkat. Az evangélikus nyomda töb- 
í bé uem álomkép, hanem valóság lett

(C. G.)

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A német offenziva továbbra is szi- 
' goru pontossággal végzi nem könnyű 
1 feladatát. S ha most napról napra 
i nincsenek nagy eredmények, az nem 
j a fáradság hanem az erőgyűjtés jele. 
\ Nem kis jelentőségű dolog azonban
> mindemellett a Kamel hegység elfog- 
I lalása. Ezt érzi az ellenség, mert 
i folyton tesz próbálgatásokat esetleges 
r visszafoglalására. Az angolok egyéb- 
I .ként is már látják a közeli veszedelmet.
) Csak napok kérdése, mire a Harangszó 
i kézbe kerül szentül meg vagyunk 
t győződve, hogy arra Ypern, eme 
1 harcászati tekintetben fontos pont 
i német kézre került. — Az olasz fron- 
1 ton a megkezdett heves tüzérségi harc 
í minden valószínűség szerint egy uj 
) offenzivának az előjele. A buvárhajo 
I harc uj erővel indult meg. A március

havi eredmény 689.000 tonna. A há- 
1 ború ideje óta 16 és félmillió. — Az 
i angol tengeri flotta az elmúlt héten i.

i . utiportól szabadulásnál segédkezzék.
Az alispán rendelkezésére beállított 

ü a huszár.
— Ha rövid pihenés után le mél- 

i) tóztatnak jönni, ebéd előtt egy sétát 
& ajánlok a városban vagy a kertben 
►1 Készséggel kalauzolom Nagyságtokat. 
i, — Nagyon köszönjük, válaszol az 
L alispánná asszony. Mindenesetre le
ni. megyünk egy kis körültekintésre.

A szobákban meglepte a vendége
li két az Ízléses berendezés, a falon 
í függő képeket szemlélve mindenütt a 
i legszigorúbb tisztaságot látva a ven- 
í) degek egyhangúlag teljes elismeré
si süknek adtak kifejezést.

Mikor egy negyedóra múlva lejöt- 
j tek, a vendéglős már várta őket. 
t Mindenekelőtt bemutatta nekik csa- 
i ládját: nejét, — egy szép fiatal nőt, 
jJ kinek arcán a családi boldogság ér- 
* zete volt olvasható, édes anyját, egy 
» szelíd, tisztes öreg nőt és gyermekeit,
> egy szőke fiirtü. angyal arcú kedves 

ötéves leánvkát s egy kétéves fiúcskát, 
ki a boldog nagymamának kezet fogva

t tipegett.
Az alispánná óhajtására a kert 

megtekintésére mentek. Ez egy tágas,

megkisérlette Ostendénél a partra
szállást, de hát beletörött a foga. 
Most újból nagyon vérzik. A kaukázusi 
fronton a törökök arattak nagy dia
dalt. 800 ágyú került a kezükbe. 
Batum, Karszt birtokukban van.

A bukaresti béketárgyalások, ame
lyeknek célja most már a szerződés 

! végleges megszövegezése újból meg
kezdődtek Burián, Kühlmann, dr Qrátz 
Gusztáv Bukarestbe érkeztek.

Egy oroszországi távirat azt a hirt 
röpíti világgá, hogy Nikolajovics 
nagyherceg cárrá kiáltotta ki magát. 
Nem tudni mi igaz az egész hírből.

Ide haza még mindig a lemondott 
Wekerle kormány vezeti tovább az 
ügyeket, közben kormány alakításra 
vállalkozott Szterényi kereskedelmi 
miniszter, de a siker legkisebb remé
nye nélkül adta vissza a király kezébe 
a megbízatását. Azt beszélik újból 
Wekerle lesz a miniszterelnök, aki 
most már a választójogi kérdésben 
határozottan, nyi'tan a megegyezés 
mellett foglalt állást. A megegyezés 
mellett van a 48-as alkotmánypárt 
nagy része. Czernin utódja Burián 
lett.

Most mutassuk meg, hogy nem
csak szóval és nyelvvel, de igenis 
cselekedetekkel szeretjük egyhá
zunkat.

gondosan rendezett belsőség volt. 
Egy részét virág telep, a másikat 
zöldség tenyésztés, a harmadikat 
gyömölcsfák hosszú sorai foglalták 
el. A kertész segédével épen cseresz
nyét, pompás spanyol meggyet szedett 
a gyümölccsel gazdagon megrakott 
fákról.

■ Ez aztán szép, nagy kert — 
jegyzi meg az alispán.

— A szomszédház is hozzánk tar
tozik -  szól a vendéglős — s annak 
kertjét is ide vettem. Hogy a konyhára 
a zöldséget, a vendégek számára a 
gyümölcsöt ne kelljen a piacon, vagy 
a vidéken keresni, felhasználjuk a 
vendégfogadó szerencsés fekvésével 
nyert teres belsőséget s zöldséget, 
gyümölcsöt is termelünk. Ezt már 
áldott emlékű elődöm hozta gyakor
latba.

— Mondhatom vendéglős ur, igen 
bölcs intézkedés.

Ez alatt a nők a szép virágtele
pekben gyönvörködtek. A kis Rózsika 
mar egészen megbarátkozva a ven
dégekkel, buzgón mutogatta a maga 
virágait, amelyeket a kertész bácsi 
segítségével ő ültetett. A mamától

A béke és feladataink.
A háborúnak mégis csak vége fog 

szakadni bármennyire dühöng is még 
rettenetes borzalmaival délen és nyu
gaton. Bizonnyal ezek az utolsó erő
feszítések és utána itt is beáll majd 
a béke csendje, mint a keleti határo
kon. Romániából, nagy Oroszország
ból egymásra térnek vissza kedves 
véreink, kik megmenekedtek a véres 
harcokból és a kínos fogságból. Re
ményijük, hogy nemsokára nyugaton 
is jobb belátásra jutnak ellenségeink 
s fellobog ott is a vágyott békeség 
fehér lobogója. Nagy, uj feladatok 
várnak a háború utáni nemzeti, tár
sadalmi, egyházi életre. Ahogyan e 
kérdésekre megadják a felelős ténye
zők a helyes irányokat: attól függ a 
jövő boldogabb alakulása. Az egy
házra is nagy, fontos feladatok hosszú 
sora vár megoldásra. Tanácsos lesz 

I ezekkel idejében foglalkozni, — ne
hogy elkésve vagy tájékozatlanul az 
egyházi közérdeknek használás helyett 
ártsunk.

A béke helyreáltával ezer és ezer 
szám jönnek haza hős testvéreink. 
Első törekvésünk lesz biztosítani meg
élhetésüket és a családalapítás. Házas
sági anvakönyveink lapjai, melyek a 
hosszantartó háború alatt üresek ma
radtak, egymás után meg fognak telni. 
Lesznek, kik felkeresik elhagyott

engedelmet kérve virágokat szedett, 
ezeket a kertész azonnal csokrokba 
kötötte s ő boldogan adta át a né
niknek.

— Igazán aranyos gyermek — szól 
az alispánná — Rózsikát karjaiba 
emelve. Kedves háziasszony, sok szép 
virágjuk van, de legszebb bimbó 
mégis ez a kis leányka Boldogok a 
szülők, kik ilyent nevelhetnek.

Az alispán midőn a házi úrral a 
gyümölcsös részen is áthaladtak a 
mezőre is ki akart tekinteni. A ven
déglős által kinyitott kertajtón kilépve 
láthatólag gyönyörködött a sárgulni 
kezdő kalásztenger hullámzásában s 
megjegyzé: no itt jó aratás lesz az 
idén, de ez a gabona jó mivelésre, 
hozzáértő gazdára emlékeztet. Kié ez 
a búza? Kiválik a többi közül.

— A mienk, Nagyságos Ur.
— Hát gazdálkodik is és hány 

holdon ?
— Örömöm telik benne. Itt azon

ban csak húsz holdon. A birtok na
gyobb része kissé távolabb a mezőn. 
A major ide látszik, összesen 200 
kataszteri hold van kezelésem alatt.

— De hát van ideje a vendéglő
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mennyasszonyaikat, mások keresni fog
nak, kikkel megosszák az élet örö
meit, gondjait. A házasságkötési szán
dékokat kisérjük éber figyelemmel. 
Sok egyházunkra kárt jelentő házas
ságot befolyásolhatunk úgy, hogy azok 
egyházunknak javát szolgálják.

Sokan hitsorsosaink közül nem is 
tudják, hogy a nem helyesen irányitott 
házasságkötésekből mennyi kára van 
egyházunknak. Egyházunk sok bajá
nak egyik forrása ott ered már a 
házasságkötéseknél. Mindenki elgon
dolhatja miféle házasságokra gondo
lok : a vegyes házasságokra, az oly 
házasságokra, ahol evangélikus hit- 
sorsos házasságra lép más vallásuval. 
Már magában véve az, hogy a leg- 
bensöbb életközösségre lépők nem 
mondhatják el a kegyes bibliai Ruth 
asszonnyal: a te néped az én népem, 
a te Istened az én Istenem, ahová te 
mégy oda megyek én is, bármeny
nyire szépítsék is a vegyes házasságban 
élők, hogy köztük a vallás külömb- 
sége nem zavarja a családi boldog
ságot, — ezt én el nem fogadom, el 
nem hiszem, legfeljebb úgy, hogy vagy 
nem vallásos valamelyik vagy egyik 
fél sem, vagy nélkülözik a minden 
családi boldogság alapját — a köl
csönös őszinteséget, bizalmat. Az ily 
családra, a vegyes házasságban elő 
ev. hitsorsosra bizton számitani nem 
lehet, — az ilyen nem igazi oszlopa

egyházunknak. De még nagyobb baj 
származik a vegyes házasságokból 
az által, hogy — sajnos igen sok 
esetben — egyházunk kárára hitsor
sosaink úgynevezett reversalist adnak 
a másvallásu fél javára. Ez azt teszi 
hogy még a házasság megkötése előtt 
az evangélikus vőlegény vagy meny
asszony arra kötelezi magát, hogv az 
összes gyermekek nem az evangélikus 
egyházáé lesznek, hanem a másik 
házasfél vallásában fognak neveltetni.
A tősgyökeres evangélikus gyüleke
zetekben, ahol evangélikus csak evan
gélikussal köt házasságot nem is igen 
tudják mit jelent ez. Ámde amely 
városokban, községekben más vallá- 
suakkal együtt élünk az ily reversa- 
lisok már gyakoriak, de főleg a szór
ványokban, ahol az evangélikus fél 
mellett sem lelkész, sem tanító nincs, 
ki felvilágosítaná, mi az a reversalis, 
és hogy ilyenbe semmi esetre bele 
ne menjen. Ha az országos statiszti
kai kimutatásokat olvassuk, el kell 
szomorkodnia minden egyházát sze
rető evangélikus léleknek a felett, 
hogy oly sok vegyes házasságnál 
egyházunk kárára köttetnek reversa- 
lisok. Aki pedig ezt megieszi megta- i 
gadta hitet, egyházát, apainak drága 
emléket — és megfosztotta a meg 
meg sem született gyeimekeit attól 
az örökségtől, amit ősei a legnagyobb 

I áldozatok árán, — szenvedésekkel,

sok esetben vérrel — akartak uno
káiknak biztosítani : a Krisztus tiszta 
evangéliomát és az igaz hiten alapuló 
egyházát.

Megjönnek majd derék fiaink, csa
ládot akarnak alapítani. A múltban 
sokat mulasztottunk, de most legyünk 
résen. Lelki atyák, tanító meste;ek, a 
szülők, testvérek, rokonok, barátok 
ne feledkezzenek meg a házasságkö- j ; 
téseknél rájuk háramló egyházi köte- I 
lességeikről. Legyünk azon, hogy ev. 
leány evangélikus vőlegényt válasszon. 1 
Ne féljen, hogy ha más vallásu kérő ] 
jön, hogy nem fog a saját vallásabeli 
is még jönni.

Legyenek, mint magyar lányok 
büszkék, önérzetesek, ne árulják el . 
azzal, hogy másvallásu'noz is mennek, i 
hogy mennyire óhajtoznak már párta 
alá kerülni. A házasulandókat pedig 
intsük, hogy ők meg ne kívánjanak 
más vallásuval megesküdni. Tudhatják,; 
hogy a mi leányaink, mily nevelésben, 
oktatásban részesültek, hogy milyen I 
szellem lakik bennük, hogy azok | 
gondolkodásuknál fogva mindenkor 1 r 
meg fogják férjeiket érteni, becsülni 1 
és ha lesz család, a gyermekeket úgy I  
fogják nevelni, amilyen szellemben I  
nevelődtek ők maguk is és oszlopai, I  
díszei lesznek az egyháznak is. Nem I 
megnyugtató-e az a tudat, hogy apa, t  
anya, gyermekek egyformán tisztelik t  
az Urat, együtt egy templomba men- I

vezetése mellett még a gazdálkodás
sal is bajlódni ?

— Nagyságos Uram, ha az ember 
a munkát szereti, akkor sokra reá 
ér, nekem pedig nem teher, hanem 
öröm a munka. A vendéglőn kívül 
fentartom az ipámtól átvett mészár
széket s még borkereskedésre is jut 
időm, S/eclienvi követője vagyok s 
meggyőződésem. hogy mivelődés, 
munka, takakarékosság az egyén, mint 
a nemzet boldogulásának utegyenge- 
tője. Azt is tapasztaltam, hogy a 
mezei gazdálkodás, ipar, kereskedés 
egymást hathatósan kisegítik.

— Örömmel látom vendéglős ur, 
hogy elvtársak vagyunk, mert én is 
Széchényi zászlajához tartozom.

Széchenyi eszméi felett folytatva 
eszmecserét tértek vissza a kertbe, 
hol a nőket egy szép szőlő lugasban 
találták. A kis Rózsika ekkor már 
az alispánná ölében ült, ki gyönyör
ködve simogatta göndör fürtéit s 
hallgatta vidám csevegését.

De jött a szobaleány s jelentette, 
hogy kész az ebéd. A házi asszony 
férjét kérvén fel a vendégek beveze
tésére, maga bocsánatkéréssel előre !

sietett, hogy az asztalnál körül te- ! 
kinthessen.

A házi ur a vendégekkel a házba 
vissza érve igy szól: Nagyságtokra 
az ebéd nem a vendéglői étteremben 
vár. Feleségem szives engedelmükkel 
saját lakosztályunkban terittetett. Itt 
teljesen zavartalanul lesz az ebédelés 
családi körünkben

Örömmel fogadjuk az ajánlatot 
— válaszol az alispánná — igy a 
még hátralévő rövid időt is együtt 
tölthetjük.

A vendégek itt három tágas, Ízlé
sesen bútorozott szobát találtak. A 
családi étkezőben terített fehér aszta
lon ott párolgott már a leves s a 
középen elhelyezett szép virágcsokrok 
édesgették közelebb a vendégeket.

Miután elhelyezkedtek s az asztali i 
imádságot a kis Rózsika elmondta; 
megkezdődött az ebéd. A jó izü éte
lekről osztatlan elismeréssel nyilat
koztak a vendégek. Az alispán ur 
ismételten megdicsérte a vendégfogadó 
pincéjét, mely az arany szinü somlai 
bort ily igazi mivoltában szolgáltatja 
az asztalra. A társalgás élénkült, a j 
jó hangulat emelkedett.

Végül az alispán ur az órára te- f 
kintve igy szól :

— Az idő eljár; sajnáljuk, hogy ] 
tovább nem maradhatunk ilv jó helyen, 
de az uj állomásig még hosszú az 
ut. Kérem vendéglős ur számoljunk. 
Fizetek, indulnunk kell.

— Nem forog fenn semmi tartozás, |  
Nagyságos Ur A fizetés megtörtént I  
már régen, válaszol mosolyogva a j 
házi ur.

— Az alispán kétkedőén rázza ] 
fejét. Én harminc évvel ezelőtt jártam M 
erre utolszor, akkor is itt ebédeltem j 
az étteremben de nem hiszem, hogy I 
erre a kitűnő ebédre előfizettem volna, j

— A vendéglős ekkor felállva en- E 
gedelmet kért, hogy a múltba vissza I 
tekintve, igazolhassa állítását.

— Most 16 éve — szól mégha- 1 
tottan — egy rósz útnak indult fiú 
bicegett be Nagyságtok házába ron
gyokba burkolt lábakkal, két mankón 
alamizsnáért könyörögve. Nagyságod 
— akkor főszolgabíró — elővette, 
kikérdezte mi baja van s hogyan 
támadt? A sebesülésből eredt béna
ságot emlegető koldus fiú lábairól, 
annak ellenkezése dacára levetette a
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nek és valamennyien elmondhatják 
egy szívvel, lélekkel: mi tiszteljük az 
Urat úgy mint apáink is réges régen 
tették? A lelki atyák, tanítók, rokonok 
mindig tudni fogják, ha különben a 
fiatalok egymásra nem találnának, 
hogy melyik derék ev. házasulandó 
melyik jó evangélikus leányt érdemel
né meg.

Fordítsunk különös gondot a szór
ványokban elszórtan élő hiisorsosa- 
inkra, azok házasulandó fiaikra, férjhez 
menendő leányaikra. Legyen gondunk 
arra. hogy minden evangélikus leány, 
házasulandó evangélikusra találjon. 
És ha különben nem találnak meg
felelő hitsorsosabelire — forduljanak 
bizalommal a lelki atyához, az bi
zonnyal jó akarattal és megértéssel 
fog kezük ügyében eljárni —

ha pedig nem lehet elkerülni, hogy 
mégis csak más vallásuk kerülnek 
össze, legyünk azon — ha az illető 
fél nem tér át hozzánk, — hogy 
legalább a születendő gyermekek 
vallására vonatkozólag adjon rever- 
salist egyházunk javára, az az oly 
kötelező nyilatkozatot állíttasson ki, 
hogy valamennyi gyermek mind evan
gélikus legyen. Az eljárás nagyon 
egyszerű. A jegyespár elmegy a 
szolgabirói vagy járásbirói hivatalba 
(.városokban a polgármesterhez) eset
leg a közjegyzőhöz, ott elmondják 
óhajukat, kérésüket és minden fillér

költség nélkül meg lesz Írva nekik 
a reversalis.

A béke helyre álltával nagyon sok 
házasság fog köttetni, — ha óhajtjuk 
a házasulandók békét családi boldog
ságát, ha szeretjük evangélikus egy
házunkat — tegyük meg a hitsorso- 
saink, az egyházunk iránt tanozó 
kötelességeinket, azt, hogy evangéli
kus házasulandó feleket egymásnak 
ajánljunk és vegyes házasságot kö
tőknek szivére kössük reversalis 
kívánását ev. egyhazunk javára.

Baldauf Gusztáv.

Hibák.
hiba dolgozni, mikor nem vagyunk 

oly állapotban hogy dolgozhassunk.
Hiba azt gondolni, hogy minél töb

bet eszünk és iszunk annál egészsé
gesebbek és erősebbek leszünk.

Hiba éjfélkor lefeküdni és hajnalban 
felkelni és azt képzelni, hogy minden 
óra melyet az alvásból nyertünk a 
munkának nyertük meg.

Hiba szellőzetlen szobában aludni 
Hiba sietve vagy étvágy nélkül enni 
vagy folytatni az evést mikor az ét
vágy kielégiitetett. csupán az iz ked
véért.

Hiba azt vélni, hogv a gyermekek 
ép annyit dolgozhatnak mini a fel
nőttek és hogv azok minél több órát 
tanulnak, annál többet tudnak.

Hiba azt gondolni, hogy bármelyik 
gyógyszer, mely azonnali jobbanlétet 
okoz (p. o. a bor, vagy pálinka) a 
szervezetre jó, tekintet nélkül az utó
hatásokra.

Hiba aludni légvonalban bármely 
időszakban. Hiba azt vélni, hogy 
bármelyik szabadalmazott gyógyszer 
minden betegségre különlegesség. Sok 
betegség ered a gyógyszer helytelen 
használatából. Nem a gyógyszer által, 
hanem a természet törvényeivel egyező 
életmód által biztosittatik a testi lelki 
és erkölcsi épség.

Hiba erős italt adni gyermekeknek, 
kivévén orvosi rendeletre mint gyógy
szert.

Hiba felhevült állapotban fürödni, 
vagy hideg vizet inni.

Angolból: V. B.

Anya és leánya.
Könnyek közt fel-felsóhajt\'a 
Üldögélt az édes anya, 
Mikor felé csengett lágyan 
Ifjú leánykája szava.

Mit áztatod könnyeiddel 
Az én arany hajfürtjeim ? 
Édes anyám, tán rossz idők 
Következnek reánk megint?"

Erre szivéhez szorítja 
Az anya kedves magzatát

köteléket s megértette vele. hogy ép, 
egészséges Egyúttal parancsaira Pé
ter huszár mogyorófa pálcával kiszol
gáltatta számára a csalás diját.

— Most már világosan emlékszem 
szól közbe az alispánné. A fiú

még a mankóit is otthagyva sietett 
el. De csak nem rokona volt a fiú 
a házi urnák ?

— Nem Nagyságos Asszony; az 
a fiú én voltam.

— Lehetetlen — hangzott a meg
lepetés nyilatkozata a vendégek ajkain.

— De igen — erősiti a vendéglős 
komolyan. A megérdemelt fenyítés 
után a főbíró ur jó tanáccsal látott

i el. Figyelmeztetett, hogy a jó ut vezet 
jó célhoz, imádkozzam és dolgozzam 
akkor boldogulok. Becsületes, buzgó 
munkássággal az istenfélő ember nem 
szégyent, hanem áldási szerez ma
gának. És hogy a jó intés inegma- ! 

i radjon emlékezetemben, ebben hat-
I hálósán segített Adél kisasszony is
i mint kis leányka, mikor jajgatásomra
\ sírva szaladt elő s kérte a huszárt,

hogy ne verjen. Ezt a jelenetet soha 
nem felejtem, valamint az odajött 
urfinak a botlásomért elitelő kémény

tenintetét. Mindez megérlelte bennem 
az elhatározást oly életmódra, ame
lyet követve senkinek nem adok okot 
arra. hogy fölöttem sajnálkozzék, 
vagy elitéljen. Az üdvös tanúsággal 
haza siettem. Édes anyámat megtérés 
fogadásával kiengeszteltem. Az ő j 
számára nyert tallért átadtam neki s 
kértem, hogy kisérjen valahova mé
száros inasnak, ezen mesterségre 
érzek hajlamot, ó  ide hozott s átadott 
az áldott emlékű Vámos Pál vendég
lős urnák, ki mészárszéket is tartott. 
Mindig szivemben hordozva az intést, 
szorgalommal, kötelességérzettel ki
vívtam házi uramnak s a házi asz- 
szonvnak bizalmát. Egv év múlva 
Vámos ur értésemre adta, hogy tel
jesen meg van velem elégedve s ha 
igv folytatom, ne aggódjam, gondja 
lesz reám E nyilatkozatán felbáto
rodva arra kertem, hogy nagyon 
szeretném az iskolai tanulást is, 
engedje meg, hogy a helybeli Nagy- 
tiszteletü Urm 1 magán órákat vehes
sek Szándékomat helyeselte s maga 
vezetett el a lelkész úrhoz. Ajánlatára 
a Nagvtiszteletü Ur készseggel vállal
kozott az oktatásra A házi ur által

kijelölt órákban pontosan eljártam a 
lelkészlakhoz s magántanulással két 
gimnáziumi osztályt végeztem. Hala
dásomról a lelkész ur dicsérettel szólt 
s buzdítására Vámos ur felvitt Sop
ronba. Itt két évig voltam a gimná
zium növendéke. Ekkor azonban a 
szünidő végén házi uram tudatta 
velem, hogy ereje gyengül, gyakran 
betegeskedik, nyugalomba akar vo
nulni. Hozzám van legtöbb bizalma, 
nekem adja át az üzlet vezetését. A 
hála kötelezett: engedelmeskedtem és 
nem volt okom megbánni. Átvettem 
a vezetést s kezelésem alatt úgy a 
vendégfogadó, mint a mészárszék 
jóltevöm nagy örömére tovább fejlő
dött, virágzott. Mikor huszonhárom 
éves voltam, megkértem a család 
hajadonná nőtt kedves leányát: Rózát 
s a szülők látva leányuk hajlamát, 
örömmel adták áldásukat szivbeli 
szövetségünkre. Ipám s napam nem 
sokára elhunytak. Ezután édesanyá
mat, kire eddig is főgondom volt, ide 
hozattam s az ö nagyanyái öröme is 
fokozza boldogságomat. Fáradozáso
mat Isten áldása kisérte. Sorsom 
felett nem panaszkodhatott!.
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És homlokon csókolva öt, 
Eképpen kezdi válaszát:

„Atyád meghalt és kint pihen 
A zöld gyöpös temetőben;
Nem, nem tudja édes anyád,
Mi vár itt rád a jövőben.

A gonosz, a nagy világban 
Te oly kicsiny vagy s védtelen. 
Nem, nem tudom, ki keres majd 
Kenyeret neked gyermekem

III könnycseppel a szemében 
Szóra nyit a lányka ajka 
És bánatos édes anyját 
Ily szavakkal vigasztalja:

„Mért félne jó a gonosztól?
Erre nekünk okunk nincsen.
A világ bár gonosz és nagy,
De még nagyobb a jó Isten!“

E szavakra újult remény 
Tölt el lánykát, édes anyát,
Ki most újra átöleli 
Szivének drága magzatát.

Tótból fordította
HORVÁTH SÁNDOR.

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban ? Fizessen számára elő a HA- 
RANGSZORA. Vigasztalást, szórako
zást küld neki minden egyes számmal.

A tábori-őrs
Szép nyári este volt. Az alkony 

lassan ráteritette szárnyait a harcok 
színhelyére. Állásunkban a figyelők 
ritkás lövései nemkülönben a taljápok 
viszonzásai s időnként egy-egy nehéz 
lövedék panaszos bugása zavarta az 
esti nyugalmat.

Szakaszomból 1 I vitéz kibújt a 
nyomasztó levegőjű kavernából teljes 
felkészültséggel, hogy gyülekezzenek 
a tábori-őrs felváltására. Mert biz 
a nappaliak is már nehezen várják 

j  ezt; egész napi tikkasztó melegben 
mozdulatlanul feküdni a köves földön 
étien, szomjan — bizony nem kívá
natos dolog. A fiuk, legtöbbnyire 
19 — 20 évesek, komolyan állanak 
a mély futóárokban. Bélelem ugyan 
egy szemernyi sincs szivükben, mert 
hisz nem egyszer állottak már szem
ben a halállal; hisz minden pillanat
ban megtalálhatja őket a fütyülő kis 
mag, avagy a szétrepülő granátszilánk, 
de hát viszont bizonyos komolysággal 
indulnak tábori-őrsre, mert sokszor 
megesik, hogy egyik másik bajtárs 

j nem tér onnan élve vissza. Mert az 
árokból kilépni: a halál tere az már, 

j hol nincs védelmet nyújtó harántgát, 
a jó Istenre bízza magát az ember.

Én, mint a szakasz parancsnoka, 
megnéztem embereimet, egy pár biz
tató szóval felvillanyoztam őket, hogy

felejtkezzenek, mert a harctéren na
gyon fontos dolog a nyugodt kedély 
s a hideg vér. Bakk József szép 
barna arcán akadt meg a tekintetem. 
Sugárzott róla az életkedv. A 20 
éves ifjú mindig bátran s jókedvűen 
viselte a fáradalmakat. Még kérdez
gettem is tőle egyet-mást.

A kis csapat elindult. Egymásután 
kúsztak át a homokzsákok tetején. 
Nesztelen, sietve mentek előre a 
spanyollovasok, tüskés drótakadályok 
szövevénye között. Eelváltották sze
rencsésen a nappali tábori-őrsöt.

Éjféltájban, hogy én is megvizsgál
tam az állást, bejön egy fiú a tábori
őrsről s szomorúan jelenti: »Bakk 
József elesett!« Azonnal két egész- 
ségügyi katonát küldtem ki egy hord
ággyal s azok behozták élettelen 
tetemét. Megilletődve álltuk körül 
szegény bajtársunkat, kinek fején 
keresztül repült a gyilkos golyó s 
kioltá ifjú életét. Jajszó nélkül esett 
össze. Vala pedig öreg szüleinek 
egyetlen fiuk, kik bizonyára epedve 
várják a szürke tábori-lapot s minden 
reménységük az a néhány sor, melyet 
fiuk küldözött telve hűséges szeretettel. 
De most elmaradnak a sorok. Ö már 
csendesen pihen a domb mögötti 
temetőben, egyszerű fenyőkereszt je
löli sírját.

Én meg gondolkodtam a múlandó
ságról Társai is szomorúak voltak;

Megtérésemért, ennek nyomán elő
rehaladásomért, a házamat környező 
jólétért, családi boldogságomért Isten 
és értem annyit imádkozott jó anyám 
után Nagyságos Alispán Urnák tar
tozom örök hálával. Boldog leszek, 
ha bármikor méltóztatnak erre jönni, 
szerény hajlékomat úgy tekintik, mint 
otthont.

— Az alispán a megindulás hang
ján szólt. Örvendek Nagy Gábor 
uram, hogy ily helyzetben láthatom 
újra. Nemes törekvésére, mellyel ily 
célt vívott ki, csak tisztelettel lehet 
gondolni. Isten áldása környezze ez
után is házát. Most azonban nekem 
is van egy kérésem. ígérje meg, hogy ! 
mielőbb látogatást tesz nálunk. Meg | 
akarom mutatni, hogy másképen is | 
tudunk vendéget fogadni, mint ahogy j 
tizenhat év előtt tapasztalta.

A szives hívást Adél kisasszony 
folytatja: meghívjuk és igen kérjük a 
kedves háziasszonyt is. hogv férjével 
eljöjjön.

— Én meg ehez azon kérést csa
tolom — szól az alispánné, hogy j 
okvetlen magukkal hozzák s legalább 
pár hétre ott is hagyják Rózsikát. í

Hadd gyönyörködjem otthon is ebben 
a vidám kis kacagó gerlicében.

Miután a huszár már jó ideje je
lentette, hogy a fogat készen á ll: az 
asztalbontás nagy nehezen megtörtént. 
A vendégkek ismételten köszönetüket 
nyilvánítva a tapasztalt szives ven- 

| dégszeretetért: elbúcsúztak.
— Adél kisasszony a bucsuzásnál 

e kérdéssel nyújt kezet a vendéglős
nek mosolyogva:

— Ugy-e kedves háziúr, most már 
nem haragszik rám azért, hogy akkor 
sírtam ?

— Ellenkezőleg — válaszol a ven
déglős — mindig hálás tisztelettel 
gondolok résztvevő sírására. Ez volt 
mindennap egyik emlékeztetőm arra, 
hogy mint gyermek s ifjú a jó utón 
csüggedetlen előbbre haladjak.

Midőn felkészülés végett szobáikba 
mentek, az alispán e szavakkal fordul 
nejéhez s leányához :

— Ide igazán jó helyre jöttünk. 
Az itt hamar eltelt pár óra az utazás 
minden fáradalmát elfeledteti velünk. 
Öröm tölti el szivemet, mikor a kellő 
időben alkalmazott jóakaró szigorú
ságnak ilyen eredményét látom egy

müveit, becsületes, derék ember éle- % 
tében.

— A háziasszony is igen értelmes, 
müveit nő — folytatja Adél kisasz- 
szony az elismerést, — öröm vele 
társalogni.

— Annyi igaz — nyilvánítja meg
győződését az alispánné, — hogy 
kedves, szép családi kör. Az ember 
szinte sajnálja, hogy ily hamar eltelt 
az idő s tovább kell menni.

Mikor lejöttek, megújult a szívélyes 
bucsuzás. Áz alispánné még az induló 
kocsiból kihajolva is figyelmeztette a 
szülőket. Ha hozzánk jönnek, a kis 
Rózsikát itthon ne felejtsék.

A jól kipihent lovak gyorsan repí
tették a kocsit. A községből kiérve 
odaszól az alispán a bakon ülő hu-, 
szárhoz:

— Péter, a szálláson nem volt az 
ellátásnál semmi hiány ?

— Jelentem alássan, Nagyságos 
Ur, felel ez visszafordulva, minden 
volt itt bőven embernek, lónak Még 
ilyen vendégfogadóba nem jártunk be. 
Gazdag ebédünk volt, ezen felül a 
vendéglős ur meg szép borravalót 
is adott és nem is tudom miért?
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mint a kis csirkék ijedve bújnak össze, 
ia a héja egyet elragad közülök: 
jgy voltak ők is. Ámde egy kezdődő 
Dergőtüz és mindent felejtünk, kiki 
a maga kötelessége után lát.

Az aggódó szüléknek én Írtam egy 
evelet, gondoltam: jobb ha megtudják 
a valót. És ha lehet vigasztalni az 
összetört szülői sziveket, igyekeztem 
azt is megpróbálni. —

A görzi vasútvonal mentén egy 
<atonatemetöben pedig csendesen pi- 
íennek a hős fiuk, álmodoznak a szép 
akáclombos dunántúli falvakról Fia- 
al bimbók, de korán is leszakított 
jenneteket a háború vihara! Vajha 
lamvatokból a béke terebélyes fája 
lajtana ki a szenvedő emberiség 
számára! Hajas Dénes.

H Í R E K .  ++
Az e g y h á z  körébő l .
A felelős szerkesztőhöz szánt 

küldemények L ovászpatonára  
^Veszprém m.) cimzendök.

Halálozás. Ismételten nagy csapás érte 
:v. egyházunkat. Molnár Viktor ny. állam- 
itkár brassói egyházmegye felügyelője ev. 
ígyliázunknak egyik vezérférfiuja Budapes- 
en hirtelen elhalt. Emléke örökké élni fog.

Kerületi közgyűlés. A bányai egvhaz- 
terüiet most tartotta Budapesten rendkívüli 
közgyűlését, amelyen eperjesi Scholtz Gusz- 
áv püspök bejelentette lemondását. A ke- 
'ület hervadhatatlan érdemeit a püspöknek 

jegyzőkönyvben örökítette meg
Választások. A vasi közép egyházme

gye esperesévé választotta Zongor Béla, 
i rörmendi lelkészt, lapunk tár;szerkesztő
iét. — A repczelak csánigi egyesült gyüle- 
i*ezet Tarján István, ottani h. lelkészt, a 
lelsöszelii gyülekezet F.ndreffy János, lajos- 
comáromi lelkészt, a gyékenyesi,gyülekezet 
ledig Horváth Lajos, szombathelyi püspöki 

; másodlelkészt választotta lelkészéve. Egy- 
,Házépítő munkájukat kisérje az Úr áldása!

Vallásos este. A pécsi evangélikus nők 
, iprilis 1-én műsoros estélyi rendeztek, 

n miinek tekintélyes jövedelmét a megalaki- 
i andó pécsi evang. szeretetházra adtak.

Adományok. Az 1916. évben Pozsony- 
. >an elhunyt Toperczer Karolyné Andráe 
Hmilia, aki nagylelkű adományairól ismert 
Tolt már előbb is, kevéssel halála előtt 
0,244 kor. adományt szánt élőszóval a 

oozsonyi gyülekezetnek. Az elhuny nak 
.»gyik örököse, dr. Takács Józsefné, büki 
akos példás á dozatkészséggel most, az 
ősszeg fölvétele után, átadta azt a pozsonyi 
•yülekezetnek. A f. évben Pozsonyban el- 
tunyt id. Grünberg Károly, gyárosnak

A kocsiban ülők jóízűen mosolyog- 
I. ak. Az alispán megnyugtatta:

— Jólelkü úriember adta, etfogad- 
i láttád Péter, bizonnyal- valamikép te 

s rászolgáltál..  .
Vége

emlékére fiai 2,000 koronát adtak a po
zsonyi diakonissza intézet és a vele kap- 
cso’atos árvaház javára. — Az aranyos- 
maróti templomra Kosztolányi István és 
Kosztolányi Ilona 10-10  ezer koronát 
adott Az Isten áldása legyen az adomá
nyokon s az adakozókon !

Halálozások. Szép Rezső, a pozsonyi 
liceum nyug. tanára, 58 éves korában 
elhunyt. — Falvay Antal, a budapesti 
deaktéri polg. és elemi iskola nyug. igaz
gatója, a Luther-Társaságnak hosszabb 
ideig volt jegyzője, életének 76. évében, 
Budapesten elhunyt Legyen áldás emlé
kükön !

A tábori lelkészekről,. Nandrássy Elek 
cservenkai és Majerhöfer Árpád sajógömöri 
segédlelkészeket tábori lelkészi szolgálatra 
behívta a hadvezetöség — Vidovszky Kál
mán tábori lelkész' Skutariba helyezték 
át, Kellő Gusztávot fölmentette a hadveze
tőség a tábori lelkészi szolgálat alól.

Alapítvány. Özv. Lelbach Jánosné, 
szabadkai lakos, férje emlékére 7,000 kot 
alapítványt tett. Az alapítvány kamatai 
egyházfentartási célokra lesznek fordítva.

Új felügyelők. A csömöri egyház Mik
száth Kálmánt, a nagy iró fiát, a szabadkai 
gyülekezet Lelbach Gyula földbirtokost, a 
nagyerzsébetfalvi gyülekezet pedig Buj- 
kovszky Gusztáv főszolgabírót választotta 
felügyelőjévé. Isten áldása legyen munkál
kodásukon !

Áthelyezés. Schlif Gyula, városszalonaki 
segédlelkész Papára nyert áthelyezést.

Kitüntetés. Winkelmann Ernő, tábori 
lelkészt kitűnő szolgálatai elismeréséül a 
Hesseni nagyherceg katonai egészségügyi 
keresztjével a vitézségi érem szalagján 
tüntették ki.

Húsvéti üzenetre még adakozott Bars 
János Csőt 4 Kor.

Beikta'ás. Az alberti (Pestmegye) gyü
lekezet új felügyelőjét, dr. Kralovanszky 
László, csévi földbirtokost, pestmegyei 
esperességi ügyészt, szép ünepség keretében 
iktatták be felügyelői állásába. A. napnak 
emlékére a pestmegyei lelkészi-és tanítói 
árva gyermekek javára 500 koronát ala
pítványt tett, az alberti egyháznál pedig 
100 koronát bibliai alapot létesített az új 
felügyelő. A bibliai alapot a hívek közül 
egyesek 162 koronára emelték föl. — Az 
Isten aldása legyen az újonnan választott 
felügyelő munkáján és adományain !

Ä sárszentlőrinci egyházközség márc. 
29-én tartott évi rendes közgyűlésén töltötte 
be a Fördös Dezső földbirtokos elhunytéval 
megürült felügyelői tisztségét. Közlelkese
déssel választatott meg új felügyelővé Dr. 
Pesthy Pál földbirtokos, kir. törvényszéki 
elnök. Az új felügyelő beiktatása ápr. 21-én 
fog megtörténni. — Az egyetemes egyházi- 
iskolái felügyelői szék betöltésénél az egy
házközség báró Solvmossy Lajosra adta 
szava atát. — Az egyházi pénztár bevétele 
volt 1917-ben 28,435d5 K , kiadása 25,486 66 
K. A VII. hadikölcsönre ismét jegyyet 
2,500 K-t s ezzel hadikölcsönben nyugszik 
összesen 15,000 K.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások :
A tabi gyülekezet a reformáció 400-ik 
évfordulóját szintén megünnepelte. A lelkész 
az októberi vasárnapokon a reformációt 
ismertető prédikációt tartott. A főünnepség 
október 31. után következő \asárnap folyt 
le. Délelőtt ünnepi istentisztelet volt a 
templomban, minek végeztével a gyülekezet 
tisztviselői s presbitériuma élt az Úrvacso
rával. Ezt követte a diszgyülés Szenteh 
István gyülekezeti felügyelő tartalmas meg

nyitó beszédével, az alapitó-levelek felol
vasásával, a gyülekezet történetének ismer
tetésével s hála adó imával. E-de vallásos 
estét tartott a gyülekezet a templomban, 
mely énekkel s a lelkész imájával kezdő
dött és végződött. Szavalatot tartottak: 
Szenteh Mancika és Gvarmathy Ferenc ev 
lelkész A szabad előadást a „Keresztyén 
női Jellemképek* címén Szmodis Bőzsike 
tartotta Az estélyt változatossá tette a 
gyülekezetben ez alkalomból alakult vegyes
kar éneke melynek betanítását Csoloszjenő 
kir. járásbiró végezte. Az ünnepi diszgyülés 
határozatilag kimondotta, hogy reformációi 
jubileumi-alapot létesít, mire befolyt 800 
korona. A jubileumi évfordulót külsöképen 
is megörökíteni óhajtotta a gyülekezet a 
templom-falába beillesztett márványemlék 
táblával.

A vallásos buzgóság, melyet az ünnep
ségek uj lángra gyújtottak, nem aludt el 
A jubileumi ünneppel kapcsolatban mega
lakult a tabi ev. nöegylet, mely azóta élénk 
tevékenységet fejt ki. A böjtben jól sikerült 
vallásos estélyt rendezett. Szavaltak Stráner 
Irén, Lörincz Évike. Felo.vasást tartott 
Kesserü Flórika. Legutóbb pedig műked
velőkkel elöadatta Tóth Ede népszínművét 
a „Falurosszát“. Az előadás várakozáson 
felül sikerült. A közönség zsúfolásig meg
töltötte a nagy-termet s Husvét utáni vasár
nap az előadást meg kellett ismételni. 
Az erkölcsi és anyagi siker teljes volt. A 
betanítás nehéz és fáradságos munkáját, 
nagy szakértelemmel és odaadással Szenteh 
István gy. felügyelő végezte; a munkában 
hattatósan tamogatla neje: Szenteh Istvánná 
a nöegylet elnöknöje Fáradságuk jutalma: 
az egész gyülekezet hálás elismerése. Az 
előadáson számosán felülfizettek, mint a 
vezetőség az utón kivan hálás köszönettel 
nyugtázni.

N. N. 50, grf. Welsersheimb Jenő 23, 
Szatger Pál 20, özv. Proksa Jánosné 18, 
dr. Szmodis Endréné 12, Zsolnai József 
Kadlicskó Józsefné Matyék Györgyne Ha- 
velka János Gomber Görgyné Dobossi 
Sándor Hetvényi Lajos Gombér István 
Virág Zsigmond Kadlicskó György 10—10, 
dr. Kálmán Jenő Szternát Ferenc 7—7, 
Okodnyecki Jánosné Vácy Ferenc N. N. 
Szupits Dezső 6 - 6 ,  Sümegi Lajos Bucsky 
Sándor Csapó Endre 5—5, Szalay Aranka 
Somogyi Ferenc Miavecz Mártonná Kéz 
Sándor Debits Sándorné Lukács Istvánná 
ifj. Szenteh István Wetzer N. Eltnei Ignác 
Szalay László Potó István 4 —4, Zucker- 
mandel Jákab 3, Torma Jánosné Kopeczki 
Pálné Szőke Juliska Czotter Jenő Ajzert 
József Csoór Miklós dr. Wettengel Károly 
Acs Istvánná Kövecses Lajosné Lóth Julia 
Herzog Moór Gomber Györgyné 2—2, ifj. 
Benyes Józsefné Malkó Teréz Mizerák Erzsi 
Lukács Károlin Kovacsik György Vilhelm 
Imrené Bogdán Nné Donnenberg Imre 
Budai Dániel Malkó Teréz 1 — 1, korona

Az o r s z á g b ó l .
Nem szabad a külföldre élelmiszert 

küldeni. Hat hónadig terjedő elzárással 
büntetik azt, ki postán vagy más utón élel
miszereket külföldre szállít

Lefoglalták a nád termést. Az idei 
nádtermest kormány rendelettel lefoglalták, 
azzal ezentúl tehát a Takarmányforgalmi 
Részvény-társaság fog rendelkez ni.

Kötelező tűzoltói szolgálat. Tekintetlel 
arra a körülményre, hogy a tűzoltók nagy 
számmal teljesiienek katonai szolgálatot
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ezentúl 16 éves kortól kötelező a községi 
tűzoltói szolgálat.

A kormány Zalán Gyula képviselőt bízta 
meg, hogy az oroszokkal való fogolycsere 
részleteinek megvitatásánál a magyar érde
keket képviselje.

Jön a cipőjegy. A kereskedelmi miniszter 
elrendelte, hogy ezentúl csak cipőjegy elle
nében lehet uj cipőt vásárolni.

Tilalom a be nem érett termés levá
gására. Hat hónapig terjedhető elzárással 
es 2000 kor-ig terjedő pénzbüntetéssel 
büntetetik, a ki a termését lekaszálja vagy 
bármily módon felhasználja.

Hogyan kell bánnunk a hadifoglyok
kal ? Miniszteri rendelet értelmében a hadi
foglyok még nem szabadok, hazaszállításuk 
csak fokozatosan történik. Addig mig itt 
tartózkodnak részt kell venniök közmunká
ban. A készpénzben fizetet napszám mező
gazdasági mu lkánál legalább napi 1 kor., 
más munkánál napi 2 kor. Az olyan hadi
fogolytól, aki megszökik, egy időre, ha vissza 
hozzak a fizetés megvonható. A hadifoglyok 
kisérő nélkül a vasúton nem utazhatnak. 
Reggel 6 óra előtt este 9 óra után szállásán 
kell lenniök.

Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság április hó 6-án tartotta közgyű
lését Csekonics Endre gróf v. b 1.1. elnök
lésével. Napirend előtt Berzeviczy Albert 
v. b. t. t., igazgatósági tag üdvözölte a 
részvényesek nevében Ormody Vilmos 
vezérigazgatót az intézetnél eltöltött 60 éves 
szolgálati évfordulója alkalmából. Ormody 
Vilmos meleg köszönetét mondott az ün
neplésért s ezután a lefolyt évi jelentéseket 
terjesztette elő.

Az évi jelentés részletesen kiterjeszkedik 
a társaság üzletágának alakulására, melyek 
közül az élet-, jég- és betörésbiztositás 
kedvezően fejlődött, mig a tűzbiztosítás 
káraránya kevésbé volt kedvező A társaság 
hadikölcsön-jegyzései már elérték a 150 
milliót. Jótékony célokra 236.700 K-t for
dítottak. Lényegesen emelkedtek a háborús 
drágaság által okozott személyi és egyéb 
kiadások. így a társaság a tisztviselők 
járandóságait a korábbi 2,444.724 koronáról 
5,441.399 koronára emelte s a megnövedett 
adóterhek fede-étéül 1 millió 590.402,27 
K-t tett tartalékba. A múlt évben élért 
7,341.917,66 K. összes nyereségből az 
alapszabályszerü levonások és bőséges 
tartalékolások után 3,200 000 K. fordittatik 
a részvényesek osztalékára s e szerint 
minden egesz részvényre 800 K. évi osztalék 
esik. Miután a közgyűlés az összes javas
latokat elfogadta s a felmentvényt minden 
irányben megadta, az igazgatóságba uj 
tagol Teleszky Jánost, a felügyelő-bizott
ságba Antal Gézát és Gaál Jenőt, a választ
mányba pedig Harkányi János bárót, Herzog 
Mór bárót választotta meg.

A berektompaházi táncmulatságon, fe
lülfizetett még Kiss Pál b. tompaházi lakos 
2 Kor-t.

A n a g y  v i l á g b ó l .
A csodaágyu föltalálója. A német 

messzehordó óriáságyu építője a Frankfurt
ban született dr Rausenberger Frigyes ta
nár, a Krupp-müvek tüzérségi igazgatója, 
aki annak idején mint a 42-es ágyú építője, 
már nagy hírnévre tett szert.

Anglia gazdagjai. Az 1915— 16-iki esz
tendőben Angliában 82 személynek az évi 
jövedelme haladta meg a két millió koro

nát és 55-nek volt másfél millió és két 
millió korona között. Az előbbi nyolcvankét 
ember évi jövedelme kerek 300 millió ko
ronát, az utóbbiaké 95 millió koronát tett ki.

Az antant vesztesége a háború kez
dete óta. Az antant összvesztessége a há
ború kitörése óta, beleértve Szerbiát, Mon
tenegrót, Olaszországot és Romániát, ha
lottakban megközelíti a 11 milliót. Anglia 
vesztesége halottakban körülbelül egy millió, 
a franciáké a veszteségi kimutatások s/erint 
kerek két millió katona Oroszországnak 
hat millió ember életébe került a háború.

Jutalom a francia repülőknek. A francia 
kormány százezer frank jutalmat tűzött ki 
annak a repülőnek, aki föl tudja födözni 
annak a messzehordó ágyúnak a rejtek
helyét, amelyikkel Párist bombázzák a né
metek.

A központi hatalmak három és fél
millió hadifoglya. 1918 március 1-éig a 
központi hatalmak 3.450 000 foglyot ejtettek. 
Ez a szám több mint a felével meghaladja 
a norvégjai, svédországi és dániai kereset
képes férfiak számát és egy ötöddel több, 
mint a keresetképes férfiak száma Német
országban a béke idejében.

Az olvasó közönség köréből.
Nyílt levél a szerkesztőséghez.

Nagytiszteletii urnák, mint a Ha
rangszó felelős szerkesztőjének kö- 
szönetemet fejezem ki és mindazok
nak is, akik ezen kis vallásos néplap 
szerkesztésében működnek. Adja az 
Isten, hogy sok buzgó lélek találjon 
örömet ezen vallásos néplap olvasá
sában, mert ez erősiti az embert a 
hitben. Adja Isten, hogy minél job
ban gyarapodjon ezen kis lap.

Zsebeházán, egy szegény evang. 
asszony.

O lvassuk  a bibliát.
Hol biblia a házban nincs.
Hiányzik ott a legfőbb kincn 
lányát a sátán iitíílt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Május 5. vasárnap, 27. Zsolt.. 7, 1 —10.
„ 6. hétfő, Kor. lev. 3, 1 -4 .
„ 7. kedd, János, 14, 1—7.
„ 8. szerda, Luk. 24, 50—53.
„ 9. csütört, 110. Zsolt.
„ 10. petitek, 2. Kir. 2, 9—14.
„ 11. szombat, Phil. 3, 20—21.
„ 12. vasárnap, 47 Zsolt.
„ 13 hétfő, Jan. 14, 15—19.
„ 14. kedd, „ 14, 20-27.
„ 15. szerda, Joel 3.
„ 16. csütört, ián. 15, 1—8.
„ 17. péntek, Róni. 8, 26 —30.
„ 18. szombat Ezekiel. 36, 25—27.

Szerkesztői üzenetek:
Szántó R. táb. lelkész. 10 ingyenpél

dányt minden számból szívesen küldünk. 
Vallásos iratokat sajnálatunkra nem tudunk 
küldeni. — G E. Tés. A nyugtázás a jövő 
számban jön. S zív. üdv. — S. P. M Hús
véti verse nagyon sajnáljuk késön érkezeit.

Eltettük. Köszönet 1 — T. M. E. Kőszeg.
Megérkezett. Jönni fog. — H. M. Az egyházi 
alkotmány 269. §-a értelmében : gondnok 
illetőleg pénztáros kezeli az egyházközség
nek vagyonát és vezeti háztartását. A 280 §. 
világosan kimondja : A lelkésznek és taní
tónak egyházközsége vagyonát kezelnie nem 
szabad, köteles azonban mind a kettő az 
egyháztanáccsal az ellenőrzés és felügyelet 
munkájában osztozni a számvitel munkájába 
befolyni s a levéltárt kezelni.

Vizsgái jutalomkönyvek.
A legszebb, leghasznosabb és az 

országban legolcsóbb ajándékkönyv a

„Protestáns Család és Iskola“
12 kötete, melyet addig, amíg a kész
let tart a régi árban szállítok.

Egy-egy kötet ára csinos vászon 
kötésben 120 K, diszkötésben 180 
K, Portóra kötetenként 20 fill, a 12 
kötet megrendelésén 120 K. küldendő.

1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.) 
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 
v o l t . . .  (Mesék.) 3. Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék ) 4. Hamvas József: 
Mesés történetek. (Ifjúsági elbeszélések.) 
5. Borsos István: A gályarabok története. 
(Egyháztörténeti munka.) 6 Dr. Masznyik 
Endre: Képek az ókori keresztyén egy
ház történetéből 7. Gyurátz Ferenc: 
Hősök kora. 7 Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Kisregény.) 9. Babay Kálmán : 
Nádfödeles házak alatt. (Falusi történe
tek.) 10. Stráner Vilmos: A biblia az élet 
könyve. (Ismeretterjesztő.) 11. Farkas Mi- 
hályné. Történetek az életből. (Elbeszé
lések érettebb ifjúságnak és felnőtteknek.) 
12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.) Mindezen könyvek 
egyenkint is megrendelhetők.

Vizsga'apok (magyar, német és dik- 
tandó) 100 drb. 6 kor.
WELLISCH BÉLA k ö n y v k e re sk e d é sé b e n  

Szentgotthárdon .

Egy 15 —16 éves jobb házból való 
németül is tudó leányt keresek 8 éves 
gyermekem mellé őrzőnek és a ház
tartásba is bevezetem. Korom Qyörgy- 
né Békéscsaba.

Egy a főzéshez is némileg értő 
leányt, vagy gyermektelen hadiözve
gyet keresek mindenesnek papi csa
ládhoz, Aradra Frint Lajos lelkészhez. 
Mindkettő Aradra a lelkészhez for
duljon levélben.

H iv a ta lo s  és k ö zé rd e k ű  h ir 
d e té s  d i ja  m in d e n  sző  fí f i l l , 
m a g á n h ir d e té s e k n é l  1 0  f i l lé r .  
E g y  ‘A  o ld a l e g y s z e r i  h ir d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l 1 2  k o r . 3 - s z ő r i  
h ir d e té s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla-
E lő f i z e té s i  á r a  8 6  i z i m r i  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 8 0  T, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  L O V Á S Z P A T O N Á - r a  ( V e s z p r é m  m e g y e ) ,  e l ő 
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„151“-ik Zsoltár.
Uram, már a zsoltárt mind elénekeltük! 
Dalunk mégse' hallod: nem engesztelődön 
Pedig rég a pótba, rég a sárba sújtott 
Apát, anyát, hitvest, tehetetlen árvát,
Bűnös és ártatlant, szent elfordulásod 
Borongó haragod!

Uram, a lelkűnkben uj zsoltár dallama, 
Ajkunkon uj zsoltár dermesztő hangja kél;
S ha már hangot adtál, meg is kell hallanod 
Embermillióid hörögve könyörgő,
Egész alkotásod egy jajba olvadó 
Segélykiáltását!

Végtelen világok Őrök teremtője!
Talpalatnyi helyén, honnan el nem űzted, 
Úrrá lett a sátán íz, őrjöngő földön ! 
Gyűlölködést hin. ’V balgatag szivünkbe, 
Hogy lerontsa végre a Te birodalmad.. . 
Törekvése meddő, de, ha le nem sújtod, — ; 
Tőled elhagyatva, kárhozatba döntve, 
Egymást öldökölve, elvérzik az ember,
A Te hasonmásod.

Végnélküli menet vonul talpig gyászban. 
Templomról templomra: Téged keres Isten ! 
Férjét a feleség, férj a feleségét,
Mátka a vőlegényét, hitét, virágziisát,
Anya a gyermekét, letűnt boldogságát, 
Imbolygó járású, eszelős aggastyán,
Révedező szemmel, csökönyös reménnyel, |

Gyermeke gyermekét, pajkos unokáját 
Kéri vissza Tőled!

Uram, Élet Ura! Nem látod a Halál 
Vér gőzök tői részeg garázdálkodását ? . . .  
Uram, Élet Ura! Nem aratsz ott többé, 
Ahol a magot is megfojtja a Bánat! 
Gügyögő csecsemők éhen elpusztulnak; 
Anyák elsorvadnak: többé sose’ szülnek ;
S a fakadó bimbó, a viruló szűz is 
Sápad, fonnyad, hervad, — s örök meddő- 
Esküvel fogadja! fségét

Uram, Halál Ura! Haragos Istenünk! 
Ejtsd már ránk egyetlen, kegyes pillantásod, 
Tekints irgalommal, tekints szánalommal, 
Tekints szeretettel, fényes otthonodból,
Sötét nyomorunkra !. . .

S vagy vesszen el minden, ha annyi elveszett! 
Éltető nappalod örök éjre váljon;
Dögvész száguldozzon; kéneső zuhogjon;
S uj Vízözön mossa tisztára a földet: 
Hogy vége szakadjon halálnál borzasztóbb 
Kínszenvedésünknek! ...

Vagy ragyogjon újra Béke-szivárványod! 
Korbácsoddal űzd el a kacagó Démont! 
Vessél erős gátat a hömpölygő vérnek. . .
S hadd térjenek vissza, — akik visszatérnek!

Atyánk! csak mi tudtunk kacagni, nevetni; 
Csak az ember tudott zokogni és sírni!
S ime, száraz szemmel görnyedünk Előt-

Fiaid, lányaid nem kacagnak többé; f ted!. .. 
Eltorzult ajkukra már mosoly se téved; 
Könnyük rég elapad, csak hangjuk maradt

[meg,
Csak hangjuk maradt meg, s avval esdve

[kérnek :
Hadd térjenek vissza, — akik visszatérnek!

Mindenható Isten, tőled mást se kérünk, 
Csak a mosolyunkat, csak a könnyeinket 

\ Adjad vissza nékünk!
Tudjunk újra Téged reszketve szeretni; 
Tudjunk újra sírva kacagni, nevetni;
S gyászruhánkat balgán lássuk hófehérnek, 
Ha majd visszatérnek, akik visszatérnek !

Ha majd visszatérnek, akik visszatérnek: 
Templomodba tán a hívők be se' férnek ! . . .  
Hozsánnázó kürtök, sip, dob, szerény hárfa, 
Valamennyi hangszer lelkünk eléd tárja ! . . .  
Hallélu-Jah.

Sir a szent orgona, kacag a cimbalom;
A hegedűk szava ujjongó fájdalom; 
Harsonák hirdetik a Te igazságod:
Újjá teremtetted a megtért világot!
Minden szenvedésnek mindörökre vége: 
Örök fény az égben, s köztünk örök béke!... 
. . .  Hála-zsolozsmáink trónusodig érnek,
Ha majd visszatérnek, — akik visszatérnek! 
Hallélu-Jah!

FERKE ÁGOST.



122. HARANÖSZÓ 1918. május 19.

Pünkösd ünnepén.
Amikor a virágos tavasz már-már 

ölelkezik a nyárral, az istenadta szép 
természethez, az áldott anyaföldhöz 
kötött reményeink pedig majdhogy 
valóra nem válnak, köszönt bennünket 
mindenkor piros pünkösd, a szentlélek 
kiáradásának, a keresztyén anyaszent- 
egyház megalakulásának emlékün
nepe. Az a nap, amikor a tanítványok 
betelvén szentlélekkel, égi tűzzel, 
elsőbben tettek bátran vallást Krisztus 
Jézusról; az a nap, amikor a pün
kösdi tűz meggyujtván a sziveket, a 
hívek serege egy akarattal oda állott 
Krisztus zászlaja a lá ; az a nap, 
amikor oly fenségesen beteljesült Isten 
ígérete: kitöltőm az én lelkemet min
den testre, hogy megelevenedjenek.

Pünkösd ünnepe, a keresztyén fő
ünnepek koronája köszönt bennünket, 
melynek eljövetelekor ezúttal is az a 
szent reménység dagasztja keblünket, 
hogy az Isten ígérete a mi evangélikus 
anyaszentegyházunkkan is mihamar 
beteljesedik : És adok nektek uj szivet 
és uj lelket adok belétek és elveszem 
a kő szivet a ti testetekből és adok 
nektek hús szivet. És az én lelkemet 
adom belétek és azt cselekszem, hogy 
az én parancsolatimban járjatok és 
az én törvényeimet megőrizzétek és 
betöltsétek.

És mi azért szivünk egész mele

gével köszöntjük a ránk virradt szép 
ünnepet, pünkösd ünnepét. Örvendező 
lélekkel mondunk hálát az Isten ke
gyelmének, hogy megérnünk engedte, 
mert hisszük, szentül megvagyunk 
győződve róla, hogy ennek az ünnep
nek eljöttével ismét csak közelebb 
jutottunk egy lépéssel ahhoz a boldog 
időhöz, amikor evangélikus anya- 
szentegyházunknak is minden egyes 
tagja kivétel nélkül birtokában lesz a 
szentiéleknek, az Isten lelkének ; egy 
értelemmel, egy akarattal öntudatra 
ébred, általmenvén a tűzkeresztségen, 
szól, tesz, cselekszik, úgy ahogy azt 
a lélek mondja, amint az anyaszent- 
egyház érdeke parancsolja s igy a 
mustármag egyházunk életében újból 
terebélyes fává szőkéi, uj tavasz fakad 
számunkra, melyből csak áldás, bol
dogság, örök élet árad Krisztus anya- 
szentegyházára és a hazára.

Hisszük, hogy nem vagyunk már 
messze attól a naptól, amikor a 
szentlélek birtokában evangéliumi hi
tünknek arany igazságai egyházunk 
minden egyes tagjának a vérébe 
mentek á t ; egyházunk fáján nem 
lesznek többé száraz ágak, nem lesz | 
többé senki, aki csak a keresztelési 
anyakönyvben, a gyülekezeti tagok 
névsorában foglal helyet, egyébként 
pedig az egyháznak hasznavehetetlen 
tagja, aki az egyházi a nézve régen 
megholt. De igen is mindenki tehet

ségének legjavát állítja oda az egyház 
szolgálatába, mindenki készséggel en
ged Krisztus hivó szavának s a lélek 
egész buzgóságával követi azokat, kik 
mint az egyház vezérei az egyház 
fejének, az örökké élő Krisztusnak 
szellemében a közegyház boldogulá
sán munkálkodnak.

Hogy mirajtunk, magyarhoni evan
gélikus anyaszentegyházunkon is mi 
hamar beteljesedjék tehát Isten felsé
ges ígérete: kitöltőm az én lelkemet 
minden testre, hogy megelevenedjenek, 
legyen ez a pünkösdi ünnepek alkal
mából a mi legszebb pünkösdi kíván
ságunk, a mi őszinte óhajtásunk a 
mi forró imádságunk.

Czipott Géza.

A román békeszerződés.
Bukarest melletti Cotroceni kastély

ban aláírták a központi hatalmaknak 
Romániával való békeszerződését és

vonalunkon a hadiállapotból a béke 
állapotába való átmenet.

A szerződés nem az annexió és 
hadikárpótlásnélküli béke elvei alap
ján jött létre, mert saját érdekeinket 
kénytelenek voltunk a legmesszebb
menő védelemben részesíteni.

Románia megtériti a károkat ame
lyeket a román betörés erdélybe oko
zott és szabad utat biztosit a monarchia

Tárca.
L a k á s o m  a  h a r c m e z ő .

Pirosra  csókolta  a rcom at  a szél : 
S z o b á m o n  keresztül v igszabadon száll. 
Hisz a m enyeze te  a csillagos ég,
A lám pásom  rajta  : rezgő  holdsugár.

T ágas  a lakásom, m egfé rünk  b e n n e :  
Tulnan az e llenség, itt a jó  barát  . 
Küldhetünk egymásnak, ha kedvünk ta r t ja :  
, ,Jó reg g e l t“ és  este  — „jó é jszak á t .“

Az én lakásom ban hangos  az élet 
Ki nem fogy belőle a sok muzsikálás , 
Golyóropogásba,  fü tynótájába 
Bele-belebödül a g rán á tro b b an ás .

Odahaza ,  m essze ,  kicsiny a szobám. 
Hányszor be fé rn e  e b b e  a lakásba,
Mégis Istenem, m ér t  könnyes a szem em  
Valahányszor innen g ondo lok  r á j a ?

P E T R Ó C Z Y  MIHÁLY.

A mai kor egyik  legnagyobb  term é
szettudósa, Bölsche Vilm os a v a llá sos
ságról : „Ha kívánhatnék valamit, azt 
kívánnám, hogy a mai emberiség együtt 
véve ezerszer vallásosabb legyen, mint 
amilyen. Vallásos a legforróbb vágyódás 
értelmében, az „én nem bocsátlak el, mig 
meg nem áldasz“ értelmében-“

Mihály, az én hii legényem.
Irta : Koritsánszky Ottó.

Harctér, 918.

Mint az orgona sipok, úgy festett 
egymás mellett az az öt legény, akit 
a sor elé állítottak. Hórihorgas volt 
az egyik. Elég »tekintélyes« a másik, 
ha a tekintélyt a pocak terjedelmével 
mérjük. A többi három sem maradt 
el mellette. Könnyű volt akkor még : 
nem a fogyasztó közönség, meg a 
termés és levágásra kerülő állatmeny- 
nyiség, még mi egymás arányában 
táplálkoztunk akkor, hanem a gyomor 
befogadó képessége szerint. Mégis 
mindig maradt még a tálban. Nos, 
hát abban a jó világban volt ez még, 
amikor a mai cudar állapot még csak 
csirájában volt meg. Sok véráztatta, 
sok emberélet s emberi gonoszság 
árán jutott aztán odáig, ahol ma van, 
hogy a józan észnek meg kellett 
teremteni még a táplálkozásban is a 
megszokott mértéket, hogy ne csak 
fegyverrel, régi hires hősiességgel, 
magyar virtussal, dicsőséggel győzzük 
le az ellent, hanem ésszel, önmeg-

1 tartózkodásban, lemondásban rejlő 
erővel is.

Az öt fiút arra szemelték ki, hogy J tiszti legény lesz. Nekem menten egy 
köpcös, élénk szemű, napbarnitotta 
fiú tetszett meg. De rám csak későn 
került a sor, hogy választhassak. 
Jóformán akkor, amikor már csak a 
megmaradt »egy közül« választhat
tam. Azt’ hogy, hogy nem, ép az 
maradt meg, akit legelsőbben is szem
ügyre vettem. Nagy volt hát az örö
möm . .

— Hogy hívnak fiam ?
— Alássan jelentem a hadnagy 

urnák — B. Mihálynak.
— Hát kedvvel lennél-e a legé

nyem ?
Talán nézésemből olvasta ki, hogy 

emberséges ember vagyok. Talán 
egyéb súgta meg neki a sejtést, hogy 
jó lesz emellett a nem éppen gyerek
ember mellett legénynek lenni, mint 
ahogyan én úgy véltem, hogy derék, 
szorgalmas jóigyekezetü s olyan fiú, 
aki előlegezett bizalmamat meg fogja 
becsülni. Nem tudom, hogyan volt, 
de — ma három év múltán megálla
píthatom, hogy nem csalódtunk. Sem
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gazdasági fejlődésének a Balkánon. 
A dunai kérdést, valamint a dobrud- 
zsai kérdést is szabályozza a szerző

dés, amelynek egyes fejezeteit a kö
vetkezőkben ismertetjük:

A diplomáciai viszony helyreállítá
sáról intézkedik az első fejezet, mig 
a második fejezet a román hadsereg 

£ leszereléséről rendelkezik. A szövet
séges hatalmak haderői a megszállott 
lerületeket egy később meghatározandó 

* időpontban fogják kiüríteni. De addig 
a megszállott területek közigazgatása 

:9 román hatóságok kezeibe megy át, 
viszont a román hatóságoknak követ- 

i niök kell a megszálló sereg parancs
nokai által kiadott rendelkezéseket.

A határkiigazitást tartalmazza a 
,'harmadik fejezet. A Dobrudzsa két 
jrészle oszlik. A déli része bolgár 
birtok lesz, mig az északi részét, 

(»egészen a Dunáig, közösen kapják a 
^központi hatalmak. Ennek a közös 
^résznek jelentékeny szerepe lesz a 
H bolgár-török rekompenzációs tárgya
lásoknál. A bukovinai határra eső 
^sarkon kívül a határkiigazitások leg
nagyobb részé Magyarországnak jut. 

/Amit kapunk, azok nem nagyobb 
i ̂ községek es falvak, hanem inkább csak 
' magaslatok és erdők, szóval stratégiai 
biztosítékok. Tehát a határkiigazitás 
nem jelent újabb nemzetiségi vesze
delmet, igen kevés románból lesz ina- 
;gyar állampolgár, inkább csak üres

területeket kapunk. Mindezekért a te
rületekért Románia nem kap anyagi 
kompenzációt sőt — a negyedik feje
zet értelmében — Románia fizet az 
Erdélyben okozott károkért. Megfizeti 
továbbá mindazoknak a vasutaknak, 
épületeknek és befektetéseknek költ
ségeit, amelyeket a román megszállás 
óta román területen építettünk. A ha
diköltségeknek, vagyis a hadvezetés 
állami költségeinek megtérítéséről a 
szerződést kötő felek kölcsönösen le
mondanak.

A megszállott területek kiürítéséről 
rendelkezik az ötödik fejezet, továbbá 
a vasút, a posta és távirda kezeléséről 
a visszavándorlásról, a rekvirálások- 
ról és a megszálló sereg élelmezéséről, 
amely Románia terhére fog történni.

A hatodik fejezet a Dunai hajózás 
szabályozását tartalmazza. Románia 
a központi hatalmak államaival egy 
uj dunahajózási szerződést fog kötni. 
Minden államnak joga lesz ahoz, hogy 
a Dunán hadihajókat tartson.

A zsidók egyenjogúsításáról intéz
kedik a hetedik fejezet, amely kimondja 
Romániában az összes hitvallások 
egyenlőségét. A nyolcadik fejezet a 
gazdasági viszonyok szabályozásáról 

| szól és kimondja, hogy a gazdasági 
kérdéseket, valamint a polgári és hadi
károk szabályozását és a foglyok és 
polgári internáltak kicserélését külön 

i szerződések fogják megálapitani.

iíén, sem Mihály, megszerettük, meg- 
rfbecsültük egymást. És ' úgy érzem, 
».amikor mai tábori kártyáján azt 
polvasom: »Isten vele, szeretném még 
'/viszontlátni a jó főhadnagy uramat«, 
naz a nehéz munkában elfáradt kéz, 
t, amelyben a kis betüvető toll elvész, 
p egy becsületes, tiszta érzésű, magyar 
^szívnek hűséges tolmácsa. S a nagy, 
II itt-ott elrántott hetük, meg ákom-bá- 
j! komok mellett meghúzódik egv nagyon 
p megnyugtató tudat. Az, hogy becsü
li lettel végzett hűséges munkának ju- 
i! talma a megérdemelt megbecsülés, 
h amely — ime — hogy megértésre talál 
t  Mihá’ynál, mai kártyájából kiolvasom.

Hadd szenteljek hát egy pár sort 
ennek az én derék legényemnek, 

i azokból az időkből, amikor a mi sok 
vészen-viharon át való rohanásunk 

>i közben megpihenve, kedves, derűs 
q pillanatok idejét éltük .

Vidéki városkában éltünk. Tető 
& alatt laktunk. Menyezetes volt az 
í ágyam. Igazában sejtelmünk sem volt 
I még a háborúról. Röstellettük már az 
j ügyet. Mihály is, én is, hogy mi ilyen 
i nagy úri módban élünk, mig sokezer 
í társunk nélkülözésekben szenved. El

határoztuk, hogy eljelentkezünk harc- 1 
téri szolgálatra.

Egy szép napon meg is jött az 
elvezényelésem. Valami nyakatekert 
névvel jelölt komandóhoz, amely név
ről kisült, hogy az egy helynek a 
titkos elnevezése. Akkor még a titkos 
megjelölések járták, nehogy az ellen
ség megtudja az esetleg elcsapott 
okmányokból azokat a katonai titko
kat, amiknek a felfedésével sokat 
használhat magának.

— No, Mihály, megjött az elko- 
mandirozás. Te családos ember vagy. 
Jó feleséged, szép kis lányod, neked 
kötelességeid vannak irántuk. Nem 
viszlek el szó nélkül. Határozz. Gon
dolkozz előbb, el akarsz-e jönni ve
lem. Aztán — nem bánom — menj 
haza két napra, beszéld meg a fele
ségeddel is s mond meg, téged, vagy 
mást vigyek-e!

Mihály köhintett. Ballábát előre 
tette, majd meg hátrahuzván a jobbat 
rakta eléje. Alig serkenő kis bajuszát 
megsimitotta. Rám nézett, aztán le
sütötte a szemét. Újabb köhintés. 
Ágyam menyezetét nezte. És szörnyű 
nagy volt az ő zavara.

123.

A keresztyén egyház és 
a házasság.

A házasságkötés legrégibb módja a 
nőrablás volt. A rablást még akkor 
is végrehajtották, amikor a felek a 
házasságra nézve már előre meg
egyeztek.

A nőrablást felváltotta azután az 
adás-vétel. Az ősmagyarok házasság- 
kötésének módjáról a legrégibb tudó
sítás egy Gardézi nevű arab-perzsa 
iró könyvéből maradt ránk s ez a 
tudósítás azt mondja, hogy az ősma
gyaroknál is az adás-vétel volt divat
ban. Ezért beszélünk ma is eladó
lányról, vőlegényről, (vevő legény) és 
vőfélyről (vevő fél.)

Az adásvételt a legény és leány 
apja kötötték meg. A legénynek és a 
leánynak tehát voltaképen beleszólá
suk nem volt. A házasságot róluk s 
nélkülük az apai hatalom birtokosai 
döntötték el igenlegesen vagy nemle
gesen.

S itt mutatkozik épen az egyház 
jótékony s egészséges befolyása leg
előbb. As egyház ismervén a házas
ság komolyságát s minden térre ki
ható nagy jelentőségét, nem nézhette 
sokáig tétlenül azokat a házasságo
kat, melyek a voltaképeni házasfelek 
megkérdezése, egymáshoz való érzé
seik tekintetbe vétele nélkül majdnem

— Ne szólj most egyet se. Ráérsz 
két nap múlva.

— Én el nem hagyom a hadnagy 
urat — mondta — nehezen : Jól 
megvoltunk egymással — vágta ki a 
cibil beszédet — eddig is, nagyon 
sajnálnám, ha nem lehetnék továbbra 
a hűséged legénye. . . De oszt’ hova 
mennénk ?

— A svaimléniába Mihály; ki a 
harctérre.

És huncutkodni való kedvem ke
rekedvén igy folytattam :

— Azzal bizott meg a császár s 
igy szól a parancs, hogy mi is ott 
legyünk, ahol a muszka cárt elfogják. 
Nagy lesz a mi dicsőségünk, ha a 
parancsot teljesíteni tudjuk.

— A muszka cárt!... Elfogjuk?... 
Mi fogjuk e l? . . .  Hát már hogyne 
mennék !

És két nap múltán feleségével, karon 
ülő kis lányával jött vissza falujából.

— Menek, menek a hadnagy úrral. 
A feleségem is igy szereti. Ma mind
nyájunknak kint a helyünk, mindnyá
junknak, aki büszke a magyarságára.

— Csak egyre kérem, — mond a 
menyecske: Majd ha visszagyünnek,



1

124. HARANGSZÓ 1918. május 19.

Üzletszerűen jöttek létre, mert az ilyen 
házasságok a legkevésbé sem nyúj
tottak biztosítékot arra, hogy megkö
tésük nyomán szeretet, boldogság, 
béke és egészséges családi élet épül.

Az egyház tehát elsősorban annak 
kivi vására törekedett, hogy a házas
ság ne pusztán az apák kölcsönös 
megegyezésén, hanem elsősorban a 
házasuló felek, a legény és leány 
egyező elhatá. ozásán alapuljon. Si
került is neki lasanként odanevelni 
a közfelfogást, ahol a házasságot 
végre elsősorban a házasuló felek 
kölcsönös megegyezése és akaratnyil
vánítása köti meg. A szülői korlátozó 
befolyás ezzel nem szűnt meg, mert 
ez nem is volt célja az egyháznak, 
— hanem csupán kellő mederbe szo- 
rittatott.

Ha az egyház többet nem tett volna, 
ezért az egy vívmányáért is örök 
tiszteletet és hálát érdemelne.

De az egyház többet is te tt: ren
det hozott be a házasság cselekmé
nyébe.

Addig ugyanis, mig az egyház ezt 
nem tette, nagyfokú bizonytalanság 
uralkodott a házasélet terén. A tényleg 
létrejött házasságok sehol nyilván
tartva, ellenőrizve nem voltak. Ebből 
pedig különösen örökösödési és va
gyonjogi kérdéseknél nagyon könnyen 
zűrzavar állott elő. De meg egyébként 
is maguknak a házasfeleknek az ét-

deke is azt kívánta, hogy megkötött | 
házasságuk minél szélesebb körben 
ismertté legyen. Evégből az egyház 
lassanként egészen ráteszi kezét a 
házasság kérdésére s a legtisztább 
jóakarattal szabályozni törekszik azt. 
Mindenekelőtt megkívánja, hogy a 
házasuló felek a lehető legnagyobb 

; nyilvánoság előtt, tehát a templomban 
jelentsék ki házasulási akaratukat. 
Majd ehhez járul később az egész 
házassági ceremónia, a pap előtti 
akaratnyilvánítás, az esküvés és anya
könyvezés.

Ugyancsak az egyháznak köszön
hető a házasság szabályozása abból 
a szempontból, hogy kik köthetnek és 
kik nem köthetnek frigyet. Az egvház 
állapítja meg azokat a rokonsági fo
kokat, vérségi kapcsolatokat, amelyek
nek fennállása esetén a házasság tilos. 
Ugyancsak az egyház állítja fel a 
maga kebelében a rendes házassági 
bíráskodás intézményét. Házastársak 
közti perpatvarok elintézése, esetleg 
a válás kimondása egyházi hatóság 
utján történik. A vétkes házastárs 
megfenyitéséről, megbüntetéséről az 
egyház gondoskodik. Az egyház lesz 
ilvkép a családi élet tisztaságának, | 
békéiének főőre.

A házasság ügye ily kép egész ter
jedelmében az egyház hatáskörebe 
tartozott. S nem is bánta meg ezt 

; a házasság; sokkal több szépség,

gyüjienek hozzánk a falunkba először. ! 
Szép omlós kalácsot sütök; tyuk 
hússal, töltött káposztával, meg túrós 
csuszával várom majd. Hadd lássa 
meg az én főztömből az elfogott 
muszka cár, hogy mennyivel jobb 
dolga van itt Magyarországon egy 
szegény becsületes parsszti háznál is, 
mint rengeteg birodalmának fényes 
gyémántu királyi palotájában.

— Persze, persze, majd ha hozzuk 
a muszka cárt!

— Igenis, kérem alássan, mert 
mondta az uram, hogy hadnagy ur, 
meg ő kapták a császártól a paran
csot, hogy fogják el a muszka cárt 
s ezért mennek most a harcok vilá
gába.

...Elmentünk. Mindkettőnket fel- 
bokrétáztak-szalagpztak a szép lá- 
nyok-menvecskék. És a vonat sípolása, 
trüszögő megindulása után kendő 
lobogtatással mondtak Isten veledet 
s nem felejtették el utánunk kiáltani: 
»aztán hozzátok majd közénk is el
az elfogott muszka cárt!. . . «*

Rettentő nehéz napokat éltünk át. 
Se éjjelünk, se nappalunk nem volt.

Éjjel virrasztottunk, nappal aludtunk, I 
pihentünk, ha akadt erre idő.

Az elemózsiával is rosszul állottunk. 
Sokszor nem ért el a konvha, sokszor 
más ok miatt nem jutottunk táplálék
hoz. Mihály mindig »szerzett.« Hol 
tyúkot, hol tojást, hol tejet. Olyan 
helyen is, ahol madár is alig járt, 
nemhogy ember leit volna. Ha meg 
más nem volt, sült krumpli mindig 
volt. Nagy titokban készítette el Mi
hály. Ne tudjon róla senki, mert hát 
ha más ügyesebb a »szerzésben« s 
»elszerzi« előlünk.

Meghagytam neki, hogy délután
3-kor pedig mindig fól keltsen. Meg 1 
is tette.

Eordult azután a világ sora s mi 
újra éjjel alvó nappal dolgozó em
berekké lettünk.

Olyan parancsaink voltak, amelyek 
hajnali 4 órára munkába szólítottak

— Mihály, mától kezdve nem dél
után 3-kor, hanem hajnali 3l/ü-kor 
kelts fel majd Értetted ? !

— Igenis, értettem.
Másnap is, harmadnap is pontosan 

teljesiti a kiadott ordét. Negyedik 
napon roppant óvatossággal lopódzik

igazság, melegség aranyozta be a 
há^as életet addig, mig az egyház 
az ‘őr.

Vége lett azonban az egyházi őr
ködés önzetlenségének, igazságának, 
méltóságának akkor, mikor felütötte 
fejét az áldatlan felekezeti torzsálko- 
dás; vége lett akkor, mikor az egyes 
egyházak nem azt nézték többé első
sorban, hogy az a megkötendő há
zasság helyes és tiszta rugókon 
épül-e fel, hanem mindenekelőtt azt 
bírálták, hogy ez vagy amaz az egy 
ház nyer-e, veszt-e a házasság meg
kötésénél. Különösen nagy romboló 
hatással volt e tekintetben a katho- 
likus papság kíméletlen erőszakossága 
Férfiakat, nőket s gyermekek seregeit 
rabolták el tőlünk a házasságkötésre 
gyakorolt hatalmuknál fogva. Rend
kívül sok igaztalanság, keserűség 
boldogtalanság, békétlenség jutott az 
egyház jogára alatt kötött házassá 
goknak.

Ez a körülmény érlelte meg las
sanként a közvéleményt annak bela 
tására, hogy a házasság nem maradhat 
tovább a versengő felekezeti egyházak 
hatáskörében S az érlelődő közvéleJ s 
meny ebben a tekintetben hatalmas I 
pártfogót talált magában a protestáns i 
egyházban, mert a protestáns egyhá-i í- 
zak eleitől fogva vallották, hogy a i 
házasság voltaképen nem egyházi,,, 
hanem tisztán polgári, állami jellegű aj

nyughelyembe (egy szétlőtt gyár óriá 
kazánjába) s el kezd rázni. Majd krá-B 
kog-köhög, végül csörömpöl és ráz. I 

— Hadnagy ur, hadnagy ur, kérem |j 
alássan még nincs ám felnégy, csa 
három óra, de én már itt vagyok 
Azt gondoltam, ha nem is keltem fel, 
de azért már megkérdem, hogy bá 
félórával előbb vagyunk az időben 
mégis fölköltsem-e már?. . .

(Folyt, köv

O lvassuk  a bibliát.!;

Május

Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a legfőbb k i n c H  
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intézmény s annak szabályozása, el
lenőrzése nem az egyház, hanem az 
állam feladata.

S hiábavaló volt e józan felfogás
sal szemben a katholikus egyház 
minden erőfeszítése, mert e protes
táns evangéliomi felfogás végre is 
győzött s megszületett világszerte a 
polgári házasság.

A házasság ezzel kiesett régi hü 
dajkájának, istápolójának, az egyház
nak anyai öléből. S bármily sajná
lattal nélkülözzük is ma már az 
egyháznak a házasságokra kiható 
közvetlen és szükségszerű befolyását, 
mégis azt kell mondanunk, hogy igy 
van ez jól. Csupán csak egy meg
jegyzésünk volna az egészhez.

Tudvalevő, hogy ma már nem 
■ kényszeríthető senki, hogy egyházilag 
i is házasságot kössön. Mégis sokszor 
. a legkönnyelmübben összeboronált 
i házasfelek is elmennek a templomba, 

ott hüségesköt tesznek az egy élő 
1 Isten nevére, papi áldást kérnek és 
' vesznek, hogy aztán egy-két hónap 

múlva faképnel hagyják egymást s 
feledve esküt, papot, templomot, váló- 

i pert indítsanak, hát ez ellen volna 
nekünk komoly intő szavunk. Ne 
menjen mindenki az anyakönyvveze
tőtől a paphoz. Csak azok menjenek 
a templomba esküdni, akiknek komoly 
szent eltökélésük, hogy örömben és 
bubán, egészségben és betegségben, 
réményteljesülés és csalódás idején, 
mindenképen hívek maradnak egy
máshoz. Ne tegyünk könnyelmű, di
vatnak hódoló üres esküvéseket s ne 
hívjuk ki ezáltal is minduntalan a 
magasságos Istennek haragját! Az 
egyház előtt esküvel kötött házasságok 
legyenek magasabb értékű igazi há
zasságok ! Bohár László.

„ A  le g s z e b b  é le te t  a z  éli, a k i  n em  
m a g ú n a k  é l :  a  le g n y o m o r u lta b b  é le t  
a zé , a k i  c s a k  m a g ú r a  g o n d o l.  “

Luther.

A háború és a politikai 
élet eseményei.

Sem nyugaton a francia fronton, 
sem délen az olasz fronton mindez- 
ideig jelentősebb események nem tör
téntek. A nyugati fronton ugyan óriási 
feszültség tapasztalható mind két rész
ről ; a franciák a Kuniéi hegyért és 
Ypern előtt rettenetes erőfeszítéseket 
fejtenek ki, de a sijcer legkisebb re
ménye nélkül. — Az olasz harctéren 
erős tüzérségi harcok folynak. — 
Ázsiában a törökök újabb győzelmei

arattak az angolok felett. Finnország
ban a helyzet tisztul. 20000 bolseviki, 
miután vereséget szenvedtek letette a 
fegyvert. Ukrániában is rend kezd 
lenni. Itt ugyanis a németek erélyes 
rendszabályokhoz nyúltak, hogy a 
rendes állapotokat helyre állítsák és 
a többi között az ottani hadügymi
nisztert is letartóztatták. A régi kor
mány helyébe egy uj ukrán koalíciós 
kormány alakult és pedig olyan elle
niekből, amelyek a nagyoroszország
gal való szövetségi viszonynak is hí
vei. A németek remélik, hogy az uj 
kormánynak sikerülni fog a békeszer
ződést végrehajtani.

Az antant sajtója tele van ismét 
békeközvetitésekről szóló hírekkel A 
legtöbbet már megcáfoltok, de most 
az a hir táplálja az angol és francia 
lapokat, hogy Guidde tanár, a hires 
béke barát, Herron György amerikai 
egyetemi tanár utján békeajánlatot 
akart vittetni Vilsonhoz. Guidde tanár 
szerint német követelés volna, hogy 
Elszász-Lotharingiát és a breszt- 
litovszki békeszerződést az általános 
béketárgyalásokból kikapcsolják, a 
háború után gazdasági háborút nem 
kezdenek és végül Német országnak 
vissza adják gyarmataikat. Berlinben 
természetesen az egész békeközveti- 
tésröl semmit sem tudnak.

Az angol kormány az elmúlt na
pokban nehéz válságon ment keresztül. 
Egy tábornok ugyanis Maurice levél
ben azzal vádolta meg az egész 
kormányt, hogy egyedül ő az oka az 
angol hadseregben tapasztalható nagy 
rendetlenségnek.

A magyar politikai válság is elin
tézési nyert az elmúlt napokban és 
pedig úgy, hogy a király — most már 
harmadszor — ismét Wekerle Sándor 
miniszterelnököt bízta meg a kormány- 
alakitással. Az ő kinevezése alkalmá
val megjelent legmagasabb kéziratból 
egyrészt az egész nemzet örömmel 
állapíthatja meg, hogy hosszú évszá
zadok után Károly király az, aki a 
magyar nemzeti államot ki akarja 
építeni, másrészt, hogy a megegyezés 
a választói jog terén most már meg 
lesz. Wekerle kinevezése és megegye
zése a választói jog terén két pártra 
osztotta a csak nemrég megalakult 
48-as alkotmánypártot. A többség a 
miniszterelnökkel tart.

A 111-dik Wekerle kormány (e mi
nőségben hatodik) szombaton mutat
kozott be a képviselőházban. Kimarad
tak ezúttal a kormányból: Apponyi, 
Tóth, Földes, Vázsonyi, Eszterházv. 
Az uj Wekerle kormányban vallás- és 
közokt.-miniszter gróf Zichy János,

igazságügyi miniszter Tőry Gusztáv 
lett.

A kormánynak bemutatkozása al
kalmából a többség vezére, gróf Ti
sza István hatalmas beszédet mondott, 
s miután a többség tagjai között a 
legmelegebb támogatást helyezte ki
látásba Wekerle uj kormányának, 
azzal fejezte be szavait, hogy rámu
tatott arra a gyönyörű magaslatra, 
ahová a nemzet a világháború első 
időszakában a tu r u lm a d ú r  s z ú r n y a lú -  
s ú v a l felemelkedett s ahonnan kicsi
nyes torzsalkodásokkal alaposan le
rántották.

Volt ennek a képviselőházi ülésnek 
úgynevezett szenzációja is. Urmánczy 
Nándor pártonkivüli képviselő meg
interpellálta a miniszterelnököt Káro
lyi Mihály gróf ellen irányuló vizs
gálat tárgyában amelyet egy Konsten 
nevezetű állítólagos német őrnagy 
tervezett. A német főkonzuli hivatal 
közlése szerint Konsten ur sohasem 
volt német tiszt, ha cselekedett vala
mit, a hivatalos körök tudomása és 
megbízása nélkül cselekedte.

Az ülés folyamán a honvédelmi 
miniszter törvényjavaslatot nyújtott 
be a katonai személyek és hátrama- 
radottaik a rokkantok, hadi özvegyek 
és árvák ellátásáról.

Politikai körökben örömmel és 
elégtétellel üdvözlik Károly királynak 
német főhadiszálláson való megjele
nését. Ez alkalommal a bajor király 
is ott volt. Ez külsőképpen is azt 
mutatja, hogy a szövetséges hatalmak 
a régi barátság s az összetartozás 
régi érzéseivel vitatják meg és álla
pítják meg katonai és politikai cél
jaikat. A királyt a németfőhadiszállásra 
Hunyady József gróf első főudvar
mester és Burián gróf külügyminiszter 
és Arz báró a vezérkar főnöke kisér
ték el. Buriánt most emelte a király 
grófi rangra.

Részvényjegyzések.
A felállítandó ev. nyomdára április 

18-áig a következő gyülekezetekben 
jegyeztek részvényeket:

1. Győri egyházmegyéből: Győr 
200, Csikvánd 10, Mórichida, Árpás 
54, Tárnokréti 28, Nagybarátfalu 8, 
Lébény 24, Kisbabot 6, Győrszemere 
4, Lovászpatona 60 részvényt.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből : 
Alsólendva 4, Boba 4, Nemeskócs 20, 
Kemeneshőgyész 26, Magyargencs 14, 
Kemenesmagasi 8. Csönge 108, 
Ostfiasszonyfa 12, Nagysimonyi 22, 
Nagysitke 46, Borgáta 40, Duka 2, 
Gérce 18, Vámosmiskei 126, Zalaist-
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vánd 10, Zalaszentgróth 4, P. szent
tamás 9, Celldömölk 4, Kemenessöm- 
jén 2, Vönöck 26 részvényt.

3. Somogyi egyházmegyéből: Gyé
kényes v0, Nemespátró 12, Vése 4, 
Nagykanizsa 100 részvényt.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: 
Bükk 20, Nagygeresd 32. Répceszeme- 
re 4, Nemesládony 4, Pórládony 34, 
Szilsárkány 74, Szilnémeti 26, Beled 
2, Felsőság 2, Farád 60, Rábaszent- 
andrás 16, Sobor 72, Alsószakony 
78, Felsőszakony 156, Tanitó-egylet 
4 részvényt.

5. Soproni felső egyházmegyéből : 
Ágfalva 24, Sopron 48, Soproni ta
nárok 16, Petőfalva 24, Balf 10,

6. Tolnai egyházmegyéből: Belecs- 
ka 6, Keszőhidegkut 2. Csikóstöttös 
6, Ág 10, Tekés 2. Hidas 4, Bolmány 
4, Magyarbóly 8, Kácsfalu 8, Gyönk 
6, Kötse 14, Pécs 16, Ráczkozár 8, 
Kölesd 30, Sárszentlőrinc 32, Tolna- 
némedi 2, Kalaznó 6, Szárazd 8, 
Mucsfa 4, Ráczalmás 2. Tab 10, Dom
bóvár 6 részvényt.

7. Vasi felső egyházmegyéből: 
Szentgotthárd 48, Kukmér 70, Né- 
methidegkut 6, Kőszeg 258, Örisziget 
110, Ókörtvélyes 24, Borostyánkő 
336 részvényt.

8. Vasi közép egyházmegyéből: 
Battyánd 56, Bodáhegy 6, Kórmend 
86, Sárvár 134, j Örimagyarósd 6, 
Uraiujfalu 122,.yMeszlen 52, Szom
bathely 26 részvényt.

9. Veszprémi egyházmegyéből: Ho- 
mokbödöge 12, Nagygyimót 6, Som- 
lószpllős 2, Sur 2, Papa 70, Gecse 
4, Marcalgergelyi 10, Nagyalásony 14, 
Dabrony 2. Vanyola 6, Bakonyszent- 
lászló 10, Bakonytamási 2, Bakony- 
mszombathely 6, Sikátor 2, Öskíí 8, 
Zalagalsa-Rigács 10. Várpalota 10, 
Kerta 10, Ajka 94, Külsővath 2, La- 
joskomárom 2. Hánta 92 részvényt.

10. Zalai egyházmegyéből: Szent- 
antalfa 2, Keszthely 32, Kapolcs 2, 
Alsódörgicse 6 részvényt.

Dunáninneni egyházkerületből a 
felsőkomáromi egyházmegyében : Szé
kesfehérvár 22, Pusztavám 20, Szend 
4 részvényt.

A bányai és tiszai kerületben eddig 
összesen 104 részvényt jegyeztek.

Ez a névsor minden bizonyára so
kaknál csodálkozást fog kiváltani. 
Mert hiszen a mi az itt feltüntetett 
gyülekezeteket illeti, nincs meg az 
annyira kívánatos arány az egyes 
gyülekezetek lelkesedése, öntudatra 
ébredése között. Mi a magunkrészéről 
minden egyes gyülekezetben a leg
parányibb jóakaratot is a legnagyobb 
hálával vesszük. Sokkal fájdalmasab

ban érint bennünket, hogy sok gyü
lekezet egyáltalán nincs bent a név
sorban. Mikor ünnepelhetünk mi már 
egyszer igazán pünkösdöt? Mikor jön 
el hozzánk immár az egyet értésnek, 
az egy akaratnak lelke ?

Öiérzetes evangélikus az evangé
likus sajtót pártolja!

A könyörületes leányka.
Megy a kis lány iskolába 
Lépéseit szaporázva;
Útközben a templom előtt 
Egy siró lánnyal összejött.

Szánakozva néz reája,
Bizonyosan szegény árva; 
Szeretettel megszólítja, 
Részvétével boldogítja.

Miért sírsz oly keservesen,
Mondd meg nekem én édesem ; j 
Jó szülőid elhaltak tán,
S itten hagytak téged árván ?

Apám meghalt a csataban,
Édes anyám bánatában ; 
így maradtam árvaságra,
Segélyt jó szivektől várva.

Fölvagyog a kis lány arca,
A tarsolyát bontogatja;
Előveszi kis kenyerét 
S az árvának adja felét.

Fenn, a fényes mennyországban 
Gyönyörködnek a kis lányoan ; 
Nemes tettét most Írják be 
Az angyalok szent könyvébe.

Hajas Kálmán

„Csak az önzőnek nincs vigaszta
lása e földön.“ Br. Eötvös József.

H -  H Í R E K ,  -h
Az  e g y h á z  köréből .
Olvasóinknak, munkatársainknak, 

vitéz katonáinknak, sebesült hőse
inknek boldog pünkösdi ünnepeket 
kívánunk.

Halálozások. Beniczky Árpád, a dunán- 
tu.i egyházkerület felügyelője, életének 70. 
évében elhunyt.

Sass Lajos, zalagalsar tanító, a 20. 
honvéd gyalogezred zászlósa a kisezüst 
vitézségi érem tulajdonosa, a harctéren 
szerzett betegségében 43. éves korában 
elhunyt.

Gretzmacher Frigyes, nyug. lelkész-es
peres április 16-án,_ életének 70. évében, 
Késmárkon elhunyt. Áldott legyen emlékük !

Jubileum. A lugosi ev. egyház április 
28-án ünnepelte felügyelőjének, viszáki 
Patyánszky Elek nyug. főispánnak egyház- 
felügyelővé történt Megválasztása 50. évfor
dulóját.

Adomány. Báró Solymossy Lajos a 
szepesi „Bethánia“ céljaira 5,000 koronát 
adott.

A tábori lelkészek köréből. Vietorisz 
László tábori lelkésznek a király az ellen
ség előtt való önfeláldozó szolgálati elis
meréséül a Ferenc József-rend lovagke
resztjét a hadiékitniénnyel adományozta. — 
Fenyves János, teszéri s. lelkészt behívta 
a hadvezetöségtákori lelkészi szolgálatra. — 
A békéscsabai tartalékkórházban Zoltán 
Emil, nagyszénási lelkész teljesiti a tábori 
lelkészi szolgálatot. — Holleruug Richárd 
tábori lelkészt Pólából Sopronba helyez
ték át.

Házasság. Baráth József tnérgesi lelkész 
április 30 án házasságot kötött Haiszer 
Arankával, Haiszer Henrik paksi ev. tanító 
leányával

Horvath Lajos gyékényesi lelkész május 
14-én esküdött Örök hűséget S'ráner Mar
gitnak Sopronban.

Lelkészavatas Gandi László, Pozsony
ban végzett lelkészjelöltet április 27-én 
avatta föl lelkészi szolgálatra Sopronban 
Kapi Béla, dunántúli püspök. Az uj lelkész 
a soproni s. lelkészi állásra nyert meghívást. 
Kisérje az Úr áldása !

Választás. A hegyaljai egyházmegye 
Zsadányi Róbert, vanki gvül. felügyelőt 
választotta felügyelőjévé. Legyen áldott 
munkája!

Felügyelő-iktatás. A sárszentlőrinci 
egyház felügyelői székébe ápr. 28-án iktatta 
be Horváth Sándor paksi föesperes boldog 
emlékű Fördős Dezső utódául dr. Pesthy 

. Pál kir. törvényszéki elnököt. A komoly, tar- 
: talmas és általános bizalmat ébresztő szék- 
' foglaló után a lelkész az egyházközség,
1 négy virágcsokros gyermek a gyülekezet 
I kicsinyei, a lelkész neje pedig a Nöegylet 
j nevében üdvözölte az uj egyházfelügyelőt 
í sokatigérö munkássága kezdetén. Az uj 
i felügyelő a nap emlékére 200 K. adományt 
I juttatott a gyülekezet orgonaalapjának, 100 
i K-t a Nőegyletnek, 50 K-t a férfi Dalkör- 
j nek — Istennek kegyelme legyen az uj 
í egyházvezérrel!

Hadirokkantakért. A magyarkereszturi 
evang. nöegylet a hadirokkantak felsegé
lyezésére szépen sikerült vallásos estélyt 
tartott. Az estélyen Gaál József s. lelkész 
imával, Bö,tös László lélkesz pedig szabad 

j előadással (A honszeretet) működött közre, 
í Németh Margitka és Szántó Mariska szép 
■ szavalata s Kiss Ilonka felemelő szólóéneke 

töltötte ki a programot.
jubileumi ünnepélyek és alkotások :

! Köszegdoroszló-Cák leányegyházközségben 
j a reformáció 400 éves emlekiinepe alkal- 
i mából orgona alapra a következők ada

koztak :
Kőszegdoroszló. Ujtz István, Széler Gyula 

I 60—60 K, Czügödi Janos 50 K, if. Torda 
í István 72 hsz. özv Haramia Istvánné 11 hsz.
| 40—40 K, Kutschi András, if. Torda János 
: 30—30 K, Bögöthy Lajos, Haramia István 

22 hsz. Petrovics Mihály, özv. Pongrácz
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Jánosné, Bencze István, Haramia Mihály, 
I Kajtár Lajos, Boros Sándor, özv. Kolman 

Jánosné 20—20 K, Haramia István 61 hsz. 
)5 K, Nagy Mihály, Kolman Mihály, özv. 
Pongrác?. Mihályne, Snapor Gyula 12—12 K, 
Nagy Ferenc, IOrda István 66 hsz. S. Torda 
János. Parajoz István, Parajoz István 73 hsz. 

i özv Varga Istvánné, Pelrovits János, Ha
ramia István 1 hsz Torda Istvánná 5 hsz. 
id. Torda János, Torda Sándor, if. Snapor 
István, Snápor István, Kolman Istvánné, Ha
ramia Sándor, Nagy Sándor, Pongrácz Já 
nos, Pongrácz István 42 hsz. Pongrácz 
István 10—10 K, Kolman Sándor, Kolman 
János 8 - 8  K, Czügödi Mihály 7 K, if. 
Bencze Istvánné, Borbély István 6—6 K, 
Kis Jánosné, Hálák Janos, Mihácsi Jánosné, 
Nihácsi Pál, Snápor János 5—5 K. Össze
sen : 803 K.

Czák. Kiss Ferenc 40 K. özv. Torda 
Jánosné, özv. Hód Mártonná 30—30 K, 
Varga János 26 K, Héra János, Gazdag Já
nos 25—25 K, Varga Jánosné 23 K, Kovács 
József, Héra Mihályne 20—20 K, Strákay 
István, Sebestyén Mihály, Horváth AAihályné, 
Haramia István, Horváth Jánosné, Gazdag 
Gyuláné, Hód Jánosné, Major Samuné, Ta
kács János, Héra Mihály, Boros János, 
Pontyos Vendelné, Torda Gyulané, Horváth 
Rozália, Sodics Lidia 10—10 K, Boros La
jos, Kemény Antalné 6—6 K Összesen 411 K. 
Fgyütt 1.214 K.

A hantai gyülekezet gyűjtése Luther- 
alapra. A hántai gyülekezet a ref. 400-dos 
évfordulóját október 31-én ülte meg. isten
tisztelet után díszközgyűlést tartott, melyen 
a nagy évforduló emlékezetét jegyzőköny
vében is megörökítette. A gyűlésen olvas
tatott a ref. 400-dos emlékére létesült 
gyülekezet fentartási Luther-alap gyűjtőivé. 
A befolyt adományok a következők: Tur- 
csányi Géza es neje, Molnár Gyula ICO—100 
K, Németh József 54 K, özv. Farkas 
Sándorné, özv. Farkas Istvánné és özv. 
Susa Mihályné 50 - 50 K, Konfirmandusok 
adománya 45 K, özv. Paréj Józsefne 33 K, 
Farkas István, Haftl Gyula és neje 30—30 K, 
Sokoray Bálint, Farkas Lidus, Ormosi Ernő, 
Kovács István, Kovács Ferencné, Marcsa 
Mariska ev. ref. 20—20 K, Már Józsefne 
14 K, Barányi Mártonná és Varga Józsefné 
12—12 K, Letenyei Jar.os és neje 11 — 11 K, 
Bakos Mihály, ílaftl Kálmán, ifj. Molnár 
József, Bakos Mihályné, Kovács Istvánné, 
Szakái József és neje, Kovács M. József 
10—10 K, Kórodi István és neje 8 - 8  K, 
Horváth Mihály 7 K, Matcsa József ev. ref. 

i özv Kórodi Józsefne. Török Ltvánné, Szakái 
István, Szakai József, Szakái Miska, Csiszár 
Bálintné 5—5 K, özv. Bocska Mihályné, ifj. 
Kórodi Istvánné, özv Kórodi Mihályné, Kó- 

i rodi P. Józsefné, Szabó András, Krall Ká- 
rolyné, László József 4—4 K, Schöpf Kálmán, 

l özv. Molnár Sándorné, Szabó László, Hor
váth Benőné, Kórodi P. Jó séf, Parej Er
zsébet 3 — 3 K, B. Kovács Józsefné, Hauzer 

I Ferencné ev. ref. özv. Haiti Józsefné, Molnár 
• Pálné, ifj. Imre István, Major Mihályne, 

Molnár István, Molnár István, Molnár Ist
vánné, Fodor Andrásné róm. kát. Molnár 
Mihály, id, Horváth Erzsiké, Kovács M. 
Józsefné, Fábián Jánosné ev. ref., Szűcs Mi- 

I hály, Bertalan Józsefne, Varga Józsefne, 
Schloss Sándor izr. 2—2 K, Szabó Teréz, 

! Szűcs Józsefné, Szente Sándor, Barabás 
I Mihály, Paréj Istvánné, özv. Horvath Mi- 
I hályné, Balog István Balog Erzsi, Balog 
l Zsófi, Baranva Istvánné %v. ref., Imre San- 
► dorne ev. ref, Kórodi Jánosné, ev. ref., özv. 
I Bertalan Istvánné, Takacs józsefné, Kovács 
í Istvánné ev ref, Takács Mihályné, Takács

Zsófi, Szűcs Pálné, ifj, Takács Zsófi, ifj. 
Molnár józsefné, Horváth István, Wéber 
Györgyné róm. kát, Major Józsefné ev. ref., 
Bertalan Istvánné, Zámbö György. Kovács 
Péterné. Barabás Sándor, Barabás Juli. 
Imrék Mártonná, Hanák Pál, Horváth Mar
csa, ifj László József, özv. Kálmán Sán
dorné, Markbreiter Jakab izr., Kórodi Anna, 
Kórodi Marcsa, Barabás Bözsi, Kórodi 
János, Kórodi Rozi, Kórodi Pista. Major 
Juli, Korodi Lidi, Kórodi Juliska, Kovács 
Mihályné, Kovács M. Julcsa, Kórodi P. 
Jóska, Letenyei Zsófi és Letenyei Juli 1 — 1 
K, Varga Kovács József 2 K, Kovács Lidi, 
Kovács Böske, Kovács Juli I K

A magtár alapítók a ref 400-dos évfor
dulójának emlékére testvéri érzületből a 
magtárt mintegy 6.000 korona értekben 
átruházzák az összgyülekezetre.

A ref. 40 -dós emlékére özv. Farkas 
Sándorné egy szép keresztelő készletet 
ajándékozott a gyülekezetnek.

Az o r s z á g b ó l .
Tanács a burgonyatermelőknek. A

mezőgazdaság egyik érdemes szakértője, 
Betegh Pál, arra hívja fel a gazdák figyel
mét, hogy amig nálunk a közellátás karára 
a burgonya nagyját egészben vagy ketté- 
hasitva ültetik el, a sokkal praktikusabb 
németek a burgonya külső testén mutat
kozó csirás mélyedéseket 15—20 miliméter 
szélességben és egy centiméter mélységben 
körülmetszik, kikanyaritják és az igy nyert 
gumós .hurgonyadarabkákat ültetik el a 
földbe. Ilyen gumós darabkát négyet-ötöt, 
sőt többet is lehet orsóvégszerü alakban 
kikanyaritani a nagyobb burgonya meg
felelő részeiből, s igy még mindig bőven 
marad fogyasztásra is belőle. Ezzel a ta
karékos és a termésre inkább kedvező el
járással rendkívül nagy burgonyamennyiség 
maradna meg a közfogyasztás számára.

Magyarország háborús adóssága. A 
magyar állam háborús kiadása ma 750—800 
millió korona havonta. Magyarország há
borús adóssága jelenleg 26 milliárd, vagyis 
huszonhatezermillió korona

Drága bikák. A mezöhegyesi állami 
birtokon a kincstár száztizenkilenc fölös
leges bikát árveieztetett el Egy-egy állat
nak a kikiáltási ára 2 800 korona volt. Az 
első megszólaló már 10.000 koronát Ígért. 
A versenynek azután az volt a vége, hogy 
a bikák egynémelyikéért 22.000 koronát 
fizettek. A kincstár ily módon szinte várat
lanul jutott egymillió 200 ezer korona bevé
telhez.

Benzinbeszerzés. Azok a mezőgazda
sági motortulajdonosok, akiknek benzinre 
van szükségük a csépléshez, ebbeli igé
nyüket a m. kir. földmivelésügyi minisz
térium XII. A—2. ügyosztályánál jelentsék 
be, legkésőbb május hó végéig, a benzint 
szállító gyáraknál, illetve cégeknél kapható 
szokásos űrlapokon A bejelentéshez ható
sági igazolás okvetlenül szükséges A gaz
dák az üres hordókat sürgősen küldjék 
vissza a benzint szolgaitató cégekhez, mert 
ellenkező esetben a szállítás egészen el
marad s az emiatt tett panaszokat termé
szetesen nem veszik figyelembe.

Statárium a szökött katonákra. Rög
töni agyonlövéssel büntetik a katonai ható
ságok azokat a katonákat, akik szökés biin- 
reszesség bűntettet követték el Megjegy
zendő azonban, hogy azok a katonaszöke
vények, akik önként jelentkeznek, nem 
kapnak halálbüntetést. A két első ilyen

halálos ítéletet legutóbb hajtották végre, 
egy 20 éves és egy 21 éves közlegényen, 
Budapesten a Ferenc József laktanyában. 
Az elítéltek közül az egyik hatszor, a má
sik hétszer szökött meg.

Megjelent a cipörendelet. A cipők el
adása és vásárlása május 15-töl kezdve 
c-akis cipóutalvány alapján történhetik. 
Cipőt venni és eladni csak a rendeletben 
megállapított maximális árakon szabad. 
Eladóra és vevőre egyformán fogház vár, 
ha kijatsza a rendeletéi. Az uj maximális 
árak a következők : Gyári üzemben készült 
cipőknél . Férfi munkáscipő (három minő
ségben) 5 4 -5 6  K. Női munkáscipő kicsiny
ben (háromféle minőségben (51—57—63 K. 
Fűzős férficipő kicsinyben 6825 és 77 K 
Férfi félcipő 64 50—73 25 K Női cipő, ma- 
gasszáru 65 77—74 50 K. Női félcipők 62— 
70-75 K. Gyermekcipő, magasszáru (szám 
és minőség szerint) 37 20—60 75 K. Gyer- 
mektélcipö, ugyanígy 34 75—58 30 K. Kis
iparosoknál mérték után rendelt, teljesen 
bőrből készült, varrott cipők maximális ára 
kicsinyben való eladásnál (háromféle minő
ségben) a következő : Férficipö, magasszáru 
140—150—165 K. Férfi félcipő 130—140— 
155 K. Női cipő, magasszáru 135—145— 
160 K. Női felcipő 125-135—150 K. Sze
ges cipők, magasszáruak 120 130—145 K.
Félcipők 110—120—135 K.

A n a g y  v i l á g b ó l .
A hős repülőtiszt halála. Báró Richt

hofen Manfréd, német repiilöszázados, hősi 
halált halt. A szivenlőtt hős gépével együtt 
az angol frontra zuhant, ahol nagy katonai 
pompával temették el az angolok. A gyász- 
szertartást angol lelkész végezte, az angol 
léghajó-testület hat tisztje bocsátotta a hőst 

- sírjába s német kokárdákkal diszitett ko
szorúkkal ékesítették koporsóját Az egyik 
koszorú fölirata ez volt: „Vitéz és méltó 
ellenfelünknek“.

A bolgár nemzeti sajt. Bulgária a juh
tenyésztésnek hazája. Általában minden 
háztartásra 20—25 juh esik, de vannak 
gazdák, akiknek több ezer főből álló nyá
juk van A juhtej a bolgár nemzetgazdaság
ban igen nagy szerepet játszik, ebből ké
szítik a kaskaval sajtot. A mi Bulgáriában 
járt katonáink közül is sokan megszerették 
a kaskaval-sajtot

Ferenc Ferdinánd merénylője meg
halt. A theresienstadti fegyházban meghalt 
Princip, Ferenc Ferdinánd főherceg merény
lője. Ö volt a sarajevói gyilk >s bomba- 
merénylet végrehajtója, akit annak idején 
csak fiatal kora mentett meg a halálos 
ítélettől.

Orosz foglyoknak nem lehet távira
tozni. Mivel Oroszországgal a hadi fog
lyoknak szóló táviratok részére az eddig 
Svédországon át fönnállóit ut megakadt és 
mivel a közvetlen távirati forgalom fölvé
tele iránt a tárgyalásokat még nem lehetett 
befejezni, további intézkedésig Oroszor
szágba hadifogoly táviratokat nem lehet 
küldeni.

Húsz milliós alapítvány. Svédországot 
most egy újabb óriási alapítvánnyal aján
dékoztak meg, amely még a hires Nobel- 
alapitványt is fölülmúlja. Az alapítványt a 
stokholnn Enskildu bank igazgatója, Wallen
berg tette: húsz millió svéd koronát tett 
le, hogy ennek a kamatait különböző mű
velődési, jótékonysági és vallási célokra 
fordítsák.
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Nyilvános nyugtázás.
A dombóvári ág. hitv. evang. missziói 

egyházközség templomalapjára újabban a 
következő adományok érkeztek: Szepes- 
bélai evang nőegylet gyűjtése 26, Ostffy- 
asszonvfai egyházközség gyűjt. 92 74, Ká
rolyi Endre Ostffyasszonyfa 5, Szontagh 
Aladár Rozsnyó 3, Ikladi egyhk. 2. Ipoly- 
veczei egyhk. 25, Iglói egyhk. 32, Luczfalvai 
egyhk, 5, Resiczabányai cyámintézet 3, 
Szendi egyhk. gyűjt. 51 70, Tiszai evang. 
egyházkerület Nyíregyháza 20, Körmöcz- 
bányai egyhk. 5, Zayugróczi egyhk. 15. 
Toporczi egvhk. gyűjt. 30 Felsöpetényi 
egyhk. 34, Pécsi egyhk. 50, Lajtaujfalui 
egyhk. 3, Frank Károly lelkész 2, Szucsányi 
egyhk. 5, Modory gyámimézet 4, Gyönki 
egyhk. 8, Szabadd leányegyhk gyűjt. 60, 
Magyarszombathelyi egyhk. gyűjt. 100, 
Mergl János Kaposszekcsö 3, Cserepesi 
egyhk. gyűjt. 56, Nógrádszennai egyhk 5, 
Székesfehérvári tanuló ifjúság adománya 3, 
Kaposszekcsői egyhk. gyűjt. 314, Légrádi 
egyhk. gyűjt. 18, Alsórellői egyhk. 4, Fel- 
söbotfalui egyhk. 2. Delinga Sámuel lelkész 
1, Gyékényesi egyhk, gyűjt. 8619, Restéri 
és Pétermányi egyházközségek adominya 
3, Soproni evang. tanítóképző-intézet gyűjt. 
43-60, Vadosfai anyaegyhk. gyűjt. 10. Lel- 
készi hivatala 4. Mihályi leányegyhk. gyűjt. 
20. Kisfaludi leányegyhk. gyűjt. 20, Gyórói 
leányegyhk. gyűjt. 1Ö, Zsebeházai leány
egyhk. gyűjt. 10, Magyarkereszturi leány
egyhk. gyűjt. 40. Potyondi leányegyhk. 
gyűjt. 3150, Birkenstock István Szabadi 5, 
Sax Ferenc Győr 10, Render István Kapos
szekcsö 10, Render Henrik Kaposszekcsö 
10, Bausz Boldizsár Kaposszekcsö 10, 
Csikóstöttősi egyhk. gyűjt. 506, Mucsfai 
egyhk. 50, Beszterczebányai egyhk. 5, 
Kácsfalui egyhk. adománya 10, Gyáminté
zetének adománya 10 Bolmányi leányegyhk. 
adománya 10, Póniki egyhk. 5, N. N. 6, 
Gehring Dánielné Szabadi 10, Arnóti egyhk. 
gyűjt. 85 Korona.

Fenti összegeket hálás köszönettel nyug
tatja az egyházközségi elnökség. —

A tési tüzkárosultak részére a következő 
adományok folytak be. Jákab Imréné, Nagy- 
geresd — ruhanemű. Szakács Erzsi, Pápa 
10, Hattyufy László, Aba 5, Karsay Imréné, 
Beled 10, Turcsányi Géza, Farád 10, Tur- 
csányj Gábor, Csorna 25, özv. dr. Kakucsy 
Sándorné, Herend 4, Tóth Gizella, Beled 
10, Nagykárólról: Lengyel Ferenc 10, Len
gyel István 5, özv. Élesné 3, Nagyköcskröl: 
Király Elekné, Pordán Jánosné 6, Vajda 
Borcsa 10, Bolla Sándorné, özv. Czirok 
Ferencné 5—5, Böröcz Károly né 6, özv. 
Vajda Mihályné 4, Pordán Józsefné 2, 
Ajkáról: Pintér Sándor 20, Tolnainé : Pin
tér Erzsi, Bátsi József, ifj. Papp Gábor, 
id. Papp Gábor, Nagy Eszter, Somogyi
Zsigmond 10—10, ifj. Bene Sándor, Szájli 
Dániel 5—5, Tóth Dánielné, Horváth Gyula, 
Horváth József, Pável Mihályné Szőke
János, Nagy Gábor 4—4, Sülé Imre, Bene 
Károly 3—3, Antal István, Sólyom Gyula, 
Rózsás Pál, Kéri Imre, Csizmadia Lajosné, 
Cser András, Tolner Dániel, özv. Szabó 
Károlyné, Nagy Sándor, Síkos Gyula, Csö
bör János, Kiss Ernő, Hajas Gábor, 2—2, 
Horváth József. Szűcs Imréné, Horváth
Sándor, Csöngei János, Kéri Károlyné,
Hajas Sándor, Antal Lajos, Trsztyenik K. 
Csizmadia Dániel, Rózsás Dániel, Bolla 
Dániel, Vörös Károly, Szájli József, Bödecs 
Sándor, Szalay János, özv. Gazdag ístvánné, 
id Kovács Sándorné, Kovács Gabor 1 — 1

HARANGSZÓ.

K. Bolla János, id. Síkos Sándor 80—80, 
Szabó Imréné 60. Kovács László 40 fill.

Nemescsáról: id. Boros János 10, Sop- 
ronnémetiből: Nagy Gábor, Gönve Sán
dorné, Sebestyén István, Bors Sándor, 
Pénzes Bálint 1 — 1 K S/ilvásv Dénes 80, 
Szabó Mihály 60, Nagy Lajos, fjagv Kálmán 
5ü—50, Szabó Sándorné, Lukacsi Ján isné 
30—30, fill. Bobaról : Pulay Gabor 25'90, 
Sárvárról : Dubovay Gezané 10, Magyar- 
szombatheiy egyházközség és fii iáinak gyűj
tése : 225 20, Balatonfüredröl: özv. Görög 
Lajosné 4 K.

A megtiató módon megnyilvánult sz i.es 
részvétért fogadják a nemeslelkü adakozók 
hálás köszöne.ünket. Görög Ernő lelkész.

Egy részvény ára 25 korona.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, m ert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten .“ 
Zsid. lev. XIII., 16. v.

A HARANCiSZÓ terjesztésére eddig 
befolyt: 1233 62 K. Újabban adakoztak: 
Ev nöegylet adom. Kisfalud 15 14 K, özv. 
Kiss Pálné Sárvár, Csajbók Lidiké Szom
bathely 10—10 K, A Harangszó olvasói 
Bakonytamási 6 90 K, Ev. gyülekezet adom. 
Légrád 6 40 K, Benko Györgyné Sárszent- 
lörincz 6 K, Szíj János Lébény, Kovács 
Sándor, Németh Gyula Szekszárd, Szek
szárdi egyház adomanya, Mesterházy Vilma 
Nemeshollós 2—2 K, Kuzma István ev. leik. 
Domonkosfa, Ábel Miklósné Kula, Piri 
Endre Monor 1 40—L40 K, Horváth Ká
roly, Kovács Sándor Lébény 1 — 1 K, Kiss 
Józsefné Turaharaszt, N. N Orosháza, 
R. I Budapest, Koller Péter Sqmogyszil, 
N. N. Kisszalatna 40—40 f. Összesen: 
1306-26 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt: 4056 
K. Újabban adakoztak: Lébényi iskolai 
ünnepély jövedelme 6410 K, Baumgart 
Jánosné Dombóvár 20 K, Lébényi evang 
egyházközség adománya 6 K. Összesen : 
130-66 K.

Hadi árváknak eddig befolyt: 108 30 
K. Újabban adakoztak: Lébényi isk. ünne
pély jövedelme 50 K, Kocsis Jánosné Bük, 
Kovácsics Boldizsár Szilsárkány 10—10 K. 
Összesen : 178 30 K.

Vak katonáknak eddig befolyt: 12250
K. Újabban adakoztak: A gércei ifjúság 
adom. 80-80 K, Lébényi ev. egyházközség 
adom 36 K, Kovács jánosné Bük, Ková
csics Boldizsár Szilsárkány 10—10 K, E.
L. Edve 5 K, Petrovics Ferencné, Petrovics 
Jánosné Gór 2—2 K. Összesen : 268‘30 K.

Rokkant katonáknak eddig befolyt: 
33 K. Újabban adakoztak: Ev. nőegylet 
adom. Kisfalud 100 K, Lébényi ev. egyház- 
község adom. 41 K, Kovácsics Boldizsár 
Szilsárkány 10 K. Összesen: 184 K.

Hadifoglyoknak adakozott : Lébényi 
ev. egyházközség 150 K. Összesen 1 50 K.

Erdélyi menekülteknek adakoztak : 
Kovácsics Boldizsár Szilsárkány 10 K, Lé-
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bényi ev. egyházközség adománya 6 K. 
Összesen : 16 K.

Kárpáti falvak felépítésére adakozott: 
Lébényi evang egyházközség 15 K. Össze
sen : 15 K.

Ev. nyomdára eddig befolyt: 12 K. 
Újabban adakoztak : A Harangszó olvasói 
Bakonytamási 16 K, Ambrus Sámuelné 
Kemenesmihályfa 10 K. id. Mlinárik Ist
vánná Sur 5 K, ifj. Mlinárik Díváimé Sur 
4 K. Összesen : 47 K.

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban ? Fizessen számára elő a HA
RANGSZÓRA. Vigasztalást, szórako
zást küld neki minden egyes számmal.

Egy magyarul tudó főiskolai hall
gató a szünidőre nevelői, vagy taní
tói állást keres. Cim a kiadóban.

Sopronmegyei szép vidékü község
ben, vasútállomástól gyalog negyed
órányira, félemeletes, 3 szobás uriház 
mellékhelyiségekkel, nagy gyümölcsös 
— és konyhakerttel, baromfiudvarral 
együtt eladó. A községben van evang. 
templom és iskola. Cim a kiadóhi
vatalban. 1—2

Vizsgái jutalomkönyvek.
A legszebb, leghasznosabb és az 

országban legolcsóbb ajándékkönyv a

„Protestáns Család és iskola“
12 kötete, melyet addig, amig a kész
let tart a régi árban szállítok.

Egy-egy kötet ára csinos vászon 
kötésben 120 K, diszkötésben 180 
K, Portóra kötetenként 20 fill, a 12 
kötet megrendelésén 120 K. küldendő-

1. Pósa Lajos-. Arany liget. (Versek.) 
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 
v o l t . . .  (Mesék.) 3. Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék) 4. Hamvas József: 
Mesés történetek. (Ifjúsági elbeszélések.) 
5. Borsos István: A gályarabok története. 
(Egvháztörténeti munka.) 6 Dr. Masznyik 
Endre: Képek az ókori keresztyén egy
ház történetéből. 7. Gyurátz Ferenc: 
Hősök kora. 8 Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Kisregény.) 9. Babay Kálmán : 
Nádfödeles házak alatt. (Falusi történe
tek.) 10. Stráner Vilmos: A biblia az élet 
könyve. (Ismeretterjesztő.) 11. Farkas Mi
hályné. Történetek az életből. (Elbeszé
lések érettebb ifjúságnak és felnőtteknek.) 
12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.) Mindezen könyvek 
egyenkint is megrendelhetők.

Vizsga'apok (magyar, német és dik- 
tandó) 100 drb. 6 kor.
WELLISCH BÉLA k ö n y v k e re sk e d é sé b e n  

Szentgotthárdon .
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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E lő f i z e té s i  á r a  8 6  s z á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 8 0  r, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  L O V Á S Z P A T O N Á - r a  ( V e s z p r é m  m e g y e ) ,  e l ő 
f i z e t é s i  dijak, r e k l a m á c i ó k  a  H A R A N G S Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D - re .  k ü l d e n d ő k .  E lő f i z e té s t  e l f o g a d  minden ev. l e lk é sz  és tanító.

::
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„ N e m  k é s l e k e d i k  az e l l e n ,  a ki g y ű l ö l i  ő t . . . “ 5 Mózes 7, 10.

T A R T A L O M :  T.-né Munkácsy E . : Jól tu d om .. .  Ü zenet . . .  — Czipott G . :  Amíg nem késő! — Pusztulunk, veszünk. — Üres 
lapok. -  Oroszországi foglyainkról. — E. J. : Luther és a gyermekek. — A háború és a politikai élet eseményei. — Br. Podmaniczky 
Pál: Ziegenbalg Bertalan. — Rábai Z s .: Levél a harctérről. — Tárca : Csik M .: Orgona. — Koritsánszky 0 . : Mihály azénhü legényem-

J ó l  t u d o m  . . .
Jói tudom, hogy nem segit rajtam : 
Ha bus panaszra nyílik ajkam.
Zokog a fájdalom a íelkembőí 
Es kicsordul a könny szememből.

Ha két  s z e m e m b ő l  k ö n n y p a t a k  fakad ,  
Ha f á j d a l m á b a n  e szív m e g s z a k a d ,
Ha feltárom ezerszer sebem :
Másként Uram, akkor se tész velem,

Tövissel vert, nehéz az én utam . . . 
Csak adj! Csak adj hozzá erőt Uram! 
Hogy szememet hittel függesztve rád : 
Megjárhassam végig a —  Golgotát I 

*

Ü z e n e t . . .
Még az ősszel jött üzenet nékem,

) Onnan Pelül-ról hervadt levélen.
5 Borús alkonyban —  avaron járva —
? daliamra dobta sirószél szárnya, 
r — És én megériém —  hogy az ne-

[kem szól. . i—

i —  Csak ennyi volt — és igy szólt a
[híradás:

Tavaszra nyár jön —  s nyárra hervadás. 
—  Készülj I

Tőthné — Munkácsy Eleonóra.

Amíg nem kesö!
A háború kétségkívül a bűnös em

beriség legnagyobb átka. Mennyi vér, 
mennyi könny, mennyi borzalom, 
mennyi nyomor, fájdalom, éhség, me
zítelenség fűződik nevehez. De ebből 
a legnagyobb átokból is áldás fakad
hat reánk, az isteni gondviselés e 
szomoru alkalommal is a keserűből 
édeset, a szerencsétlenségből szeren
csét készíthet számunkra, ha a nagy 
világeseményeket, a melyek nekünk 
sok komoly tanulsággal szolgálnak 
most mitott szemekkel mérlegeljük, 
azok elől ma el nem zárkózunk, ha 
a véres eseményekkel kapcsolatban 
leszűrt tanulságokat egyházunk éle
tében mi is késedelem nélkül meg
valósítani igyekezünk, ahogy nem kés
lekedik rendszerint soha az ellen.

A román békeszerződés megköté- 
| sével a hivatalos jelentés szerint is

a keleti front egész terjedelmében 
felszabadult. A hadiállapot itt tehát 
megszűnt. Erre a keleti frontra ves
sünk mi most egy futó pillanatot, a 
hol a béke galambja magának állandó 
lakást keres. Hisz ez a tájék, ahol a 
béke virágja bimbózni kezd már, a 
mi szüvünkhöz, a mi imádkozó lel
kűnkhöz sokkal közelebb esik, mint 
ahol a véres eke még mindig telve 
gyűlölettel hasogatja, szántja a szomo
ru földet és halmokban fekszik a grá
náttal és golyóval lekaszáltak véres 
teteme.

I* És ez a keleti front különösen két 
szembeötlő, komoly tanulsággal szol
gál nekünk. Az első: hiába bármily 
nagy, hatalmas, erőtől duzzadó töme
geknek harcba vetése, eredmény nin
csen, ha a tömeg egyes részei nin
csenek lelki egységben. Ha nem álla
nak egységes vezérlet alatt, az erőlr 
szétforgácsolódnak. Ennek világos 
példáját szolgálják az orosz esemé
nyek. Ne feledjük el tehát, hogy egy
ségben az erő! A második tanulság 
pedig, amely az elsőből mintegy önként

1 folyik, vele elválaszthatatlanul össze
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van forrva, hogy bár nagy kisebb
ségben voltunk az »orosz hengerrel« 
szemben, mégis mi központi hatal
mak győztünk, aminek oka és helyes 
magyarázata egyedül a szervezettség
ben és a jó  vezetésben keresendő.

Evangélikus egyházunk fájdalommal 
nélkülözi mindezideig biztos haladá
sához, boldogulásához a fentebb em
lített, napjainkban annyira szükséges 
és nélkülözhetetlen tényezőket. Akár 
a lelki egységet keressük, akár a szer
vezettséget, egyházunkban azt sehol 
fel nem találjuk. Ne csudálkozunk 
tehát azon, hogy lassankint mint oldott 
kéve széthulunk, elveszünk. Alkalmaz
zuk azért a világhábos» tanulságait 
egyházi életünkre. Keressük a lelki 
egységet, szervezkedjünk mi is, amig 
nem késő. Hogy mi is minden egyes 
adandó alkalommal, pártjára tudjunk 
kelni a gyöngének, aki segítségért 
kiált, a jognak, az üldözött tisztes
ségnek. Hogy minden gyűlölködés, 
irigység nélkül, minden osztályharc 
nélkül, minden jogos érdek tisztelet
ben tartása mellett evangélikus anya- 
szentegysázunk igy újból tettekkel 
tényező legyen ebben a magyar ha
zában, mint volt régen.

Szervezkedjünk egységes vezetés 
alatt, amig nem késő! Jelszavunk 
legyen egy mindnyájunkért, mindnyá
jan egyért a Krisztus evangéliumával 
a kezünkben és szivünkben. Szervez-

T á r c a .

Orgona.
Régen, amikor még kicsiny gyermek voltam, 
Szelíd kis öcsémmel sokat játszadoztam 

Kertünk egy zugában,
Orgonák árnyában.

Oly boldogok voltunk, egymást úgy szerettük! 
Orgona nyílását mindig együtt lestük 

Bűbájos hajnalon,
Csodaszép alkonyon.

Egyszer... épp tavaszban pompázott a világ, 
Hervadt a jó  testvér, mint egy beteg virág. 

Szirmát az orgona 
Akkor bontogatta.

Bűbájos hajnalon csak én magam vártam,
A legelső kinyilt fürtöt neki szántam.

„ Orgona . . . orgona“,
Mosolygott az ajka.

Nyíló orgonákat azután leszedtük,
Koszorúba kötve mind-mind odatettük :

Bus ravatalára,
Könnyázott sírjára,

CSIK MARGIT. I

kedjünk, tömörüljünk, amig nem késő, 
mert csak egy egységes lelki vezetés 
mellett, jól szervezve leszünk képesek 
mi is -a harcot megharcolni, futásun
kat elvégezni, a dicső evangélikus hitet 
megtartani; leszünk képesek az egye
temes egyház érdekét s ennek keretén 
belül minden egyé? egyháztagnak, 
evangélikusnak jogát bárhonnét is jövő 
esetleges támadásokkal szemben meg
védeni, létünket biztosítani.

Hogy azonban a szervezkedést, az 
evangélikusoknak egy táborba tömö
rülését sikerrel keresztül vihessük, 
ennek első alapfeltétele, hogy legyen 
egy nyomdánk, erős evangélikus saj
tónk, amely mindenhová az ország leg- 
elrejtettebb zugába is, az elszigetelten 
élő ev. testvéreknek elvigye az evan
gélikusoknak meleg testvéries üdvöz
letét és bennük az összetartozás ér
zetét, egyházunk iránti ragaszkodását 
ébren tartsa, ápolja. S ha ez sikerült, 
akkor evangélikus egyházunkban elkö
vetkezett a jobb kor, mely után ma 
»buzgó imádság epedez, százezrek 
ajakán«. Czipott Géza.

Pusztulunk, veszünk.
A »Statisztikai Havi Közlemények« 

havonként megjelenő füzetei szomorú 
képét mutatják a népesedési mozga
lomnak. Ez a szaraz olvasmány,

I amelynek pontos lelkiismeretességei

Mibály, az én hű legényem.
Irta : Koritsánszky Ottó.

Folytatás.
— M ihá ly ! Ott van a kenyérládán 

a blúzom, A zsebében két csillag. 
Varrd fel a gallérra.

— Igenis.
Négykézláb bújik ki sátromból, 

magával vivén a blúzt. Kitakarítja. 
Aztán visszamászik hozzám.

— Alássan jelentem. Egy-egy o l
dalára egyet varjak ?

— Igen.
A sátorlap nyílásán át látom, hogy 

a felkelő nap aranyo^ragyogása végig 
csókolja az én Miháiyom gondterhes 
arcát. Ráncokba szedi homlokát. Ösz- 
szehuzza szemöldökét. Hümmög 
Forgatja a zubbonyt. Pászoltatja ide 
is, oda is a csillagot. Tagadólag rázza 
a fejét. Nem érti a helyzetet sehogy 
sem. Újra becsúszik hozzám.

— Hadnagy ur, hogyan varrjam ? 
Egymás mellé, vagy fölé vagy hogyan?

Még akkor sem mondom, hogy 
előléptettek, csak annyit, hogy annak 
rendje és módja szerint egymás fölé.

összetett adatait most újra átlapoztula 
a legszivetfacsaróbb kiméletlenséggel 
adja tudtunkra a magyar nemzet, a | 
államfentartó magyar faj mind ijeszl 
több arányokban növekvő pusztulását! 
állandó gyengülését. Mig egyfelől 
megállapítható hogy a népesség té ri 
mészetes szaporodása Magyarországi 
nak éppen azon a vidékén a leggyenl 
gébb, ahol a magyar faj dom inál 
vagyis a Tisza-Maros szögén, másfelől 
komoly intésül szolgál arra is, hog l 
a tüdővész rettenetes pusztításai! 
amely betegség ellen az állam és á 
társadalom nagyobbrészt csupán á  
szavak virágos, de győzni nem tud<l 
fegyvereivel harcolt eddig, komoljj 
tettekkel kell megakadályozni. A i  
egészségügyi, a népesedési politika 
gyökeres reformjára van szükség, hogy! 
nemcsak hathatós védekezést tudjunw 
kifejteni, nemcsak intézkedésekkel tud-] 
juk meggátolni fajunk e rohamos 
gyengülését, hanem a faj égészségügyi 
az egészségügy nemzeti fontossági! 
problémáit egy olyan megoldásra jut J 
tassuk, amely a nagy jövőre hivatott? 
magyar faj fen maradását, szaporodá-4 
sát, virágzó jólétét biztosítani tudjam 
Ehhez persze tettekben nyilvánuló 
alkotó, komoly áhitatos munka szük-i 
séges s nem lanygyos érdeklődés, nem* 
az illetékes tényezők s a társadalmi 
egyesülések részéről eddig is untig 
hirdetett buzgó jóakarat és nemes

Az én Mihály barátom csak nem m 
tudja ésszel felérni, hogy ez vájjon n 
mire való lehet. Mk csináljon, hogy'y
csinálja ?

Látom, amint tanakodik egy másik > 
tiszti legénnyel, aki talán, mert nem n 
az ő gazdájáról volt szó, nem volt ! 
lázban, izgalomban, megmagyarázta,! 
neki:

— Hogyan, hát nem érted? Fö-j*j 
hadnagy lett a hadnagy ur, hát ugyM 
varrjad fel.

— Ugy-e. Jaaa ? !
És fel varrta. Közben feltápászkodom :( 

és rám segíti a zubbonyt. Ép ahogyj'j 
ayulni akarok, hogy karomat a zub  
bony ujja belsejébe dugjam s fe l-p 
vegyem, Mihály elkapja, haptákba|i 
vágja magát. Megigazítja a sapkáját,!, 
összecsapja bakkancsát, hogy azt j 
talán a Dnyeszteren túl lévő ellenség 
is meghallotta és torkaszakadtából 1 
je lenti:

— Alássan jelentem a hadnagy 
urnák, fölvarrtam a csillagot. És most 
igy kellett fölvarrni, hát a hadnagy 
ur már nem hadnagy ur, hanem 
főhadnagy ur. Engedje meg — alás
san kérerti — a hadnagy . . . ,  a fő-



1918  junius 2.

ándék. Az ötletek helyébe tetteket 
runk s ezek között is a legelsősorban 
közegészségügyi miniszteréum fel- 
itását, amelyre immár égető szük- 
g van. Bátran állíthatjuk, hogy a 
rtokpolitika reformja, a modern ala- 
»kra fektetett ipari és mezőgazda- 
gi politika mellett, sót talán előbb 

erőteljes egészségügyi évtizedek 
vajúdó kérdéseinek megoldása a 

relsőrendü feladata a magyar kor- 
ínyzatnak és a magyar faj jövöién 
íltán aggódó magyar társadalomnak. 
De hadd beszéljenek a számok : 
A »Statisztikai Havi Közlemények« 
>ruár havi füzete szerint a Magyar- 
rodalomban- 12.583 házasságot kö- 
ttek ; az élveszülöttek száma 24,982, 
t elhaltaké 32,166 volt, tehát a 
Sppesség fogyása 7,185.
A születések száma az előző hóval 

:emben emelkedést m utat; az ezer 
lekre eső arány ugyanis a január 
í . 2-vel szemaen 15.4 volt. Legjob- 
in a Tisza jobb- és balpartján alakult 
születési szám, ezzel szemben a 

Isza-Maros szögén állandóan igen 
lacsony.
A halálozások aránya szintén emel- 

sdett 16.0-ról 19.8-ra. Legtöbb halál - 
íet fordult elő a társországokban, 
Blamint a királyhágón túl. A cse- 
íemőhalottak száma 4331 volt, az 
Ivesziilöttek 16.9% a.

Fertőző betegségben 7380 egyén

halt el (a múlt hóban 7194); erősen 
emelkedett a gümőkór, némileg a hó
lyagos himlő és kanyaró okozta ha
lálozás. A himlő különösen Lika-Krba- 
va vármegyében pusztított, ahol 125 
áldozatot követelt. A többi fertőző 
betegség ereje változatlan volt, vagy 
csökkent. Ebben a hóban 2 ázsiai 
kolera-eset is fordult elő.

_______HARANOSZÖ.__________

Üres lapok.
1 Kor 13, 1. „ ... szeretet pedig 

nincsen énbennem. . . “

Valaki egyszer azt mondotta: szám
talan embert vádolnak az életköny
vének üres lapjai, — azok az üres 
lapok, amelyek ürességükkel azt b i
zonyítják, hogy nem tedted meg, amit 
tenned kellett volna, — hogy igen 
sok alkalmat elszalasztottál, amikor 
a szeretet tanítványának bizonyulhat
tál volna.

Minden Istenajándékozta nap olyan 
lap, amit tele kell Írnod ; és, ha csak 
egyetlenegy irgalmas cselekedet, csak 
egyetlen barátságos szó, a békülé- 
kenységnek csak egyetlenegy jelé ke
rül is rá, akkor a lap nem marad 
üresen. De ja j ! — azok az üres la
pok ! Egy szomorú szivet vigasztal
hattunk volna meg, — de nem tet
tük; felebarátunknak megbocsáthat
tunk volna, jót mondhattunk volna

idnagy urat, hogy tiszta szivemből 
Ivánjam, hogy az Isten tartsa meg, 
rja meg, éltesse soká a hadnagy 
•at, mint főhadnagy urat is. De ha 

légis — ne adja a jó Isten — ki- 
íóllittatnék ez árnyék világból és 
zt már csak azért mondom, kérem 
lássan, mert ez ily szokás — adja 
neg a hadnagy urnák az örök üd- 
össéget, mint főhadnagy urnák is.

Nagyot nyelt és utána tette : igenis 
őhadnagy ur kérem alássan !

*
Pipaszó mellett beszélgettünk igy 

»apkelte táján miközben egy municiós 
ádából rögtönzött mosdóban össze 
szedett vízzel fürdetett az én derék 
Mihály legényem
f — Hát igaz volna az főhadnagy 
jr, hogy mi már túl volnánk azon a 
ájon is, ahol a nap föl kél ?
I — Miért?

— Mert tegnap elfogott muszkákkal 
széltem. Oszt mikor tudakoltam, 
erre járunk, ük azt mondták. Nem 
ittem. De ük csak azt mondták, 
ogy igen. Persze ük nem ismerik 
eszprém megyét, igy aztán hiába 
ondtam, hogy az nem lehet, mert

éjszak felé nézve ott is jobb kézről 
kel a nap, mint itt, hát nem lehetünk 

1 túl azon a tájon, ha ámbátor talán 
nem is járunk már messze tőle.

*

A hűség, az odaadás, a szorgal
mas igyekvés példaképe volt. Aggódó 
szeretettel vett körül. És egy napon 
rettentően tépelődött, amikor meg
mondottam, hogy egy vett parancs 
teljesítésénél nem kisérhet el. Nagyon 
a lelkemre kötötte: jól vigyázzak. A 
fejemet kapkodjam jobbra balra. Ha 
meg shrappnel süvit, ne hogy nem 
fedezem magamat

Szinte beléreszketett, amikor két 
levelet adtam át neki: az Édesapám
nak címzettem az egyiket, szülőfalum 
lelkészére — jó barátomra a másikat.

— Ha négy nap múlva nem jönnék 
vissza, kérdezősködöl utánam. Ha 
megtudod, hogy bajom esett azonnal 
ha nem tudsz meg semmit, még egy 
napig vársz s akkor indulsz útra haza 
Édesapámék falujába. Jól értsd meg : 
magaddal viszed a cókmókomat. Azt 
leteszed a falu végén az első házba. 
Aztán elmégy a főtisztelendő úrhoz.

131.

felőle, — de hallgattunk ; kibékülhet
tünk volna, — de ismét elmulasztot
tuk az alkalmat.

Ahány napot szeretet nélkül él át 
az ember, annyit vészit el. Minden 
szeretet nélküli élet elveszített élet.

A hit vesz, a szeretet ád. A hit 
gazdag az Isten szeretetében, a sze
retet másokat gazdagít; a hit igy u j
jong : minden bűnöm megbocsáttatott! 
— ezért aztán a te szeretetednek is 
meg kell bocsátania hetvenhétszer is. 
Minél több hit, annál több szeretet.

Urunk, adj nekünk élő hitet, amely 
a szeretet által tevékeny!

Németből: G. Zs.

Oroszországi hadifoglyainkról.
Még Oroszországban levő hadi

foglyaink hozzátartozói között nagy 
a nyugtalanság és bizonytalanság, 
mert a múlt év szeptember— novem
ber óta semmiféle hirt nem kaptak 
e fogságban levőktől. Sok levelet 
kaptunk, amelyek aggódva kérdezős
ködnek a foglyok sorsáról és ezért 
illetékes helyre fordultunk fölvilágo- 
sitásért. Azt mondták nekünk, hogy 
Japánország esetleges keleti bele- 
avatkozása Oroszország keleti részén, 
Kabarovszkban és a japán tenger
melléken volt foglyainkat már nem 
sodorná veszedelembe, mert ezeket

— A mienkhez?
— Igen a mienkhez, az evangéli

kushoz. Átadod neki a 2 levelet. És 
ő majd elvezet az édesapámékhoz

— De főhadnagy ur kérem, hogy 
menjek én az öreg urak elé, amikor 
megfogadtam, hogy hűségesen szol
gálom — kérem, aztán, az tá n ...

— Sebaj fiam, most nem jöhetsz. 
Nem lesz semmi bajom. De h á t, . .  
Nos megértettél 1

Szemlesütve, hebegő hangon mon
dotta, hogy auf.

Azzal gépkocsira ültem s elvágtat
tunk. Negyedik napon hajnalban — 
alig pittymallott még — értünk vissza. 
Mihály barátom könnyű izgatott és 
nyugtalan volt.

— Csakhogy meg tetszett gyünni 
— jelentem alássan ! — volt a kö
szöntése. De aztán úgy lekorholt, 
amikor az emlékül eltett shrapneleket, 
más egymást előszedtem, amit ránk 
pufogtattak, hogy alig győztem végig 
hallgatni a nagy szemre hányást, 
amiért nem vittem magammal őt, aki
nek az a legszentebb kötelessége, hogy 
rám vigyázzon, hogy épségbe^ egész
ségben kerüljek haza Édes jó szüleim-
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a foglyokat már régebben Oroszor
szág nyugati részébe szállították, úgy 
tudjuk Irkuckba. Nyugtalanítja a kö
zönséget az is, hogy levelet és pénzt 
mostanában nem lehet küldeni. En
nek oka csak az, hogy a békekötés 
és az oroszországi rendszerváltozás 
folytán a foglyok hollétének helye 
bizonytalan és ezért a velük való 
érintkezés lehetetlen. Foglyaink érte
sítései pedig azért nem érkeznek meg 
ide, mert az uj rendszer alatt az ed- 
dig is gyenge postai igazgatás meg
szűnt és a különféle mozgalmak foly
tán beállott közigazgatási szervezet
lenség rendezésére az uj rendszernek 
eddig elég ideje és ereje nem volt. 
A mi illetékes helyeink közvetett és 
közvetlen utón mindent megtettek 
foglyaink anyagi és egyéb támogatása 
és mielőbbi visszatérése érdekében. 
Ez irányban nagy tevékenységet fej
tenek ki és minden utat és módot 
megragadnak, hogy foglyaink helyze
tét megjavítsák és visszatérésüket rö
vid időn belül lehetővé tegyék. Be 
kell azonban látnunk, hogy egy oly 
súlyos megrázkódtatáson keresztül
ment országban, mint Oroszország
ban, a hol békében sem voltak a 
közlekedési és közigazgatási viszo
nyok megfelelők, ma egy ily nagy
arányú akció gyors és sima lebonyo
lítása szinte lehetetlen és miután a 
mai orosz kormány fiatal és gyenge

hez, akiknek bizony akor sem tudna 
szemébe nézni, ha bajom esnék olyan
kor, amikor neki nincsen módjában 
megvédeni

Sok sok apró históriát jegyeztem 
fel abban a csaknem 3 esztendőben, 
amit sok örömben, keserűségben, di 
csőségben, és gyászos szomorúságban 
éltünk át az én Mihály barátommal. 
Mindegyike rávilágít az ő becsületes 
nyilt szivüségére, meg nem rontott 
kedélyére, igaz magyar jó lelkére. 
Három évi együtt lét után vállanunk 
kellett.

Azóta is felkeres néha nagy szarka
láb betűivel. Arra figyelmeztet, hogy 
vigyázzak magamra, bajom ne essék, 
mert ő még most is úgy érzi, hogy 
van némi közünk egymáshoz az együtt 
töltött fényes napok, zord éjszakák 
kapcsán Ír a kis családjáról amely 
azóta egy férfi taggal emelkedett lét
számban, és ha erről ir, meleg sze
retet hatja át egyszerű szavait. És ir 
gazdaságáról, hogy drága az élet. De 
azért tart a felesége malacot, csibét. 
Csak már vége lenne a háborúnak ! 
De tudja kötelességét. Nem szabad ma 
semmi miatt sem zúgolódni. Nem is

keze nem kormányozhat egy oly óriás 
területen mindenütt a kellő erővel, 
nekünk kell ebben a kormányt segí
teni, ez pedig hetek alatt nem lehet
séges. De minden jogos reményünk 
megvan arra, hogy az oroszországi 
viszonyok rövid időn belül rendbe 
jönnek és akkor a mi foglyaink kü
lönösebb segítségünk nélkül vissza
térhetnek. Addig is állandóan jönnek 
a mi embereink és ma már igen te
kintélyes azoknak a száma, akik sa
ját elhatározásukból érték el a hazai 
földet. Az elmondottak szerint a hadi
fogoly-kérdés mai állapota érthető, 
de nem nyugtalanító és még kis ideig 
tartó türelem vissza fogja hozni azo
kat, a kiket oly régóta várunk.

A k ik  még nem  j á r a t j á k  la 
punkat,  a  I í .  fé lévre m egren
delhetik  a k ia d ó h iv a ta ln á l  K ö r 
m enden ( Vas m .) ju t i i is  elejéig  
csoportos küldéssel 2  korona ,  
névre kü ldve 2  k o r . 3 0  f i l lé r ,  
k a to n á k  részére 1 kor. oO f i l 
lé rért .  A k i  szereti la p u n k a t  és 
m é ltá n y o ln i  tu d ja  en nek evang. 
n é p ü n k  és egyházunk ja v á r a  
i r á n y u ló  m u n k á já t ,  a já n l ja ,  
terjessze a  h itrokonok  között.

\ zúgolódik, nem is panasz szó ez. 
Tudta ő, de a főhadnagy ur mege
rősítette benne azt a tudatot a nap
felkeltekor, a napnyugtakor pipaszó 
meg lobogó tűz mellett, vagy a sá
torban, meg néma éjszakákon a hosz- 
szu el-elmélázott utón folytatott 
beszélgetések során, hogy mi nekünk 
magyaroknak nem csak fegyverrel, 
régi dicsőséggel, hires virtussal kell 
az ellent legyőzni, hanem ésszel, 
okosággal s önmegtartózkodásban és 
zúgolódás nélküli megnyugodásban 
rejlő erővel is . . Vége.

Egyházát szerető ember segítségére 
siet egyházának a nagy feladatok 
megoldásában. Ilyen mostan az „ Ev. 
nyomda“ felállítása. Jegyezzen min
denki részvényt tehetsége szerint. Egy 
részvény á ra : 25 kor. Jegyezni lehet 
minden lelkésznél és tanítónál. A jegy
zések Varga Gyula espereshez Vönöck- 
re (Vas-m.) küldendők. A részvények 
árát a jegyzést számon tartó lelkészek
nél és tanítóknál ju liu s  l- ig  kell be
fizetni, akik azt a körmendi esperesi i 
hivatalhoz küldik.

Luther és a gyermekek.
Luthernek igen magas felfogása 

volt a gyermekekről : megbecsülte
bennük a jövendőt Már Juvenalis 
latin iró hirdette, hogy a gyermek 
iránt a legnagyobb tiszteléssel tarto
zunk, — Lutker hasonlókép ehhez azt 
hirdeti egyik egyházi beszédjében, 
hogy Krisztus országa nem más, mint 
a tisztalelküség : a gyermekek országa. |

Luther megbecsülte és magasra ] L 
értékelte a gyermekiélekben szunnyadó 1 
kis világot. »Tán egy gyermek na- j 
gyobb komolysággal tud imádkozni, 
mint egy doktor vagy egy császár; \ 
ók mondhatják igazán : le Atyám 
vagy!« Hogy olyan eleven pártfogója 
volt a gyermekkeresztségnek, annak I  
oka ama meggyőződése, hogy a gyer
mektől egyáltalában nem idegenszerü 
a hit, mint érzéklet és megértés az j 
isteni világhoz. Sokszor az észszerű 11 
gondolkodás zárja el a túlvilághoz I  
vivő utat. Az ész nem egyszer a hit J 
ellen fordul. I

Hogy a gyermeki szívben micsoda 
titokzatos hatalmak uralkodnak, az I 
különösen a gyermekek halálában I  
tűnik k i : a hét éven aluli gyermek a I  
legkönnyebben hal meg, halálfélelem ■■! 
nélkül A korral együtt növekszik az 
életösztön bennünk, és a haláltól 1 
való nagyobb félelem. A gyermekek J 
nem disputáinak, hanem ahogy mond- j 
juk nekik, úgy hiszik el. A gyerme- I 
kéknél minden együgyü, fájdalom és 1 
aggodalom nélkül halnak meg, mintha j„ 
elaludnának.

Luther maga is családapa volt és 3  
az ő családjával való meleg együtt- 1 
élése meg is érezhető iratain. Kis I  
gyermekeinek szép párbeszédes ka- 1 
rácsonyi költeményt irt, melyben an- I 
gyalkák és gyermnkek beszélgetnek. 9 
Irataiban Istent nem egyszer hason- ] 
litotta össze a földi apával, a Qalata 9 
levél magyarázatában is azt mondja, 1 
hogy a szülők büntetés után a gyér- 1 
meknek kalácsot adnak ; — az isteni ] 
nevelést szemlélteti az apával, aki az 
ő kis gyermekére nehéz munkát szab j 
ki, hogy pl. hozzon egy kanna vizet, 1 
vagy huzza le a csizmáit, de aztán j 
ő maga segít, ha látja, hogy a gyér- ] 
mek erőlködik, s úgy tünteti fel a ] 
dolgot, mintha a gyermek maga tette j 
volna meg. Luther ezen szemléltető j 
képei a családi élet tapasztalatából s 
sarjadtak. Erzsébet lányocskája halála 
alkalmával azon csodálkozik, hogy 
az apai s z í v  hogy lágyulhat el any- ! 
nyira gyermekével szemben s kedvenc j 
gyermeke Magdalena sírjánál a s z í v  

emberi és keresztyén érzés tusakodik
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benne, a fájdalom a megadással Isten 
akaratában.

Luther életirói többizben kiemelték 
az ő gyermekies kedélyét. Ez tette őt 
képessé arra, hogy magas dolgokról 
is gyermekies könnyedséggel tudott 
beszélni. Ami Lutherben a népiesség, 
az is végső gyökerében gyermekies 
kedélyébe nyúlik vissza. 1 533 hói való 
angyal prédikációjában igy oktat: 
»Kedves gyermekem, neked megvan 
a magad angyalod ha reggel és este 
imádkozol, a te angyalod veled van, 
ágyacskádon ül, fehér ruhácskában, 
ápol téged, ringat es vig\áz rád, hogy 
a rossz ember, az ördög hozzád ne 
férhessen.« Hogy a keresztyén világ 
erőre kapjon, már a gyermekeknél 
kell kezdeni, mondja Luther 1519-ben. 
A gyermeknevelést szent istenitiszte
letnek tartja A gyermekek a temp
lomok, dltárok, vigíliák és misék, 
melyeket magunk mögött hagyunk, 
hogy világítsanak halálunkban és ott, 
ahová költözünk . .

A szülők járjanak elől jó példa
adással. A neveletlenséget hamarabb 
eltanulja a gyermek szülőitől, mint a 
Miatyánkat. Ha kiejtesz átkozódást 
vagy goronba szót s azt gondolod, 
hogy a gyermek nem hallotta, tévedsz, 
mert ha nem vagy jelen, utánad 
mondja és nem felejti el soha életé
ben. Azért a fiatal nép előtt óvatos
nak és meggondoltnak kel’ lenni, nem 
beszelni és tenni mindent, amit az 
ember különben beszél és tesz.

Luther az apai részről a szigorú
ságnak nagy barátja volt. Először 
szigorral neveljen az apa, csak azután 
szeretettel Erősebb szigorról könnyebb 
enyhébbre áttérni, mint fordítva.

A szülők iránti engedelmessége a 
gyermeknek - természetes ut az Isten 
iránti engedelmességhez. Ezt a gon
dolatot különösen Pestalozzi, a hires 
nevelő fejlesztette tovább. A családban 
kell lerakni a vallásos nevelésnek 
első alapjait Az anya és apa a gyermek 
apostola, püspöke, papja, ha föltárja 
előtte az evangéliumot. E. J.

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A harctereken semmi különösebb 
jelentőségű esemény nem történt, noha 
az ántánt haditudósítók a nyugati 
harctérről hetek óta kürt ilik világgá 
annak hírét, miszerint a nemetek már 
elkészültek újabb döntő csapásukra 
és csak órák kérdésé az offenziva 
megindulása. Az óffenzivának még 
semmi jele, csupán kisebb részlettá

madások és felderítő ütközetek foly
nak a harcvonal egyes szakaszain. A 
harctereken uralkodó nyugalommal 
szemben az ántánt vezetősége úgy 
látszik, arra törekedik, hogy a mö
göttes országrészeket nyugtalanítsa. 
Az ántánt-repülők a harctereken nem 
tudnak szembeszállni a fölényes erejű 
német légi haderőkkel s most arra 
használják erejüket, hogy a harcvo
nalnál jóval hátrább fekvő békés né
met városokat látogatnak meg. E 
támadásért a német repülők nem so
káig fognak késlekedni megtorlással 
élni és majd visszaadják a vizitet a 
megerősített francia cs angol városok 
fölött. London fölött már egyszer meg 
is jelentek a német repülők és jókora 
veszteségeket okoztak, mert támadá
suknak angol jelentes szerint negy
venkilenc halotja és nyolcvankilenc 
sebesültje volt.

Anglia hangulatáról a háborút és 
bekét illetőleg tiszta véleményt alkot
nunk teljesen leheletlen. Bár a békét- 
ker.esők az utóbbi időkben sokat 
hallatnak magukról úgy látszik, hogy 
az angol közvélemény még mindig 

í erős befolyása alatt maradt meg 
azoknak, akik a döntő győzelemig 
folytatandó háború érdekében uszíta
nak. Ezeknek a háborús uszitóknak 
áll szolgálatában Lloyd George és az 
egész angol kormány. A fölülről jövő 
nyomásnak nem tud ellentállani a nép 
se, és csak igy érthető, hogy az an
gol munkásság még ma is a háború 
folytatása mellett foglal állást. A bá
nyamunkások igazgatóságának gyűlé
sén pedig egy csoport kénytelen volt 
visszavonni azt az indítványát, amely 
felszólította a kormányt, hogy a bé
ketárgyalás létrejötte érdekében tegyen 
kezdeményező lépéseket. A csoportnak 
most az a nézete, hogy a pillanat 
nem érett meg az ilyen kezdeménye
zésre.

Az olasz harctéren legutóbb Zúgna 
Torta hegyen, az Etsch völgyében, 
Monte Arolonen voltak nagyobb pró
bálkozások az olaszok részéről, de a 
támadásokat közel harcban mindenütt 
visszavertük. Ilyenformán mondja a 
hivatalos jelentés az olaszok rabló
hadjáratának negyedik éve is súlyos 
kudarccal kezdődött.

Az olaszok az elmúlt napokban azt 
a hazug győzelmi hirt kürtölték vi
lággá, hogy Viribus Un tis csata ha
jónkat elsülyesztették.

*
A magyar képviselőház elintézte a 

vagyonátruházási illetékekről szoló, 
az adózás térén jelentékeny fontosságú 
javaslatokat. Nagy érdeklődést keltett

Windischgrátz herceg, a közélelmezési 
miniszter előterjesztése, mely egyfelől 
a múlt gazdasági év tanulságait és 
súlyos hibáit világította meg, más
részt programinot adott a jövőre nézve. 
Volt zárt ülés is.

Különös figyelmet érdemel a cse
hek mind erőtelesebb fészkelődése. 
A pünkösdi ünnepek alkalmából nagy 
tüntetéseket rendeztek Prágában. Ezek
ben a hazafiatlan tüntetésekben részt 
vettek hir szerint a horvátországi 
kiküldöttek, továbbá egyesek a mi 
bánátunkból, végül állítólag a felvi
déki tót túlzók is képviseltették ma
gukat.

Igen meleg érdeklődés kisérte ki
rályunkat és királynőnket Szófiai és 
Konstantinápolvi útjukban. Konstanti
nápolyban a diadalkapun magya 
nyelvű felírás is volt Ennek az uta
zásnak állítólag egy középeurópai 
fegyverszövetség lesz az eredménye.

A világ szeme végül újból a sze
rencsétlen Írországon van, mely az 
éhes brit oroszlán körmei közölt vo
naglik tehetetlenül. Uj összeesküvés
nek, foradalomnak hiret vesszük. 
Nyolcszáznál is több letartóztatás tör
tént eddig, hogy mi lesz a dolog vége, 
ma még nem tudni. De ha tinyomott 
nemzet van Európában, az egyedül 
az Írek nemzetsége, az bizonyos És 
hogy az a nemzet tartja éppen bilincsbe 
verve, mely folytonosan a kis nem
zetek felszabadításával kérkedik s 
ezért folytatja a rémes háborút, — az 
angol — az is bizonyos

Ziegenbalg Bertalan,
az első evangélikus misszionárius 

élete. ( 683—1719.)
Irta : Br. Podmaniczky Pál

I.
Mint ismeretlenek és mégis ismere

tesek. (II. Kor. 69.)
1706. julius 9-én körülbelül dél

előtti 10 óra van. Trankebár várá
nak egyik őrszobájában két idegen 
várakozik. Várják, hogy bebocsátást 
nyerjenek a városba. Senkisem is
meri őket. Pedig az a két ember nagv 
hatalmasság küldötte. Zsebükben nagy 
pecsétes levél van, amely tudtára adja 
annak, akit illet, hogy ók dán királyi 
misszionáriusok. De van nagyobb oka 
is annak, amiért a világ figyelmessé 
lehetne reájuk. Nagy dolog az is, ha 
valakinek IV. Erigves dán király meg
bízó levele van a kezeben, de még 
nagyobb dolog, ha valaki a minden 
urak Urának és királyok királyának
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a küldötte. A két idegen is annak a 
küldötte, akinek teljes hatalom ada- 
lott mennyen és földön. Mint dán ki
rályi misszionáriusok azért kötöttek 
ki ma Dél-lndia nevezetes városában 
Trankebárban, mert a minden urak
nak Ura, a minden királyok királya 
igy szól: »Elmenvén a széles világra, 
hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtésnek.« És ők ennek a parancs
nak engedelmeskedtek.

Mégsem vet rájuk senki ügyet. A 
dán gyarmati katonaság legényei ki- 
bejárnak ; kin a kikötőben, vagy a 
város utcáin megy a maga dolga után 
a dán, a portugál kereskedő, a ta- 
mul benszülött; Hassins, a vár pa
rancsnoka vidám cimborái társaságá
ban vígan veti a kockát: senki sem 
tudja, — úgy látszik — hogy Jézus 
Krisztus elküldötte a maga áldott 
üíenetével követeit India millióihoz.

Végre úgy 5 óra tájban mégis csak 
előkerült Hassins, a várparancsnok. 
Mégis csak meg kell néznie, mi já
ratban van a két jövevény, noha 
alaposan megváratta őket, türelmesen 
és alázatosan áll előtte. Hassins dur
ván rájuk formed s kérdi, kicsodák, 
micsodák, mi járatban vannak. A jö
vevények egyike átadja a dán király 
p sétes levelét. A parancsnok a ki
rályi pecsét láttára egy kissé meg
szelídült ugyan, végig olvassa a le
velet, amely elmondja, hogy IV. Fri
gyes dán király gondoskodni kíván 
indiai gyarmata bennszülött lakos
ságának lelki javáról és ezért Ziegen
balg Bartholomeus és Plütschau Hen
rik prédikátorokat azzal a megbízás
sal küldi Trankebárba, hogv ott a 
tamuloknak Krisztus evangéliumát hir
dessék. Sem Hassins, sem a trankebári 
két dán pap nem tudják, hogy mi 
akar ez lenni. Akkoriban még a leg- 
bu;:góbb keresztyének sem gondoltak 
arra, hogy a pogányoknak is hirdetni 
kellene Isten igéjét. A levél olvasása 
kőiben egyre jobban erőt vett Has- 
sin; szivén valami kellemetlen érzés. 
Minek jött ez a két ember ide? Mit 
akarhatnak? Bizonyosan valami sej
tett szándékuk van Talán kémek. 
Talán azért küldték őket ide, hogy 
leselkedjenek reá. — Amikor a leve
let visszatette boritékjába, már nyu- 
godtabban nézett a királyi pecsétre. 
Megnyugodott abban, hogy Tranke- 
bár és Koppenhága között nagy a 
távolság s igy módja, hatalma van 
rá, hogy a két jövevényt ártalmat
lanná tegye, ha alkalmatlanok lenné
nek neki. Tudtukra adta, hogy leg- 
föllebb az iskolában találhatnak majd 
a maguk számára valami foglalatos

ságot. Egyéb hasznukat nem igen 
veheti. Ezzel sarkon fordult s Ziegen- 
balgot és Plütschaut otthagyta az őr
ség szobájában. A két pap is elvo
nult vele. Ezeknek sem volt egy szi
ves szavuk a jövevényekhez.

Krisztus két követe csendes szívvel 
hagyta el az őrszobát s megindult a 
város felé. Talán arra az urra gon
doltak, akinek parancsából jöttek ide, 
aki szintén megtapasztalta, milyen 
kemény az emberi s z í v  s aki szintén 
elpanaszolhatta, hogy nincs fejét hová 
lehajtani, akárcsak most ők. A város 
egyik nagy térjén megállapodtak. Vár
ták, hogy Isten majd gondoskodik 
róluk. Közben este lett. Ekkor figyel
messé lett a két tisztes külsejű jöve
vényre egy Attrup nevű dán ember. 
Szóba állt velük s amikor megtudta, 
hogy nincs éjjeli szállásuk, fölvette 
gondjukat s Paulsen nevű apósánál 
szállást szerzett számukra

Mint a világ előtt ismeretlenek jöt
tek ; ismeretesek csak az előtt voltak, 
aki küldte őket s az előtt a kisded 
csapat élőit, amely engedelmeskedett 
az ő parancsának. Ma nemes egy
szerűségében is díszes emlékműbe 
illesztett márványtábla hirdeti Tranke- 
bárv népének s az egész keresztyén- 
ségnek, hogy Ziegenbalg Bartholo
meus és Plütschau Henrik, az első 
evangélikus misszionáriusok 1706. 
julius 9-én partra szálltak Tranke
bárban s hadat üzentek Jézus Krisz
tus nevében az indiai pogányságnak.

(Folyt, köv.)

L e v é l  a  h a r c t é r r ő l . * )
A vén kastély ódon, tágas  t e rm éb e n  
Gyülekezik ö ssze  az úri család.
Családi ü nnep  van, m elegen  üdvözlik 
Régi szép  szokásból a jó nagyapát.  
Mindenik hoz jó  szót,  kedves a jándékot,  
Hogy derüljön  az ag g  kom or homloka 
És hogy els imítsák a zo rdon  redöket,  
Miket idő s élet szán to t tak  oda.

Az aggastyán arcán szelíd ö röm  pirkad, 
Nézve kedveskedő szeretettéit .
Ámde mosolyán át néha  bús árny vonul 
S  törülgeti titkon, omló könnyeit.
Délceg unokája  ju t  ekkor e sz éb e  — 
Szem efénye ,  kiben még rem énye  él,
Aki ott küzd m essze,  véres harcm ezökön  
S  kiről m ár  régtől, m ég  hir sem  beszel.

Az ősz hitves szelíd szóval vigasztalja, — 
Oh mint fáj neki e ném a borongás,  — 
Bár a vigasztalást  m ag a  is szükségli,
De m ár  t e rm észe te  a hiv gondoskodás .  
Az ifjú leányka, a család kedvence,
— Bájos szegény árva, távoli rokon — 
Jó s á g o s  angyalként dédelget i  őket, 
C s ic se rgő  ajakán csak mosoly vagyon.

*) A körmendi ev. nőegylet jótékony estéjén be
m utatott élőkép prológusa.

Az apa  komoly, és nagy ritkán ha szólal, 
Az anya arcán át néha  kin vonul, 
Emlékezés szállja m eg  busongó  lelkűk, 
Majd a tá rsalgás  is lassan e'halkul . . .
A szobá t  megüli bús, kom or hangulat . . . 
Fel-feltör a szivek titkolt sóha ja  . . .
Mikor a zajtalan kinyiló ajtóban 
Megjelen csendesen  egy bús katona.

Mintegy megbüvölten  tekintenek rája.
Ő m e g  ott áll köztük némán, m ereven, 
Reszkető kezével egy levelet nyújt á t :
„A harctérről hoztam I“ — reb eg  csendesen .  
Mint villámcikkázás rém es,  kom or éjben, 
Úgy villan át rajtuk aggó  félelem : [kérdi,
Vájjon mi van benne  ? — mindenik arc 
R em éiy ,  ö röm , kétség, kínzó s e j te le m ?

El-elcsukló szóval olvassa az apa
Fia ba jtá rsának  kusza levelét: [ h a rc o l t . . .

„Roham volt. . . hős fia. . . az elsők közt 
Dicsőn a hazáért  ad ta  é l e t é t . . . “
Úgy volt, úgy, — m otyogja  a hü tiszti szolga,  
S kicsorduló könnye arcán végig folyt, — 
„Nem volt olyan hős, mint a mi hadnagy

[ u ru n k . . .
G y ő z tü n k . . .  ó h . . .  és  mily s z é p . . . t e m e 

t é s e  volt I . . .“

Mint a fá jda lom nak  megkövült  szobrai,  
Nézik a levelet apa  és a n y a . . .
Mint büszke  vár rom ja,  omlott  ö ssze  az agg, 
Mint letört liliom a bá jos  ara.
Csak a nagym am ának  szép  arcán tündöklik 
Szelíd su g a ra  a szent  m egnyugvásnak — 
A sze re tő  lányka fe jé t  s im ogatva :
„Hős voltál unokám  I porodban  áldlak 1“ 

RÁBAI ZSIGMCND.

++- H I R E K. 4+
Az e g y h á z  körébő l .
Oyászrovat. Csepregi György békés

csabai lelkész és esperes 68 éves korában, 
Szőts Farkas budapesti református tanár, 
udvari tanácsos elhaltak. Ez előbbi az ev 
egyháznak, az utóbbi a ref. egyháznak volt 
kiváló vezérembere — Gömöri Károly 
eperjesi theologus Budapesten elhunyt 
Legyen emlékük áldott.

Kerületi közgyűlés. A dunáninneni 
egyházkerület május 23-án Pozsonyban 
rendkívüli közgyűlést tartott gyászistentisz
telettel bold Beniczky Árpád egyházkerületi 
felügyelő emlékére.

Á nagyhonti esperesség Ipolyságon 
rendkívüli közgyűlést tartott. A gyűlést 
megelőző istentiszteleten Simonidesz Lajos 
mondott emlékbeszéd.t Beniczky Árpádról.

Első evangélikus politikai lap. Szi- 
monidesz Lajos szerkesztésében hetenkint 
megjelenő „Evangélikus lap“ pünkösdi 
számmal heti politikai lappá alakult át.

Felsőszeliből ev. nyomósra adakoz
tak : Horváth Lörincz Sándor fia emlékére 
50 K, Tánczos Sándor, Szőcs Lajos 10—10 
K, özv. Horváth Gáspárné 5 K, Szabó Já
nos S. 4 K, Szabó Jánösné 2 K. Összesen 
81 K.

Vönöczkön a konfirmált növendékek, 
számszerint 12-en, összesen 17550 K-t 
ajándékoztak jótékony célokra, névszerint 
Fodor Gyula orgonára 5 K, oltárra 5 K, 
Rosta Karolina oltárra 10 K, Takács Lajos 
orgonára 10 K, harangra 10 K, Mesterházy 
István harangra 2 K, orgonára 2 K, Ihász 
Pál orgonára 2 K, oltárra L20 K, Horváth
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Sándor orgonára 5 K, harangra 5 K, Papp 
Lidia ev. nyomdára 20 K, jub alapra 10 K, 
Szőke Ida fekete teritőre 10 K, konfirm 
otthonra 5 K, ev. nyomdára 5 K, kerületi 
árvaházra 5 K, vak katonáknak 5 K, Wázel 
Géza harangokra 50 K, Németh István 
harangra 3 K, Csiszlér István oltárra 1 20 
K. Pintér Vilma oltárra 4 K

Hőbe Károlyné kmf. növendékek ima
könyvére az idén is 2 K-t adott. Papp 
K ^rolyné a gyűl jub. alapra 50 K-t, „HA
RANGSZÓ“ terjesztésére 2 K at Vargyai 
Ferenc és neje gyűl jub. alapra 20 K-á\ 
Nagy Károly és neje orgonára 10 K.

Adomány. Németh A József magyar
szombathely i egyházközségi tanácsos házas
ságának 50 évfordulója alkalmából gyüle
kezeti alapokra 200kor.-t adományozott. —

Beszélő számok. A kath. népszövetség 
múlt évi bevétele 6 j3,0!X) 'kor. volr, tehát 
egy évi tagsági d jakból és adományokból 
félmilliónál többet tud felmutatni, mi meg 
olyan nagy feladat megoldásara, is mint 
az Evang. Nyomda felállítása, egy évi aján
lás, serkentés után nem tagsági dijakban 
adományokban, hanem kamatot ígérő rész
vényekben is esik nagy nehezen tudtuk 
elérni az első 100,000 koronát. Ezek a 
számok amott öntudatról, egységről, szer
vezett munkáról beszélnek, nálunk pedig 
lassú ébredésről, szétszakadozottságról és 
szervezetlen-.égről. Pedig nekünk kevés 
számunk mellett erre még nagyobb szük
ségünk volna De végre mégis ébredünk 
és a második százezer összeadásához nem 
kell már egy egész esztendőt várnunk.

Magyarszombathelyen megalakult az 
ev. ifjúsági egyesület. Tagjainak száma 54. 
Bevétele eddig 592 kor.

Ünnepély kőszegen. A kőszegi felsőbb 
leányiskola néhai igazgatójának, Budacker 
Károly emlékére ünnepélyt rendezett. Az 
ünnepély tiszta jövedelme a volt igazgató 
nevét viselő alapítvány céljait szolgaija. Az 
ünnepély alkalmából közreműködtek: Kapi 
Béla püspök, Balikó Lajos lelkész, Reményi 
Ferenc ezredes, Hanzely Flóra, Freyler Em
ma, Has Konrád és Kovács Ferenc.

Halálozás. Mód Gvörgy ny. nagyalásai 
tanító elhalt Pápán. Áldás a Ilii munkás 
emlékén.

Tanulók felvétele a soproni ev. taní
tóképző intézetbe. A soproni ev. tanító
képző- intézet I. évfolyamába az 1918 19.-i 
isk. évre felvehetők oly éptestü. ép érzék- 
szervü egészséges tanulok, akik f. évi junius 
havában 14. éle'évöket betöltötték s 18 
évesnél nem idősebbek és akik valamely 
középfokú iskolának négy alsó osztályát 
sikeresen elvégezték. A felvétel folyamodás 
utján történik A folyamodások az intézet 
igazgatóságához f. é. augusztus 1-jéig 
intézendők a következő mellékletekkel: 1. 
születési anyakönyvi kivonat, 2. iskolai 
bizonyítvány a megelőző iskolai évről, 3. 
újkeletű s e folyamodás céljaira kiállított 
hatósági, orvosi és ujraoltási bizonyítvány, 
4. azok részéről, akik kedvezményért folya
modnak, bizonyítvány a szülök polgári 
állásáról, vagyoni állapotároi és a gondo
zásuk alatt álló kiskorú gyermekek szá
máról, 5 illetőségi bizonyítvány azok ré
széről, kik az elmúlt iskolai évben iskolába 
nem jártak. A kedvezménye* az iskolai év 
folyamán kerülnek kiosztásra. A bennlakás 
helyiségeiben köriilbelül 50 növendék évi 
100 K-ért kaphat lakást, takarítást, fűtést 
és mosást. A tápintézet a lyc. épületben 
a rendes helyén a jövő tanévre újra meg
nyílik Az élelmezési díj a legutóbbi hó
napokban havi 90 K volt. E téren jövőre

is meglesznek a szokásos kedvezmények. 
A tandíj protestánsok részéről 30, más- 
vallásuak résziről 50 K Bővebb útbaiga
zítást az évi értesítő nyújt, de különben is 
készséggel ad mihdennemü felvilágosítást 
ez ügyben Ihász Ferenc h. igazgató.

Jubileumi ünnepélyek es alkotások : 
A mórichidai és úrpási egyesült evang. 
egyházközségben a „Reformáció 400 éves 
jubileumi eml.k. egvházfentartásra“ cimü 
alapra következő adományok folytak be :

Kovács Mihály lelkész 100, Szabó István 
10, özv, László Sándorné 10, özv. Major 
Mihályné 5, özv. Horvath Jozsefne 5, ifj. 
Sipos Sándor 20, László István 6, özv. 
Varga Istvánné 5, Kovács Lajos és íren 10. 
Kovács István 30, özv. Major Józsefné 20, 
Sipos Sándor 30, Kocsis Istvánné 30, Ge
rencsér Gábor 100, Dombi M. János 15, 
Ősze István 10, Aáajor Gabor 10, Boros 
Mihály 50. özv. Bácsi Mihályné 10, Tóth 
Mihály 20, Tóth Lajos 30, Major htván 15, 
Dombi G. Tamás 40, Kozma Dénesné 3, 
özv. Pirka Istvánné 4, özv Berkes Istvánné
3, Budai Gábor 4, ör. Vados János 30, ifj 
Vados János 20, Tóth Sándor 20, Bancsó 
János 20, Bancsó Sándor, Mihály, József 
es György 80, özv. Baranyai Mártonné 10, 
Löcze Sándor 60, Dombi G. Mihály 6, 
Sipos Pál Sándor 20, Sipos Ferenc 10, özv 
Dombi Jánosné 5, özv. Berkes Istvánné 10, 
Ősze József 30, Major Mihály 15, özv. 
Makker Jánosné 10, Berkes Ferenc 20, özv. 
Berkes Ferencné 5, Berkes János 5, Sipos 
Sándor 40, Sipos Mártonné 20, Sipos Gá- 
borné 20, Kardos Mihályné 15, özv. Hor
vath Jánosné 10 Horváth Endréné 20, L. 
Dombi Tamás 50, Bősze János 50, Bősze 
György 20, ifj. Major László 10, özv. Szabó 
Mártonné 5, S alai Mihály 20, Turfa Sán
dor 15, Szalai Márton 15. Major László 40, 
Polgár István 20, Sipos János 20, Lócze 
Ferenc 20, Polgár János 10, Németh János 
20, özv. Boros Sándorné 10, Nagy Mihály 
10, ifj. Nagy Sándor 10, Dóka István 10. 
Szálát Mihály 10, Kalmár György 10, Kiss 
Lajos 10, Jakab István 4, Császár István 
10, Varga József 10, Lőcze István 20, Sípos 
István 40, özv. Horváth Istvánné 6, Ká di 
Sámuel 50‘.Káldi Sámuelné 20, Gerencsér 
József 40, Ősze László 10, Löcze Mihályné 
10, Bősze Gergely 20, Turfa István 50, 
Döry Ferenc 40, özv ör. Kardos Jánosné
4, Kovács István 15, Major Sándor 20, 
Vaaga Sándor 15, Dombi Mihály 10, Szabó 
Sándor 10, Gerencsér Janos 40, Dombi 
János 40, Sipos Mihály 10, Szabó Ferenc 
10, ifj. Ősze József 2, özv. Polgár Jánosné 
10, Dombi Sándor 20, ifj Dombi István 10, 
Varga István 6, Varga Erzsébet 5, László 
János 60, Szabó István 20, Berkes Jóssef 10, 
Boros György 20, Kovács Lajos 50, özv. 
Sipos Jánosné 10, Sipos József 10, Kardos 
József 6, Dombi M. József 15, Sz. Dombi 
Tamás 50, Dombi Sándorné 10, Dombi G. 
István 20, id. Dombi László 30, özv. Ko
csis Mihályné 100, ör. Dombi József 30, 
Sz Dombi József 50, Berkes Mihály 10, 
Kalmar Györgyné és Kiss Lajosne 20, 
Gerencsér Mihály 100, Dombi Rozi 8, ifj. 
Dombi József 100, L. Dombi Jánns 20 K. 
Összesen : 2787 korona.

Az o r s z á g b ó l .
A királyi pár Budapesten. Az opera

házban jótékony celu előadást rendeztek 
legutóbb Bpesten. Az előadás alkalmából 
eljött az uralkodó par is Budapestre, részt 
vett az előadáson. Ä közönség meleg ünne- 
peltetésben részesítette őket.

A király és a magyar gazdák. Őfelsége 
május 27-én a magyar gazdák küldöttségét 
fogadta. A küldöttségben számos gazdasági 
egyesület kiküldötte vett részt.

Tompa Mihály hagyatéka. Tompa 
Mihály költő eze ö. t ötven évvel egy könyv» t 
helyezett letétbe a jászóvári prépostságnál 
azzal a kikötéssel, hogy c ak 50 év múlva 
hozhatják nyilvánosságra. A költő hagya
tékát május 21-én bontották fel. A könyv 
cim e: A fekete könyv Jegyzetek az embe
rekről

Kik kaphatnak vásznat maximláis 
áron? A Pamutközpont 19 méter f.hér 
vásznat ad maximális áron minden első 
i/.ben szülő as zonynak. Akik erre igényt 
tartanak, orvosi és hatósági igazolvánnyal 
felszerelt kérvényüket a Pjmutközponthoz 
»Budapest, Arany János utca 27.) küldjék.

Mozi cenzúra. Elérjük végre azt, hogy 
erkölcstelen és a hadsereg érdekeit sértő 
filmek a moziban nem fognak előadatni A 
rendelet szerint 16 éven aluli gyermekeknek 
csak felnőttek társaságábin szabad moziba 
menni s csak gyermekelöadásra.

Korlátozzák a vasúti utazást. A ke
reskedelmi minisztériumban olyan rendele
tet terveznek, mely szerint a vasúti jegyek 
kiadását külön utalványokhoz kötik.

Negyven tolvaj és zsebm etsző a vonat 
tetején. A nagyváradi rendőrség a sápi 
állomáson ritka fogást csinált. Nem keve
sebb mint 40 zsebtolvajt fogottéi egyszerre, 
akik a kocsik tetején vigan lakmároztak. 
Nagy részük hrhedt nemzetközi zsebtolvaj 
és betörő.

Gyüjtsünk gyógynövényeket. A nyers
anyagok hiánya miatt a hadseregnek sok 
gyógynövényre van szüksége A hadsegélyző 
hivatal kéri a közönséget, hogy különösen 
hársfavirágot, bod/avirágot, szegfüvirágot, 
küldjön a hivatal címére (Budapest, Aka
démia utca 17)

A szamárnak is felment az ára. A
gyulai országos vásáron egy juhász 2000 
K-ért adta el szamarát.

Cukrot befőzés céljaira julius hóban 
minden egyes cukorjegyre a megállapított 
adagnál háromnegyed kilogrammal többet 
fognak kiutalni.

A sertésölés bejelentése. Miniszteri 
rendelet értelmében hízott vagy javított 
sertés leölését be kell jelenteni. A leölésnek 
csak akkor van helye, ha a háztartásnak 
nincs meg a szükségelt mennyiségű zsírja. 
A zsírból és szalonnából 12 dekát kell 
számítani havonkint egy személyre.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Az özvegy cárné Dániában. Egy ko-

penhágai jelentés szerint az orosz özvegy 
cárné legközelebb Ausztria- Magyarországon 
át Dániába utazik

Mennyibe kerül Angliának naponta 
a háború ? Az angol pénzügyminiszter 
kijelentése szerint Anglia háborús napi 
kiadása 174 és fél millió kor Nekünk egy 
havi háborús kiadásunk 750—800 millió 
korona

A csehek és németek szeretkezése 
Bécsben. A napokban a bécsi városháza 
pincéjében levő vendéglőben oseh képvise
lők és német katonák közt verekedés fej
lődött ki, amely a németek győzelmével 
végződött.

Egy részvény ára 25 korona.
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Az olvasó közönség köréből.
Nyílt levél a szerkesztőséghez.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Örömmel olvastam a * Harangszó« 

május 5-iki számában megjelent Bal- 
dauf Gusztáv *A béke és feladataink« 
cimii magasztos elvű, időszerű cikkét 
és örömmel tölt el az a tudat, hogy 
nekünk evang. fiatalembereknek a 
mindenről nagyobb gondot okozó 
szerencsés nősülési körülményeinkkel 
immár vannak, kik behatóbban is 
foglalkoznak.

»Tanácsos lesz ezekkel idejében 
foglalkozni . « —• írja Baldauf.

Bizony kár, hogy már eddig is 
nem gondoltak ezzel; sok szerencsét
len evangélikus lelket menthettek 
volna meg a boldogtalanságtól, vala
mint az ev. egyházaktól való elsza
kadását is megakadályozhatták volna.

Hogy a vegyes házasság egy el
jövendő családi boldogtalanságnak 
kiölhetetlen mételye, azt tapasztalat
ból tudjuk. Mert bizonyos az, hogy 
ha ily családban mindkét fel a saját 
hitének megfelelően vallásos, már az 
ünnepeknek nem egyszerre való léte 
emel gátat a boldogulásukhoz vezető 
közös útjukon. Amikor a mindenben 
való előrejutáshoz a »vállveteltség« 
fogalmának kell kifejezésre jutnia, 
nem áldásos, hogy a család egyik 
tagja akkor ünnepeljen, amikor azt 
a párja tehermentesítésének rovására 
teszi.

A nem egyesitett erőkifejtés érvé
nyesüléshez nem juthat és ez a — 
bár külön-külön verejtékes — mun
kálkodás gyümölcsöt nem teremhet. 
— Ily családi tűzhely csak örökös 
civakodásnak lehet szomorú színhelye.

A másik esel az, ahol a vegyes 
házasságbeli család egyik tagja nem 
vallásos — hitetlen.

A hivő, vallásos lélek a munkál
kodás csemetéjét az Istenben való 
hittel öntözi és fáradságának jutal
mazását az igazságos Istenre bízza, 
addig a hitetlen a megpróbáltatás 
óráiban kétségbe esik, elveszti fejét: 
a kitartásra képtelen.,

Hogy ily családban a közös meg
értésen alapuló eredményes munkál
kodás és boldogság mennyire hiány
zik, fölösleges tovább indokolni.

Harmadik eset, ahol egyik fél sem 
vallásos.

Hogy ennek a családnak a »minden 
családi boldogság alapját« mennyire 
kell nélkülöznie elég utalni arra az 
igazságos tényre, hogy »Ahol Isten

van, ott minden van. — Ahol Isten 
nincs, ott semmi sincs.«

Mennyire szükséges az evangélikus 
egyháznak ezzel idejében és behatóan 
törődni, nemcsak a fenti egyéni bol
dogság megteremtésének figyelembe
vétele, de az ev. egyház tagjainak 
száma és összetartó erejének növe
lése is indokolja. A tagok számának 
szaporítása, valamint azok összetartó 
erejének növelése annál is inkább 
igényel már intenzivebb cselekvést, 
miután a háború alatt az evang. lel
kek, azok lanyha kezelése folytán — 
különösen a szórványban — elfajul
tak Ezeknek újbóli nemesítése vált 
szükségessé, melynek elérése — al
kalmas intézkedések megtételével — 
kétségtelen.

Alkalmas intézkedések!? — Bal
dauf, ki e magasztos eszmét meg
pendítette, bizonyára erre-vonatkozó 
tervezettel is szolgálhat. — Lássuk! 

Maiur, 1918. V. 6-án.
(Horvátország)

Mély tisztelettel 
Hilbeii János.

Örömmel vesszük a közönség köréből 
az ilyen leveleket mert bennük a lapunk 
és egyház iránt való meleg érdeklődést lát
juk A kérdésre nézve azonban határozott 
útmutatást adni. amely mindenütt beválna, 
alig lehet. Az intézkedések módját minde
nütt a körülmények szabják meg. A neve
zett cikk nagyiából megadta az útmutatást. 
Általában az a legszükségesebb, hogv ev. 
híveinkben az evangé ikus hit és öntudat 
erős legyen, akkor maguk megtalálják a 
helyes utat. Templomtól távol eső szór
ványokban erre nézve legjobb eszköz val
lásos néplap cs vallásos iratok olvasgatása. 
Az is fontos, hogy ne akkor fordu'janak a 
felek lelkészükhöz, mikor már maguk a 
dolgot elrontották és legjobb akarattal sem 
lehet a bajon segíteni.

Olvassuk  a bibl iát
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kiucs 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

lunius 2. vasárnap, 8. Zsolt.
v 3. hétfő, Luk. 3, 1 -6 .
n 4 kedd. 3, 7—14.
n 5. szerda, 3. Móz. 19, 9—18.

6 csütört, 112. Zsolt.
„ 7. péntek. Luk. 3 15—22
n 8. szombat, „ 4. 1-13 .
„ 9. vasárnap, 4, 14-22
n 10. hétfő, 4, 31—37.
n 11. kedd. 4, 38-44.
n 12. szerda, 5, 1 — 11.

13. csütört, 5, 12—16.
n 14. péniek. 5, 17-26.
» 15. szombat, Ezek. 34, 11—16.

Adakozzunk a Haranpszö terjesztésére!

SzertCesxtői üzenetek:
H. I. Hantér. Végtelenül sajnáljuk, hogy 

pünkösdi verse megkésve érkezett S z ív . üdv. 
— K. L. M nhárd. Pünkösdi üzeneiet nem 
adtunk ki. A küldött G koronát, amennyiben 
bc'eegyezel a Harangszó terjesztésére for
dítom. Szeretette! !

Sopronmegyei szép vidékü község
ben, vasútállomástól gyalog negyed
órányira. félemeletes, ó szobás uriház 
mellekhelyiségekkel, nagy gyümölcsös 
— és konyhakerttel baromfiudvarral 
együtt eladó A községben van evang. 
templom és iskola Cim a kiadóhi
vatalban. 2 2

V iz s g á i  ju ta lo m k ö n y v e k .
A legszebb, leghasznosabb és az 

országban legolcsóbb ajándékkönyv a

„Protestáns Család és Iskola“
12 kötete, melyet addig, amíg a kész
let tart a régi árban szállítok.

Egy-egy kötet ára csinos vászon 
kötésben 120 K, diszkötésben 180 
K. Portóra kötetenként 20 fill, a 12 
kötet megrendelésén T20 K. küldendő.

1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.) 
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 
vol t . . .  (Mesék.) 3. Albert József: Túl az 
óperenc'án. (Mesék) 4. Hamvas József: 
Mesés történetek. (Ifjúsági elbeszélések.) 
5. Borsos István: A gályarabok története. 
(Egvháztörténeti munka.) 6 Dr. Masznyik 
Endre: Képek az ókori keresztyén egy
ház történetéből 7. Gyurátz Ferenc: 
Hősök kora. 8 Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Kisregény.) 9. Babay Kálmán : 
Nádfödeles házak alatt. (Falusi történe
tek.) 10. Síráner Vilmos: A biblia az élet 
könyve. (Ismeretterjesztő.) 11. Farkas Mi- 
hályné. Történetek az életből. (Elbeszé
lések érettebb ifjúságnak és felnőtteknek.) 
12. Kapi Béla: A b oP ogság  könyve. 
(Jellemképző munka) Mindezen könyvek 
egyenkint is megrendelhetők.

Vizsga'apok (magyar, német és dik- 
tandó) 100 drb. 6 kor.
W E L L I S C H  B É L A  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  

Szentgotthardon .

H iv a ta lo s  és k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l . ,  
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  10  f i l lé r .  
E g y  Vá o ld a l  e g y s z e r i  h ir d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e té s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

H o ssza b b  n é v s o r t  c s a k  o l y a n  
e g y h á z b ó l  k ö z lü n k ,  a h o l  n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f iz e tő n k  v a n  
és e g y - e g y  n év  d i j a  6  fü l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Nyomatott Wellisch Béla villamiizemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla
ElAfizetéal  á r a  3 6  i z a m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d e s s é l  4  K 0 0  t ,  c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  L O V Á S Z P A T O N Á - r a  ( V e s z p r é m  m e g y e ) ,  e l ő 

f i z e t é s i  d i j a k ,  r e k l a m á c i ó k  a  H A R A N G 3 Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D - re .  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést e l f o g a d  m in d e n  ev. lelkész é s  t an í tó .

J
„Cselekedjünk jót  mindenekkel ,  kiváltképen a mi hitünk cselédeivel.“ Gál. 6, 10.

T A R T A L O M :  Somboryné P. M argit: Édesanyámhoz. — sz. m: Vádlevél. — Korisánszky Ottó: A mi nyomdánkról. — A há
ború és a politikai élet eseményei. — Br. Podmaniczky Pál: Ziegenbalg Bertalan. — G y e r m e k v i l á g .  Csite Károly: Mariska*

— Küldi József: Fohász a harctéren.

Édesanyámhoz.
Mely által lakozik mi bennünk az Isten

> Minden szépség s jóság boldoggá tesz
|itt lenn.

' Minden szép s jónak boldog álmodója 
h Az voltam véled eleitől kezdve,
> A hangtafanság csöndes martyr-utján 
Mig a te karod kisért átölelve.

‘ Anyai szeretet. te százszor megáldott!
; Melytől derű kél a vigasztalan égen, 

Őrködő szemeid csókos mosolyától 
. A kisértő árnyak elsimulnak szépen 

hogy a mi sivárság borul a világra, 
Gondja, szenvedése hozzam ne találna, 
Csak az én gyermeki szivemig ne érjen ..

Az ifjúság s vele a csalfa álmok 
Elhagytak miként egy bájos kikelet.
Jól tudom: egyre kevesebb virág nyit 
Ahol ezentúl majd ösvényen vezet.

°\ A lemondások rideg pantheonját 
"i ha át-át lépem hallgatag tűréssel.

Ha tán megbotlanék 
h Keserű fájó sorsom keresztjével;
3 Elmúlt aranyfényü évekért cserében 
■ Ha örökös ború fenne osztályrészei

í Verdeshet a szélvész, -  ámde az orcámon 
E nehéz küzdelmek panasza ne lásson, 
Hogy ki a lét minden meleg szivárványát 
-Szövögeted rólam ott a messzeségben : 
Oh csak édesanyám —  könnyem a te

(drága,
A te sokat tűrő szivedig ne érjen...

Somboryné P. Margit.

Vádlevé l .
Ismeretlen katona kezéből kaptuk 11 napi 

zsolddal együtt a következő levelet:
»Nagytiszteletü Szerkesztő Uram ! 
Négy éve, hogy a katonai háborús 

szenvedések, többszöri sebesülés, lá
badozó, — újra lövészárok stb. 
megismétlődése foglalja le időmet. 
Legyen igy ; megnyugszom Isten aka
ratában. hálás vagyok a nővérem 
által küldött kedves »Harangszó« 
lapunknak, mely mindenhol föltalál 
és bizony sok, nehéz napjaimban a 
lövészárokban is egyedüli vigasztaló 
kapocs egyházamhoz.

Az fáj csak, hogy kevés katonai 
| lénungból nem áldozhatok többet erre

a szép célra a küldött összegnél. Bár 
jegyezhetnék nyomdarészvényt is I De 
ami késik, nem múlik. Isten segítsé
gével, ha majd békés keresetemhez 
visszatérhetek, lesz erre is gondom.

Bizony szomorú, hogy még csak 
itt tartunk. Oly nehezen megy. — Ha 
már működne, ontva a nehezen várt 
lelki-vigasztadó olvasmányt, már is 
későn volna.

Ha az itteni »Katona Otthonba« 
egy kis pihenőre betérnek a fáradt 
fiuk, sajgó szívvel látjuk, mint olvas
sák ott a katholikus lapokat, az Élet 
és más irodalmi színvonalon álló, 
léleknemesitö kath. olvasmányokat s 
könyveket.

A kath. templomban is a bejáratnál 
nagy nyitott könyvszekrények állanak 
a katholikus sajtó jó könyveivel, lap
jaival. Aki elvesz belőlük, rendszerint 
a könyvön jelzett árnál többet dob 
a perselybe. Igv terjed, erősödik a 
kath. sajtó. Magam is gyakran veszek 
kevés lénungomból lelki szomjúságot 
oltani. Inkább ezt, mint hogy a ma 
oly divatozó vallástalan zsidó napi
lapok hazudozásait olvassam.
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Istenem, hol van a mi »Luther 
Társaságunk?« Alszik csendesen 1 
Sehol nem találkozhatni kiadványaival. 
Postai rendelésre választ sem ad. Ha 
az uj tervezett nyomdának nem lesz 
hozzáértő, lelkes, szakképzett vezetője, 
úgy az is csak egy szunnyadó Luther 
Társaság lesz. Ma haladni kell a 
korral, vagy eltiportatunk.

Meddig alszunk még ?
Nagyon kérem a Harangszó Igen 

Tisztelt Szerkesztőjét, mozgassa ki
tartó eréllyel az evang. sajtó ügyét. 
Erős, bátor hangon ismételve újra és 
újra a toborzást, amig nem késő. A 
mélyen alvókat erélyesen tetemrehivni 
emlékeztetve eddigi pótolhatatlan mu
lasztásaikra.

Ha már a múltat, jelent eljátszották, 
mentsék meg a jövőt.

Most van pénz elég mindenre a 
hadinyereségből vagyontszerzőknek, 
csak szivük nincs arra, hogy okosan 
adnának.

Mi itt egészséget, életet, otthont, 
mindent odaadunk a pár fiillérnyi 
lénungért is. Ebből nem adhatunk 
annyit és úgy, ahogy szeretnénk.

A mi kedves Harangszónk további 
eredményes munkájára Isten áldását 
kérve, bocsánat alkalmatlankodó so
raimért.

Nagybecskerek, 1918. V/22.
Maradok régi hü tisztelője«

E v a n g .  f r e i t e r .
*

Vádlevélnek nevezzük ezt a levelet, 
mert vádolja egyházunkat a késedel
meskedésért, a bűnös mulasztásért, 
az idők és alkalmak elszalasztásáért 
s az itthon levő tehetőseket áldozattól 
húzódó szükkeblüségükért.

Nem a vád fáj, mert minden sorából 
a mélységes egyházszeretet és a jö
vőért aggódó tenniakarás érzik ki, 
hanem az, hogy a vádnak olyan 
igaza van, egyes pontjai annyira ránk 
illenek.

De nagy vigasztalás is rejlik ebben 
a levélben. Minduntalan azt halljuk, 
hogy sok szenvedést látott katoná
inkból a háború nagyrészt kiölte a 
vallás iránt való érdeklődést és egy
házukhoz való ragaszkodást. Ezt ez 
a levél a leghatározottabban megcá
folja. Csak ötven vezetőnkben és 
ötezer hívünkben legyen ilyen erős 
evangélikus öntudat és egyházszerejet, 
akkor ennek a kevésnek ereje, mint 
a kovász, áthatja egyházi életünket 
és nem sok év múlva csodás fejlődést 
mutat fel egyházunk. Az igazi hit 
hegyeket tud mozgatni ma is.

Hogy mások mennyire szervezked
nek és dolgoznak, annak bizonyságául

megemlítjük, hogy a katholikus nép- 
szövetségnek tagsági dijakból és ado
mányokból egy évi bevétele 663 ezer 
korona volt, a múlt éveen Budapesten 
megalakult »Kevra Kadisa« cimü 
zsidó egyesület pedig a tagfelvételi 
dijakból már most egy millió koronát 
tudott külön alapra félre tenni.

Azt is ide iktatjuk, hogy az Egri 
Népkönyvtár ezekbe a pontozatokba 
fog’alja a jó katholikus kötelességét 
a katholikus sajtóval szemben :

1. Mig Isten életemnek kedvez csak 
katholikus újságot járatok. 2. Nem 
katholikus újságot soha nem olvasok, 
ilyenre soha elő nem fizetek, ellen
ségeimet pénzemmel nem gazdagítom. 
3. Nem katholikus újságnak házamban 
helyet nem adok; ha kérés nélkül, 
vagy ingyen küldenék, olvasatlanul 
rögtön visszaküldöm. 4. Olvasni való 
könyvet csak a könyvestáblán keresek 
a Szent István Társulatnál, vagy az 
Egri Népkönyvtárban; vagy ott vá
sárlók, ahová ez az útmutató köny
vecske igazit 5. Beiratkozom a kat
holikus Sajtó Egyesületbe és annak 
életem végéig hü tagja leszek. 6. A 
sajtóvasárnapot szemmel tartom, hogy 
a katholikus sajtóról való prédikációt 
meghallgathassam és a kath. sajtóra 
egy kis alamizsnát minden évben 
magam is adhassak. 7. Ha akármikor 
könyvre vagy újságra lesz szükségem, 
tanácsért, útbaigazításért csak lelki
atyámhoz fordulok és ez iránt tanácsot 
senki mástól el nem fogadok.

Mi soha ennyire megkötni nem 
akarjuk, lelkiismereti furdalás nélkül 
nem is mernénk híveink lelkét, csak 
azt kérjük, hogy olvassák, terjesszék, 
tehetségük szerint anyagilag is támo
gassák ne csak a mások, hanem a 
magunk sajtótermékeit és a magunk 
által létesítendő Evangélikus Sajtót is.

Ébredjünk végre annak a tudatára, 
hogy ha mi magunk nem dolgozunk 
és nem áldozunk egyházunkért, he
lyettünk mások nem dolgozhatnak és 
nem áldozhatnak; ha magunk nem 
becsüljük meg a magunkét, mások 
ugyan nem becsülik s ha magunk 
nem mentjük meg és nem virágoztatjuk 
fel egyházunkat, más helyettünk soha 
meg nem teszi. — Legyen ez a jel
szavunk : Isten után egyedül magunk
tól függ minden! szm.

Smith nagy angol nemzetgazdász 
a vallásos nevelésről: »Kétségtelen, 
hogy a nevelési és vallásos oktatási 
kiadások az egész társadalomra nézve 
előnyösek, azért azokat bátran és 
sérelem nélkül lehet az egész társa
dalom közadózásából fedezni. <

f\ mi nyomdánkról.
Irta : Koritsánszky Ottó.

Harctér, 1918. V/29.
Fárasztó, nehéz a szántó-vető mun

kája. A talaj előkészítése, fölszántása, 
megboronálása; a kicsiny szemek 
elvetése. Mennyi verejtékkel, mily 
nagy izommegfeszitéssel jár mindez ! 
És mennyi gonddal-bajjal! Kedvező 
lesz-e az időjárás? Lesz-e elég eső 
rája. Nem szárad-e e l ; nem rothad-e 
ki? És a gondos jó gazda nem elég
szik meg azzal a tudattal, hogy el
végezte a munkát, a többi a jó Isten 
dolga: lesz, amint lesz! Hanem átértő, 
szeretetteljes féltéssel, gondossággal 
figyeli-szemlél, nem mulasztott-e élj 
valamit, nem kellene-e s nem lehetne-e' 
valamit még pótolni, hogy az aratás,! 
s takarodás idején lesújtó meglepeté-! 
sek ne érjék.

És ugy-e mily tengersok öröm,: 
büszkeség, megnyugvás, vagy aggó-' 
dalom, bánat, keserűség és tépelődés; 
jár annak a nyomában, hogy a jól 
vagy gondtalanul megművelt földbe 
elvetett apró szemekből gazdag vagy; 
satnya termés fejlődik-e; hogy nemi 
volt hiábavaló a fáradtság, avagy 
hogy bizony jobb lett volna több 
gondot neki szentelni.

»Gyümölcséről ismerni meg a fát.«] 
Azonban nemcsak a fát; az embere-j 
két, az intézményeket, az iskolát, azj 
eszméket!

Az embereket, hogy hogyan, mint*: 
cselekesznek. Átértik-e kötelességei
ket, önmaguk, masok, é§ a köz iránt; i 
tartozó kötelességeiket.

Különös idők* ezek a mai sok bajjal, , 
szomorúsággal teljes idők. Hü tükör, j, 
amelyben az emberek — torzalaknak I; 
vélt valódi képét látjuk meg. Mennyin 
kapzsiság, széthúzás, megnemértés !'!

ügy érezzük, hogy az egész em-- 
beriségnek erkölcsi újjászületésre vanh 
szüksége! Olyan erkölcsi ujjászüle-B 
tésre, amely meghagyja ugyan min-i- 
denkinek a maga külön létét, egyénin 
érdekét, de mindenkit egyesit abban Ji 
a testvériségben, amely megérteti lí 
mindnyájunkkal, hogy vannak köteles- - 
ségek azon kívül is, hogy csak magárai t 
gondol, magával törődik. Hogy ajr 
kényelmes félreállás helyébe, — haji 
kell szenvedésteli — küzdelmet kéri 
osztályrészül, hogy ezzel is a köz s 
hasznára lehessen.

Ezek a gondolatok töltik el agya-| - 
mat, s keserűen fájó érzés kel a i 
lelkemben, amikor a legutóbbi kimu-' J 
tatást olvasom arról, hogy mily; j 
egyházközségek s hány részvény ti, 1 
jegyeztek a mi nyomdánk-ra.
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c Szegények vagyunk — hisz sze
li nyék voltunk mindig — mi magyar 
1 angélikusok. De annyira szegények, 
l így áldozatkész őseinknek, eleinknek 
i őttünk ragyogó példáján föl ne buz- 

iljunk s ne siessünk a köz érdekében 
- ha igy kellene — akár áldozatot 
hozni, mégsem vagyunk s nem is 

. hetünk soha!
Nem is szegénységünkön, hanem a 

i imtörődésünkön múlik ez. Pedig 
r inyszor megmagyarázta e kedves 

p érdemes szerkesztősége és mások 
. hogy micsoda jelentős szükség- 

. erőségről van itt szó! Kérdem: 
liért nem veszik lelkész uraink ke
ikbe a kérdést? Ne hajítsák fölbon- 
tlanul a nyomdára vonatkozó fel- 
vásokat papírkosarukba: mert igy 
:rsze, hogy nem lehet eredményt 

lérni.
1 Még 1820-ban mondotta egyik hatal
mas katholikus főur, hogy »mindenki 
Ldja, hogy mióta Magyarországban 
r>'otestánsok vannak, ők mindig a 
érvényes szabadság ragyogó védel- 

ezői, a hazai művelődés és tudás 
őmozditói sorában mint elsőrangú 

I állagok fénylettek.« 
i Rs nem ezt a célt — a művelődés 
i i tudás előmozdítását szolgálná-e az 
i 'angélikus nyomda, a mi nyomdánk, 

nely nélkülözhetetlen fegyer a ke
inkben ?!

1 Kicsi mag volna az, amely aztán 
>ndos, céltudatos munkával gyö

nyörű rend termést biztosítana, 
fi Ne tépelődjünk, ne tétovázzunk! 
jegyünk példát a katholikusok ha
li Imas sajtó mozgalmáról. Lám, 
p ennyire nagyobb ügyről van ott 
p ó — és megcsinálják. 
t Szégyenkeznünk kellene, ha mi azt 
H kis, — de nekünk, mindnyájunknak 
i nagyfontosságu tervet közöny, csúf 

; hamis önzés folytán nem tudnánk 
pegvalósitani.

L A k i k  m ég  n e m  j á r a t j á k  ta 
v u n k a t ,  a f f .  f é lé v r e  m e g r e n 
d e lh e t ik  a k ia d ó h i v a ta l n á l  K ö r -  
p te n d e n  (V a s  m .)  j ú l i u s  e le jé ig  
i io p o r to s  k ü ld é s s e l  2  k o r o n a ,  
y év re  k ü ld v e  2  k o r .  3 0  f i l lér ,  
\ a to n á k  r é s z é r e  1 k o r .  5 0  fil- 
i'vrér t .  A k i  s z e r e t i  l a p u n k a t  és  
h& éltdnyoln i t u d j a  e n n e k  e v a n g .  
)\ é p ü n k  és e g y h á z u n k  j a v á r a  
i r á n y u l ó  m u n k á j á t ,  a já n l ja ,  
Txrjessze a  h i t  r o k o n o k  kö zö tt .  

_______

_________HARANOSZÖ.__________

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A »HARANGSZÓ« legutóbbi száma 
jóformán még ki sem került a gép
ből amikor meg érkezett a hire 
annak, hogy a németek offenzivája 
megindult. Az antánt újságírók tehát 
jól sejtették, ezúttal igazuk volt. Az 
uj német offenziva alkalmával ellen
ségeink Nyugaton a legfontosabb 
helyeket, támaszpontokat veszítették 
el. Rlesett Soissons, amely a Párisba 
vezető ut egy legnevezetesebb pontja. 
A németek elérték útjukban a Marne 
folyót Elfoglalták Chateau Thierryt is, 
újabb sikereket értek el az Aiseés a Mar- 
neközött. Már Reims érődéi is ropog
nak, és ftuva menekül a francia nép dél 
felé. Eddig március óta több mint 
175 ezer fogoly és jóvál több mint 
2000 ágyú került a németek kezébe. 
— A nyugaton történtek mellett a 
háború egyéb eseméayei annyira 
jelentéktelenek, hogy szinte eltörpül
nek. Az olasz front, ha nem is tel
jesen csöndes, de a helyzet itt hatá
rozattan változatlan Beszélnek ugyan 
itt is — ott is újabb olasz offenzi- 
váról, de eddig még nincsen.

*
A magyar politikai élet legneveze

tesebb eseményei közé tartozik, hogy 
a választójogi bizottság befejezte 
végre üléseit, végzet Vázsonyi javas
latával. A miniszterelnök és a több
ségi párt vezére megelégedésüket 
fejezték ki azon, hogy kölcsönös meg
értéssel a javaslatot most már olyan 
állapotban vihetik a képviselőház elé, 
amelyet elfogadhatnak úgy a jogfej
lődésnek elfogulatlan barátai, mint 
azok, akiket elsősorban a nemzeti 
szempontok mozgattak.

A képviselőház jelenleg a négy 
hónapra terjedő indemnitást tárgyalja. 
Az indemnitás letárgyaiása után kö
rülbelül jun. 18-án a választójogi 
bizottság előadója benyújtja előadói 
jelentését. A számítások szerint jun. 
20-án kezdi meg a képviselőház a 
javaslat tárgyalását. A további mun
kálkodás a helyzet alakulásától függ. 
A képviselőház elé terjesztett bizott
sági javaslat a nők szavazati jogát 
elejtette.

Oroszországban a bolseviki (szo- 
ciálista) kormány annak idején egy
forma fizetést hozott be mindenkinek. 
Most megváltoztatták az egyfizetés 
rendszerét, amely szerint az utcaseprő 
ép úgy havi 500 rubel (2000 kor) 
fizetést kapott, mint a hadügyminisz
ter. Ma már nincs egyfizetés. Besza-
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rábiából, melyet Oláhországhoz csa
toltak, küldöttség jött Kievbe, hogy 
ezt az országot, Úkrániához csatol
ják. Az oroszok és ukránok béketár
gyalása még folyamatban van. A finn 
országgyűlés a királyság mellett dön
tött. Franciaország nem akarja elis
merni a finn monarchiát. Franciaor
szágban egyébként óriási ur lett a 
rémület.

Az emberiség egyik legnagyobb és 
legnemesebb gondolkodója, Carlyle 
Tamás a munka hatásáról : »A leg
alacsonyabb munka is összhangot 
kölcsönöz a léleknek. Kétség, vágy, 
gond, bánat, felháborodás, kétségbe
esés, mint a pokol kutyái kattogják 
körül a szegény napszámos lelkét ép 
úgy, mint minden más emberét. De 
ha az ember bátorsággal feladatainak 
szenteli magát, mind elhallgatnak 
és morogva csúsznak barlangjukba 
vissza.«

Egy másik nagy gondolkodó, Rus- 
kin János a munkátlanságról: »Teljes 
lehetetlenség, hogy az olyan néposz
tály igazán vallásos érzésű, vagy 
tiszta erkölcsű volna, amely kenyerét 
nem a maga munkájával szerzi meg.»

Ziegenbalg Bertalan,
az első evangélikus misszionárius 

élete. (1683—1719.)
I r t a  : Br. Podmaniczky Pál.

II.
Én, az Ur, vagyok a te Istened. (II. 
Mózes 20. 2.) Ne csinálj magadnak 

faragott képet. (II. Mózes 20. 4 )
Amikor Ziegenbalg és társa az első 

napokban bejárták uj munkaterüket, 
az utcán jártukban az ő lelkűket is 
az a háborgás töltötte be, amelyet 
Pál apostol érzett, mikor a pogány 
bálványtemplomokkal teli Athén ut
cáit rótta. Pedig mi volt az athéniek 
bálványimádása a tamulokéhoz ké
pest. Ha a tamul pogány valamennyi 
istenét összeszámolná, ennek a furcsa 
seregszemlének szinte hihetetlen szám 
lenne az eredménye: 330,0 0,000.

A tamul lélekben is megmaradt 
annak a halovány sejtelme, hogy a 
világnak egy ura, teremtője van Ez 
az isten a Bráma. Pogány okosko
dással azonban a teremtett világgal 
azonosítják és azt tartják, hogy csak 
különböző megnyilatkozásaiban imád
hatják. Így jutott lassankint az indiai 
pogányság a legesztelenebb bálvány
imádás útjára. Imádja a bölcsességnek,
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a háborúnak, a Qangesznek istenét. 
Valóra vált tehát náluk az, amit Pál 
apostol mond a rómabeliekhez Írott 
levele I. részének 21 - 23-ig terjedő 
versében: >Bár az Istent megismer
ték, mindazáltal nem mint Istent 
dicsőítették őt, sem néki hálákat nem 
adtak: hanem az ő okoskodásaikban 
hiábavalókká lettek, és az ő balgatag 
szívók megsötétedett Magokat böl
cseknek vallván, balgatagokká lettek ; 
és az örökkévaló Istennek dicsőségét 
felcserélték a múlandó embereknek 
és madaraknak és négylábú állatok
nak és csuszó-mászó állatoknak kép
másával.«

Ziegenbalg és Plütchau csodálkozva 
láthatták, hogy a tamul pogányság 
milyen nagy buzgósággal tiszteli a 
maga tehetetlen isteneit. Trankebárban 
is se szeri, se száma nem volt a 
kisebb-nagyobb templomoknak. Külö
nösen a nagyobb templomok tiszteletre 
méltó művészi alkotások. Bizonyságai 
a tamul nép több évezredes művelt
ségének. Egy-egy ilyen templomnak 
hatalmas tornya messze kimagaslik 
a város fölött. A torony aljától a 
legtetejéig tele van faragványokkal, 
amelyek az istenekről szóló történe
tekből ábrázolnak egyes jeleneteket. 
Egészséges szégyenérzetü embernek 
természetesen nem igen tanácsos 
ezeket a faragványokat közelebbről 
megszemlélni. A pogány istenek élete 
tele van paráznasággal, s a tisztele
tükre épített templomok tornyai épen 
a róluk szájról-szájra járó legocs- 
mányabb történeteket mondják el a 
maguk kőnyelvén. A nagy templomo
kat hatalmas udvar veszi körül. Az 
udvaron mozgalmas az élet. Szolgá
lattevő papok, az ájtatos imádók tarka 
tömege nyüzsög ott. De mivel a 
bálványoknak áldozatokat kell bemu
tatni, ott ütik föl sátrukat a különböző 
árusok is, mint hajdanában a jeru- 
zsálemi templomban. Olykor-olykor 
megszűnik egyidőre a vásári zaj, a 
sürgés-forgás, mert egy ünnepi kör
menet közeledik hangos zenével, vagy 
a templom elefántját járatják körül, 
hogy beszedje a látogatóktól ormá
nyával a templomadót. A sokadalom- 
ban legtöbbször ott alkalmatlankodik 
néhány elhízott fehér tehén is, melyek 
kedvükre garázdálkodhatnak, mert a 
tamul szent állatoknak tartván őket, 
görbe szemmel sem mer reájuk pil
lantani.

Templomok szentélyébe Ziegenbalg 
és Plütschau aligha juthattak be. 
Európai embert be nem enged oda a 
pogány pap. Meg kellett várniok a 
nagy ünnepeket, amikor diszes kocsin
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sok ezer főnyi tömeg kíséretében, 
drága-kövekkel ékes selyem, bársony 
ruhába öltöztetve körülhordozzák a 
bálványt a város utcáin. Ilyenkor azt . 
is láthatták, hogy a bálvány tisztelői 
milyen boldogok, ha verítéket hullatva, 
majd megszakadva ők húzhatják a 
bálvány nehéz kocsiját. Akad azonban 
egyik-másik bálványnak olyan tiszte
lője is, amelyik arra vágyódik, hogy 
a bálványkocsi kerekei összezúzzák 
testét s ezért az ünnepi mámorban 
odaveti magát a kocsi elé A bálvá
nyok külseje förtelmes, visszataszító 
Sivát, a pusztítás istenét úgy ábrá
zolják, amint egy kigyón táncol. 
Szubramannánek, a háború istenének 
hat feje van. Piilleiár, a bölcseség 
istene elefántormánnyal és ormótlan 
pocakkal ékeskedik. A bálványok 
között vannak olyanok is. amelyeknek 
teljesen állati formája van Ilyen a 
Nandi-bika, amelyen a tamu'ok hite 
szerint Siva szokott nyargalni s a 
melyről azt képzelik, hogy folyton 
növekszik. Ebben lehet is valami 
igazság, mert a tamulok őt is úgy 
tisztelik, mint a többi bálványokat, 
hogy naponta olvasztott vajjal és más 
zsiradékkal öntik le.

A sok-ieleségü parázna istenek 
tiszteletéhez természetesen sok olyan 
undokság tartozik, amit toll le nem 
irhát. Hiába: a pogányok olyanok s 
még istentiszteletükben sem akarnak 
jobbak lenni, mint lehi, élvhajhászó 
isteneik.

Ziegenbalg és Plütschau a tamu- 
loknak Jézus Krisztust, a bűnösök 
megváltóját akarták hirdetni. S ha 
elszomorította szivüket annak látása, 
hogy a tamulok mennyire eltávolodtak 
az igaz Isten tiszteletétől, bátoríthatta 
őket annak a tapasztalása, hogy a 
tamul ember — ha inerőben föl üle- 
tesen és külsőlegesen is — mégis 
érzi, tudja és vallja, hogy bűnös és 
bünbocsánatra van szüksége. Uton- 
utfélen találkozhattak fakirokkal, a 
vezeklőkkel, akik a legesztelenebb 
módon gyötrik magukat, hogy meg
békéltessék a haragvó istenséget. Az 
egyik addig tartja két kezét az égnek, 
mig azok meg nem merevednek. A 
másik derékig földbe ássa magát. A 
harmadik vasrácsot kovácsol a nyaka 
köré, hogy soha álomra ne hajthassa 
fejét. A negyedik vasfazékban eleven 
szenet hordoz a fején. Olykor persze 
a tamul ember nagyon is könnyű 
szerrel akar szabadulni bűnének ter
hétől. Bizonyára hallottak Ziegenbalg 
és társa is olyan történeteket, amelyek 
a szent hamunak, vagy a szent folyó
víznek büntörlő hatalmáról szóltak.

Egy ember például letelepedett a szent 
Kavéri folyó partján. Sötét bűnök \ 
terhelték a lelkét Többek között apját, 1 
anyját is meggyilkolta. Nem messze { 
tőle egy asszony ruhát mosott. Amint 
a ruhát a sulyokkal verte, a szent ! 
vízből néhány csepp ráfreccsent a j 
gyilkosra Ez a néhány csepp meg- 1 
tisztította bűneitől s a amikor még | 
meg i> fürdött a folyó szent vizében, I 
Siva örömmel fogadta be a meny- I 
nyekbe. Némelyik tamul ember bűneit ! 
ha!ála órájában úgy akarja jóvá tenni, I 
hogy odavezetteti halálos ágyához a j 
szent állatot, a tehenet s annak farkát t 
fogva leheli ki lelkét I

Ha Ziegenbalg és Plütschau a folyó I 
partján jártak a reggeli órákban, ott I  
találhatták a bramánokat, amint reg- I 
geli mosakodásukat végzik és imád- 1 
ságukat mondják. Gőgös testtartással, 1 
lassú léptekkel jön a bramán a folyó
hoz. Világos arcszine, európaias I 
arcmetszése, a nyakában lógó bra- I 
mán-zsinór, simára borotvált feje, I 
amelynek csak a búbján maradt meg 1 
egy kis copf, már messziről elárulja,' I 
hogy az isteni bramánok szent kaszt- I 
jához tartozik. Kelet felé fordulva I 
fürdik, elmondja a gájatzi imádságot, I 
óvatosan ügyel rá, hogy valahogyan f 
egy szudrának, vagy más idegen i 
kasztbeli embernek szentségtelen füle I 
meg ne hallja a szent igéket. Majd I 
a fogát tisztítja meg egy erre alkalmas I 
faággal, mert kezét nem szabad a I 
nyállal beszennyeznie. Háromszor vi- 1 
z'et hint a nap felé, hogy ezzel elő- * 
segítse a napnak a gonosz szellemek 1 
fölött való diadalát Erre magára ölti ] 
kifogástalan tisztaságú ruháját s horn- I 
lokára rajzolja a bálványjelet. Erről í 
ismerhetjük meg, hogy Visnu vagy J 
Siva tisztelői közé tartozik-e. Végül j 
vizet iszik a folyóból, bizonyos istenek I 
tiszteletére, nevüket említve vizet hint |  
maga köré, kezeit emelve, közben !; 
forogva imádja a nyolc világtájék 
isteneit, hüvelykujjával holmi kereszt- j? 
jelet csinálva, imádságokat mormolva 
megszenteli fejét, hasát, vállait, teste h 
minden tagját s egyik kezében rézből H 
való vizeskorsójával, másik kezében j 
virágbokrétával azzal a bizonyosság- •; 
gal tér vissza házába, hogy újra szent j 
és tiszta s méltó rá, hogy olvassa a ] 
szent iratokat s isteneinek áldozatot j 
mutasson be

Indiának és Tarhulo^szágnak lakos- j 
sága is egymástól élesen elválasztott ] 
rendekre oszlik. Ezek az osztályok a j 
kasztok. Hogy India olyan tehetetlen I 
s gazdaságilag, szellemileg minden lg 
igyekezete ellenére is csak tengődik, 
ennek oka jórészt a kaszt rendszer. i]
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Tulajdonképen csak három csoport 
van. A bramánok, a szudrák és a 
kaszton kivüii páriák. Ezek azonban 
számtalan alosztályra oszlanak, úgy 
hogy szinte megszámlálhatatlan a 
kasztok tömege. Minden foglalkozás
nak megvan a maga kasztja. Még a 
tolvajok is külön kasztot alkotnak. 
Egyik kasztból a másikba senki át 
nem léphet. A bramán s minden 
leszármazottja bramán marad. A se
lyemszövő nem mozdulhat el szövő
széke mellől. A földmives minden 
ivadékával együtt a földet kénytelen 
művelni. A kasztok össze nem háza
sodnak ; egy kasztbeli még halálos 
veszedelemben sem megy segítségére 
a másik kasztbelinek, olyan ür tátong 
közöttük, amelyen át csak a keresz- 
tyénség verhet hidat.

Ziegenbalg és Plütschau még teljes 
megtöretlenségében láthatta az indiai 
pogányságot. Az utolsó 200 év alatt 
nagy diadalokat vívott ki Indiában a 
keresztyénség. Ma már csak a múlt 
borzalmai közé tartozik az özvegyek 
elégetése. Akkor, amikor Krisztus első 
követei megérkeztek Indiába, még 
mindennapos eset volt, hogy meg
rakták a máglyát s megadással, tán 
még örvendeztetéssel is jött az özvegy, 
engedte magát megkötöztetni, engedte, 
hogy száraz falombbal eltakarják, 
olajat öntsenek reá s lángra lobbant- 
sák S mig halálos vergődés közepeit 
jajgatott a szerencsétlen, addig a 
néptömeg ujjongott és tombolt körü
lötte. Hiszen a férj meghalt s igy az 
asszonynak nincs joga élnie. A férj 
halálának az asszony az oka, bűn
hődjék érte.

A két misszionárius szivét a Krisztus 
szerelme szorongatta. Ezért engedel
meskedtek az Ur missziói parancsának. 
Ezért jöttek el Indiába A pogányság 
vigasztalanságának, fortéimességének 
és nyomorúságának láttára milyen 
hatalmas lángra lobbanhatott szivük
ben ez a szeretet, milyen erős vágy 
ragadhatta meg lelkűket, hogy ennek 
a szerencsétlen népnek Krisztus bé
kességet adó, megtisztító, boldogító 
kegyelmét hirdethessék. F o l y t a t j u k .

.4 világ legnagyobb árvaházának 
alapitója, Francke H. Ágost a hitről 

i és a szeretetröl: »Egy szemernyi élő 
hitet többre kell becsülni egv mtizsányi 

i puszta történeti tudásnál és egy csöpp 
i igaz szeretet magasabb értékű, mint 
i a minden titkok tudományának egész 
\ tengere.«

Mariska.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Egyik őszi reggelen beállított a 
kis Cser Mariska édesanyjával az 
uj helyére. Jóságos tekintetű, szives, 
csinos, fiatal úrnő fogadta őket.

— Csakhogy megjött már, kis 
szívem. Nagyobbik leánykám, az 
Edilke már igen várja ám . Hanem 
hogyan is hívják magát, lelkem? Mert 
hát cselédleányunknak is Mariska a 
neve, mint magának. Valami meg
különböztetést kell kettőjük között 
tennünk . .

— Mariska, Mariska ! Jöjjön be!
— szólt ki az úrnő az ajtón a kony
hába, honnét egy tenyeres — talpas, 
haragos tekintetű, idősebb leányzó 
dugta ki a boglyas fejét.

— Nézze csak, a kis uj dajkánk
nak is Mariska a neve Azt gondol
tam, hogy magát ezután Marcsának 
hívjuk megkülönböztetésül.

A haragos leányzó még jobban 
összehúzta sürü szemöldökét, vállát 
vonította S; visszahúzódott a kony
hába.

Később, mikor négyszemközt került 
a kis dajkával, vállonragadta s meg
rázta kegyetlenül.

— Te, tolvaj, te! Azzal léptél be 
ide először, hogy elraboltad az én 
becsületes, szép nevemet!. .

— Ne haragudjék, Mariska, hisz 
én mindig így fogom magát nevezni!
— kérlelte a kis dajka

— Ne is próbáld máskép, mert 
kirázom a lelkedet a rozoga tested
ből. . .

Szegény kis Mariskának ez a har- 
pia természetű Marcsa leányzó kese
rítette meg az életét az uj helyén. 
Máskülönben oly boldog lett volna, 
mint a messze idegenből haza tért, 
eresz alatt csicsergő fecskemadár. 
Szerette a házban mindenki a szor
galmáért, ügyességéért, nyiltszívüsé- 
géért és a vidám jo kedélyéért. A 
gondjaira bízott kicsiségek annyira 
ragaszkodtak hozzá, akárcsak az 
édes anyjukhoz.

A nehezebb és piszkosabb mun
kákat Marcsa mind a kis dajkára 
akarta tolni. Eolyton parancsolgatott 
neki, mintha csak az ó cseléde lett 
volna. Mariska, amennyire lehette, 
készségesen segédkezett a munkájá
ban, de neki nappal a kis gyerme
kekkel kellett foglalatoskodni.

Esténkint azonban, mikor elaludtak 
a kicsiségek s Mariska kikerült a 
konyhába : Marcsa annyi tisztogatási 
munkát bízott reá (amit tulajdonkép 
neki kellett volna nappal elvégezni), 
hogy szegényke többnyire éjfélre tu
dott velük végezni. Az álomszuszék 
vén leány azalatt hangos horkolással 
aludt

S folyton követelőbb, zsarnokabb 
lett Marcsa, mígnem a kis dajka 
megtagadta neki az engedelmességet.

— Mit mondtál?! Nem teszed meg, 
amit parancsolok ? !

— Nem végzem el többé a maga 
dolgát, — állt merészen szembe vele 
a kis dajka. — Megmondta a nagy
ságos asszony, hogy maga nekem 
nem parancsolhat. Nem is engedi 
meg nekem, hogy piszkos munkát 
végezzek, mert a gyermekek mellett 
mindig tiszta ruhában kell lennem . . 
Aztán nem úgy bánik maga velem, 
hogy megérdemelné a sok segítsé
gemet

— Mit mondtál, te kócos csirke?!
— Hallhatta, elég hangosan mond

tam.
— Nesze hát, ezt meghallod te 

is ! . És jegyezd meg jól, hogy egy 
hét múltán már nem leszel ebben a 
házban .

Szegény kis Mariska a falnak esett, 
úgy arcul ütötte a megvadult fúria. 
Kiment az udvarra, ott sirt keserve
sen a kötőjébe temetve arcát.

A kis dajka sírásának viszhangja 
támadt az udvaron : mintha a föld 
alól hangzott volna valami kétség- 
beesett állati sirás. Megdöbbenve 
tekingetett Mariska hol erre, hol arra 
s keserűségét, sírását mintha csak 
elfujta volna a szellő. De hiába 
kereste a sirót. nem találta sehol.

Egvszercsak észbe kapott Mariska, 
az udvar közepén levő csigáskuthoz 
szaladt s amint a mélységbe tekintett, 
ott látta a mély vízben kétségbeeset
ten vergődni a kis házőrző kutyát, 
a Vitézt.

— Jaj, hogyan segítsek rajtad, 
kis kutyuskám ! — töf rengett a kis 
dajka, de csak pár másodpercig, 
amikor gyorsan leeresztette a vedért 
a viz felszínéig, amibe aztán a Vitéz 
megkapaszkodott, belehelyezkedett s 
Mariska felhajtotta.

így került a kis Vitéz a szép nap
világra, megmentve a vizbefulástól.

— Látod, kutyus, látod, miért ug
rálsz mindig a szegény kis madarak 
után ! Ugy-e, majdnem p vizbe ful
ladtál miatta! — simogatta meg

j Mariska a trüszköló Vitéz fejét, vi- 
I szont a kutya megnyalta, azaz meg-
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csókolgatta a megmentője kezecskéjét 
s mintha csak azt nyöszörögte volna: 
»Köszönöm, te jó lélek, hogy meg
mentettél ! Meghálálom még ezt ne
ked. Többé sohasem ijeszgetem az 
Isten madárkáit . . «

Ez a kis eset teljesen elfeledteté 
Mariskával a keserűségét. Negyedóra 
múlva már derűs, vidám arcai ment 
sétára a kicsi leánykákkal. Másfél 
óráig jártak a jó, éltető levegőn, majd 
ragyogó rózsapiros arccal köszöntöttek 
haza

— Nini ! megjöttek az aranyos kis- 
asszonykák! — kiáltotta Marcsa szo
katlan mézes-mázos kedveskedéssel. 
S vigyorogva hajolt a kocsiban fekvő 
kis pólyásbaba fölé. >Pá, kis Jolánka, 
p á !. . . Nini csak, hiányzik a kicsike 
füléből a függő!«

Az utóbbit olyan kétségbeesett, ri
kácsoló hangon kiáltotta, hogy meg
hallhatták a harmadik szomszédban is.

— Mi baj történt?!... Elveszett 
a kis Jolánka függője? — rohant ki 
az úrnő ijedten.

— El biz’ a, mint látom, nincs an
nak se hire, se hamva ! — sopánko- 
bott Marcsa kezeit tördelve.

— De hisz nem veszhetett el, — 
rebegte Mariska elfehéredett ajakkal. 
Nem vettem ki sehol Jolánkát a ko
csiból. Ha kiesett is a füléből, a ko
csiban kell neki lenni.

Megvizsgálták a kocsi belsejét, 
hasztalan, nem került elő a függő.

— Tán kilopta valaki a füléből az 
utcán, vagy a parkban !

— Nem lophatta el senki, kérem 
szépen, mert egy pillanatig sem tá
voztam el mellőle, — mondta Maris
ka remegő hangon.

Akkor hát itthon veszett el Csak 
az a különös a dologban, hogy mi
kép eshetett ki egyszerre mind a két 
függő a füléből, akár csak két évvel 
ezelőtt az Editkéjéböl.

Felkuttatták az egész házat, mind 
hiába, úgy eltűnt a szép aranyfüggő, 
mintha valami elnyelte volna.

Most Marcsa az úrnő fülébe sú
gott valamit.

— Ugyan, mit gondol ! — tiltako
zott az úrnő Marcsa gyanitása ellen.

— De hisz az ördög nem alszik. 
Én már vettem észre valamit. Nem 
olyan fehér angyal ám, mint ami
lyennek látszik. Tessék csak a ruháit 
átvizsgálni!

Az úrnő habozott egy kis ideig, 
mig végre mégis kutatni kezdett Ma
riska ruhái közt, mialatt Mariskát 
elküldte egyik ta'voli boltba.

A kutatás legnagyobb meglepetésre 
eredménnyel járt; előkerült a függő

és még néhány himzett zsebkendő
is . .

— Ezt hát nem hittem volna a 
világért sem! — csóválta az úrnő 
haragosan szép fejét. — De hát nem 
is tűröm házamban a hálátlan tol
vajt egy percig sem. Nem jelentem 
fel. de azonnal kiadok rajta. .

Fél óra múltán egy kisirt szemű 
leányka osont végig a városon kis 
batyujával. Kint a városon kívül 
lekanyarodott a Rába folyó mellett 
elhúzódó gyalogösvényre. Itt megla- 
sitotta lépteit s búgó zokogás tört fel 
kebléből.

— Oh, én ezt a nagy szégyent 
nem élem tú l! , . .  Nem merek, nem 
tudok haza menni!. .

Leroskadt a folyóvíz partjára, a 
puha pázsitszőnyegre, mint a vihar
tól tépett, összetört virág. Majd fel- 
tápaszkodott s karjait mereven kitárva 
nézett pár másodpercig a fodrozó 
habokba.

— Bocsás meg, irgalmazz nekem, 
jó Istenem, ha nem tudom, mit cse
lekszem ! . .

Valaki abban a pillanatban hátul
ról erősen a szoknyájába fogózkodott: 
visszatartotta.

Mint aki mélységes, szédítő álom
ból ocsúdik fel, tekintett Mariska nagy 
megdöbbenéssel hátra: a Vitéz kutya 
állt mögötte.

— Te... te vagy jó kutyuskám ?! . . .
— Mohó, várjon meg, kis Mariska ! 

— kiabált valaki messziről feléje ro
hanva : a gazdájára ismert a kis dajka, 
aki izzadó homlokát törülgetve érke
zett melléje.

Bocsáson meg, kis Mariska, a téve
désünkért, Jöjjön azonnal vissza hoz
zánk. Kiderült már az ártatlansága. 
A gonosz Marcsa bűne az egész. O 
lopta el a függőt s rejtette el a maga 
ruhái közé, azaz tévedésből egy má
sik függőt csent oda, amit két évvel 
ezelőtt lopott el az Editke füléből.
S ez lett bűneinek az árulója. Azon
nal észrevettem én a gyalázatos ár
mányosságát. .

Mariska kis kacsóit összekulcsolva 
tekintett fel esdeklőn a tiszta kék 
égboltozatra :

Bocsáss meg édes jó Istenem !... 
Most már tudom, hogy minél nagyobb 
baj, veszély környékez bennünket, 
annál közelebb van a Te szent védő, 
atyai karod ! . .

A HARANGSZÓ perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba, kórházakba. Adakozzunk 
néhány fillért erre a célra!

Fohász a harctéren.
Messze idegenben a hazánktól távol 
Kietlen az élet ebben az országban 
Csak te benned bízunk, édes jó Istenünk, 
Hogy nem hagysz el bennünk; mindig 

[itt vagy velünk.

Habár szenvedések közt telnek a napok, 
S fáradtan hajtjuk le álomra fejünket, 
Eszünkbe jut szavad : Én veletek vagyok! 
S csüggedezésünkben fölemelsz bennün

ket.

Erősítsd a harcban gyönge karjainkat, 
Vezesd diadalra hős csapatainkat!
He hagyj el egyedül! Légy a mi vezérünk! 
Szent fiad nevében könyörögve kérünk

kAldi József
honv. tizedes.

>4 H I R E  K. 4+
A z  e g y h á z  köréből .
Házasság. Sikos Gyula zalagalsai lel

kész máj. 15-én tartotta esküvőjét Kiss Ida 
oki. tanítónővel Kiss Dénes takácsi-i föld- 
birtokos leányával.

Pótválasztás. A bányakerületi püspök
ségre a két legtöbb szavazatot kapott jelölt 
között, dr. Raffay Sándor budapesti és dr. 
Szeberényi L. Zsigmond békéscsabai lelkész 
között elrendeltek a pótválasztást.

Halálozás. Bayer György zágrábi lel
kész a Ferenc-József rend lovagja 57 éves 
korában elhalt. Legyen emléke áldott!

A soproni evang. gyámintézeti Nő
egylet a Sopronban léíesitendö evang. pol
gári leányiskola javára junius 9-én a temp
lomban belépti dij mellett templomi hang
verseny keretében jótékonysági ünnepélyt 
rendezett, amelyen Altdörfer Viktor kar
igazgatón kívül közre működött Krősa La
jos hegedűművész, Varga Irén, Ihász Ma
riska és a gyülekezeti karének. A polgári 
leányiskola ügyét Ziermann Lajos soproni 
lelkész ismertette.

Tábori lelkészeink. Zólyomi Pál, nyír
egyházai s. lelkészt ismét behívta a had
vezetőség tábori lelkészi szolgálatra. — 
Egyed Aladar, sajógönöri lelkészt, az olasz 
harctérre, a 307 gy. ezredhez vezényelte a 
hadvezetöség. — Wágner György durándi 
lelkészt fölmentettek a tábori lelkészi szol
gálat alól.

Jubileum. A darázsi gyülekezet május 
14-én megható ünneplésben részesítette 
lelkészét, Dianovszky Jánost, abból az al
kalomból, hogy 25 eve működik a gyüle
kezetben. Lehoczky Karoly felügyelő veze
tése alatt a presbytériuin egy diszbibliát 
adott át a lelkésznek, a lelkész nejének 
pedig egy disz énekeskönyvet. A szép ün
nepélyen egyúttal a lelkészcsalad ezüstla
kodalmát is ünnepeltek.

Felügyelő választások. A körmendi 
gyülekezet Kluge Pál, körmendi lakost egy
hangúlag felügyelőjévé választotta. Az uj 
felügyelő, beiktatása alkalmával, 500 koro
nát adományozott a gyülekezet részére.

A lajoskomáromi gyülekezet szintén egy
hangúlag választotta felügyelőjévé dr. Götze 
Sándor enyingi ügyvédet A 22 éven át 
működő, lemondott felügyelőjét, Bélák La
jos, középbogárdi földbirtokost pedig örö
kös tiszteletbeli felügyelőjévé választotta a 
gyülekezet. Az uj egyhazfelügyelők munkáját 
kísérje az Isten áldása!



Jubileumi ünnepélyek és alkotások :
Hogy az atyák buzgósága, áldozatkészsége 
s egyházszeretete nem veszett ki az utó
dokból s hogy különösen a jubileumi év a 
buzgóság, áldozatkészség s egyházszeretet 
milyen szép tényeit váltotta ki a szivekből 
ezt igazolja a büki tv. egyházközség 1917-ik 
éve is ame.y egyházközség körében a ju
bileumi évben, az egyházszeretetet minden 
elhangzó szónál jobban hirdető alapítvá
nyoknak egész sorozata tétetett. Közöljük 
ezeket az alapítványokat és adományokat, 
hogy az áldozatokat hozókkal szemben 
lerójuk az elismerés adóját s hogy mások 
is felbuzduljanak a követendő szép pél
dákon. I. Jubileumi egyházfentartási alapra 
alapítványt tett: dr. Takáts József felügyelő 
és neje Mesterházy Paula 400 K. II Örök 
alapítvány tétetett : a Tarnopolban 1914 
szept 19-án hősi halait halt Balogh István 
emlékére 200 K, Németh János és neje 
Udvardy Lidia lOOü K, Németh Ida 1000 K. 
üyurácz Ilonka 4CX) K, a Sopronban kato
nai szolgálat teljesítése közben 1893-ban 
elhalt Balogh Lajos emlékere 300 K, az 
1914-ik év dec. 11-én Szalaszovinál hősi 
halált halt Balogh János emlékére 400 K, 
az 1914 év aug. 29-én Lublinnál megsebe
sült szept. 6-án Bécsben elhalt s szept 10-én 
Bükön eltemetett a hazáért halt Szűcs Ist
ván emlékére 100 K, a Kolomeánál hősi 
halált halt Pénzes Károly emlékére 100 K, 
az izonzói fronton az 1916-ik ev március 
havában hősi halált halt Balogh Gyula 
soproni líceumi tanuló emlékére 500 K, 
ugyancsak azö emlékezetére bánatos szülei 
a soproni ev. líceumnál is 00 K-ás alapít
ványt tettek, Kocsis Gyula ismeretlen he
lyen hősi hálált halt if|u emlékére 400 K, 
Fekete János és neje Giczi Zsuzsánna 200 
K, Udvardy Jánosne szül. Németh Terézia 
100 K. III. Áranykönyvi adományok : apróbb 
gyűjtésből 73 70 K, özv Hasza Ferencné 
10 K, Győré János 10 K, Nitschinger János 
és Hasza Jolán 20 K, Csite János (hősi 
halált halt) 20 K, Balogh István (hősi ha
lált halt) lü K, Berzsenyi Gyuláné 10 K, 
Mogyorósv Ferenc a harctérről küldött 20 
K, Büki István (hősi halált hall) 10 K, özv. 
Gyurácz Lajosne (Gór) 25 K IV. Az uj 
templom alapra adományok: a bukovinai 
harctéren megsebesült s Szombathelyen 
hősi halált halt Kocsis István emlékére 20 K, 
a cukorgyár adománya 100 K, a 38 éves 
szép múltra visszatekintő s az áldozatkész
ségben mindig elöljáró nőegylet a jubileu
mi esztendő alkalmából lbOO K-át adott át 
az egyházközségnek a háború után beszer
zendő ui harangra, ugyan erre a célta örök 
alapítványt tett: Fekete János és Giczi 
Zsuzsánna 200 K, ugyan erre a célra ada
koztak : Balogh Lajos 10 K, Horváth lst- 
vánné, Nagy Erzsébet 10 K, Halász János 
és Francsics Zsuzsi 10 K, Hetyésy László 
s Giczi Lidia 10 K, Szörényi Ferenc és 
Kovács Ilona 10 K, Nagy Erzsébet Lócsról 
20 K. Kocsis János és Mesterházi Ida 100 K, 
özv. Csirkovics Mihályné 10 K, Szűcs Sán
dor 10 K, Takács Margit 10 K, Hetyésy 
Kálmánná 10 K, Takacs József 5 K, Istenics 
Istvánné 5 K. A jubileumi esztendő alkal
mából az egyházközség gyűjtést ezközölt. 
A gyüjtöiveken befolyt a házanként gyűj
tésből 1622 kor. 40 fillér. Ez összeget a 
jubileumi díszközgyűlés szintén a beszer
zendő uj harangra ajánlotta fel.

(Folyt, köv.)

1918. junius 16.________________

Egy részvény ára 25 korona.

HARANQSZÖ.

Az o r s z á g b ó l .
A bajor király és családja Sárvárott.

Lajos bajor király és családja udvartartá
sával hosszabb tartózkodásra magyaror
szági birtokára, Sárvárra ér e/ett.

Nyolc heti szabadságot kapnak ezután 
a fogságból hazatért foglyok.

A nyolcadik magyar hadikölcsön. 
Junius 12-én kezdődött a nyolcadik hadi- 
kölcsönre a jegyzés és egy hónapig fog 
tartani A jegyzések 5 V2 °'o-os járadék 
formájában fognak eszközöltetni.

Junius 15-étől megdrágult a pósta. 
A postai küldemények levelek táviratok 
stb. dijá ismét megdrágult. A régi és uj 
portóközti különbséget háborús pótdij cí
mén szedi a posta. Levelekre zárt levelekre, 
még 5 filléres bélyeg lesz ragasztandó 
A 8 filléres levelezőlapokra potdijkent 2 
filléres bélyeget kell ragasztani.

A termésrendelet. A legközelebb meg
jelenő termésrendelet szerint a gabona 
felett kizárólog a H. T. rendelkezik és 
teljesen megszűnik a szabad vásárlás. A 
rendeletet annak idejön közöljük.

Agyonlőttek ismét egy szökött kato
nát. Az egyik bpesti tábori tüzérezred G. 
A. nevű népfelkelő tüzérét szökés miatt 
rögtön biróságilag agyonlőtték.

Gyújtó és élesztő adó. A fogyasztó 
közönség a közel jövőben uj adót fog 
fizetni. A két uj adó: a gyujtóadó és az 
élesztöadó. Mind a két adót a gvujtóska- 
tuljára, illetve az élesztő csomagra ragasz- 
.ott és állami bélyegzővel ellátott adoszalag 
utjáji fogják beszedni.

Ötkoronás bankjegyek. Legközelebbi 
időben ötkoronás bankjegyeket fognak ki
bocsátani

Elcsaptak 16 hazaáruló jegyzőt. Fo-
garas vármegye alispánja 16 jegyzőt Ítélt 
hivatalvesztésre, kik a román betöréskor 
önként távoztak az ellenséggel.

Az új vallás és közoktatásügyi mi
niszter programmjából: Zichy Janos gróf 
vallás és közoktatásügyi miniszter az egri 
választók előtt mondott programmbeszé- 
dében többek között kijelentette, hogy a 
választójogi kérdésben a békés megegyezést 
kívánja a magyarság javára ; a népiskolák 
számát százával akarja szaporítani; azon 
lesz, hogy mindenki elvégezhesse a hat 
osztályt és igy szavazati joghoz jusson 
Ahol a magyarság érdeke követeli, álla
mosítja az iskolákat. A katholikus autonó
miáról és az 1848: XX. t. c. végrehajtá
sáról szóló Apponyi féle törvényjavaslato
kat magáévá teszi. Boldog lesz, ha külö
nösen a katholikus autonómiát megvalósít
hatja.

Román juhok Magyarországnak. A
román békeszerződés értelmében Románia 
300 ezer darab juhot ád Magyarországnak 
A juhokat Romániában lenyirják és a gyapjút 
Magyarország, Németország és Ausztria 
között osztják szét.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Egész Spanyolország beteg. Spanyol- 

országban egy uj fajta betegség úgyszólván 
az egész országot ágynak döntötte. Az or
vosok azt mondják, hogy az influenzának 
egy különös neméről van szó.

Az amerikai nábóbok m egadóztatása. 
Wilson elnök uj adótörvényéi keményen 
sújtják a szegény ame.ikai milliomosokat. 
Óriási jövedelmeiknek átlag kétharmadát 
sőt némely esetben háromnegyedét tartoz
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nak az állam rendelkezésére bocsátani. John 
W. Rokefeller, aki 300 millió frank évi jö
vedelmet vallott be, nem kevesebbet mind 
196 millió adót fizet.

Az angol trónörökös Rómában. Az 
angol trónörökös meglátogatta az olasz 
királyi udvart Rómában. Állítólag háztüz 
nézőben lett volna.

Négy millió koronát találtak a vonat
ban Nensandeeben egy kis kézi táskában. 
Valószínűleg zsebtolvajé volt aki nem tu
dott vele elmenekülni s ott hagyta

Egy vaggon arany érkezett Olaszor
szágból Svájcba Ez jz arany lesz az Olasz
ország részére Svájcban vásárolt áruk 
fedezete

Uj hadibetegség. A Svéd lapok közük, 
hogy a munkásság körében küiönös hadi
betegség tört ki. Ez a betegség a vizibe- 
tegséghez hasonló alakban lep föl és az 
orvosok szerint a hiányos táplálkozás ered
ménye.

Statárium a gráci hadiüzemekben. A
gráci hadiüzemekben a lázadást, zavargást, 
szökést, fölbujtást, fosztogatást agyonlö- 
véssel vagy kótelhalállal büntetik.

Fi közönség köréből.
Nagytiszteletii Kolléga U r!

Alázattal az iránt keresem meg, 
hogy a szerkesztése alatt megjelenő 
»Harangszó' vallásos lapból protes
táns katonáim között leendő szétosz
tásra állandóan legalább 200- 250 
példányt küldeni kegyeskedjék. Mint
hogy mi protestáns tábori lelkészek a 
vallásos iratok dolgában az otthoniak 
részéről elhanyagoltatásban részesü
lünk,sőt úgyszólván már elfeledtettünk, 
igen jól esnék, ha Nagytiszteletüséged 
a kért lapon kívül más iratokat is 
rendelkezésemre tudna bocsátani. A 
nyomási költségekhez mi is hozzájá
rulunk havf gyűjtésűnk eredményéből.

Hazafias tisztelettel
Kun Zoltán

ref. táb. lelkész
Tposta 5 72. 1918. VI/1.

*
Ezt a levelet azzal közöljük, hogy 

ilyen kéréssel gyakran fordulnak hoz
zánk tábori lelkészeink, de bármeny
nyire szeretnénk kérésüket teljesíteni, 
egynek-egynek elmére legföljebb 20 
példányt, vallásos iratot pedig egy
általán nem tudunk küldeni. Sok itthon 
levő evangélikus hívünk és egyházunk 
részérül mi is hasonló elhanyagolta
tásban részesülünk, úgy hogy a mai 
papirdrágaság mellett katonáinkért 
többet tenni nem tudunk, az ő gyűj
tésűket pedig resteljük elfogadni. Ele
get áldoznak ők pénz nélkül is az 
itthon levőkért. Elég elszomorító do
log, hogy egyetemes egyházunk és 
evangélikus közönségünk azt várja, 
hogy az ö kötelességüket egy-két 
emberibben az esetben lapunk kiadói
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vegyék magukra, akik szerény lelkészi 
fizetésükből mások helyett nagy ál
dozatokat legjobb akarattal sem hoz
hatnak. Mindenüket odaadva sem 
tudnának annyit tenni, mintha az 
evang. családok közül csak a tehető
sebbek 10 fillért adnának feleslegükből 
katonáinknak ingyen példányokkal és 
vallásos iratokkal való ellátására Az 
egész magyar evang. egyház és evang. 
közönség helyet! tesszük, amit tehetünk 
ésszázszor többet szeretnénk tenni, de 
segítségünkre csak a dunántúli lelké
szek egyesülete jön évi 100 korona 
segélyével és egyes jószivü olvasóink 
a lapterjesztésre szánt adományaikkal. 
Számítsa ki akárki, mit lehet ebből 
az 1200- 1400 koronából a mai hal
latlan drágaság mellett a szórványbeli 
híveink és harctéren, kórházakban levő 
katonáink lelki táplálására tenni! ? 
Nálunk még igen kevesen tudják, 
hogy a közös kötelességből minden
kinek kötelessége a maga részét ki
venni, mert enélkül virágzó egyházi 
élet soha nem lehet és nagyobb je
lentőségű feladatokat soha sem lehet 
helyesen, eredményesen megoldani.

Nyilvános nyugtázás.
A dombóvári ág. hitv. evang. missziói 

egyházközség templomalapra újabban a 
következő gyülekezetek adakoztak : Kisba
bot 20, felsönánai ev. gyámintézet 15, Baja 
41, Gölniczbánya 20, Zalagalsa 10, Tolna- 
némedi 20, Temesvár 22, Felsöerdőfalva 
29*26, Czegléd 5, dr. Ajkay Béla Répczelak 
10, Györköny 10, Ivánkafalva 5, kassai 1. 
anyaegyház 10, Boba és filiái 82 60, Iván- 
dárda 18 20, Ereth Ádámné Csikóstöttős 2, 
Bechtjánosné Csikóstöttős 10, Szombathely 
134, Kakaslomnicz 11 16, Hunfalva 19*28, 
Kucsera János Svábfalva 12, Szepesbéla 
10, Kislomnicz 20, Pogány 91, eperjesi 
evang. polgári leányiskola 16*50, Ráczko- 
zár 30, Nagygeresd 81 80, Kisgeresd 21*40, 
Nemesládony 50, Pórládony 36*40, Berek- 
tonipaháza 42*60, Sajtoskál 20, Répczesze- 
mere 29*10, Fáy János Pinczehely 50, Dob- 
sina 20, Sajókaza 3, Péterhegy 100, Kuczora 
5, Payr Sándor theol akad. tanár Sopron 
10, 'Etrefalva 15, Gecse 36 50, Novák Re
zső h. lelkész Dombóvár 47, Alsólendva 10, 
budapesti evang. főgimnázium ifj. Gyámin
tézete 30, Cservenka 10, Káty 10, hidasi 
evang. gyámintézet 20, felsölövöi evang. 
gyámtntezet 13*50, Nagyág 30, Gerényes 
39, Rein Ilonka Dombóvár 100, Kölesd 20, 
Keszöhidegkut 30, Hoffmann Samuelné Ka- 
posszekcsö 10, Mechwárt Ernő Belecska 
500 koronát

Fenti összegeket hálás köszönettel nyug
tatja és gyülekezeteink további szives tá
mogatását tisztelettel kéri az egyházközségi 
elnökség.

Egy magyarul tudó főiskolai hall
gató a szünidőre nevelői, vagy taní
tói állást keres. Cim a kiadóban.

Szerkesztői üzenetek,:
Többeknek. Konfirmációi emléklapok

kal nem szolgálhatunk. — Aggódó anya. 
A háború sok gyöngébb hitü emberi meg
zavart. Az erkölcsök sok tekintetben el
durvultak Sok helyén az erkölcsi Ítélet 
szinte visszájára fordult, amennyiben a 
jót tartják rosznak, vagy legalább is élhe- 
tetlensegnek, együgyüségnek. ellenben a 
szemérmetlen önzést es romlottságot jónak, 
vagy legalább okosságnak, az alkalmakat 
jól kihasználó ügyességnek. Már-má. oda 
jutottunk, hogy nem a rozak szégyenkez
nek, hanem azt akárják, hogy a jók szé- 
gyenkezzeneK jóságuk miatt. Ha leányai 
nem vesznek vészt társaik durva beszé
dében és ezért büszkéknek tartják őket, 
legyenek is büszkék rá, mert ez azt mu
tatja, hogy nem sülyedtek le arról a fokról 
amelyen minden jo érzésű embernek, külö
nösen nőnek állnia kell. Minden keresztyén 
emberben kell lenni bizonyos nemes, ön
tudatos büszkeségnek, vagy önbecsülésnek, 
csak ezt ne tévesszük össze az üres hiú
sággal, vagy kevélységgel.

Olvassuk  a bibl iát
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs 
Tanyai a saian ütőit ott,
L>e Is ten  nem  lol hajléko t.

Junius 16. vasárnap, 146. Zsolt
17. hétfő, Luk. 5, 27-32 .
18. kedd, Ezsaj. 43, 1—7.
19. szerda, Luk. 5, 33—39.
20. csütört, Jelenés. 3, 15-22.
21. pentek, Luk. 6, 1—5
22. szombat. „ 6, 6 -1 1 .
23. vasárnap,„ 6, 12-19.
24 hétfő, „ 6, 20—26
25. kedd, „ 6, 27-36.
26. szerda, „ 6, 37—42.
27. csütört, „ 6, 43—49.
28. péntek. 1. Móz. 50, 15-21.
29. szombat, Róni. 13, 8—10.

Rendelje meg
Csite Károlynak “  „a, f  bkéfpt
kiadású, diszkötéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak :
Ára ajánlott küldéssel:

Ami a menybe köt . . 3 60 K.
Mi a haza ? . 3*60 >
Itthon...................................3*60 »
A gyermekszív könyve (I, kötél) 3*60 » 
A gyermekszív könyve (II. Rötel) 3*60 »
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél, 
postai küldéssel és csomagolással 16 
korona. Megrendelhető Csite Károly

nál Körmenden, (Vas m.).

Kérem a lelkésztestvéreket, tanító 
urakat s a Harangszó érdemes olva
sóit, ha tudomásuk van Szabó Ká
rolyról, aki született Nemésmagasiban 
1861 julius 3-án, közöljék vele, hogy 
nagyobb örökség maradt reá s jelent
kezzék evégböl a kemenesmagasi-i 
ev. lelkészi hivatalnál. Mint kubikos 
munkás többször változtatta tartóz
kodási helyét Azelőtt Torontál, leg
utóbb Somogy és Zalamegyében járt.

1 - 2

Vizsgái jutalomkönyvek.
A legszebb, leghasznosabb és az 

országban legolcsóbb ajándékkönyv a

„Protestáns Család és Iskola“
12 kötete, melyet addig, amíg a kész
let tart a régi árban szállítok.

Egy-egy kötet ára csinos vászon 
kötésben 120 K, diszkötésben 180 
K, Portóra kötetenként 20 fill, a 12 
kötet megrendelésén l‘20 K. küldendő.

1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.) 
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 
v o l t . . .  (Mesék.) 3. Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék ) 4. Hamvas József: 
Mesés történetek. (Ifjúsági elbeszélések.) 
5. Borsos István. A gályarabok története. 
(Egyháztörténeti munka.) 6 Dr. Masznyik 
Endre: Képek az ókori keresztyén egy
ház történetéből. 7. Gyurátz Ferenc: 
Hősök kora. 8 Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Kisregény.) 9. Babay Kálmán : 
Nádfödeles házak alatt. (Falusi történe
tek.) 10. Stráner Vilmos: A biblia az élet 
könyve. (Ismeretterjesztő.) 11. Farkas Mi- 
hályné. Történetek az életből. (Elbeszé
lések érettebb ifjúságnak és felnőtteknek.) 
12. Kapi Béla: A bol íogság könyve. 
(Jellemképzö munka) Mindezen könyvek 
egyenkint is megrendelhetők.

Vizsga'apok (magyar, német és dik- 
tandó) 100 drb. 6 kor.
W E L L I S C H  B É L A  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  

S z e n t g o t t h á r d o n .

H iv a ta lo s  és k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l . ,  
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  10 f i l lé r .  
E g y  7é o ld a l  e g y s z e r i  h ir d e té s  
r i t k a  h e tü k k e l  12 k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e té s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

H o ssza b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
eg y h á zb ó l  k ö z lü n k ,  aho l n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f iz e tő n k  van  
és e g y - e g y  n év  d i j a  6  f i l l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

A d a t a i É  a Harangszó terjesztésére!
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Társszerkesztök: Czipott Géza, Nemeth Károly és Zongor Béla.
E lő f i z e té s i  á r a  8 6  s z á m r a  k ö z v e t l e n  k ü l d é s s e l  4  K 8 0  I, c s o p o r t o s  k ü l d é s s e l  4  K. K é z i r a t o k  L O V Á S Z P A T O N Á - r a  ( V e s z p r é m  m e g y e ) ,  e l ő 

fizetési dijak, r e k l a m á c i ó k  a  H A R A N G S Z Ó  k i a d ó h i v a t a l á n a k  K Ö R M E N D - re ,  k ü l d e n d ő k .  Előfizetést elfogad minden ev. l e lk é sz  é s  tanító

„A munka felette sok és messzeterjedö“. Neh. 4, 19.

T A R T A L O M :  Horváth Sándor: Apámhoz. — Varga József: Fel a nemes munkára. — A nyolcadik hadikölcsönre vonatkozó 
tudnivalók. — A háború és a politikai élet eseményei — Br. Podmaniczky Pál : Ziegenbalg Bertalan. — Vándor : Tubi tubi> 

kis tubica. — 1 á r c a : Ligethy Béla: Viharban. — Kiss Sam u: Az Isten nem siet, nem feled.

Ap á mh o z .
■rtedvfes apám, szivemből köszönt- 
t/eled együtt ünnepiek e napon, [lek; 

illő imában kérem az ég Urát,
1 Hogy "áldjon meg tégedet gazdagon.
l!  '• \
ilted telét O édesítse meg ;
Dzze el a but, mely szivedre ült. 
is ne kelljen koporsóba szállnod, 
Hmig forró vágyad nem teljesült.

Hetvennégy év áll immár mögötted. 
Ennyi idő és oly sok szenvedés ; 
Meggörnyedtél az élet súlyától, 
Tisztes fődön a haj rég hófehér.

Azért mégis tovább élni vágyói, 
Hogy megérhesd azt az öröm-napot, 
Mi-kor fiad pályáját bevégzi 
S .szolgálni őt az ürnak átadod.

i Akkor — tudom — célodat elérve, 
'Őröm tölti el szived, *jó apám,
S elfeledve a sok gondot és bajt, 

).:3oldag akkor leszel csak igazán.
HORVÁTH SÁNDOR.

Fel a nemes munkára!
Belépett evang. egyházunk az ötö

dik évszázadba. Hogy mit hoz szá
munkra. nem tudjuk. A világtörténel
met most vassal és vérrel írják. 
Hazánk ebben a rettenetes világégés
ben mindezideig sértetlenül áll. Ezt 
a végetlen hatalmú Isten segítsége 
mellett hazánk hős katonáinak kö
szönhetjük. Ilyen hősökre van szük- 
sége egyházunknak is. Az elmúlt 
négyszáz év története gazdag hősök
ben. akik az egyházért küzdeni, ál
dozni, szenvedni s ha kellett meghalni 
is dicsőségnek tartották. Lesznek-e 
ilyenek az ötödik században ?

A jelen szomorú és sivár Nem 
tudjuk, hogy mit hoz a jővő. A min
dennapi életnek ezerféle gondja tartja 
fogva az embereket. A lelki élettel, 
lelki békességgel kevesen törődnek. 
Ma ugytetszik, mintha csak testből 
állana az ember. A lélek pedig táp
lálék nélkül eleped, elsorvad. Pedig 
meg van írva; »Nemcsak kenyérrel 

1 él az ember!«

De azért körülöttünk szervezkedik 
minden. Készülnek arra az időre, 
midőn majd elpihen a fegyverzaj, 
elnémul az öldöklő gépeknek ezerféle 
hangja. Akkor sírva bánja az ember 
elkövetett vétkeit és igyekszik jóvá
tenni a világháború rémséges kárait. 
Akkor nemes versenyben látszik meg 
majd, hogy ki az életképes, ki készült 
fel jobban a szellemi versenyre ?

Hogy tehát a nemes versenyben 
egyházunk méltó helyet foglalhasson 
el, már most meg kell erősítenünk. 
Gondoskodnunk kell olyan újságról 
és olyan olvasmányokról, melyek a 
lelket nemesitik, az evangélikus ön
tudatot erősitik, az embereket pedig 
szorosan odakapcsolják az egyházhoz.

Azért akarja egyházunk megvalósí
tani az evang. nyomdát, hogy az 
egyházépitő újságokat és könyveket 
saját maga adhasson ki. Ezen nyomda 
részvénytársasági alapon lesz szer
vezve Minden evang. embernek nem
csak joga, hanem szent kötelessége, 
hogy egyházát ilyen módon is erősítse. 
Egy részvény ára 25 korona. A
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sárvári egyháznak tagjai már eddig 
114 darab részvényt jegyeztek. Tegye 
meg kötelességét mindenki.

A családokban az édesanyáknak 
legyen fő gondja gyermekeik vallásos 
szellemben való nevelése. Ennél na
gyobb kincset nem adhatnak gyerme
keiknek, mert ez megőrzi őket az 
erénynek és becsületnek utján, meg
tanítja őket megnyugodni az élet 
minden változásaiban, sőt tisztességet 
és becsületet szerez nekik embertár
saik előtt is, mert a jó embert min
denki szereti!

Fel tehát a nemes munkára! A 
szülők a családban, a tanitók az 
iskolában, az egyházi elöljárók a jó 
példaadásban mutassák meg, hogy 
szivükön viselik egyházunk érdekeit.

Mindnyájan, kicsinyek és nagyok, 
szegények és gazdagok legyünk egyek 
a szeretetben, hogy >egy értelemmel 
és egy akarattal« szolgálhassuk szent 
egyházunk erősítésére, embertársaink 
boldogulására és Isten országának a 
földön való terjesztésére. A jóságos 
Istenhez pedig szüntelenül imádkoz
zunk, hogy hozza el a béke és sze
retet országát a földre, melyben a 
Jézus nevére minden térd meghajol 
és minden nyelv vallja, hogy a Jézus 
Krisztus az Ur, az Istennek dicsősé
gére. Varga József.

Jegyezzünk hadi kölcsönt!

Tárca.

ll iKarban.
fen ség es perc, szen t ébredéseit p e r c e ! 
Ú g y  cá riak  m ár m in i jóbaráfek  je l ié i  
ípüs nap u tá n - az illatozó e s ié l  
U  m in i ijed i a lcó  figyelek  a n eszre.

o>elél can . l l l - e l l  lem ha árnyalt k ú szn a k  
S  a lélek  fél e bédiló sötéttel, 
T ü n é k e n y  á rn y a k  rideg köntösétől 
U  a légbe h a lo á n y  ködös képek ú szn a k  I

f s  elm erengDe, ^ egyh a  látni pélem , 
M in t b á n yász  k in csé i leoedl, h am is éren 
A  partét, m elyen  lár l karokkal párnak ;

Ipajómat újból tepaoiszi d u m án  
A  h u llá m ek k a l cipakedó orkán  
$  öleire fognak k ínzó, rideg á r n y a k !

Ligethy Béla.

A nyolcadik hadikölcsönre 
vonatkozó tudnivalók.
A nyolcadik hadikölcsönben úgy 

vehetünk részt, hogy a most kibo
csátott és hadikölcsönkötvényeknek 
(járadékkölcsönköt vényeknek) nevezett 
állampapírokat vásároljuk. Vásárol
hatjuk pedig ezeket a kötvényeket 
az összes állami pénztáraknál és 
adóhivataloknál, a postatakarékpénz
tárnál, az összes postahivatalnál, a 
hitelszövetkezeteknél s csaknem vala 
mennyi banknál és takaréknál

A hadikötvényeket a kölcsönre való 
jegyzés (aláírás) űtjánvásároljuk. A 
kölcsönre való jegyzés pedig akként 
történik, hogy az említett helyeken 
(aláírási, jegyzési helyek) az e célra 
nyomtatottan készen levő «Aláírási 
nyilatkozatot megfelelően kitöltjük, 
nevünket aláírjuk és a jegyzet köt
vények árát az aláírási helynek nyugta 
(pénztári elismervény) ellenében kifi
zetjük A kölcsön aláírásának (a ha- 
dikölcsön jegyzésének) ideje június 
12-től július 11-ig tart. Ennél a 
kölcsönnél csak egyfajta értékpapír 
kerül kibocsátásra: az 5*/2 percenttel 
kamatozó j iradékkölcsönkötvény Egy 
100 koronás kötvénynek ára, ha azt 
egyszerre s a június 12-től június 
27-éig terjedő időben fizetjük meg: 
91 korona 50 fillér, ha ugyanezt a

Az Isten nem siet, 
nem feled.

— Elbeszélés Tolsztoj-tól. — 
Németből : Kiss Samu.

Wladimir városában élt egy fiatal 
kereskedő, név szerint Akszjonow. 
Két üzlete volt és egy háza

Akszjonow barnafürtü, csinos, jó
kedvű, nótaszerető volt. Legény ko
rában sokat ivott, s ittas állapotban 
hamar összetűzött másokkal. Mióta 
azonban megházasodott, fölhagyott 
az ivással és csak nagy ritkán nézett 
a kancsó fenekére.

Egy nyáron Akszjonow a nizsnij- 
nowgorodi vásárra készült. Mikor a 
családjától búcsút vett, a felesége 
igy szólt hozzá:

— Dimitrijewits Iwán, ne utazzál 
el ma; olyan rosszat álmodtam fe
lőled.

— Attól félsz talán, hogy a vásár 
végeztével le találom inni magamat?

— Magam se tudom, mitől félek; 
de rosszat álmodtam. Azt álmodtam, 
hogy a vásárról hazajövet, mikor

I kötvényt június 27-től július 11-ig 
| terjedő időben vészük meg, annak 

ára: 91 korona 70 fillér.
De van 50 koronás kötvény is. 

Ez a legkisebb összeg, amellyel a 
hadikölcsönben részt lehet venni. Az 
ilyen 50 koronás kötvénynek az ára, 
ha azt június hó 12 tői június hó 
27-ig terjedő időben vesszük meg: 
45 korona 75 fillérbe kerül, ha pedig 
június 2 7-töl július 11-ig terjedő 
időben vesszük meg, akkor 45 korona 
85 fillér az ára. Ez igazán oly kis 
pénz, amellyel minden ember, még 
a szegényebbek is, résztvehetnek a 
nyolcadik hadikölcsön jegyzésében.

A jegyzéseknél semmiféle jutalékot 
nem kell fizetni.

Takarékba tett pénzünket — a fel
mondási idők betartásával — általá
ban tetszés szerint felhasználhatjuk 
kötvényvásárlásra.

Ha az úgynevezett aláírási helye
ken hadikölcsönkötvényt vásároltunk, 
az aláírási helytől a pénz lefizetéséről 
nyuglát (pénztári elismervényt) ka
punk. E nyugta ellenében rövid idő 
múltán ugyanazon a helyen, ahol a 
pénzt befizettük, meg fogjuk kapni 
magát a valódi értékpapirost, az 
úgynevezett kötvényt.

A 100 koronás kötvények minden 
év március 1-én és szeptember 1-én 
lejáró félévi utólagos részletekben 
évi öt és fél percenttel kamatoznak

levetted a sapkádat, hát a fejed , 
egészen meg volt őszülve.

Akszjonow nevetett.
— Ez szerencsét jelent. Meglásd, 

jó vásárt csinálok és szép ajándékot 
hozok a számodra.

Ezzel búcsút véve elutazott.
A fele-úton összetalálkozott egy 

ismerős kereskedőtársával, akivel éj
jelre együtt szállt meg. Együtt itták 
meg a teájukat s két egymásba nyíló 
szobában feküdtek le áludni. Akszjo
now sohasem aludt sokáig; éjfél- i 
tájban most is fölébredt, fölkeltette 
a fuvarosát és befogatott, hogy a 
hüs kora-reggeli órákban folytathassa 
útját. Mikor aztán kiegyenlítette szám
láját a vendéglősnél, tovább utazott.

Mintegy negyven wersztnyi (kiló
méternyi) utat tett meg; azután hogy 
megetessenek, pihenőt tartott az egyik 
faluban. Kifogatott a vendéglő udva
rán ; maga pedig fölment ebédelni a 
vendégszobába. Ebéd végeztével elő
vette gitárját s tea mellett játszani 
kezdett rajta. Egyszerre csak három- \ 
lovas csengős fogat érkezik az ud
varra, amelyről két katona kíséreté
ben egy hivatalnok száll le s egye-
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í a 100 koronánál nagyobb névértékű 
kötvények is. Ettől eltérőleg az 50 
koronás kötvények évi szelvényekkel 

v vannak ellátva, tehát egy évben egy- 
t- szer egy összegben kamatoznak s 
lf az első szelvény 1919 szeptember 

1 -én esedékes. A kamatokat ott kapjuk 
n meg, ahol a kötvényt vásároltuk, de 
. bármelyik adóhivatalnál, vagy posta

takarékpénztárnál is beváltják a szel
vényeket.

Az áll^m a hadikötvény kamatait,
| épugy, mint felmondás esetén a hadi- 
' kötvény tőkeértékét, a kötvénytulaj- 
il donosnak minden fenálló és a jövő- 
u; ben behozandó magyarországi adó, 
jd bélyeg és illeték levonása nélkül 
SÍ fizeti ki. Azonfelül a vásárolt hadi
ig kölcsönkötvények felhasználhatók lesz- 
in nek ama hadi-nyereségadók fizetésére, 
i, amelyeket a törvényhozás a közeljö- 
jv vőben fog kivetni. Az adófizetésnél 
j az állam az eredeti kibocsátási árat, 
|b azaz 92 koronát, veszi számításba.

A hadikölcsönkötvényeket az állam, 
n ha majd neki tetszik, felmondhatja, 
h ami azt jelenti, hogy a kötvény tulaj- 
p donosának azt az összeget, ami a 
pí kötvényre rá van Írva, visszafizetheti 
r s a kötvényt akkor beszedi. Erre a 
v felmondásra (visszafizetésre) azonban 
! az államnak 1925 szeptember 1 -je 

előtti időre nincsen joga. Ebből a 
kötvénytulajdonos hasznára az kö
vetkezik, hogy kötvényeiért jóidéig

okvetlenül megkapja az öt és fél 
percentes szép kamatot

»Egész eddigi uralkodásom bizo
nyítja, mennyire tisztelem és milyen 
nagyra tartom én a vallást, vagyis 
minden embernek az ő Istenéhez 
való viszonyát... Aki azt mondja, 
hogy országomban katholikus alatt
valóimnak nehézségeket okoznak val
lásuk gyakorlásában, az hazudik.«

Vilmos császár.

A háború és a politikai 
élet eseményei.

Minden gondolatunk ezekben a vé
res napokban ott van a Piave part
ján, hol a hivatalos jelentések sze
rint is a magyar honvédek és a 
magyar ezredek halál megvetéssel 
küzdenek ember-emberrel szemben az 
áruló olasz ellen,

A Piave mentén folyó harcok jel
legüket és hevességüket illetőleg 
teljesen megegyeznek az Isonzó men
tén vívott rettenetes harcokkal. A mi 
részünkről a harcokat most is Boro- 
evics tábornagy vezeti. Az olaszok 
egy nem várt természetes segitséget 
is kaptak az utóbbi harci napokban 
A Piave folyó, amely közvellenül 
csapatainknak háta mögött van, hatal

masra dagadt. Ez nagyban megnehe
zítette csapataink élelmezését és mu
nícióval való ellátását, azonban eddig 
nem akadályozta meg, hogy csapataink 
lankadatlan erővel verhessék vissza 
az ellenség támadásait. Az olasz 
haditudósítók ujjongva Írtak erről a 
segítőtársról. A folyómenti arcvona
lon és a Montellon a véres harcok 
előreláthatólag még néhány napig 
eltartanak. Tetőfokát a küzdelem még 
nem érte el, de már észrevehető, 
hogy az olaszok erői lassankint el
fogynak, mig mi bőségesen rendelke
zünk tartalékokkal. A Montellon elért 
sikerek már most is veszélyeztetik az 
olaszoknak a Grappa hegycsoportján 
húzódó állásait. Az olaszok ezt a 
hegycsoportot a modern hadászati 
eszközök mindegyik fajtájával mege
rősítették, de most az a veszedelem 
fenyegeti az itteni állásokat, hogy 
hátukba kerülünk és zsákmányszerüen 
körülvesszük. Ha a helyzet annyira 
megérlelődik, hogy a Treviso —Mon- 
tebelluna vasútvonal irányában előre
nyomulhatunk, akkor a Grappa kö
rül van véve és alig tizenöt kilomé
teres nyilas kínálkozik az olaszoknak 
a visszavonulásra.

Azoknak a győzelmes harcoknak, 
amelyeket a németek nyugaton, mi 
pedig az olasz arcvonalon elértünk, 
megérlelik a hatásukat. Ellenségeink 
vezérférfiai mind sűrűbben nyilatkoz-

i nesen Akszjonow felé tartva kérdezi: 
x kicsoda és hovávaló ? Akszjonow 
e sorra felel s előzékenyen kérdi, hogy 
R szolgálhat-e egy csésze teával ? De 
ií a hivatalnok tovább faggatja kérdé- 
t seivel: hol töltötte az utolsó éjsza- 
jl kát ? egyedül-e vagy egy kereske- 
b dővel ? Látta-e reggel a kereskedőt? 
£ S miért kelt útra oly korán ? — Aksz- 
h jonow csodálkozott rajt’, hogy miért 
v vallatják ennyire, azonban mindenre 
n megfelelt pontosan és hozzá tette:

— Mit vallatnak igy engem ? Nem 
v vagyok én sem tolvaj, sem rabló, 
k A saját üzleti dolgaimban utazom; 
ti kinek mi köze ahhoz, hogy hol vol- 
b tan>, mit tettem?

Erre a hivatalnok a katonákat 
e szólítva, mondá :

— Én a tartományi rendőrfőnök 
i vagyok s azért kérdezlek ezek felöl, 
r mert a kereskedőt, akivel a tegnap 
ij estét együtt töltötted, meggyilkolták. 
/ Mutasd a holmidat, ti pedig, — for- 
b dúlt embereihez, kutassátok á t !

A katonák rögtön hozzáláttak a 
1 bőröndök és utizsákok fölbontásához 
9 és átvizsgálásához. Egyszerre csak 
& a rendőrfőnök az egyik zsákból kést

húz elő s rárivall Akszjonow r a :
— Kié ez a kés?
Akszjonow odanéz és látja, hogy 

egy véres kés került elő az utizsák- 
jából ; s összerezzen.

— Mitől véres ez a kés ?
Akszjonow felelni akart, de csak

remegve tudta dadogni:
Én .n e m  tudom... én . a  

kést én a kés nem az enyém. . .
Ekkor igy szólt a rendőrfőnök :
— A kereskedőt reggel az ágyá

ban meggyilkolva találták. Rajtad 
kivül más nem volt a szállóban, 
csak te követhetted el a tettet. A 
ház külömben is belülről be volt 
zárva s kívüled senki sem volt benn. 
Hozzá most meg véres kést találunk 
a táskádban; az arcod is elárul. 
Mondd, hogyan ölted meg őt és 
mennyi pénzt raboltál el tőle!?

Akszjonow esküdözött, hogy nem 
ő a tettes; hogy a kereskedőt, mi
után teájukat megitták, nem is látta 
többet; hogy csak a saját nyolcezer 
rubelje van nála ; s hogy a kés nem 
az övé. A hangja akadozott, sápadt 
volt és egész testében remegett a 
félelemtől, mint valami bűnös.

A hivatalnok megparancsolta a 
katonáknak, hogy kötözzék meg és 
tegyék föl a kocsira. A podgyászát 
és pénzét elvették tőle s azután el
vitték a legközelebbi város fogházába. 
Wladimirban utánatudakozódtak, hogy 
kicsoda s micsoda. A wladimiri ke
reskedők és lakósok azt valloták 
felőle, hogy legénykorában könnyelmű 
életmódot folytatott ugyan, de azért 

I  jóravaló, becsületes ember. A ren
dőrség mindamellett elitélte, hogy ő 
gyilkolta meg a rjasani kereskedőt 
és ő rabolta el a húszezer rubeljét.

Akszjonow felesége kétségbe volt 
esve s nem tudta mihez kezdjen. 
Gyermekei még kicsinyek voltak, sőt 
az egyik még szopott. Fogta a gyer
mekeket és elutazott velük abba a 

I városba, ahol a férje börtönben ült. 
Először nem bocsátották hozzá; de 
a börtönfelügyeló nagy könyörgésre 
végre mégis megengedte, hogy férjé
hez vezessék. Amint rabruhában, 
bilincsbe verve, tolvajok közt látta a 
férjét, összeesett és sokáig nem tért 
eszméletre. Aztán pedig melléje ült 
gyermekeivel s elkezdett beszélni az 
otthoni dolgokról, és kikérdezte min-
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nak a békekérdésről és hangjukról 
megállapítható, hogy sokkal inkább 
engesztelékenyebbek, mint voltak a 
háború eddigi folyamán bármikor. A 
béke ügyében hatalmas lépést tesz 
előre az a nyilatkozat, melyet a mo- 
narkia külügyminisztere tegnap tett 
az osztrák munkások képviselői előtt. 
Kijelentette, hogy békepolitikánk mit 
sem változott, egész távol áll tőlünk, 
hogy a háborút bárminemű hóditási 
vagy imperialisztikus cél kedvéért 
akár egy nappal is tovább folytassuk.

Ha ellenfeleinknél tárgyalásokra 
készség mutatkozik, bennünket meg
talál oly megbeszélésekre, amelyek 
mindkét részre elfogadható tisztessé
ges békéhez vezetnek. A meddig 
azonban a békemegbeszélésekre meg
felelő hajlandóságot nem látunk, 
kénytelenek vagyunk védelmi hábo
rúnkat folytatni. A hadsereg hősies
sége kapcsán hamarosan elérjük a 
tisztességes és tartós békét. A fronton 
ott van ez időszerint a király is.

Az elmúlt napokban azonban még 
is egy sajnálatos veszteség ért ben
nünket. Szent-lstván hajónkat az 
olaszok elsülyesztették.

*A képviselőházban az indemnitás 
vita alkalmából az egyik képviselő 
újból felsorolta az ország színe előtt 
azokat a végnélküli sérelmeket, a 
melyeket a magyar katonák kényte-

den felől, ami vele történt. Férje 
elmondott neki mindent.

— És most mi lesz? — kérdezte 
az asszony.

— A cárhoz kell folyamodnunk, 
— felelt Akszjonow. Ártatlanul csak 
nem veszhetek e l !

Az asszony elmondta, hogy már 
küldött a cárhoz egy felségfolyamod
ványt ; mindeddig eredmény nélkül. 
Akszjonow nem felelt, csak lehor- 
gasztotta a fejét. A felesége folytatta :

— Nem hiába álmodtam akkor, 
emlékszel-e reá? hogy egészen meg
őszültél. Most a gondtól csakugyan 
meg vagy őszülve. Nem kellett volna 
akkor útra kelned.

Megsimogatta a férje haját s igy 
szólt hozzá :

— Wanja, édes szivem, mond meg 
a feleségednek a színtiszta igazságot: 
nem te tetted ?

Akszjonow csak annyit felelt;
— Te is ? !
Eltakarta az arcát a kezével és 

sirt. Majd bejött az őr s azt mondta, 
hogy az asszonynak és a gyermekek
nek már távozniok kell. És Akszjonow 
elbúcsúzott örökre a családjától.

lenek elszenvedni, eltűrni a csehek- 
től. Szomorú dolgok ezek. Budapes
ten politikai okokból a munkások 
strájkba léptek.

Bulgária miniszterelnöke Radosz- 
lavov lemondott. Helyébe a király 
Malinovot nevezte ki.

Goethe, a legnagyobb német költő, 
a bibliáról: »Nem a tudálékos, hanem 
az igazán tudós emberekre nézve a 
biblia a nevelésnek mindig egyfelől 
alapja, másfelől eszköze lesz.«

Ziegenbalg Bertalan,
az első evangélikus misszionárius 

élete. (1683—1719.)
Irta : Br. Podmaniczky Pál

III.
Az Istennek nekem adott kegyelme 
szerint, mint bölcs építőmester funda- 
mentomot vetettem. (I. Kor 3., 10) 

Az első napokat és heteket Ziegen
balg és társa nagy visszavonultságban 
töltötték. A barátságtalan fogadtatás 
után nem is gondolhattak arra, hogy 
akik erre hivatva lennének, segítsé
gükre legyenek. Mások segítségének 
viszont, akik talán jó szívvel voltak 
irántuk, nem vehették hasznát. Mun
kát sem kezdhettek még azok közölt,

akikhez küldettek, mert hiszen nem 
értették nyelvüket. A kényszerű tét- I 
lenség eme napjaiban annál buzgób- t 
ban fozdultak ahhoz, aki fenséges \ 
Ígérete szerint mindezekben segitsé- |  
günk akar lenni.

Trankebárban akkoriban a dán 
nyelven kívül, amelyet a gyarmati 
hivatalnokok használtak, két nyelv 
járta. A portugál és tamul nyelv. ; 
Ziegenbalg és Piütschau egészséges 
misszionárius érzékkel rögtön tisztába 
jöttek vele, hogy egyelőre legalább 
egyiküknek meg kell tanulni a tamul ' 
benszülöttek nyelvét. Ugyanis katho-1 
likus, sőt még hollandus protestáns K 
misszionáriusok is, akik részint Tran- I  
kebárban, részint déli Indiában misz- 1» 
sziói kísérleteket tettek, csak a portu- ' 
gál nyelvet tanulták meg s ily módon I 
igyekeztek megértetni, magukat a I 
néppel. Ziegenbalgék sorshúzással I 
döntötték el, hogy melyik milyen H 
nyelvet tanuljon. Különös, hogy a |  
nehéz voltáról hires tamul nyelv a g 
nagyobb tehetségű Ziegenbalgnak ju-1 
tott, akiről különben mindjárt a misz- £ 
sziói munka első napjaiban kitűnt, í 
hogy vezetőszerepre termett.

1706. szeptemberében 8 héttel aj, 
partraszállás után megkezdte Ziegen-0 
balg a tamul nyelv tanulását. Mivel |  
nyelvtan, szótár s más efféle nyelv- 1 
tanulási segédeszköz nem állt rendel- j 
kezésére, más uton-módon igyekezett I

Mikor a felesége elment tőle, még 
egyszer visszaidézte az emlékezetébe, 
amit az neki mondott. Arra a gon
dolatra hogy még a felesége is el
hiszi róla s azt tudta kérdeni, hogy 
nem ő gyilkolta-e meg a kereskedőt, 
igy szólt magában : Az Istenen kívül 
senki sem tudja az igazságot; csak 
Őhozzá könyöröghetek, mert csak 
ötőle várhatok kegyelmet Ettől fogva 
letett a szándékról, hogy kegyelmi 
kérvényt nyújtson be ; fölhagyott a 
reménnyel és csak az Istenhez imád
kozott.

Akszjonowot megkancsukázták s 
miután véres sebeiből meggyógyult, 
száműzetésre Ítélvén Szibériába küld
ték kényszermunkára.

Huszonhat évet töltött ott rabság
ban. Miközben a haja fehér lett mint 
a hó, a szakálla hossza, keskeny és 
ősz. Vig kedélye eltűnt. Meghajlottan 
járt s lassan, keveset beszélt, soha
sem nevetett és sokat imádkozott.

A rabságban Akszjonow cipészmes
terséget tanult. A keresetéből bibliát 
vett és abból olvasgatott, ha a bör
tönében világos volt. Ünnepnapokon 
a fogház templomában a karban éne

kelt ; hangja még mindig szép volt. |  
A felügyelők szel ették Akszjonowot I 
alázatosságáért; rabtársai tisztelték s 10 
»nagyapónak«, »Isten emberének« ne- H 
vezték el. Ha a fogházfelügyelőségtől jfl 
akartak valamit kérni, társai őreá fl 
bízták azt; ha a rabok közt valami 8 
viszály támadt, csak öt hívták annak j 
elsimítására. V

Hazulról nem kapott sohasem le- 8 
velet; azt sem tudta, hogy a felesége ■ 
és gyermekei élnek-e még ?

(Folyt. köv.),'J

A k ik  m ég  nem  já r a tjá k  la- | 
p ú n k a t, a l t .  fé lévre  m egren-  
(lelhetik a kiadóh iva ta lná l Kör- ja 
m en d en  (V as m .) ju l iu s  elejéig  j | 
csoportos kü ldésse l 2  korona , i 1 
névre kü ld ve  2  kor. SO pillér, j, 
k a to n á k  részére 1 kor. 50 pil
lérért. A k i szere ti la p u n k a t és n 
m éltá n yo ln i tu d ja  en n ek  evang. I 
n é p ü n k  és eg yh á zu n k  ja v á ra  
irá n yu ló  m u n k á já t, a ján lja , ,• 
terjessze a h itro ko n o k  között, u
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a nyelvtanulás nehézségeivel meg
birkózni. Egy tamul tanítót iskolájával 
együtt áttelepített a saját szállására. 
Ez nagyon könnyen ment, mert a 
tamul iskolának a minden udvaron 
található homokon kívül a nádpálca 
minden kelléke. Ezt pedig elviheti 
magával a tanitó mindenhova. A 
tanító tehát Ziegenbalgék udvarán 
ütött tanyát. Maga alá szedett lábakkal 
leült a földre, hasonló h lyzetben 
köréje telepedtek tanítványai. A ta
nítványok közé beálltak a misszioná
riusok is. A tanitó a homokba rajzolta 
a betűket; utána rajzolták a k. cska- 
ringós Írásjeleket a tanítványok. Zie- 
genbalgek ilyen módon megtanulták 
a tamul abc 240 betűjét, többre azon
ban nem mehettek, mivel a tanitó 
semmi idegen nyelven ne n tudott 
Közben azonban találtak egv Aleppa 
nevű embert, a’ki valamikor a kor
mányzóság tolmácsa volt s tudott 
valamicskét portugál, dán, hollandus, 
és német nyelven Az ő segítségével 
most már teljes erővel nekilátott 
Ziegenbalg a tamul nyelv tanulásának. 
S mikor a tamul nyelv nyelvtanának 
a vázlatát is megszerezte, amelyet 
egy katholikus misszionárius próbált 
összeállitani, rohamléptekkel haladt 
előre. A vasszorgalmu ember számára 
elég volt egy év, hogy a bonyolult 
szerkezetű, gazdag szókincsű, fejlett 
ázsiai nyelvet megtanulja. Egy évvel 
partraszállása után már tamul nyelven 
prédikált s 1707. jun. 28 án elkészült 
Luther kis kátéjának tamul fordításá
val. Ezzel leküzdötte az első nehéz
séget. Most következett a keményebb 
munka. Bele kellett hatolnia a tamul 
nép gondolkozásába, hogy megértse 
lelkivilágát s hogy igv az evangéliu
mot lelki szükségeihez képest tudja 
neki hirdetni. Tétovázás nélkül -meg
kezdte az óriási tamul irodalom ta
nulmányozását. El is érte azt. hogy 
mestere lett a tamul nyelvnek, behatolt 
a tamul gondolkozás mélységeibe s 
bejárta az indiai vallás szövevényes 
útjait. Amit nem tudott megtanulni a 
könyvekből, azt az élő emberektől 
tudakolta. Kiterjedt levelezésben állott 
a tamul nép legkiválóbb és legtudó- 
sabb férfiaival.

Amit Ziegenbalg egy-két év alatt 
elvégzett, az igazság szerint egy em
beröltő munkája. Érdekes, ha egy 
pillantást vetünk eletcbe, amely való
ságos remeke az idő bölcs beosztá
sának. az erők józan kihasználásának. 
A reggeli imádság után 6 -7-ig Luther 
kátéját magyarázta a keresztyén vallás 
iránt érdeklődőknek, 7 - 8-ig tamul 
szavakat és kifejezéseket tanult. 8

órakor beállít hozzá egy tamul iró 
és egy Írnok. A tamul irodalom re
mekeit olvassák együtt. Az iró tárgyi, 
vallási, irodalomtörténeti magyaráza
tokkal Iái ja el az olvasottakat. Az 
írnok a még elő nem fordult szavakat 
és fordulatokat jegyzi fel. Ez a munka 
tart I 2 ig 12—I ig van az ebéd ideje. 
Ebédközben a bibliából olvastat föl 
magának Ziegenbalg 1 -2-ig pihen, 
mert ekkor a legnagyobb a hőség, 
amely az európai embert máskor is 
többe-kevésbbé munkaképtelenné teszi. 
2 3-ig újra tanítványaival foglalko
zik, 3-^-5-ig újra tamul irodalmi 
tanulmányokkal. 5 — 6-ig bibliát olvas 
és imádkozik Plütschauval és a hoz
zájuk csatlakozottakkal. 6 - 7-ig a napi 
eseményeket beszéli meg Plütschauval 
s kicserélik napközben szerzett ta
pasztalataikat. 7 8-igazokból a tamul 
könyvekből olvastat föl magának, 
amelyeket nyelv és előadás tekinte- 
ben mintaképül választott. 8 9 ig
vacsorái s közben uira a bibliából 
olvastat föl. Vacsora után azokkal a 
gyermekekkel foglalkozik, akiket há
zába fogadott; maid Isten színe elé 
áll, hálát ad, amiért hálát kell adnia, 
megalázkodik azért, amiért meg kell 
alázkodnia s igy imádsággal, énekkeJ 
zárja a napot.

Már ebből a napirendből is láthat
juk, hogy Ziegenbalg nyelvtanulás és 
egyéb tanulmányok mellett nem fe
ledkezett meg arról, ami végső célja 
volt: gondja volt a lelkekre, amelyek 
még a sötétségben sínylődtek s nem 
ismerték Jézus Krisztust, a világ 
világosságát. Reggel 6 7-ig és d. u. 
2 3-ig azokat tanította, akik már 
néhány liettel megérkezésük után 
bizalomra gerjedlek irántuk, mivel 
szeretettel közeledtek feléjük s ha 
eleinte töredezve is, de mégis anya
nyelvükön szóltak hozzájuk. A misz- 
sziói munkában úgy osztozott meg 
Plütschauval, hogy ő, aki tudott tamul 
nyelven, a tamulokkal foglalkozott, 
mig Plütschau, akinek a sorshúzás 
alkalmából a portugál nyelv jutott, 
a portugálokkal s a portugálok és 
bennszülöttek beszédével, a portugi- 
zekkel. Azonban csakhamar egy újabb 
ága is támadt munkásságuknak Egy 
napon 5 és 6 között szokása szerint 
bibliát olvasott Ziegenbalg és Plüt
schau, mikor belépett hozzájuk egy 
trankebári német ember, akit Ziegen
balg betegsége alkalmából megláto
gatott és támogatott. Jött, hogy meg
köszönje Ziegenbalgnak szeretetét. A 
két misszionárius ottfogta, hogy ol
vasson velük bibliát s imádkozzék 
velük. Az idegen jól érezte magát s

másnap ugyanabban az órában újra 
megjelent s néhány barátját is magával 
hozta. Ettől kezdve egyre jobban 
látogatták ezeket az órákat s végre 
Ziegenbalg és Plütschau szükségesnek 
látták, hogy a trankebári németek 
számára rendes istentiszteleteket tart
sanak. Mivel a dán papok nem törődtek 
a német evangélikusokkal s különben 
sem tudtak németül, ők, a pogányok- 
koz küldött misszionáriusok lettek a 
német gyülekezetek lelkipásztorai.

1807. május 5.-e volt a i első aratás 
napja. Ekkor részesült a szent kereszt- 
ségben az az öt rabszolga, akik már 
az előző év novemberében Ziegenbalg 
és Plütschau tanítványai lettek. Ezek
nek az oktatása a kezdet nehézségei 
közt is elég könnyen ment, mivel 
tudtak portugálul. Még ezeknek meg- 
kereszteltetése előtt 170 7. január 
22-én szabad tamulok is kérték az 
Isten igéjében való oktatást. A misz- 
szionáriusok ekkor már látták, hogy 
az Ur lelke munkálkodik, a keresz
tyének serege szaporodik s ezért 
bízva az Urban, akié az arany és az 
ezüst, elhatározták, hogy templomot 
építenek. Bizalmukban, bátorságukban 
nem ingatta meg őket az a csalódás, 
amely épen akkor sújtott le rájuk. 
Megérkezett a várva várt dán hajó, 
de nem hozott számukra sem leveleket, 
sem pénzt. Ellenségeik kárörömmel 
jósolgatták, hogy próbálkozásuk ku
darcot fog vallani. De az Ur nem 
hagyta el az övéit. Ziegenbalg és 
Plütschau kérő szavára megnyílt nem 
egy szí v s  nem egy erzsény, ők maguk 
is fölajánlották a szent célra csekély 
fizetésük felet s a kis templom, India 
első evangélikus missziói temploma 
1707. augusztus 14.-éré elkészült. 
Ünnepélyes fölavatása nagy alkalom 
volt a Krisztus evangéliumáról való 
nyilvános bizonyságtételre. Reggel 
Plütschau prédikált portugál nyelven, 
délután Zipgenbalg tartotta meg a 
122. zsoltár alapján első tamul pré
dikációját a mennyei Jeruzsálem di
csőségéről. Ezen a napon sok ezer 
tamul, indiai mohamedán, portugiz 
hallotta először Isten üzenetet a Krisz
tusban lett váltságról. Az első ke
resztelési ünnep szept. 15 en ment 
végbe az uj templomban A tamul 
gyülekezet egyre szaporodott Az 1707. 
év végén már 35 lelket számlált.

Ziegenbalg igazi misszionárius volt. 
Lelke égett a vágytól, hogy hirdesse 
az evangéliomot »Előre!« ez volt 
jelszava minden siker után. Amint 
megalakult a tamul gyülekezet magja, 
fölépült a templom, tovább ment egy 
lépéssel és iskolát alapított. Részint,
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hogy itt hirdesse már a gyermekeknek 
az evangéliumot, részint hogy meg
tanítsa őket Írni, olvasni s igy képe
sekké tegye arra, hogyha majd felnőtt 
korukban hallják az evangéliumot, 
tudakozhassák az írásokat, »ha úgy 
vannak-e ezek ?« Nem elégedett meg 
azzal sem, hogy pusztán Trankebárban 
terjessze Isten országát; szorgalma
san látogatta a dán gyarmathoz tar
tozó 15 falut. Boldogan vetette az ige 
magvát, az' elvetett magra az Ur 
szemmelláthatólag adta áldását, gyö
nyörűséges, fenséges lelki tavasz 
köszöntött be Tamulországba. Épen 
ilyenkor látja azonban az Ur jónak, 
hogy a megpróbáltatás viharával 
tisztítsa meg a levegőt s újabb, hatal
masabb pezsgésbe hozza az evangéliom 
életerőit (Folyt, köv.)

öyerrn.ek=c\7’ilág.

Tubi, tubi, kis tubica...
Egészen kis lány még Klára,
De ha feláll zsámolyára 
Ablakdeszkát már eléri, 
Galambokat odakéri:

„Tubi, tubi, kis tubica,
Nézd csak itt az ablak nyitva! 
Ha mát üres a kis begyed,
Búzát adok, gyere egyed!"

Ezt a csengő, kedves hangot 
Ismerik már a galambok. 
Odaszállnak öten, hatan 
Eszegetnek szakadatlan.

Ablakdeszkán kipkip-kopkop.
A kis csőrük sűrűn kopog. 
Sürgölődnek, forgolódnak 
Búgó hangon imigy szólnak:

„Az utcában sok az ablak: 
Buzaszemet egyben adnak.
Jó leányka a kis Klára;
Bizony száz közt sincsen párja!"

VÁNDOR.

Szilágyi Dezső az evangéliomról : 
»Mielőtt az ember tud valamit, ellöki 
magától a bibliát, mert nem érti. S 
azután, mikor nagy szenvedések árán 
hozzájutott a tudás nagy kincseihez, 
akkor megint a kezébe veszi az 
evangéliomot. És csodálattal telik el,

N in cs szü k ség em  rá.
Egyik szászországi ev. lelkészhez 

beállított régi gyülekezetéből, ahol 
tizenhárom évvel előbb lelkészkedett, 
egy idősebb asszony két fiával s egy 
zacskó pénzt adott át ezekkel a sza
vakkal. »Isten úgy akarta, hogy 
egyik rokonunktól ezt a kis pénzt 
öröjköljük. De tudja, tisztelendő úr, 
nincs szükségünk rá. Nekünk öregek
nek meg van a gazdaságunk, abból 
megélünk ; a gyermekek is elvannak 
látva; erre már nincs szükségünk. 
De olvastam az egyházi lapban, 
amelyet a tisztelendő úr szerkeszt, 
hogy a belmissziói intézményeknek és 
a szegény pogányok közt működő 
külmissziónak milyen nagy szüksége 
van a segítségre, hát elhoztam, for
dítsa oda, ahova legjobban kell«. A 
lelkész megolvasta a pénzt és kitűnt, 
hogy az öreg asszony 1.000 márkát 
(1600 kor.) hozott.

»Az Isten igen nagyi Számtalan 
út vezérel hozzá s csak egyedül Ö 
látja keresztül belsőnk tiszta, vagy 
tisztátlan létét. Mi oly gyarlók oly 
igen homályban látók s botorkázók, 
egymáshozi türedelemnél józanabbat 
nem gyakorolhatunk; mert csak utóbb 
válik el, kinek volt több igaza, s ha 
van kárhozatra méltó bűn, Ítéletem 
szerint nincs nagyobb a türedelmet- 
lenségnél; s ha felhevült vakhitünk 
s fonák buzgalmunk még keresztények 
közt is felobbantja az Ármánynak 
ezen vad tüzét, akkor valóban meg
bocsáthatatlan.« Széchenyi.

Egyházát szerető ember segítségére 
siet egyházának a nagy feladatok 
megoldásában. Ilyen mostan az „Ev. 
nyomda" felállítása. Jegyezzen min
denki részvényt tehetsége szerint. Egy 
részvény ára: 25 kor. Jegyezni lehet 
minden lelkésznél és tanítónál. A jegy
zések Varga Gyula espereshez Vönöck- 
re (Vas-m.) küldendők. A részvények 
árát a jegyzést számon tartó lelkészek
nél és tanítóknál julius 10-ig kell be
fizetni, akik azt a körmendi esperesi 
hivatalhoz küldik.

Egy magyarul tudó főiskolai hall
gató a szünidőre nevelői, vagy tani- 

1 tói állást keres. Cim a kiadóban.

látván, hogy a tudás és az értelem 
milyen utol érhetellen magasságai 
vannak ebben a négy rövid könyv
ben.«

Egyszerű özvegyet vagy árvát 
^keresek kisebb háztartásom veze
tésére. Özv. Németh Sándor né
Kunhegyes.
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H- H Í R EK.  M
f e l h í v á s

T iz te le t te l  f e lk é r e m  m i n d a z o 
k a t ,  k i k  ev. n y o m d a  r é s z v é n y t  
j e y y e z t e k ,  a n n a k  é r té k é t  s z ív e s 
k e d je n e k  N t is z t .  Z o n y o r  B éla  
ev. e sp . -h e z  K ö r m e n d r e  fü l.  
1 0 - iy  b e f ize tn i .

V önöezk ,  1 0 1 S. fu n .  3 0 .
V A R G A  G Y U L A

nyomda híz. elnök.

A z e g y h á z  körébő l .
Tábori lelkészekről. Taubinger Rudolf, 

tábori lelkészt tábori esperessé léptették 
elő. — Ottmár Béla, szügyi s. lelkészt tábori 
lelkészi szolgálatra behívta a hadvezetőség.

Halálozás. Radvány István, kir. tan., a 
miskolci egyháznak hosszú éveken át volt 
felügyelője elhunyt az Urban. Áldott legyen 
emlékezete !

Segédlelkész meghívás. Gaszner Ká
roly temesvárról Vársomlyóra nyert segéd- 
lelkészi meghívást.

Uj iskola. A kulai ev. leányegyház 
iskolát szándékozik fölállítani. Az iskola 
fölállitásánák céljaira rövid idő alatt 5460 
K-t eredményezett, ez összeghez Lelbach 
Pé er 4000, Lelbach László dr. pedig 1000 
K-val járult hozzá.

Vallásos estély A nyíregyházi ev. le
ányegyesület jól sikerült vallásos estélyt 
rendezett.

Mennyit jegyeztek a nyomdára ?
Örömmel jelentjük, hogy legutóbbi kimu
tatásunk óta, két hónapon belül 33150 kor. 
értékű részvényeket jegyeztek az ev. nyom
dára.

Nemes lélek. Özv. Ritzinger Jánosné 
Vönöckről elhalt nevelő szülői emlékére a 
vönöcki uj harang beszerzésére 300 koro
nát ajándékozott.

Előadás jótékony célra. A nemescsói 
(Vasmegye) ifjúság minden tekintétben jól 
sikerült ünnepélyt rendezett pünkösd hétfőn. 
Előadták a „Falu rossza“ c népszínművet, 
mintegy 600 főnyi közönség előtt. Az 1450 
K tiszta jövedelemből 1150 K-t a községből 
hősi halált haltak emlékének megörökíté
sére, 200 K-t a vasmegyei tanitóárvák 
javára, 100 K-t pedig a Péterffy leányotthon 
javára fordítottak.

Alapítvány. Csipkés András nagykárolyi 
ev egyh. másodfelügyelö és neje szül. 
Pénzéi Jozefa emlékére gyermekeik haran
got szándékoznak öntetni a háború után, 
a nagykárolyi egyháznak. E szép célra 
egyelőre 2000 K-t adományoztak.

A kőszegi ev. leánygimnázium. A 
jövő iskolai évben nyilik meg a kőszegi ev. 
leánygimnáziumban a VI gimnáziumi osz
tály, továbbá a felsöleányiskola VII. osztá
lya Az intézetbe való jövő évi fölvételért 
tanácsos már most benyújtani a folyamod
ványokat az intézet igazgatóságához. A 
folyamodványhoz iskolai bizonyítványt, szü
letési anyaköny.i kivonatot, ujraoltási bi
zonyítványt és orvosi bizonyítványt kell 
csatolni.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások:
Bükön a gyűjtő iveken a következők adakoz
tak: Eichel Hermann 20, Kocsis Sándor 10, 
Paár János 3, Szabó nővérek 10, Takács 
Samu 2, Nemes Ferenc 4, Németh Samu
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3, Szabó István 10, Kálovics Gyuláné 1, 
Fekete Sándorné 4, Szabó Samu 10, Ta- 
maska nővérek 10, özv. Németh Gyuláné 
5, özv. Galambos Jánosné 1, Büki József 
I, özv. Balogh Jánosné 10, Balogh Lajosné 
10, Csonka István 5, Csikor Béla 4, Sze- 
denits Istvánné 10, Szedenits István 10, 
Németh János 5, Major István 2, özv. 
Németh Samuné 10, Balogh Gyula 10, 
Major János 2, Görbicz Istvánné 1Ó, Nemes 
Samu 2, ifj. Kocsics József 10, Balogh 
Lajosné 2, Halász Jenó 10, Özv. Balogh 
Zsigmondné 2, Balogh Pál 4, Simon János
1, Pócza József 1, Barabás János 1, özv. 
Hasza Ferencné 2, Petrovits János 2, Né
meth József 2, Németh János 2, özv. 
Torkos Elekné 30, Torkos Juliska 20, 
Németh János 10, Dosztál Vilmos 4, Balogh 
Lajos (lőcs) 2, Németh György 10, özv. 
Németh Pálné 2, Kocsis Ferenc 4, Sipos 
Jánosné 2, Mogyorossy Ferencné 4, Joocs 
Józsefné 1, Görbicz István 10, özv. Ábra
hám Istvánné 5. Balogh Anna 10, Horváth 
János 1, Kisfaludy István 10, özv. Hetyésy 
Lászloné 4, özv Giczi Jánosné 4, Hetyésy 
László 15, Farkas Elemér 25, Gyurátz 
János 6, Petresits Józsefné 20. Mesterházy 
István 30, Fekete Ferenc 10, Németh József
2, Mozsolics Istvánné 4, özv. Balogh Sán
dorné 3, Hetyésy János 30, Kocsis Lajos 
10, Ágoston István 10, Horváth Ferenc 10, 
Balogh Samu 10, Giczi Sándor 10, ífj. 
Horváth Sándorné 10, Görbicz Lajos 10, 
Bedi István 10, özv. Udvardy Sándorné 
10, özv. Németh Jánosné 15, Szabó Kál
mán 20, Balogh Gyula 10, özv. Gyurácz 
Péterné 6, Ábrahám István 5. ids. Néme h 
Ferenc 10, Takács József 1, Gyurátz Ferenc 
5, Gyurátz Ferenc 10, Giczi János 10, 
Mesterházy Lajos 10, Mesterházy József 
20, Kemény István 1, Szabó Sándor 20, 
Horváth Sándor 10, Kiss György 5, Kocsis 
János 10, Balogh József 4, Balogh Józsefné 
10, Fekete Ferenc 2, Takács Samu 4, 
Taródy Gyula 10, Takács Sándor 2, Balogh 
Géza >5, Petrovits István 10, Németh Sándor 
10, Takács János 1, Németh Zsuzsi 1, 
Németh József 4, Joós János 4, Bander 
József 2, Fekete Ferenc 6, Gyurátz Samu 
10, Balogh István 10, Németh János 10, 
Boros Gyuláné 10, Hajas Kálmán 1 o, Hajas 
Kálmánná 10, Görbicz Sándor 20, Nemes 
Ferenc 2, Németh Samu 10, Koppányi 
Erzsiké 10, Mogyorossy Samu 10, Mogyo
rossy Samuné 10, Csik Kálmán 20, Hajha 
Irén 2, Korenika Imréné 6, özv. Balogh 
Sándorné 2, Takács Pál 2, Tóth János 20, 
Mogyorossy József 5, Francsics Ferenc 2, 
Szűcs Sándor 10, Fekete Lajos 20, Kocsis 
János 10, Kollárics Ferencné 10, Hetyésy 
Kálmán 10, Hetyésy Lajos 10, Németh 
János 5, Takács János 5, Takács János 1, 
Fekete Ferenc 5, Hasza Samu 1U, Hajha 
Samu 8, Mesterházy Gyula 2, Hetyesy 
Sándor 10, ifj. Nemes István (5, Bárki Gé- 
záné 10, Kocsis Samu 20, Horváth Gyula 
13, özv. Kiss Samuelné 10, özv. Gyurácz 
Jánosné 10, Horváth Samuné 10, Ágoston 
Sándnr 10, ifj. Kiss Gyula 10, Kelemen 
Janos 10, Németh Ferenc 10, Bedi Sándor 
10, Balogh Samu 2, Nemes István 10, 
Szabó János 10, ifj. Kebelei Samu 1, He
tyésy István 6, Szalay Ferenc 2, Balázs 
Istvánné 2, Francsics Samu 20, Csörcsei 
Julia 4, Gyurátz Lajos 10, Tarody Ferenc 
2, Balogh László 15, Némeih János 4, K-t.

Lócs-ról : Balogh Lajos 22, Hörinyi 
Ferenc 10, Pénzes László 10, Remete utó
dok 3, Tóth Istváa 3, Döbrössy László 1, 
Bakk Ferenc 5, Pócza István 2, ids. Raiber 
Lajos 1, Szekér Pál 1, Skriba Sándor 5,

Skriba Irén 5, Skriba Samu 10, Döbrössy 
József 1, ids. soriba Samuné 1, ifj. Bakk 
Sándor 5, Bakk Jenő 5, ifj. Bakk János 5, 
Bakk László 5, Bakk Sándor 10, Kovácsics 
Lászlóné 5, Döbrössy Sándorné 1, ifj. 
Mesterházy Gézáné 6, ids. Mesterházy 
Gézáné 6, ids. Bakk János 6, Horváth 
Ferenc 3, Raiber Lajosné 5, Döbrössy 
Sándor 20, Hörinyi Jolán 10, Hörinyi Ilona 
10, Hörinyi Olga 10 korona.

Gór-ról: Kovács Gyula 2, Petrovics
Ferenc 1, Gyurácz Róza 2, felső Gyurácz 
István 2, Gyurácz Anna 1, Asbóth Irénke
1, Csite Jánosné 2, Csite Sándorné 2, Csite 
Lányi és Zsófi 2. Petrovics János 2, Gyu
rátz Kálmán 1, Pecsinger János 6. Gyurátc 
Lajosné 5, Gyurátz Hermin 3, Gyurátz 
István 2, Gyurátz József 2, Gyurátz Lajos
2, Pecsinger Ferenc 2, ifj. Pecsinger János 
2, Horváth Sándor 2, ifj. Gyurátz János 6, 
közép. Gyurátz János 2 korona.

Alsó szelesté ről: Tóth Sándor 1 Tóth 
Lajos 1, Asbóth László I, Asbóth Ferenc 
1, Kondor János 10, Puhr Márton 1, Töm
ből Antal 1, Kovács István ó korona, özv. 
Asbóth Jánosné 40 fillér.

Az o r s z á g b ó l .
Halálozások. Holló Lajos neves ország

gyűlési képyiselő, Boda Dezső volt buda
pesti főkapitány hirtelen elhaltak.

A miavai tót gimnázium pénze. A 
miavai evangélikus egyház a hatóságok 
megkérdezése nélkül gyűjtést indított Mia- 
ván felállítandó tót gimnázium javára. A 
gyűjtést 3z evangélikus presbitérium is 
megengedte. A titokban folyó gyűjtésre 
figyelmeztették a miavai főszolgabírót, aki 
arra való hivatkozással, hogy a háború 
alatt csakis alispáni engedelemmel szabad 
gyűjteni, megtiltotta a gyűjtést és az eddig 
befolyt 16 ezer korona készpénzt elkobozta. 
Hogy több tót egyházunknak a magyarság 
ellen való ilyen és más tüntetése egész 
egyházunknak sokat árt és a kormány 
jóindulatát nem igen fog,a felénk fordítani, 
azt bárki könnyen megértheti.

Börtönre Ítélt országgyűlési képvi
selő. Hámori László országgyűlési képvi
selőt, aki felesleges gabona készletét elrej-* 
tette rézüstjeit elásta, a bíróság 6 hónapi 
börtönre Ítélte.

Az uj burgonya árát jun. 16-tól má- 
zsánkint 60 koronában állapították meg.

Szomorú falu. Alsógörzsönyben (Vesz
prém m.) 1917 március 1-től — 1918 már
cius 1-ig egy gyermek sem született. Nincs 
gyermeksirás, nincs gyermekmosoly s hat 
év múltával az iskolában nem lesz első 
osztályos Nagyon szomorú hír ez, s még 
szomorúbb, hogy e tekintetben nem ez az 
egyetlen falu.

A Fertő kiszárítása. A Fertő szabá
lyozása és a kiszárítandó terület gazdasági 
értékesítése ügyeben Eszterházy Miklós 
herceg junius 15-re Győrött értekezletre 
hivta össze a fertömenti birtokosokat. A 
kérdést már külön műszaki bizottság ta
nulmányozta s szakvéleménye szerint a 
Fertő sikvizét korlátok közé kell szorítani, 
másrészt a viz szintjét kell emelni. A me
zőgazdaságilag hasznavehető terü’etet egé
szen szárazzá és állandóan öntözhetövé 
kell tenni. Azokat a területeket, amelyek 
mezőgazdasági művelésre alkalmatlanok, 
halastóvá szándékoznak átalakítani.

A tűzbiztonság. A belügyminisztérium 
az alispánokhoz sürgős rendeletet intézett, 
amelyben a terményeknek tűzvésztől való

megóvása dolgában intézkedik. E szerint 
azokban a községekben, amelyeknek határa 
kiterjedtebb, a termelési területről könnyen 
megközelíthető legalább két, illetőleg több 
és pedig lehetőleg a község ellentétes 
oldalain, de mindenesetre egymástól leg- 

' alább 200 méter távolságban közös szérű 
jelölendő ki. A kijelölt szérűt a hordás 
megkazdésetöl a cséplés befejeztéig állandó 
felügyelet alatt kell tartani. A szérűn, ha 
az legyőzhetetlen akadályba nem ütközik, 
lehetőleg bő víztartalmú egy, esetleg több 
mezei kutat kell létesíteni. Á községi elöl
járóság a tüzoltószerek has7nálhatóságáról 
meggyőződni köteles. A közös szérűkön 
használandó gözcséplögép a szérűre csak 
akkor helyezhető el, ha annak tüzelő és 
szikrafogó szerkezete a tűzbiztonsági köve
telményeknek megfelel. A szérűn, a kazlak 
közelében dohányozni tilos.

Kicsinyben szabad zöldséget szállí
tani. Magyarország területén belül ezer 
kilogramig bárki szabadon szállíthat zöld
ség-, főzelék- és gyümölcsnemüeket.

A koldusasszony hagyatéka. Sopron
ban meghalt egy öreg koldusasszony, aki 
után a házbeliek legnagyobb meglepetésére 
csinos kis vagyon maradt. A koldusasszony 
hagyatékában két takaiékkönyvet találtak, 
amelyek mindegyike tízezer koronánál na
gyobb összegről szólt. Nagyobb összegű 
készpénz is maradt utána, többek között 
közel ezer korona értékű aranypénz. A 
koldulást e vagyon ellenére élete utolsó 
napjáig folytatta.

A termésrendelet. A termésrendelet 
leglényegesebb intézkedése, hogy az állam 
az egész termést a cséplés pillanatában 
közcélokra lefoglalja és minden termelőt 
arra kötelez, hogy kellő gondossággal, 
minden késedelem nélkül a termést learassa 
és kicsépeltesse. A rendelet szerint mindenki 
köteles termését a hatóságnál pontosan 
bejelenteni. A terméssel senki sem rendel
kezhetik és azt csak a Haditermény veheti 
át a megállapított maximális árakon. A 
termelőnek joga van azonban, hogy szükség 
esetén házi, vagy gazdasági szükségletére 
saját terméséből valamelyes mennyiséget 
még a cséplés befejezése, illetve a hivatalos 
átvétel előtt felhasználjon, azonban ezt a 
mennyiséget a részére megállapított szük
ségletből le fogják vonni. Hogy mennyi 
lesz a házi és gazdasági szükséglet, azt a 
kormány külön rendeletben fogja megha
tározni.

Civilek is utazhatnak katonai vona
ton. Ezentúl felerészben a katonai gyors
vonatok a közönség rendelkezésére fognak 
állani. Az erre vonatkozó rendelet már meg 
is jelent.

A cséplőgépészek és fűtök felmen
tése. A cséplögépészek és fűtők felmentése 
ez idén a tavaly kiadott rendelet szerint 
történik, alig néhány kisebb módosítással. 
A folyó évben általában csak azok ment
hetők fel, akik az elmúlt évben is föl voltak 
mentve és jogcímüket szabályszeröen iga
zolni képesek.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Az orosz nő közpréda lett. Trocki és 

bolyseviki társai olyan törvénnyel boldo
gították a szabaddá lett Oroszországot, 
amelyre az embernek minden jobb érzése 
fellázad. 1918. márc. 1-től kezeve minden 
17 és 32 év között levő nő közős tulajdonná 
válik. Kivételt csak azokkal tesznek, akiknek 
már ötnél több gyermekük van A férjnek
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feleségéhez való kizárólagos joga megszű
nik s a nők az eddigi magántulajdonból 
minden férfipolgár számára hozzáférhetően 
a nép közös birtokába menn.k át Az 
ellenszegülő nőt és férjet a nép ellenségének 
nyilvánítják és aszerint büntetik. A szüle
tendő gyermekeket egy hónapos korukban 
a „Népbölc$ő“-nek adják át, ahol egy éves 
korukig közköltségen nevelik őket.

Az ilyen szabadság sárbatiprása az igazi 
szabadságnak és nem egy.b, mint a féktelen 
indulatok őrjöngése. Ha még a harcok nem 
tették tönkre Oroszországot, az ilyen nép- 
boldogitó törvények majd tönkre teszik 
Ahol a nőt közprédává aljasitjak, ott a 
nemzet jövendőjét gyilkolják meg.

Éhínség Bécsben Ausztriában, főleg 
Bécsben eddig is nem igen duslalkodtak 
az emberek kenyérben. Most azonban, hogy 
az eddigi kenyéradagokat kénytelenek vol
tak felére leszállítani, valóságos éhínség 
van. Magyarországon mozgalom indult 
meg a bécsi éhínség enyhítésére.

A csehek árulása. Az osztrák honvé
delmi miniszter Schürff és társai interpelláci- 
ójá a adott írásbeli válaszában megállapítja, 
hogy a cseh-tót hazaáruló kongresszus 
háromszor is ülésezett az 1916. es 1917. 
év folyamán, az osztrák és magyar monarkia 
fölosztását és teljesen független cseh-szláv 
államot követelvén. A monarkia elleni 
forradalmi ellenállásban való részvételt a 
legfelsőbb erkölcsi és nemzeti kötelesség
nek állították oda és megkövetelték minden 
csehtől és tóttól, hogy önként belépjen a 
cseh-tót hadseregbe, amely alatt a cseh-tót 
hadosztályt értették, amelynek négy ezrede 
1917 nyarán Galíciában valóban ellenünk 
harcolt és amelyről az 1917 junius 3-iki 
orosz hivatalos jelentés is megemlékezik.

Nagy tűz Amerikában. Amerika leg- 
nagyobo hadiszerraktárában tűz ütött ki s 
elpúsztitot a az egész telepet Több, mint 
6 millió dollár értékű hadiszer, amely már 
el volt készítve az elszállításra, elpusztult.

Táviratozás a visszatérő hadifoglyok
nak. A hadseregföparancsnokság megen
gedte, hogy Oroszországból és Romániából 
visszatérő hadifoglyok táboraiba táviratokat 
lehessen küldeni, tekintet nélkül arra, hogy 
az illető hely tilalmi téren van-e vagy sem. 
Magántáviratok még abban az esetben is 
küldhetők, ha a táviratok rendeltetési hel>e 
egyébként távirati tilalmas helyre esik.

Az oroszországi hadifoglyok haza
térése. Hosszas tárgyalások után az orosz 
kormány hajlandónak nyilatkozott arra, 
hogy megengedje az Oroszországba utazást 
a hadügyminisztériumban már régebb idó 
óta szervezett és utrakészen álló bizottság
nak, amely a hadifoglyokról gondoskodni 
fog a kicserélés idején. A bizottság junius
2-án utezott el Bécsből. Bizonyos, hogy a 
hadifogoly-bizottság tevékenysége folytán 
a hadifoglyok helyzete tetemesen javulni 
fog és hogy hazatérésük most már gyorsabb 
ütemet vesz.

Bőrpótlék papírból. Egy német iparos 
papírból készült műbőrt talált föl, ami 
állítólag éppen olyan tartós, mint a valódi 
bőr s talpbörnek és gépszijnak használható. 
A föltaláló szabadalmat kapott a találmá
nyára.

A német császár jubileuma. Junius 
15-én múlt 30 éve Vilmos császár trónra- 
lépésének. Ezt a napot a császár a nagy 
főhadiszálláson töltötte, ahol Hindenburg 
üdvözölte ez alkalomból hosszabb be
szédben.

Az órák előbbreigazitása Oroszor
szágban. Moszkvában és egész Oroszor- 
szágöan az órákat két órával előreigazitják.

N y i l v á n o s  n y u g t á z á s .
A tési tüzkárosultak részére a következő 

újabb adományok folytak b e : A hántai 
gyülekezet gyüjtöivén: Turcsánvi Géza 40 K, 
Horváth Benő, özv. Farkas Sándorné 20—20 
K, Ormosi Ernő, Sokoray Bálin: 10 — 10 K, 

’'Harkas Istvánná, P. Korodi István 5—5 K, 
özv. Purely Józsefné, Baranyi Mártonná 
4 — 4 K, Borsos József, László József, Ko
rodi P- József, Korodi István 3—3 K, Ba
rabás Mihály, Paréj Bözsi, ifj. Imre István, 
Horváth M hály, Bertalan Istvánná, Hauzer 
Ferencné. Szakái József, Szabó László, özv. 
Korodi Józsefné, Letenyei Jánosné, özv. 
Bertalan Istvánná, özv. Molnár Sándorné, 
özv. Korodi Mihályné, Korodi János, Ko
vács Petemé, id Imre István, Zámbó György 
2 -2  K.‘ özv. Bocska Mihályné 140 K, 
Imrék Mártonné, özv, Horváth Mihályné, ifj. 
Horváth Mihály, özv. Szabó Péterné, B. 
Kovács Józsefné, Balog Istvánné 1 — 1 K, 
Hanak Pál 80 fill. Győrből: Sax Ferenc 
20 K. Sárvárról: Varga Józsefné 20 K. 
Rákospalotáról: özv. Nagy Sámuelné és 
Sikten György gyűjtése a Harangszó olva
sóitól 121 K. Kapolcsról: Magyary Miklós, 
Zábolyi Gyuláné 3—3 K, Süveg Pálné (Vi- 
gánt), Gyurcsek Lajos kőházi 4—4 K, Sza
bados Gyuláné, özv. Sandy Józsefné, Oszkó 
Pál, Sándor Sándorné 2—2 K, id. Páli 
Andrásné, Paár Sándor ,(Vigánt), Balogh 
Irén (Petend), özv Balogíi Kálmánná (Pe- 
tend) 1 — 1 K.

Fogadják a nemes szivü adakozók mély
séges köszönetünket. Görög Ernő lelkész.

A mesterházai ifjúság május hó 12-én a 
helybeli vendéglőben szinielöadással egy
bekötött táncvigalmat tartott a hősi halált 
halt katonák neveinek emlékkőben való 
megörökítése céljából. Színre került „Kapu
zárás előtt“ cimü vígjáték. Amely a vára
kozásnak teljesen megfelelt, sőt anyagilag 
felül is haladta azt. Az összes bevétel 1137 
K, kiadás 437 K, maradvány 700 K. Felül
fizettek a következők: Mesterházy Ernő 
14 K, Ménes Lajos 12 K, Helyésy Antal, 
Ménes Mariska, Horváth József, Fodor Ká- 
rolyné, Kelemen István, Csupor József, 
Major Sámuel 10- 10 K, Mesterházy József, 
Mesterházy Lidia 7—7 K, Kövessy Ilona, 
Petrovics József 6—6 K, Csupor Sándor, 
dr. Sonevend Frigyesné 5—5 K, Kovácsics 
Jenő, Bakó Lajosné, Kelemen János, So
mogyi Károly, Erhard József, Goldschmid 
Kálmán 4—4 K, Németh János, Bencsik 
Róza, Velekai Eszti 3—3 K, Kertész József, 
Horváth család, Nemeth Jánosné, Mester
házy Gyula, Gyurátz Sándor, Edvy László, 
Soronics Aladár, Horváth Sándor, Király 
Ferencné, Szanyi István, Giczi József, Hor
váth Zsófi, Kelemen János 2—2 K, Szaiai 
Lidi, Farkas Gyula, Szanyi Sándor, Nosz- 
lopi Elekné, Csuka Juliska, Galambos Ilonka, 
Németh Istvánné, Ménes Karolin, Sülé Já
nos, Molnár Lajos 1—1 koronát. A nemes 
célra történt felülfizetéseket köszönettel 
nyugtázza a mesterházai Ifjúság.

Kérem a lelkésztestvéreket, tanitó 
urakat s a Harangszó érdemes olva
sóit, ha tudomásuk van Szabó Ká
rolyról, aki született Nemesmagasiban

1861 julius 3-án, közöljék vele, hogy 
nagyobb örökség maradt reá s jelent
kezzék evégből a kemenesmagasi-i 
ev. lelkészi hivatalnál. Mint kubikos 
munkás többször változtatta tartóz
kodási helyét. Azelőtt Torontál, leg
utóbb Somogy és Zalamegyében járt.

2 - 2

Olvassuk  a bibliát.
Hol bihlia a házban nincs, 
Hiányzik utl a letHóbb kinő*

Junius

Tany
He h

30

at a sátán ütött ott, 
sten nem lel hajlékot'

vasárnap, 133 Zsolt
Julius 1. hétfő, Luk 7. 1-10.

2 kedd, „ 7. 11 —  17.
» 3. szerda, I. Kir. 17, 17—24.

4. csütört, Luk 7, 18—23.
5. péntek, „ 7 24-29 .
6. szombat, „ 7. 30-35 .
7. vasárnap, 1. Pét. 2, 1-10.

n 8 hétfő, Luk. 7, 36-50 .
» 9. kedd. „ 8, 4 -1 5 .
J» 10. szerda, „ 8, 16—21.

11. csütört, 119 Zsolt. 105-112.
n 12. péntek. Luk. 8, 22-25.
» 13. szombat, „ 8, 40—48.

H iv a ta lo s  és  k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l . ,  
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  1 0  f i l l é r . 
E g y  V4 o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e t é s n é l  1 0  °/o e n g e d m é n y .

H o s s z a b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
e g y h á z b ó l  k ö z lü n k ,  a h o l  n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f i z e tő n k  van  
és  e g y - e g y  n év  d i j a  6  f i l l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Rendelje meg
Csite Károlynak
kiadású, diszkötéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvpek, 
valamint születésnapi, karácsonyi, és 

konfirmációi ajándéknak : j  ■
Ára ajánlott küldéssel: *

Ami a menybe köt . . 3JTQ K.
Mi a haza ? . . . 3*0 >
Itthon.............................3É6D >
A gyermekszív könyve (I. költít) 3 60. »
A gyermekszív könyve (II kötél) ■ ybiik) >
Az 5 kötet ára együttes remeklésnél, 
postai küldéssel és csomagolásai 16 
korona. Megrendelhető Csijjf tfyfkofy- 

nál Körmenden, (Vas^mJ.* *
Nyomatott Weilisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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E lő f iz e té s i á ra  8 b  s z á m ra  k ö z v e tle n  küldess«*! 4  K 8 0  T, c s o p o rto s  kü ld ésse l 4  K. K é z ira to k  L O V Á S Z P A T O N Á -ra  (V e s z p ré m  m e g y e ), e lő 

fiz e té s i d ija k , re k la m á c ió k  a H A R A N G 8 Z Ö  k ia d ó h iv a ta lá n a k  K Ö R M E N D -re , k ü ld e n d ő k . E lő f iz e té s t  e lfo g a d  m in d e n  e v . le lk é s z  és ta n ító

„M in d e n re  van e rő m  a K ris z tu sb a n , ak i engem  m e g e rő s ít.“  Fii. 4. 13.

T A R T  A L O M :  Ligethy Béla Vigasztalás. (Vers.) — Németh Károly: A keresztyénség ereje! — Kormányrendelet. — Deli Jó- 
zsefné. — A háború és a politikai élet eseményei — Br. Podmaniczky P á l: Ziegenbalg Bertalan. — T á r c a .  Kiss Samu: Az

Isten nem siet nem feled.

Vigasztalás.
ha már az élet sok-sok szenvedése 
Megtörte durván fáradt, néma telkünk, 
hullámok közt, ha érezzük a vesztünk : 
Hitünk gyáván ne adjuk fel m égse '!...

A sülyedő hajónak egy-egy roncsa 
Kiment a halál ölelő kezéből,
5 a civakodó hullámok öléből 
Fáradt testünket távol partra v o n ja !...

Kimondhatatlan a mi szenvedésünk. 
Emésztő, rontó mérhetetlen harcunk, 
Jajszótól fáradt már panaszos ajkunk, 
5  a könnyekből is elég volna nékünk !

Nincs lélek, amely kifejezze szóban 
Mit átéltünk e szörnyű éjjek-éjén 
Nándorok voltunk szakadékok szélén. 
Tépett vitotlák viharvert hajóban !

S bár fásult szívvel álljuk már e harcot. 
Hitünk, reményünk né adjuk fel gyáván : 
Sok szenvedésünk, fájó könnyünk árán 
Érhetünk még egy napsugaras partot I

E hervadó Lét újra kivirulhat,
A szenvedés sem örök, sem a bánat, 
Napfény még érhet borús őszi tájat 
S az alkony-égre virradat simulhat!

Ligethy Béla. t

A keresztyénség ereje.
Vagyunk-e sokan, akik a keresz

tyénség ébredését várjuk? M ikor a 
háborús négy esztendő mind sűrűb
ben teríti ránk a sötétség takaróját, 
melynek leple alatt a züllésnek indult 
társadalom bűneinek undok férgei 
ijesztő mértékben szaporodva nyü
zsögnek, vagyunk-e sokan, akik vall
juk, hogy a keresztyénség szentélyeiben 
őriztetik az a fényforrás, melynek 
világitó sugarai előtt széjjeioszlanak 
a fojtogató, mérges párák? Valami
kor, az egyház őskorában oszlop
szentekhez zarándokolt a nép ; külö
nös szentek voltak ezek, akik eszelős 
fejjel magas oszlopok tetejére másztak 
s ott élték le a világtól elszakadt, 
meddő életüket. Azóta is szakadat
lanul kisért a keresztyénségben ez a

felfogás, hogy aki Istenhez akar 
térni, az forduljon el a világtól 
mondjon búcsút a földi hiábavaló
ságnak, vonuljon félre a hiúság 
vásárának sokadalmából Az * ilyen 
keresztyéneket a világ folyása nem 
érdekli, a világi dolgok nem foglal
koztatják, a földi küzdelem nem 
izgatja.

Mi az igaz keresztyénséget nem 
az oszlopszentektől akarjuk megta
nulni. A mi tanítómesterünk és pél
daképünk Jézus, • tankönyvünk az 
evangéliom. Aki ébredni akar, keresz
tyén eletet folytatni akar, vegye kezébe 
az evangéliomot, olvassa, tanulja, 
tudja meg hogyan élt, mit tanított 
Jézus, mit kíván tanítványaitól, kő
vetőitől, híveitől. Tetteket, cselekede
teket sürget. A mennyei Atya akara
tának teljesítésére utalja a kételke
dőket, a hivalkodva állókat, a tét
lenül szemlélőket. Nem egy színéből 
kifakult, savát-borsát kihigitott életet, 
hanem az életnek teljességét akarja 
beleplántálni a keresztyénekbe Jézust 
nem halkította meg beszédét, mikor 
az *uzsoráskodó kalmárok fülsiketítő
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handabandája velte körül, hanem 
korbáccsal ütött szét közöttük; nem 
ült fel istenfiui méltóságának ormára, 
hanem széjjeljárt és jót cselekedett ; 
nem némult el hétrétgörnyedve a 
hatalmasok előtt, hanem bizonyságot 
tett az igazságról. A keresztyénség 
világossága nem azért van, hogy 
véka alá rejtve pislákoljon; ez a 
világosság a házban lakóknak a dol
gozó és küzdő millióknak világit. A 
templomok boltivei alól ezt a világos
ságot ki kell vinni a mezőkre, a 
gyárakba, a műhelyekbe, a kereskedők 
üzleteibe s a bankok asztalaihoz, 
hogy az emberek ennél a világosság
nál járjanak s ne legyen az életnek, 
a foglalkozásnak egyetlen olyan te
rülete sem, ahol az evangéliom vilá
gossága elől valami sötét sarokba 
lehetne húzódni s ott végrehajtván a 
bűnös üzelmeket, megint előbujni s 
a jó keresztyént adni.

A keresztyénség erejét a minden
napi életben kell érvényesíteni. A 
bakancstalpalás és a posztókészités, 
árdrágítás és a meg nem érdemelt 
haszon nem maradhatnak kívül az 
evangéliom fénykorén. A rablóktól 
kifosztott embert is meg kell látnunk, 
segítenünk kell rajta, s a rablók 
között is széjjel kell ütnünk. Mellékes, 
hogy aztán minek nevezzük az életbe 
való ezen evangéliomszerü belemar- 
kolást; hogy keresztyén szocializmus, !

vagy szociális keresztyénség lesz-e 
a neve. Elég baj, hogy külön nevet 
kell rá kitalálni, holott ez az igazi 
keresztyénység, csakhogy sokan jobb
nak találták házuknál a keresztyén
ség gyertyáját véka alá dugni, s más 
csalóka és csaló világítás mellett 
dolgozni. A keresztyén világ ébred
jen a keresztyénség tudatára, szaba
dítsa ki magát a bűnök éjszakájából, 
reáderitvén az evangéliom fémsuga
rait ! Németh Károly.

Kormányrendelet
a fejadag megállapításáról, a termés
rendelet végrehajtásáról és a sertés

hizlalásról.
A fejadag megállapítás. Őstermelő 

munkát végző, tizenöt éven felüli 
férfi és női munkás búzából, rozsból, 
kétszeresből és árpából együtt havon- 
kint és fejenkint 15 kilogramot, 15 
éven aluli férfi és női munkások, 
valamint egyéb családtagok 12 kilo
gram terményt igényelhetnek.

Mindenki más részére, ideértve a 
rendszeres mezőgazdasági munkát 
nem végző termelőket is, a napon
kint fogyasztható lisztmennyiség 240 
gram.

Ha a terméseredmények megenge
dik, úgy a közélelmezési miniszter 
úgy a mezőgazdasági munkások, va

lamint az ipari munkások részére 
pótadagokat állapíthat meg.

Gazdasági szükséglet cimén csak 
akkora készlet feloldása igényelhető, 
illetve vásárolható, a mely a konven
cióra, lelkészek vagy tanítók járan- 1 
dóságára, vándormunkások élelmezé- , 
sérfe, aratórészre, vetőmagra és hiz- 1 
lalásra föltétlenül szükséges.

Vetőmag cimén kát. holdankint 
búzánál 100, rozsnál 110, árpánál 
100, zabnál 90, bükkönynél 90, köles- I 
nél 20, tatárkánál 70 kg. oldható < 
fel.

Lótartásra feloldható: nehéz munkát ’ 
végző lónál egy évre legfeljebb 7 * 
métermázsa zab; tenyésztésre szol- - 
gáló ménlovaknál 12, két éven aluli j; 
csikóknál 3 métermázsa zab.

Serstéshizlalásra árpa és zap álta- t 
Iában nem használható fel. Ugyan- I 
csak tilos árpa és zab felhasználása i 
szarvasmarha eltartására. Kivétel 
csak a tenyészállatokkal tehető.

Baromfiállomány eltartására csak ; 
ocsu vehető igénybe. Ocsunak csak ! 
a cséplés vagy rostálás alkalmával 
nyert aljgabona tekintendő.

Az állathizlalásra szükséges tengeri 
adagok megállapítását külön rendelet 
fogja szabályozni.

A termésrendelet végrehajtása. A 
rendelet fő célja az, hogy egyszeri 
eljárással egyszer és mindenkorra

Tárca.
Az Isten nem siet, 

nem feled.
— Elbeszélés Tolsztoj-tól. — 

Németből: Kiss Samu.
Egyszer uj fegyenceket hoztak a 

fegyházba. Este a régi rabok körül
vették az újonnan érkezetteket s ki
kérdezték őket, hogy kik-mik, melyik 
városba vagy faluba valók és miért 
kerültek ide. Akszjonow egy padkán 
ült, lecsüggesztette a fejét s úgy 
hallgatta a többieket. A jövevények 
között volt egy szálastermetü, hatvan 
év körüli férfi, szürke, nyírott szakál
lal. Ez elmesélte, hogy miért fogták 
e l:

— Semmiért, éppenséggel semmi
ért kerültem ide, testvérek. Egy lovat 
akasztottam ki a szánkóból; meg
fogták és azt kiabálták, hogy loptam. 
Pedig mondom, csak gyorsan tovább 
akartam utazni; s nem is tartottam 
meg magamnak azt a lovat. Hozzá 
még az a fuvaros nekem barátom.

Rendben van minden, — mondtam 
én. Nem, — feleltek vissza, el akar
tad lopni. De hogy igazán mit és 
hol loptam, azi nem tudják. Az volt 
aztán egy eset! Miatta már régen 
ide kellett volna jutnom; azonban 
nem tudtak semmit sem rám bizo
nyítani és most jogtalanul hoztak ide. 
Külömben hogy az igazat megvalljam, 
én már voltam Szibériában, de az 
itt-tartózkodásomat nem nyújtottam 
hosszúra . .

— Hovávoló vagy ? kérdezte az 
egyik fegyenc.

— Wladimir városába; odavaló 
polgár vagyok, a nevem Makar, a 
vezetéknevem pedig: Szemjonowits.

Akszjonow fölemelte a fejét s meg
kérdezte :

— Hallod-e Szemjonowits, Wladi- 
mirban nem hallottál valamit Aksz- 
jonowékról ? Élnek még?

Hogyne hallottam volna róluk! 
Gazdagok nagyon ; mindannak dacára 
az apa itt van valahol Szibériában, 
ügy látszik, az is csak olyan ma
gunkfajta. Hát te öreg, mi miatt vagy 
itt?

Akszjonow nem szívesen beszélt a , 
maga szerencsétlenségéről; egyet só
hajtott és mondá:

— Bűneim miatt töltöm már a 
huszonhatodik évet kényszermunká
ban.

— Miféle bűnök miatt? kérdezte 
Szemjonowits Makar.

Akszjonow kitérőleg válaszolt:
— Bizonyára megérdemlem.
Többet aztán nem beszélt. De rab

társai elmondták az újoncoknak, hogy 
Akszjonow hogyan került Szibériába ; 
elmondták, hogy útközben valaki meg
gyilkolta a rjasani kereskedőt és a 
kést Akszjonow holmija közé rejtette, 
s hogy ártatlanul Ítélték el.

Mikor Szemjonowits Makar ezt 
hallotta, Akszjonowra nézve a térdére 
ütött és igy szólt:

— No ez aztán csoda! Igazán 
csoda! Hanem megöregedtél, bará
tom !

Kérdezték, hogy min csodálkozik 
annyira, s hogy azelőtt hol látta , 
Akszjonowot; de Szemjonowits Makar I. 
nem felelt a hozzá intézett kérdésekre, , 
csak annyit mondott:

Ihk ítűni i
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biztosítva legyen a szükségletek ki
elégítése az egész esztendőre.

A miniszter meg fogja határozni 
i azt a mennyiséget, a melyet egy-egy 
is községnek a közfogyasztás céljaira 
 ̂ minden körülmények között rendel- 

i* kezésére kell bocsátania. Ennek foly
tán felhivja a hatóságokat, hogy a 

: termésrendelet minden pontját a leg
szigorúbban tartsák meg. mert külön-, 
ben a legszigorúbb rekvirálást fogja 
elrendelni, ha az egy-egy községgel 

w szemben megállapított mennyiség az 
! átvételi eljárás alkalmával nem lesz 
n biztosítható. Azonkívül pedig fele- 
y lősségre fogja vonni ilyen esetekben 
f. a hatósági személyeket is.

A gabona tárolására alkalmas 
h raktárak biztositandók, a melyeket 
n megfelelően kell őriztetni. A gyors 
M lebonyolítás érdekében kisebb gazdák 
íi termésének cséplése közös szérűkön 
v végzendő. A cséplés megkezdése 
d bejelentendő és a munka megszaki- 
I» tás nélkül folytatandó. A cséplést 
e szigorúan ellenőrizni kell, nehogy 
(I bizonyos mennyiségek a közíogyasz- 
> tás elől elvonassanak. A kicsépelt 
t: mennyiség hatóságilag lemázsálandó 
& és az eredmény hitelesített cséplö- 
Á könyvbe bevezetendő. A cséplési 
* könyvek adatait a hatóság fejei (elöl- 
•. járóság, polgármesterek) gyűjtik és 

a központi statisztikai hivatalnak he- 
>i tenkint beküldik.

A kicsépelt mennyiségekkel az 
átvételi bizottság rendelkezik. A ter
melő azonban házi és gazdasági 
szükségletére a bizottság megérkezése 
előtt is felhasználhat igazolt mennyi
ségeket, sőt termését a bizottság 
megérkezése előtt a H. T. illetékes 
bizományosának elszámolás mellett 
el is adhatja.

Az átvevő bizottságok az aratás 
megindultával azonnal megkezdik 
munkájukat. Irányadó szempont az, 
hogy minél gyorsabban, minél na
gyobb mennyiségek bocsáttassanak 
a közfogyasztás céljaira.

Közvetlenül a termelőtől senki sem 
vásárolhat és a termelő másnak, mint 
a H. T bizományosának terményeit 
el nem adhatja. Azok azonban, a kik 
nem termelők, az elöljáróságtól, vagy 
a polgármestertől beszerzési utalványt 
kaphatnak, a mely utalvány ellené
ben a H. T. bizományosától a község 
területén termett és ott lévő készle
tekből a fejadagoknak megfelelő 
mennyiséget megvásárolhatják. Ilyen 
utalványok azonban julius 10-ike előtt 
ki nem adhatók. Ez időpont után az 
utalványok kiadása megkezdhető, a 
szükséglet azonban csak szeptember 
30-ig terjedő időre fedezhető. A H. T. 
bizományosai a beszerzési utalványok 
beváltását csak hatósági közeg jelen
létében eszközölhetik.

A sertéshizlalás. Egy darab sertést

— Nohát igazán csoda barátaim ! 
h Hogy hogyan találkoznak össze az 
\t> emberek!

E fölkiáltásnál Akszjonownak az 
t> ötlött az eszébe, hogy vájjon ez az 
p ember nem tudja-e ki ölte meg a 
pl kereskedőt? Megkérdezte tőle:

— Talán hallottál már azelőtt 
Szemjonowits valamit erről a dolog

it ról, vagy láttál te már valaha en- 
ß gem?

— Hogyne hallottam volna róla ! 
A világ tele van mindenféle hírrel. 
Azonban sok idő telt el azóta s el-

li feledtem, amit hallottam is.
— Talán azt is tudod, hogy ki 

b ölte meg a kereskedőt ?
Szemjonowits Makar nevetve vála- 

[p szólt:
p — Minden bizonnyal az, akinél a 
i kést találták. Mégha úgy dugta volna 
pi is valaki azt a holmid közé, — az 
jj; illetőt nem csípték rajt’, tehát nem 
jó ó a bűnös Külómben is hogyan 
N lehetett volna a kést a zsákodba 
»I lopni ? Hiszen az bizonyára a fejed 
& alatt volt, úgy hogy észre kelled 
v volna venned.

Mikor Akszjonow ezeket a szavakat i

hallotta, az a gyanúja támadt, hogy 
ez az ember a gyilkos. Fölállt és 
elment onnan. Egész éjjel nem tu
dott aludni. Valami nagy nehézség 
ült a szivére. Majd a feleségét látta 
képzeletben, mint akkor, midőn a 
vásárra menet búcsút vett tőle. Oly 
élénken látta maga előtt az arcát, 
szemeit; és hallotta, amint hozzá 

! beszélt. Majd a gyermekei jelentek 
meg előtte, éppen úgy, mint amilye
nek akkor voltak, egész kicsinyek, 
az egyik prémes kabátkában, a másik 
meg még az anyai mellen. Azután 
önmagára gondolt, milyen vígkedvű 
és ifjú volt még akkor ; visszaemlé
kezett a vendéglőre, mikor ott ülve 
gitárján játszott és elfogták. Aztán 
a hely jutott eszébe, ahol megkan- 
csukázták, a bámész nép, a bilin
csek, a többi rabok, az egész hu
szonhat évi fogházi élete és korai 
megvénülése. Oly búskomorság vett 
rajta erőt ezek átgondolására, hogy 
közel volt az öngyilkossághoz.

És mindennek ez a gazember az 
oka. — gondolta magában.

Elfogta a düh Szemjonovits Makar 
iránt. Boszut esküdött ellene, ha !

mindenki hizlalhat, a kinek sovány 
sertése és saját termésű takarmánya 
van.

Egy darabon felül bárki csak annyi 
sertést hizlalhat, a hány sertés zsíró
jára és szalonnájára a háztartásban, 
vagy gazdaságában ellátást élvező 
személyek, vagy szalonnajárandóság
gal biró munkások ellátásához a feja
dagok alapján szüksége van.

A hizlalási engedélyt kis- és nagy- 
községegben két darab sertésig a 
hizlalótelep helyére illetékes községi 
elöljáróság, két darab sertésen felül 
a járási főszolgabíró, városokban a 
polgármester, Budapesten a kerületi 
elöljáróság adja meg.

.Húsznál több sertés csak a földmi- 
velési miniszter engedélyével hizlal
ható.

A sertések levágása csak hatósági 
engedélylyel történhetik. Az engedély 
feltételeit külön rendelet fogja szabá
lyozni.

Hizlalást közszükségleti célokra 
csak azok végezhetnek, a kik az 
Országos Sertésforgalmi Irodával 
szerződést kötnek. Szerződést köthet
nek gazdálkodók, a kik sovány ser
tésekkel és saját termésű takarmány
nyal rendelkeznek, továbbá gazdaszö
vetkezetek (társulatok) és ipari hiz
lalók, a kiknek engedélyezett telepe 
van és a szakszerű hizlalás követel
ményeinek megfelelnek.

mindjárt az életébe kerül is. Egész 
éjjel mormolta az imáit, azonban 
nem tudott megnyugodni. Nappal 
kerülte Szemjonowitsot s rá sem 
nézett.

így telt el két hét. Éjszakánként 
nem jött Akszjonow szemére álom. 
Oly nagy lelki fájdalmakat állt ki, 
hogy nem tudta, mit csináljon.

Egy éjjel midőn fői s alá járt a 
börtönben, észrevette, hogy az egyik 
pad alatt mozog a föld. Megállt és 
úgy figyelt. Egyszerre Szemjonovits 
Makar ugrott elő a pad alól és 
ijjedten nézett Akszjonowra. Akszjo
now tovább akart menni, hogy ne 
is lássa, amikor Makar megragadta 
a kezét s elmondta, hogy a fal alatt 
átjáró lyukat ásott és a földet na
ponként a csizmájában hordta ki, 
midőn munkára mentek.

— Ha a szádat befogod, öreg, — 
mondotta, akkor téged is kiszabadít
ják. De ha följelentesz és engem 
megkorbácsolnak, — jól vigyázz ma
gadra, mert megöllek.

Mikor Akszjonow a gazembert igy 
hallotta beszélni, reszketett a dühtől, 
s kezét kiszabadítva mondotta :



156. HARANGSZÓ. 1918. julius 14.

Méreg. Cirus perzsa királynak gyermek
korában egy serleg szeszes italt nyújtott a 
nagyapja, Astiages.

— Kóstold meg előbb, — figyelmeztette 
nagyapja — nincs-e benne méreg.

‘ — Nem kóstolom meg, — felelt Cirus
anélkül is tudom, hogy méreg van benne. 
Láttam a múltkor, mikor ittatok. Mekkora 
lármát csaptatok! Hogy kiabáltatok! Mig 
az asztalnál ültetek, hetvenkedtetek az erő
tökkel, de mikor fölkeltetek, egyitek sem bírt 
megállani. Egyitek sem tudta: kicsoda. Te 
nem tudtad, hogy király vagy, azok meg 
nem tudták, hogy alattvalók.

Deli Józsefné.
A hideg, kövér esőcseppek hatod- 

napja hullottak alá rendületlenül az 
égből. A > Harangszó« legköze
lebbi számának összeállításán tűnőd
vén, amint az ablakon kinézegettem 
s a kert alatt fodros hullámokban 
tova hömpölygő Rábán akadt meg 
szomorú tekintetem: lelkem valahol 
ott járt már a megáradt Piáve part
ján, ahol a zajló olasz hullámok csak 
a közel múltban annyi derék megfá
radt magyarnak tetemét ölelték hideg 
keblükre. S mig könnybe lábbadt sze
mekkel elsirattam őket, a hideg, kö
vér esőcseppek pedig csak tovább hul
lottak alá e gyászos földre, siratván 
a magyar hősöket, önkénytelenül fel
sóhajtottam : Uram, Isten mi lesz 
velünk, mit eszünk, mit iszunk, mivel 
ráhászkodunk ? az aratásnak ideje 
eljött, de elvész a mező aratása (Joel)

— Nekem semmi okom sincs már, 
hogy innen távozzam; megölni pe
dig nem ölhetsz meg, mert már úgyis 
régen megöltél. Hogy följelentlek-é, 
vagy nem. magam se tudom. Amint 
az Isten sugallja, úgy lesz !
Másnap mikor a rabokat munkára 
vitték, a katonák észrevették az el
szórt földet. Átvizsgálták a börtönt 
s megtalálták a nyílást a fal alatt. 
A fogházfelügyelőség nyomozást in
dított; kikérdezték az összes fegyen- 
ceket, hogy ki ásta a nyílást. Egyik 
sem akart tudni róla. Akik be voltak 
is avatva a dologba, nem jelentették 
föl Szemjonovits Makart, mert tud
ták, hogy ezért félholtra korbácsol
nák. Ekkor a felügyelő Akszjonowhoz 
fordult. Tudta, hogy Akszjonow be
csületes ember és igy szólt hozzá:

— Öreg, valid meg őszintén az 
Istenre, ki tette?

Szemjonowits Makar úgy állt ott, 
mintha semmi sem történt volna ; a 
fogházfelügyelőre nézett s egy tekin
tetet sem vetett Akszjonowra. A keze 
és ajka remegett Akszjonownak, 
sokáig nem tudott szóhoz jutni Azt 
gondolta magában : elhallgassam az

ha az aratásnak rendelt heteit nem 
őrződ meg a mi számunkra: amikor 
hirtelen kopogtatnak s a postás lép 
be a szobába, ajánlott levelet hoz 
Vönöckről. Megijedtem. Szentül meg 
voltam győződve, hogy a mi kedves 
esperesünk, a nyomdabizottság fárad
hatatlan elnöke ismét erős dorgató- 
riummal közeledik felém, baj van 1 
Bizonyosan az a szedő megint vala
melyik jókedvű adakozónak kitekerte 
a nevét, amit én nem vettem észre, 
vagy hogy valamit ismételten elfelej
tettünk, valamit nem jól csináltunk. 
Remegő kézzel bontottam fel azért a 
levelet, de amint olvasom könybe 
lábbadt ismét csak a két szemem : »ime 
egy egyszerű asszonv házról-házra 
jár Celldömölkön gyűjteni a nyomdára 
és az eredmény meglepő. Azon kíván
ságának adott kifejezést, hogy az ál
tala gyűjtött adományokból celldömölki 
ev. eyyház részére részvények jegyez
tessenek, mivel az egyházközség 
pénztárából ma nem telik ilyesmire «

És mire bent a szobámban elol
vastam a levelet odakint az esőcsep
pek alabb hagytak, a távolban deren
gett az ég alja, világosodni kezdett; 
valahol a hegyek megett kisütött a 
nap.

De helyettem tovább most már 
hadd beszéljen a gvüjtő iv :

Deli Józsifné önszántából minden fel 
kérés nélkül gyűjtötte a felállítandó ev

igazságot, — miért bocsássam meg 
neki, hogy az életemet tönkre tette? 
Bűnhődjék a szenvedéseimért! De ha 
följelentem, természetesen félholtra 
korbácsoljak. Mit segit az rajtam? 
És ha mégis alaptalanul gyanakod
nám reá ?

Még egyszer szólt hozzá a felü
gyelő :

— No öreg, csak ki az igazsággal: 
ki ásta alá a falat?

Akszjonow lopva Szemjonowits 
Makkara pillantott s felelt:

— Nem mondhatom meg, tekin
tetes uram; Isten látja a telkemet, 
nem mondhatom meg. Tegyen velem ; 
amit akar, — hatalmában áll.

Bármint biztatta, faggatta a fog
házfelügyelő, Akszjonow nem szólt 
többet semmit. így nem tudódott ki, 
hogy ki vájta az üreget.

Rá következő este, mikor Akszjo
now a padágyán feküdt s már éppen 
szundikált, észrevette, hogy valaki 
hozzájött és a lábaihoz ült. A sötét
ben is fölismerte Makart.

— Mit akarsz tőlem ? — fordult 
hozzá. Mit keresel itt?

nyomdára a kövelkezők adományokat :l 
Szabó Károlyné és Szarka János 2—2 rész-  ̂
vényre 50—50 K, Kocsi Lajos, Pető Fe-1 
rehené, Kovács Kálmánné 15 — 15 K, Delit 
Józsefné, Szabó Mihály, Döbröntei József,! 
Dénes Istvánná 10—10 K, Kis Pálné, özv.j 
Kovács Péterné, Darabos Józsefné, özv. 
Mód Istvánná, Bagics Lajos ö—6 K, Szarka 
Imrené, Stern József, Tömböly Gyula, Lu-j 
kács Józsefné, Bernáth János, özv. Németh 
Samuelné, özv. Szakács Józsefné, Németh 
Istvánná, Smidelius Andrásné, Smidelius 
Sandorné, Bagarus Jánosné, Szőke Lász- 
lóné, Horváth Józséfné, Smidelius Pál, 
Koppányi Károlyné, Smidelius Pálné, László 
József, Németh Jánosné 5 —5 K, Horváth 
Józsefné, özv. Benkő Pálné, Németh Lász- 
lóné. Tulok Sándorné, Józsa Imréné, 4—4 
K, Zaborszky Kálmánné 3 K, Weltlinger 
Győzöné, Steiner Lajosné, Somogyi Sán
dorné, Németh Sándorné, Kuthi józsefné^  
Szász Károly, Biró Sándorné, özv. Zá-T 
borszky Józsefné 2 2 K, Schwarz Sámu- 
elné 1 K, Deli Józsefné összes gyűjtése: 1 
345 korona. 1

Deli Józsefné, jó asszony, áldja 
meg a jó Isten, mikor nem is látja, 
mikor nem is várja. c. G

A koldus gyermek fogadalma. S k ó t -1
ország  legnagyobb városában  Glasgowban | 
egy Q u a r re r  nevű koldus gyerm ek  koldulás fi 
közben m egfogadta ,  hogy ha Is en m eg- j- 
segiti, gondoskodik  az árva gyermekekről,  j] 
hogy ne keljen nekik igy koldulniok. Ettől 
kezdve mindig e r re  gondolt,  ez,ért im ád
kozott  s ezt tette  élete céljává. Isten seg í t 
ségével m eg  is alapította  az árvák városát,  
ahol ezerkétszáznál  tö b b  árvát nevelnek 
és tanítanak mindaddig,  mig csak maguk 
m eg  nem  tudják  a kenyerüket keresni.  t  

így lett az apátián árva az árvák atyjává

Szemjonowits hallgatott. Akszjonow jj 
fölemelkedett és ismét mondta:

— Mit akarsz ? Menj innen, mert u 
külömben az őrséget hivom?

Szemjonowits Makar közel hajolt j 
Akszjonowhoz és úgy suttogta:

— Dimitrijewits Iwan, bocsáss :] 
meg nekem !

— Mit bocsássák meg? — kér
dezte Akszjonow.

— Azt a kereskedőt én gyilkoltam j 
meg s én dugtam a táskádba a kést. I 
Téged is meg akartalak ölni, de az ,;j 
udvaron zajt. hallottam, a kést gyor- j 
San az utizsákodba rejtettem és ki- ,1 
másztam az ablakon.

Akszjonow nem válaszol ; nem 
tudta, mit szóljon. Szemjonowits Ma- L 
kar a pádhoz csúszott, letérdelt a 
földre s úgy mondta :

— Dimitrijewits Iwan, bocsáss meg; y 
bocsáss meg az Isten szerelmére! | 
Magam fogom följelenteni magamat, 
hogy a kereskedőnek én vagyok a 
gyilkosa. Téged aztán szabadon eresz- i| 
tenek és haza mehetsz.

— Könnyű ezt mondani, — szólt 
Akszjonow, de nehéz volt a szenve- v 
désem ! Hova menjek most ? A fele- 9
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A háború és a politikai 
élet eseményei.

Sok minden fáj, mikor ma az 
olaszországi visszavonulásra gondo
lunk. Bánt bennünket a hiúság, hogy 
nem tudtunk elbánni oly játszva azzal 
az áruló taliánnal, mint azt hittük. 
Legégetőbben fáj azonban a százezer 
körüli jó vitéznek, köztük sok magyar 
testvérünknek veszte. De a fájdalom 
porba le nem sújt, kishitüve nem 
tesz minket; ezer év óta ilyen s 
még nagyobb csapások súlya alatt 
fejlődött, növekedett a mi kiválasztot 
nemzetünk. Megmutatjuk, nemcsak 
hogy kétségbe nem esünk a csatatér 
komor hirén, melyen egy sajnálatos 
politikai sztrájk még zordabbá tett, 
hane.n teljes tudatában a komoly 
időknek honfiúi kötelességünknek az 
egész vonalon eleget teszünk

A mi az egyes frontokat illeti 
délen úgy látszik most az olaszok 
mennek át egy álta'ános offenzivába. 
A harc úgy a Piave torkolatánál, 
mint Monte Solardo területén mintkét 
részről elkeseredett. A Hétközség 
fensikján és a tiroli fronton a jelzett 
élénk tüzérségi tevékenység után kö
zelharc várható.

Nyugaton, mig a németek egyfelől 
az összes harctereken Ypern, Hamel, 
Avre Aisne körül derekasan állják

ségem és gyermekeim régen elfeledtek, 
nincs már nekem otthonom.

Szemjonowits Makar nem kelt föl; 
homlokával a földet verte s egyre 
könyörgött:

— Dimitrijewits Iwán bocsáss meg ! 
Amikor megkorbácsoltak, nem érez
tem olyan kint, mint most mikor itt 
reád nézek . . És te megszántál 
engem . Nem jelentettél föl! Bocsáss 
meg a Krisztus szerelmére ! Bocsáss 
meg nekem átkozott gonosztevőnek !

És fölzokogott.
Midőn Akszjonow a zokogását 

hallotta, ő maga is elkezdett sirni s 
azt mondta:

— Az Isten meg fog bocsátani 
neked; talán én tízszer rosszabb 
vagyok náladnál.

S egyszerre oly könnyebbséget 
érzett a szivén; nem vágyakozott 
többé az otthon után. Nem kívánt 
már a börtönből szabadulni; csak 
az utolsó órára gondolt

Szemjonowits Makar nem hallga
tott Akszjonowra ; megvallotta bűnét. 
Mire azonban a fölmentő bírói végzés 
megérkezett, hogy szabad, — Aksz- I 
jonow már halott volt.

az ellenség támadássit, addig más
felől mint hírlik újabb offenzivára 
készülnék.

Miként nálunk, úgy Oroszországban 
az antánt erősen keveri a kártyákat. 
Ma már világos hogy az ottani el
lenforradalom szitója az antánt. Mint 
a Temps pétervári jelentése hírül 
adja, az orosz kormány el van ha
tározva, hogy Németország segít
ségét kéri, ha az antánt tovább is 
folytatja vakmerő manővereit az or
szágban.

Azoknak a hirtelen felroppant béke
híreknek, amelyeket Svájcból bocsáj- 
tottak világgá, semmi komoly alapjuk 
nincsen. A spanyol király, mint utólag 
kiderült nem békeajánlattal étkezett 
Parisba hanem hogy olt műtétnek vesse 
alá magát az egyik szanatóriumban.

Magyarországon a szervezett mun
kásság pártvezetősége az elmúlt na
pokban, mint tudjuk általános strájkot 
rendezett az országban. Súlyt helye
zünk mi is annak megállapítására 
hogy ezt a strájkot a munkásság 
túlnyomó része nem helyeselte. Mér
hetetlen kára van ebből a strájkból 
a munkásságnak, az országnak egya
ránt.

Hogy az ellenség micsoda eszkö
zökkel dolgozik kémei által nálunk 
ennek fényes bizonyítéka, hogy nem 
riad vissza attól sem, hogy aláássa 
a királyi család tagjainak tekintélyét 
és országszerte nagy népszerűségét 
külömböző rágalmak terjesztésével. 
Mi szentül megvagyunk győződve, 
nincsen magyar ember, akit csak egy 
percre is megtéveszthetne az ellen
ségnek eme galárd aknamunkája.

A magyar képviselőházban a vá
lasztójogot tárgyalják.

Ne légy büszke  / Mikor a török 
szultán a templomba megy, az ajtó
ban egy pillanatra megáll s a lépcső 
alatt öt testörségi tiszt ötször hango
san kiáltja: „ Szultán, szultán, ne légy 
büszke, az Isten nálad is nagyobb Ur!“

Ziegenbalg Bertalan,
az első evangélikus misszionárius 

élete. (1683—1719.)
Irta : Br. Podmaniczky Pál.

IV.
A kit sze.et az Ur, megdorgálja. 

(Zsid. 12, 6.)
Ziegenbalg és társa attól az órától 

I kezdve, hogy partra szálltak Tamul- 
' országban, tapasztalták, hogy bizonyos

emberek számára nem kedves jöve
vények. Ezt elég világosan tudtukra 
adta Hassius, a várparancsnok, mind
járt az első találkozás alkalmával. 
Ugyanekkor azt is észre lehetett venni, 
hogy a dán papok is egy húron pen- 
dülnek vele. Hamarosan akadt egy 
harmadik szövetséges is: a tranke- 
bári katholikus páter. Hogy a várpa
rancsnokot mi nyugtalanította, azl 
megsejtsettük már akkor, amikor a 
királyi levél olvasása közben megfi
gyeltük. Attól félt, hogy korlátlan, 
ellenőrizetlen kormányzásának napjai 
vannak leáldozóban. A dán papok is 
ilyesfélétől féltek. Nekik, a kik nem 
voltak éppen valami hűséges pásztorai 
a reájuk bízott nyájnak, különben is 
kellemetlen volt a jövevények lelki
pásztori buzgósága, hiszen arra em
lékeztette őket, mit mulasztottak s 
mit mulasztanak. Legközelebbről érin
tette azonban a missziónárisok mű
ködése a katholikus páter érdekeit. 
Eddig az ő dolga a maga véleménye 
és ízlése szerint édesen és szép rend
ben folyt. Barátságos megegyezés kö
vetkeztében az ő gyülekezetét szapo
rították a rabszolgák, portugizek és 
a megesett tamul nők gyermekei. Nem 
igen volt tehát igen sok gondja rá, 
hogy gyülekezete növekedjek. A gyü
lekezet lelki gondozásával meg nem 
törődött. Arra nem is gondolt, hogy 
meg kellene tanulnia a tamul nyelvet. 
Mindjárt az első hetekben látta, hogy 
a misszionáriusok veszedelmes vetély- 
társai lesznek Gyanúja egyre erősebb, 
egyre alaposabb lett. A misszionári- 
sok, akik tanulták s egyre jobban 
beszélték a nép nyelvét, könnyebben 
hozzáférkőzhettek a néphez mint ő. 
Az is megtörtént, még pedig egyre 
gyakrabban, hogy névszerint katholi
kus portugizok es benszülöttek is föl
keresték a misszionáriusokat, hallgat
ták tanításukat s bizalommal hozzájuk 
csatlakoztak. A gyanakvás azonban 
csakhamar fölháborodásban tört ki, 
amikor a misszionáriusok azt köve
telték, hogy az evangélikus gazdák 
hozzájuk küldjék rabszolgáikat oktatás 
végett s ezek gyermekeit ők keresz
telhessék meg. Ilyen módon a páter 
egyre jobb barátságba jutott a vár- 
parancsnokkal és a dán papokkal. Ha 
ugyan barátságnak lehet nevezni azt 
a szövetséget, melynek indító oka 
irigység, féltékenység, áskálódás. Meg
kezdődtek az ellenséges támadások, 
tőrvetések, rágalmazások s a szegény 
misszionáriusok nem egy nehéz órát 
éltek át.

Ezekben a borús időkben nagy 
csapás érte őket. 1708 aug. 1-én
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megérkezett Dániából a hajó, amely 
nemcsak jó híreket hozott a misszi
onáriusok számára, hanem nagy ösz- 
szegü pénzküldeményt is. A pénz az 
utolsó percben érkezett. A szükség 
már nagy volt, mindennapi kenyérre 
egyre szükebben telt. Alig lélegzettek 
föl a misszionáriusok a segítség meg
érkeztének hírére, máris hozták a 
lesújtó hirt, hogy az a csónak a me
lyen a pénzüket tartalmazó láda volt, 
partraszállás alkalmával fölborult s a 
várva várt pénz a tenger martaléka 
lett. Betetőzte mindezt, hogy éppen 
ekkor tiltotta meg a várparancsnok, 
valószínűleg a dán papok ösztönzé
sére a német igehirdetést s ezzel 
megakasztotta a már megindult szép 
munkát.

A misszionáriusok nem csüggedtek 
el. Tudták, hogy a munka, amelyet 
végednek, Isten akarata szerint való 
s így azt emberi gonoszság föl nem 
tartóztathatja. Anyagi gondjaikat is 
letették Isten kezébe. A takarékos
ságban elmentek a végső határig S 
el is érték azt, hogy a nyomor elke
rülte őket. Isten megsegítette őket, 
nem egy szívbe adott szeretetteljes 
indulatot irántuk s megtörtént, hogy 
a szorongattatás óráiban még pogá- 
nyok is részvéttel telt szavakkal vi
gasztalták őket.

Az igazi megpróbáltatás azonban 
csak most következett. Plütschau ma
gára vállalta egy evangélikus katona 
gyérün kének gondozását. Mivel azon
ban a gyermeket — ámbár az atya 
határozott akarata ellenére — katho- 
likus szertartás szerint keresztelték 
meg, a katholikus páter vádat emelt 
Plütschau ellen. A várparancsnok 
kapva kapott az alkalmon. Mint va
lami gonosztevőt fegyveres katonák
kal kisértette maga elé Plütschaut. 
Plütschau ártatlansága azonban olyan 
nyilvánvaló volt, hogy a várparancs
noknak ezt kénytelen kelletlen el kel
lett ismernie s szabadon kellett bo
csátania. Ziegenbalgon azonban már 
»okkal jobban kitölthette a mérgét, 
íiegenbalg fölfogta egy szegény asz- 
;zony ügyét, akinek adóssa volt egy 
tatholikus ember. A parancsnok a 
elsőbbség ellen való lázadással vá- 
iolta meg Ziegenbalgot, mivel az a 
szegény asszony igazáért szembeszált 
így igazságtalan hivatalnokkal. 17v 8 
lovember 19-én elfogatta s börtönbe 
tettette. Egészségtelen odúba zárták 
i különben is beteg embert. Senki 
neg nem látogathatta, még Plütschau 
;em. Még azt sem engedték meg neki, 
logy könyveket s Írószereket vitessen 
»örtönébe. Még az ételt is átvizsgál

ták, melyet Plütschau küldött neki, 
nincs-e benne csempészett levél. Zi
egenbalg még most is, a megalázta
tás és megpróbáltatás ez óráiban is 
türelmes, alázatos, szeretetteljes ma
radt. A mikor végre tintát s tollat 
kap s levelet irhát legnagyobb ellen
ségének, a várparancsnoknak, kijelenti 
hogy a parancsnok mindent megcse
lekedhet vele, csak azt nem tilthatja 
meg, hogy imádkozzék érte. Egyéni
ségének bizonyságtevő ereje megra
gadta a börtöne előtt őrt álló kato
nákat, meglágyult kemény szivük s 
vele együtt énekeltek, imádkoztak. A 
fogság napját nem töltötte tétlenség
ben Elmélkedett, majd leírta gondo
latait az Istennek tetsző keresztyén 
életről és a prédikátori hivatalról.

Krisztus ügyének ellenségei azt 
remélték, hogy most, mikor a pásztor 
a börtönben sínylődik, elragadhatják 
a juhokat. Csalódtak. Isten csodála
tosan őrködött a kisded nyáj fölött. 
A különben önállótlan Plütschaunak 
adott annyi erőt és bölcseséget, hogy 
a legnagyobb szorongattatásban is 
együtt tudta tartani a nyájat.

Végre megszólalt Hassius várpa
rancsnok lelkiismerete. Megengedte, 
hogy Ziegenbalg szabadon bocsátta- 
tásáért folyamodjék s 1709 március 
26-án, közel 5 hónapi fogság után 
nagy kegyesen megnyitatta börtönének 
ajtaját.

A vihar elvonult, kiderült az ég. 
Milyen jó, ha valaki a vihar elvonu
lása után azzal a bizonysággal tekint
het föl a derült égre, hogy azoknak, 
akik Istent szeretik, minden javokra 
van. (Róm. 8 28.) (Folyt, köv.)

„A henyélés minden hiba, vétek s 
bűn kútfeje, s ha nem is az közvetet- 
íenül, minden esetre azok fészke, mely
ben a rossz indulatok magva felmelegül 
s életre indul. Mennél több a fáradozó, 
munkás, törekedő, annál több az erény".

Széchenyi.

H -  H Í R E K .  -h-
A z e g y h á z  körébő l .
Az uj egyetem es felügyelő. Báró Pró- 

nay Dezső utódja a felügyelői székben 
Báró Solymosy Lajos lett, ki 605 szavaza
tot kapott Szentiványi Árpád v. b t. t. 486 
szavazatával szemben.

Raffay Sándor dr. püspök. A bányai 
kerület püspökévé Raffay Sándor dr. buda
pesti lelkészt választották meg. Az uj fő
pásztorra az Isten megsegítő kegyelmét 
kérjük.

Kitüntetett főesperes. A király Bakay 
Béla főesperesnek nagyócsai lelkésznek a 
III. o. vaskorona rendet adományozta.

Uj főiskolai felügyelő. A soproni is
kolák felügyelőjévé az elhalt Hajnál Endre 
helyébe — Heimler Károly dr. városi 
főkapitányt választották meg.

Tiszteletbeli egyházmegyei felügyelő. 
A vasi felső egyházmegye Hraborszky Ist- 

‘ vánt, ki 31 évig volt az egyházmegye 
felügyelője tiszteletbeli egyházmegyei felü
gyelőjévé válás tóttá

Tábori lelkészeinkről. Adamovits Sán
dor, budapesti fasori segédlelkészt és 
Szlancsik Pál, nógrádi esp. segédlelkészt 
tábori lelkészi szolgálatra behívta a had
vezetőség.

Lelkészavatás. Fadgyas Aladár, Po
zsonyban végzett theológust, lelkésszé avatta 
jun. 26-án Szombathelyen, Kapi Béla, 
dunántúli püspök.

Jótékonyság. Bokkon Pálné és Brau- 
müller Kálmánná csöngei lakosok a Hadi
foglyokat Gyámolitó Bizottság részére 232 
kor. 50 fillért gyűjtöttek.

Esperes beiktatás. A vasi közép egy
házmegye jul. 3-án tartotta Szombathelyen 
rendes évi közgyűlését, amelyen folyó 
ügyeket tárgyalt. Ez alkalommal történt 
meg az egyházmegye uj esperesének, Zon- 
gor Béla, körmendi lelkésznek az esperesi 
állásba való beiktatása. Az esperest, pro- 
prammbeszéde elhangzása után, az egyház
megye nevében, dr László Kálmán, egy
házmegyei felügyelő, az egyházkerület ne
vében Kapi Béla, dunántúli püspök, a 
gyülekezeti felügyelők nevében dr Radó 
Gyula, szombathelyi gyűl. felügyelő, vár
megyei főjegyző, a lekésztársak nevében 
Terplán Jenő, péterhegyi lelkész s a tanítók 
nevében, Róth Kálmán, tanitóegyesületi 
elnök, uraiujfalui tanító üdvözölte.

Halálozás. Súlyos csapás érte Bohus 
Pál, kir. tanácsos, ev főesperes, apáczai 
lelkészt neje : szül. Schmidt Emilia elhuny- 
tával Az Ur vigasztalja meg a megboldo
gult után fájó sziveket!

A lajoskomáromi evang. gyülekezet 
megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag 
Schlitt Gyula pápai s. lelkészt jelölte.

Ötven éves találkozó. A soproni evang. 
líceum régi tanulói közül junius 23-án 
találkozóra jöttek össze azok, akik ötven 
évvel ezelőtt tettek érettségi vizsgát. Akkor 
negyvennyolcán voltak, ma csak tizenheten 
vannak már életben. Köztük van Berecz 
Ábel, a dunátuli egyházkerület ügyésze, 
soproni ügyvéd és volt országgyűlési kép
viselő, Bojtos János ny. lelkész.

Az evang. sajtóért. A győri egyház
megye junius 29-én tartott közgyűlésén 
újból is felhívja az egyházközségeket és 
híveket az evang. nyomda pártolására, a 
részvényjegyzések további gyűjtésére s 
felhívja az egyházközségeket, hogy aratási 
hálaadó ünnepükön tartsanak offertoriumot 
az evang. katonáknak és szórványbeli 
híveknek vallásos lapokkal és iratokkal 
való ellátására. Ha ezt a példát minden 
egyházmegyében követnék, egyházunk csak
hamar érezhetné a sajtó nagy jelentőségét 
áldását.

Adományok. Bánki Sándor a várpalotai 
evang. gyülekezet hitbuzgó tagja, egyházá
nak erős támasza, f. é. április 22-én elha
lálozott ; Vallásos lelkét öröklő özvegye, 
Nagy Mária férje emlékére a gyülekezet 
fenntartására 3000 kor. örök alapítványt 
adományozott, ugyancsak ö 100 kor. ala
pítványt tett szüleinek Nagy Pál és Bernát 
Annának emlékére a nöegylet javára. A 
gyülekezet az elköltözötteknek emlékét 
kegyelettel őrzi, az adományozóra pedig 
Isten vigasztalását és áldását kéri.
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Jubileum. Bancsó Antal a soproni theol. 
akadémia neves igazgatója most töltötte 
be theol. tanári pályájának 40-dik évét. Ez 
alkalomból meleg ünnepeltetésben részesí
tették a kiváló tanférfiut az illetékes ható
ságok. A magunk részéről mi is, a legjobb 
kivánatokkal és őszinte szeretettel üdvö
zöljük Bancsó Antal igazgatót a dunántúli 
egyházkerület egyik büszkeségét a neveze
tes évforduló alkalmából.

Jubileumi ünnepélyek és a lkotások: 
A kemenesmiháiyfai ág. hitv. evang. nőegy
let a ref. jubileuma alkalmából egyházfen- 
tartási célokra Luther-alapot létesített. Erre 
adakoztak : Evang nőegylet 500 K, Vidos 
Józsefné 200 K, Qősy Ferencné 50 K. Ko
vács Sámuelné 40 K, l i ma Istvánné, Szabó 
Juliánná, Páli Sándorné Bolla Jánosné 
30—30 K, Kiss Péterné 25 K, Kiss Jánosné, 
Kovács S. Sándorné, Szakonyi Lajosné, 
Kovács Dénesné, Ambrus Jánosné, Lam- 
pórth Jánosné, Sebestyén Jánosné, ifj Ber
talan Józsefné, Bincze Itnréné, Ősze And- 
rásné, Bincze Sándorné, Vida Lajosné, 
Somogyi Jánosné, Ősze Lajosné 20—20 K, 
Kovács I. Jánosné, Kovács Irma 15—15 K, 
Sebestyén Miháy, Sebestyén Sándorné, Páli

tánosné szül. Kolla É. Záborszki Józsefné, 
>áli Istvánné alsó, Bertalan Istvánné, Ko
vács Lajosné, Kovács Julcsa, Kovács Esz

ter, Kovács Matild, Vida Mihályné, Kis 
Józsefné szül. Horváth R. ifj. Bincze Józsefné, 
ifj. Dómján Sándorné, Kovács |. Sándorné, 
Nagy Irénke, Szabó Józsefné, Molnár Já
nosné, Záborszki Jánosné, özv. Lampórth 
Istvánné, Tinta Jánosné 10—10 K, Nagy 
Sándor gondnok 8 K, Nagy Sándorné Bor- 
dács J. 7 K, Ambrus Sámuelné, Tinta Ist
vánné, Kis Sándorné 6—6 K, Bordács Já
nosné, Horváts Istvánné, Horváth Jánosné, 
Gellért Sándorné, Németh Sándorné, özv. 
Sebestyén Józsefné, Csigi Józsefné, 5—5 K, 
Kis Anna, Horváth Józsefné, Nagy Józsefné, 
Erdélyi Lidi, Horváth Sándorné hegyi 4—4 
K, özv. Gosztola Jánosné 2 K. Összesen : 
1545 K. ______

Az o r s z á g b ó l .
Halálozás. Lévay József koszorús köl

tőnk, Petőfi, Tompa kortársa 93 éves ko
rában Miskolcon elhalt

Repülő posta. Julius 4-ikén indult el az 
első repülő posta a kereskedelmi miniszter 
jelenlétében Rákos mezejéről. Útja Bécsig 
2 óra három percig tartott Útirány Mátyás
föld, Tata, Komárom, Győr, Királyhida, 
Aspern.

Katonasirok Erdélyben. A hadisirok 
Nagyszebenben levő felügyelősége ez évi 
junius 1-ig 13955 katonasirt talált Erdély 
területén, amelyben 22120 hősi halott van 
eltemetve. Ezek közül a mi hadseregünk 
halotja 8713, a többi mind román. A hadi
sirok felügyelüsége most külön temetőkben 
fogja elhelyezni a magyar és román eleset
teket. A németországi hősi halottakról 
külön gondoskodnak.

Etdélyben havazott. Junius utolsó he
tében Háromszék megyében araszmagas- 
ságu hó esett.

A mozdony szikrája. A belügyminisz
ter elrendelte, hogy a gazdák learatott 
gabonájukat, ha az a vasút mentén van, 
a vasútvonaltól minél messzebre, de lega
lább is 100 méterre helyezzék el, miután a 
mozdony szikrája könyen fölgyujthatja azt.

Rendelet a prémiumról. A kik 1918. 
évi termésből származó búza, rozs, kétsze
res, árpa, zab és köles fölöslegüket legké
sőbb ez évi október elsejéig a Haditermény

bizományosainak megvételre fölajálják és 
beszállítják, vagy szállításra bejelentik, illet
ve akiknek termésfölöslegét az átvevő bi
zottság október elsejéig megállapítja, a 
búzára megállapított maximális áron felül 
métermázsánként tizenöt korona, a rozsért, 
kétszeresért, árpáért, zabért és kölesért 
pedig a maximális áron fölül métermázsán
ként tiz korona ártöbbletet kapnak. A ten
geri termésből pedig, ha a közszükségleti 
célra beszolgáltatni köteles mennyiséget 
október elsejéig tényleg beszolgáltatják, 
akkor a fajtengeriért az idei maximális áron 
felül métermázsánként tizenöt korona, a 
közönséges és kevert tengeriért pedig az 
idei maximális áron fölül métetmázsánkint 
tiz korona ártöbbletet kapnak A rendelet 
ezenfelül prémiumot is állapit meg azok 
részére, akik idei termésükből akár meg
vételre történt fölajánlás vagy hatósági 
igénybevétel alapján búzát, rozsot, kétsze
rest és árpát a Haditermény illetékes bi
zományosa által kijelölt vasúti vagy hajó
állomásra, illetve malomba az alabbi ha
táridőig tényleg beszállítanak. Ez a szállí
tási prémium julius 15-ig beszállított ter
mény után métermézsánként tizenöt, julius 
25-ig métermázsánként tiz és augusztus 5-ig 
bezáróan beszállítandó termények után 
métermázsánkint öt korona,

Milliók a homokban. A temesmegyei 
Deliblátot a legtöbb ember legföljebb ha 
hírből ismeri, pedig homokbuckáiban mil
liókat érő kincs hever, mely máris száz
ezreket mé hető jövedelmet biztosit az 
államnak, a delibláti puszta tu ajdonosának. 
Ez a kincs a szappangyökér, népies néven 
fátyolvirág. Csak nagyon laza homokos 
földben fordul elő, a futóhomokbuckák déli 
oldalán, mélyen elrejtőzve a talajban. Ki
ásva hasonlít a fa görbe ágaihoz és szárítva 
mintegy hatvan százalékát veszíti eredeti 
súlyának. Ásatásával már 1906-ban kezdett 
foglalkozni a telep vezetője, Ajtai Jenő fő- 
erdőmérnök, de nagy jelentőségre a hábo
rúban tett szert ez az igénytelen palánta. 
Főzete ugyanis a hadviselésnek nélkülöz
hetetlen anyaga, amennyiben pótolhatatlan 
szer a gyapjú mosására. Nagyon használja 
a szabóipar is, mert mint folttisztitó szer 
első helyen áll. Mindezen kívül a szappan- 
főzéshez is használják, mert minél több 
szappangyökérlét kevernek a már összeál
lított szappan tartalmához, annál jobban 
habzik a szappan. A háborúban leginkább 
a pipere-szappan készítésére használják s 
a gyökérnek a nagy kereset miatt felszökött 
ára nem csekély mértékben oka a szappan 
hihetetlen nagy árának. A Deliblát 43.000 
hold területén lévő gyökér látja el ma nem
csak a magyarországi szükségletet, de a 
külföldét is. Megmérhetetlen mennyiségben 
hever még a homokban, mely nem került 
napvilágra s melyet a gyomhoz hasonlóan 
maga a természet alkot, hogy az emberiség 
kezébe milliókat adjon. Jelenleg a kincstár 
árverés utján bocsátja a gyökeret forga
lomba. Békében egy métermázsa 18 koro
nába került. Ára a háborúban hirtelen 270 
koronára növekedett. 1917-ben 650 korona 
volt, a legutolsó árve.ésen pedig a Gyógy
szerészek Országos Takarékpénztára már 
803 korona 40 fillérjével vásárolt meg száz
tíz métermázsát. A mai viszonyok figyelem- 
bevételével valószínű, hogy ez az ár sem 
lesz állandó és nemsokára ezer koronát is 
meg fog érni a gyökérnek 100 kilója! Az 
ásást egyfojtában naponta ötven munkás 
végzi. Egy munkás kiás egy nap alatt hat- 
van-százhusz kilogramot, ami egy nap alatt 
harminc métermázsát jelent. A száradás

okozta sulyveszteség beszámításával a tiszta 
évi termés 6570 métermázsa, ami a 803 
korona 40 filléres egységár alapulvételével 
körülbelül ötödfélmillió tiszta jövedelmet 
biztosit a kincstárnak.

A n a g y  v i l á g b ó l .
A török szultán meghalt. V. Mohamed 

török szultán jul. 5-én meghalt. Mi magya
rok őszinte, melegen érző barátunkat vesz
tettük el az öreg szultánban.

Rosegger Péter a hires osztrák stáyer 
költő 75 éves korában meghalt. Az elhunyt 
rendkívüli népszerűségnek örvendett. Nagy 
hive volt az evangélikus egyháznak. Müvei
nek jövedelméből építette fel mürzzuschlagi 
ev. templomot. Szegény szülök gyermeke 
volt. 17 esztendős korában szabóinasnak 
ment. A szabóság mellett szorgalmasan 
olvasta a kalendáriumokat. Ezeknek népies 
töiténetei és szelíd hangulatú versei arra 
indították, hogy ő maga is Írjon.

Nagy tűzvész. Berlinben egy négyeme
letes gyári épület egész berendezésével 
együtt rommá égett a múlt hetekben. A 
szerencsétlenséget valószínűleg villámcsa
pás idézte elő. A leégett épületben körül
belül kilencven ember tartózkodott, akik 
közül csak 40 tudott baj nélkül megmene
külni a lángtengerből, a többiek kisebb- 
nagyobb égési sebeket szenvedtek, 19 em
ber pedig életét vesztette.

A spanyol nátha. A spanyol náthának 
nevezett influenza járvány átcsapott Német
országba is, Berlinben a betegek száma 
kbl. 3000. Nálunk Budapesten a katonaság 
között lépett fel, de vannak már a főváros 
polgári lakossága körében is ilyen betegek.

Huszonháromgyermekes anya. Schles- 
wigben nagy nyomorban tengődött egy özv. 
asszony, akinek huszonhárom élő gyermeke 
van. A Németországban is szokatlanul nagy 
család egészen szűk kis lakásban kénytelen 
meghúzódni, úgy, hogy tiz gyermek jut 
egy ágyra. Az evangélikus egyházközség 
lelkésze figyelmessé tette az özvegy sorsára 
a kormányt, amely elhatározta, hogy a né
pes családról gondoskodni fog.

Azamerikai általános munkakényszer. 
Minden felnőtt amerikai férfi, aki munka
képes korban van és nem katona, igazolni 
köteles, hogy mihyen közhasznú munkát 
teljesít a társadalom számára. Akinél nem 
találnak elegendő mértékű foglalkozást, azt 
könyörtelenül behívják hadimunkára. Nem 
kímélik meg a leggazdagabb embereket sem.

Rövid hírek. Németországban dermesztő 
hideg uralkodik. Sok vidéken havazott.

Rövid időn belül hústalan heteket fog
nak Németországban életbe léptetni, az 
állatállomány kímélése céljából.

Angliában uj betegség terjed el, amely 
állítólag a nem eléggé megfőtt hús élveze
tétől ered A betegség tünetei a nyakszirt- 
merevedéshez hasonlítanak.

Az európai harcterekre pótlásul küldött 
amerikai csapatoknak női tagjai is vannak. 
Nőkből áll például az úgynevezett jelző 
hadtest, amelynek tagjai francia nyelven is 
beszélnek.

Egy oklevelén ev. tanítónő a jövő 
tanévre állást vállal.

Lelkészi hivatalnál. Érdekelt gyüle
kezeteknek készséges felvilágosítással 
szolgál a szentgotthárdi lelkészi hi
vatal.
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A Harangszó perselye.
,A  jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, m ert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten .“ 
Zsid. lev. XIII., 16. v.

A HARANGSZÓ terjesztésére eddig 
befolyt: 130626 K. Újabban adakoztak: 
ifj. Molnár Sándorné Sobor, Bősze István- 
né Sobor, Podhorányi Kálmán ev. táb. leik. 
a harctérről, ev. katonák Feldpost 357 
20—20 K, Horvá h Sándor theolagus Lo- 
vászpatona 15 46 K, Bokor Rózsa Csönge 
15 K, Hering Zsigmond Sopron 15 40 K, 
Ráth Arnold Bpest 10 K, Ev. nőegylet Ma- 
gyarkereszlur 6 50 K, Gebauer Irma Szód, 
Vajda Borcsa Nagyköcsk, Gradiner Anncsi 
Kórmöcliget, Progner Janos Arad, Weisz 
Áron Arad 5—5 K, Légrádi ev. gyülekezet 
adom. 458 K, Galambos Józsefné Berek- 
tompaháza 4 K, Adorján Ferenc Dunaföld- 
vár 3 60 K, Ormándy Lidia Beled 350 K, 
Evang. Freiter Nagybecskerek 3 40 K. Paj- 
zer Lajosné Acsád, Balázs István tizedes 
a hárctérröl. Pap Károlyne Vönóczk Bakó 
Józsefné Pórládony, özv. Rúzsa Palné, Ga
lambos Ilonka Berektompaháza, Rólhfuchs 
Jánosné Tokaj, Tóih József Körmend 2 —2 K, 
Horváth János Tét, Gfsztola Samu Sopion 
1‘40 —140 K, Csite Zsófia IV. o. tan. Pór
ládony, Csite Sándcr IV. o tan. Pórládony, 
Pados Istvánná Pápa, Guggenberger Anna 
Baja 1 — 1 K, N. N Lonyabánya 80 f, Tüske 
János Békás 55 f, Vörös Juliska Bpest, 
Demeter Sári Torboszló, Szabó Sándor 
Bpest, Pólón János Dunaföldvár, Gologi 
lrénke Kiskőrös, Szalóky Rózsi Czelldömölk, 
N N. Boba 40—40 f. Összesen: 1520 21 K.

Tanitók árváinak eddig befolyt: 130 66 
K. Újabban adakoztak : Gaál Sándorné Alsó
mesteri, Ráth Arnold Bpest 10—10 K, 
Berzsenyi Gyuláné Keszthely 5 K, Huber 
Antal Baja 2 K Összesen: 157 66 K.

Hadi árváknak eddig befolyt: 178 30 K.
Újabban adakoztak: Takács József és neje 
Kemeneshőgyész 5 K. Összesen 183 30 K.

Vak katonáknak eddig befolyt: 268 30 
K. Újabban adakoztak : Ev. nóegylet Ma- 
gyargencs 50 K, Jakab Klárika, Várallyay 
Ilike és társai gyűjtése Nagygeresd 16 K, 
Többen Györköny, Ssabó Isb’án Budapest 
5—5 K, N. N. 3 50 K, Felde Éva konfir
mandus Kötcse 3 K, özv. Kovács Lajosné 
Ujmalomsok 350 K. Összesen: 343 30 K.

Rokkant katonáknak eddig befolyt: 
184 K. Újabban adakoztak: Ev. nőegylet 
Magyarkeresztur 100 K, Többen Györköny 
27 K, Szántó János Magyarkeresztur 10 K, 
özv Kovács Lajosné Ujmalomsok 2 50 K. 
Összesen : 313 50 K.

H iv a ta lo s  és  k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  fi f i l l , 
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  1 0  f i l l é r .  
E g y  V* o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e té s n é l  1 0  °/o e n g e d m é n y .

H o ssza b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
eg y h á zb ó l  k ö z lü n k ,  ah o l  n a 
g yobb  s z á n in  e lő f iz e tő n k  van  
és  e g y - e g y  n é v  d i j a  6  f i l l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

R közönség köréből.
Varga Gyula vönöcki espereshez a nyomda
bizottság elnökéhez érkezett a következő 

levél:
Nagytiszteletü Lelkész és Főes- 

peres IJr!
Folyó hó l-én kelt nagybecsű leve

lét megkaptam és az abban adott 
szives felvilágosításért fogadja Nagy- 
tiszteletüséged őszinte köszönetemet

Ezzel egyidejűleg tisztelettel kérem, 
kegyeskedjék engem 4 azaz négy 
darab részvénnyel (á 25 kor.) elője
gyezni.

Sajnos, ezidő szerint többet ezen 
igazán nemes és főként szükséges 
mozgalomra nem áldozhatok. Ázt 
azonban, amit jegyzek, igazi lelkese
déssel teszem. — Még pedig azért, 
mivel át vagyok hatva a mozgalom 
szükséges voltától, mert tudom és 
velem együtt nagyon sokan érezzük, 
hogy mily nagy szükség van egy jó 
evangélikus nyomdára és pedig mi
előbb — amig nem késő teljesen. 
Mert bár már régen meg kellett volna 
csinálni, mégis-jobb későn, mint soha ! 
— Különösen most van arra nagy 
szükség, amikor a katholikusok mil
liós alapú sajtómozgalmat indítanak, 
a református testvérek is ébrednek — 
és pedig országosan megindult moz
galommal — es csak mi evangéliku
sok aludjunk még továbbra is? Bizony 
legfőbb ideje volna már ha talpra 
állnánk mi is végre-valahára és or
szágos mozgalom utján teremtenénk 
meg egy erős evangélikus sajtót, 
amely fegyverrel kezünkben, aztán 
szembeszállhatnánk bármily ellenség
gel !

Sajnos azonban, ezt mértékadó kö
reink nem fogják fel a kellő ügysze
retettel, az ilyen semmitmondó ember 
pedig, mint szerény csekélységem, 
legfeljebb lelkesedhet, buzdulhat, de 
cselekedni — nem tud, mivel ehhez 
tehetsége nincsen.

Ezekután sok szerencsét és a Jó
ságos Mennyei Atya áldását kérve a 
megindult mozgalomhoz, maradok 
Nagytiszteletüségednek kész szolgája

S ta r k  J ó z s e f
iroda-altiszt.

Olvassuk  a bibliát.
Ho! biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütött ott,
He isten nem lel i ajlékot

Julius 14 vasárnap, Luk. 8, 49—56.
„ 15. hétfő, „ 9, 1 -9 .
n 16 kedd, „ 9, 10-17.
„ 17. szerda, 2. Móz. 16, 31—35.
„ 18. csütört, 65. Zsolt. 6 -1 4 .
„ 19. péntek. Luk. 9, 18—22.
„ 20. szombat, „ 9, 23-27 .
n 21. vasárnap, „ 9. 2 8 -3 6
n 22 hétfő, „ 9, 4 6 -5 0
„ 23. csütört, „ n 51 —56
n 24. szerda, „ 9, 57-62 .

25. csütört, 1 Móz. 19, 15 — 17
26. péntek. 2. Móz 12, 37 -42 .
27 szombat, Luk. 10, 1 -12.

Evang. tanitóné házvezetőnői állást 
keres, hova 3 éves hadiárváját is 
magával vihetné. Cim a kiadóban.

Nem-e tudna valaki a fogságból 
hazatért honfitársaink közül a követ
kező hadifoglyokról ?

Bókkon Pál, Nadejdinski zavód, 
Qub. Perm, és

Braumüller Kálmán, Konstantinovs- 
koja, Sleisze no II o. b. D. Donge- 
biet, Südrusland.

Szives értesítést kér
Bókkon Pálné, Csönge, vasmegye.

Rendelje meg
Csite Károlynak ZTbbkéfPt
kiadású, diszköiéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak :
Ára ajánlott küldéssel:

A m i a  m e n y b e  k ö t . . 3 60 K.
M i a  h a z a  ? . 3-60 >
I tth o n ......................................3*60 »
A  g y e r m e k s z ív  k ö n y v e  (H M )  3-60 » 
A  g y e r m e k s z ív  k ö n y v e  (II. lfötel) 3-60 >
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél, 
postai küldéssel és csomagolással 16 
korona. Megrendelhető C s ite  K á r o ly - ,  

n á l K ö r m e n d e n , (Vas m.).

Oroszországból hazatért hadi
foglyok közül tud-e valaki Póczek 
Sándor közlegény, Lager zu Kasan 
D. 6., Qub. Kasan, hadifogolyról? 
Értesítést kér Póczek Sándorné, Kör
mend. 1—2.

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

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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„Sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.“ Csel. 14. 22.

T A R T A L O M :  Horváth Imre: Velencei síkon. (Vers.) — Németh Károly: A háború. — Kovács Pálné: Sajtómozgalmunk. — 
A világháború és politikai élet eseményei. — Magyarnak a magyar földet. — Báró Podmaniczky Pál: Ziegenbalg Bertalan. — 
Tóthné — Munkácsy Eleonóra: Nápolyi gályarabok (Vers.) — T á r c a  Ligethy Béla: Óh tépett ember. — Csajbók Lidiké : Pia

vei rózsák. (Versek) — Koritsánszky Ottó: Az arany vitézségi érem.

Velencei síkon.
V Virágos a mező, virágos a róna,
• Olasz kiskertekben kinyílott a rózsa, 
írt Szakíts, pajtás, róla !

;tJ Széles a P iave. . . virágos a partja,
V Velencei síkon hömpölyög a habja,
V Rajta, fiuk, rajta !

V Véres lesz estére a Piave habja,
(1 De mi azért mégis általmenünk rajta, b Csak előre, rajta !

I í Látod pajtás, milyen lyukat vájt a gránát? 
ki Látod a holt hősök ha'.ovány orcáját,
V S vérnek piros árját ?

I Hallod-e, hallod-e ágyuk dübörgését,
, Kürtszó harsanását, fegyverek zörgését, 
i Halódók hörgését?

p Otthon, a kertünkben most nyilik a ró-
[zsa . . .

V Mondd meg az anyámnak : nem szakitok
[róla! . . .

|/  Véremtől piros a velencei róna . . .

I Velencei síkon mill jó rózsaszirom  
1 Hull a koporsóm ra..,. Hull a kopor- 
1 Nem tehetek róla ! . .  ." [sómra . . .

Harctér. Horváth Imre.

A h áb o rú .
Megálljunk! Az ötödik háborús 

esztendő küszöbén álljunk meg. ügy 
illik, hogy mi, akik »idehazac va
gyunk, sokféle gondunk, munkánk, 
veszteségeink és nyereségeink közben 
megemlékezzünk arról, amit négy 
esztendő tülekedésében, kenyérért, 
ruháért vivottt küzdelmeiben, lelkünk 
szövedékének lassú, fokozatos mállá
sában, foszlásában, lazulásában sok- j 
szór a világos tudatból mint valami 
rémes titkot a léleknek valamely 
sötét kamrájában zártunk : hogy
szerte a világon süketek, vakok, né- ' 
mák, kezetlenek, lábatlanok, őrültek, 
ttidővészesek, szívbajosok, malári- I 
ások és mindenféle nyavalyások, 
akiken a háborúnak agyig véres 
kereke keresztül gázolt, fetrengnek, 
köhögnek, nyögnek, kínlódnak, ha
lódnak : hogy ma is sok millió ember 
néz farkasszemet a harctereken ezer 
kezét éjjel-nappal szünetlenül kinyuj- 
togató halállal s avval a bizonyta- j

lansággal: mi lesz velem, ha kezemet 
vagy lábamat tépi le, ha szememet 
tolja ki, vagy a fülemet süketiti meg 
a négyesztendős szörnyeteg, a föld
kerekségre üdére nyomásként nehe
zedő háború.

Megálljunk !
Magyar fajom, jó emberek, ti akik 

verejtékeztek az egyik, véreztek a 
másik mezőn, ti akik napról-napra 
meghozzátok szenvedésekben és ag
godalmakban, sóhajokban és könnyek
ben, apákban, hitvesekben és fiákban 
az áldozatot, melynek tüzét a fájda
lomtól égő szív lángja gerjeszti és 
táplálja: álljatok meg és lássátok, 
hogy ilyen küzdelmet, mely széjjel
tépi a földnek méhét, a halál baráz
dáival szántja fel a tenger mélyét 
s fojtó párákkal fertőzi meg a leve
gőeget, mely a gyásznak fekete övé
vel szövi be a földgömböt, hogy 
ilyen harcot még nem ért meg ez 
emberiség. Álljatok meg és lássátok, 
hogy az Istennek őriző kegyelme 
nélkül az ötödik esztendő küszöbén
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másként is állhatnának a dolgok s 
a magyar föld az ellenség prédája, 
a magyar faluk ezrei a lángok mar
taléka, a magyar nép milliói: aggok, 
nők, gyermekek hajléktalan földön
futók lehetnének.

A mindenható Isten intézi a népek, 
nemzetek, egyes emberek sorsát. 
Az Istenhez emeld fel tekintedet, 
miután lelked végik szárnyalt a ma
gyar föld bércein-rónain, s adj neki 
hálát, hogy ahol véreid laknak, ott 
véreid arattak s mikor álomra hajt
ják fejüket nem kell attól félniök, 
hogy az ellenség hajrája riasztja fel 
őket. Messze tájon, ismeretlen vidéken 
kerekedett az az ólmos felhő, mely
ből lecsapott határunkra a pusztító 
zivatar; messze, az emberi s z í v  is
meretlenül sötét mélységeiből támadt 
a háború vihara: de aki a galileai 
tenger felkorbácsolt hullámait lecsi- 
titotta, a zugó szélvészt elnémította, 
az parancsol ennek a viharnak is. 
A te dolgod: híven teljesíteni a.
kötelességedet, amit lelkiismereted, 
hivatásod, a körülmények, a nap és 
az óra tőled megkívánnak.

Megálljunk ! Imádkozzunk ! Jöjjön 
el a te országod, a békesség és az 
igazság országa ! Németh Károly.

„Minél magasb a születés, több 
a vagyon, annál nagyobb a feletet 
s kötelesség.“ Széchenyi.

^$4: T árca.

Oh tépett  ember . . .
Oh tépett Ember szomorú szeme! 
Pillád alatt hány rejtett érzés lobban, 
Hány sajgó szív, hány vérző kebel dobban 
5 hány alvó harcos bus tek in te te i...

Egy villanásod többet mond, mint minden 
Mi kiáltásunk, panaszos szavunk;
Te mutatod mily koldusok vagyunk 
5 hogy partot érni már reményünk sin

csen ! . . .

Fájó könnyedből milliók imája 
Kiált az égre segedelmet kérőn 
5 a mosolyodban mélyen rejtve, félőn 
Csillog az Elet szent szomorúsága ! , . .

Mikor tér vissza sugaraid lágyan 
És biztatóan intő meleg fénye : 
Megtépett lelkek szomorú reménye, 
Mely elhagyott e sötét éjszakában!?...

Ligethy Béla.

S a jtó  m ozgalm unk.
Irta: Kovács Pálné.

Nagyon sok volna a magunk jövő
jének biztosítása mellett is a tenni
valónk, nagyon sokan vannak evan
gélikus egyházunkban az ingadozó 
lelkek, melyeknek megmentése iránt 
erre hivatott lelkipásztoraink külö
nösen egyes helyeken széleskörű 
munkásságot fejtettek ki, de fájdalom, 
a munkához képest nem találtuk 
meg még sem a kellő eredményt, 
mert hiányzott kezünkből az ami a 
legfontosabb volna egyházunk jövő
jére nézve: »Az evangélikus sajtó.« 
Addig mig át nem érezzük ennek a 
már rég óta megoldásra váró nagy 
feladatunknak szükségességét hiába 
lelkészeink sok esetben fáradhatlan 
munkája. Egyházunk nem csak hogy 
nem képes megküzdeni a nagy hul
lámzó tengeren, hanem mind több 
lelket vészit különösen a kitérők 
számával! Pedig ha létesíthetnénk 
erős evangélikus sajtót, sok közömbös 
lelket felrázhatnánk s egyházunknak 
munkás tagjává tehetnénk. Talán 
sehol sincs hazánkban ennek annyira 
szüksége evang lap terjesztése, mint 
templomtól távol eső szórványainkban.

Kétségtelen, hogy sohasem nehezült 
ránk e fontos kötelesség úgy, mint 
a mai időkben, mikor a háború s 
a négy éve tartó megpróbáltatások

amúgy is annyira meglazították a 
vallásos érzést sokakban s ami még 
aggasztóbb egyházunk jövőjére nézve:' 
a fejlődő nemzedéknek számottevő 
részénél kiküszöbölve láthatjuk a val
lásos érzést s mind nagyobb részt 
hódítanak náluk az erkölcsrontó köny
vek. Persze, hiába lelkész igehirde
tése, ehhez még nélkülözhetetlenül 
szükséges egyházi lapjaink terjesztése 
is. —

Erre hivatott lelkészeink kibontot
ták már a sajtónk felállításának zász
lóját s elérkezett az az idő, mikor 
beláthatja minden evangélikus, hogy ,1 
annyival is fontosabb egyházunk 
érdekeinek megvédése hazánkban, * 
mert nekünk csak önmagunkra kell 
támaszkodnunk, mert ez épp oly i 
nélkülözhetetlen egyhazunk jövőjére 
nézve mint édes hazánk jövőjét ille- ] 
tőleg a hadikölcsön. Vájjon mikor \ 
vad ellenség tört reánk megvédhettük , 
volna a testvéreinket ha a helyett, J 
hogy hőseink emberfeletti harcokat ■ 
vívtak, érettük csak imával kérték 
volna velünk a Mindenhatót s külön- 1 
ben tétlenül néztek volna fenyegető i 
veszély elé s elég lett volna-e hogy 
a győzelmeket kivívják az ő dicső 
elszántságuk, ha a nemzet nem je- í 
gyezte volna kötelességszerüen a 
hadikölcsönt ? ! Nem, ugyebár?! Épp 
igy nélkülözhetetlen a magunk jövő
jének biztosítása mellett fejleszteni

Piavei rózsák.
Anya, hitves könnye kiált föl az égre: 
Édes jó Istenünk tekints reánk végre! 
így sóhajt a hitves: én édes jó  párom,
A te visszatérted én hiába várom.
Honfi vértől piros a Piave partja,
Sok-sok ifjú leány jegyesét siratja. 
Szememben könny ragyog, ha gondolok rátok, 
Piavei rózsák, porba hullt virágok!

Ha jő  az alkonyat kisértetes árnya,
A sok fehér árny a csatamezőt járja: 
Keresik a kedvest, fiút, apát, mátkát,
Ki elszántan védte halálig hazáját.
Sóhajtól lesz hangos a Piave partja, 
Mindegyik a kedvest, — a kedvest siratja. 
A Hold csókolgatja kicsike fejfátok,
Piavei rózsák, porba hullt virágok!

Pia vei rózsák, rólatok, Ti bátrak!
Az utókor sző majd csodás legendákat. 
Aranylapra lesz hős nevetek fölvésve,
Fényt vet rá tettetek fényes dicsősége.
Egy nemzet imája, kér áldást reátok. 
Piavei rózsák, porba hullt virágok!

CSAJ BÖK LIDIKÉ.

Az arany vitézség! érem.,
Irta : Koritsánszky Ottó.

— Mit lesel te, pajtás? Kérdi a <i 
lövészárokban a lőrésen mereven 
leskedő s kezével puskáját görcsösen . 
szorító bakát a mellette elmenő társa.

— A háború végit, testvér! vágja j 
rá emez könnyű nyugalommal, mintha ! 
mi sem volna természetesebb, mint- 
hogy az ember a lőrésen át — a 
háború végét lesi.

Lehet, hogy ezen járt a fiuk esze, |
| akkor régen (1915-öt irtunk még a 

tájt) A muszkák rettentő szívesen I 
küldözgették a >szeretetadományok«at f  
meg a »csomagokat« ahogy a hami- 
sithatatlan bakajókedv a srapnelt, meg 
a gránátot elnevezte. De a »csoma
gok« mind sűrűbb érkezéséből, mégis 
csak meg kellett érteni, hogy ma nincs 
figurázó kedvében az orosz. így tehát 
mégis csak mást les a magyar a lő- J  
résen s nem a háború végét; bár 
milyen szívesen is venné, ha meg- 1 
pillanthatná azt.

A balszárnyon »angolok« voltak. 
Nem a ködös anglius országbeliek, 
hanem a csehek, akiket megint csak



p egyházi intézményeinket is, mert nem 
t elégséges hogy büszkén viseljük ama 
í 400 éves kincsünket, melyet őseink 
<> oly gonddal őriztek és gyarapitottak 
i hanem biztosítani kell azt az elkövet- 
> kezendő évszázadokra is. Sajnos, 

közülünk igen sokan nem ébredtek 
i még ennek tudatára s minden másra 

áldoznak, csak erre nem s nem ve
szik észre mint hull ki kezünkből 
sajtónk felállítása nélkül az egyik 
leghathatósabb fegyver, mint hódit 

r nagyobb tért az ellenség, amely 
• kárörvendve nézi ami tétlenül ver- 
; gödő életünket s mint látja nemso- 
)l kára elérkezettnek azt a régen várt 
f pillanatot, mikor meghúzhatja Ma- 
i  gyarhoni Evangélikus Egyházunk fe
li lett a vészharangot.

Nagyon sokat mulasztottunk a 
i múltban, de pótolhatjuk ha nem 
k sokáig késünk még sajtónk létesité- 
(«. sével s különösen azoktól várjuk a 
>1 lelkes pártfogást, kiknek a Minden
ei ható bő áldást adott fáradságos 
ti munkájuk után jutalmul. Hisszük 
lil hogy ők meg is értik eme kérdés 
I fontosságát annyival inkább, mivel j 
p ez esetben nem is adományról, ha- I 
j r  nem tőke befektetésről van szó. j 
i|l Igyekezzünk az alatt az idő alatt is 
l? támogatni a Harangszót anyagilag, j 

hogy eme célunkat minél több csa
ládhoz eljuttathassa s kérjük az Istent 

. hogy elég erőt adjon erre hivatott i
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>i jókedvű bakáink »tiszteltek« meg ezzel 
is az elnevezéssel Hogy vájjon volt e 
Dl. köszönet ebben a >megtisztelés«-ben, 
f, az mindenki el gondolhatja.

Utánuk egy vitéz horvát ezred 
I bátor, kiváló zászlóalja jött, maid a 
J mienk. Olyan fiuk, hogy a legszive- 
p sebben stunnolt az mind a hány 
k azonnal, mihelyest hangosabb lett a 
I csetepaté. Mert hát, ha háború — 
p mondták — legyen igazi háború, nem 
 ̂ afféle pucokturásból leskelődes.

Rá is került a sor erre rövidesen.
A muszka támadott. Egyik támadó 

■ hullám a másik után. Mind öszemor- 
í zsólodott. Meg nem ingott a sor egy 
:j pillanatra sem. Csak ugv feszült a 
I fiuk izma. Szive hangosan vert mind- 
i egyiknek, szinte taitékoztak.

— Eh, gyerünk már most mi előre !
Meg is lett. Ellentámadásba! De a 

ri balszárnynál valami hiba lön, hogy 
ri hogy nem, benyomta a muszka; a 
» csehek letették a fegyvert A horvá- 
I tok hátába került az ellenség, körül

fogták. Nem volt sok idő a habozása. 
Úgy látszott az egész sor meginog, 
s megindul az áradat, mint mikor 

í árvízkor utat tör magának a féktelen

HARANOSZO.

j lelkészeinknek, hogy nem törődve az 
akadályokkal bátran vegyék a sajtónk 
ügyét védelmükbe s ha mi mindnyájan 
érezzük ezt, akkor ők nem fognak 
megszégyenülni miattunk. Ha fárad
hatatlanok leszünk a munkában, 
megáldja munkánkat az, akitől jó 
minden jó adomány.

.A rende t lenség  végre  a legbecsü le tesb  
e m b e r t  is so k szo r  oly te t tekbe  keveri, 
melyek a lé lekismeret körül vastag  fátyolt 
vonnak ; midőn a jó re n d b e n  lévő csekély 
vagyonnal is szám talan  jót tehe t  m agának  
s övé inek .“

Széchenyi.

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A németeknek Reimstól kétoldalt 
megindított offenzivája tehermentesitő 
támadásra kényszeritette az antántot 
az Aisne és a Marne között Ezt a 
frontrészletet tartották a franciák 
Páris szempontjából a legveszedelme
sebbnek és ezért indították meg itt 
ellenoffenzivájukat, mitsem törődve 
az áldozatokkal, óriási erőkkel indí
tották meg a nagynak Ígért ellenoffen- 
zivát és igy egyáltalán nem csodálni 
való, hogy az bizonyos kezdő sike
rekkel járt. A cél az volt, hogy a 
német arcvonalat keresztül törjék. Az 
áttörés tervéből azonban semmi sem

ellen a gáton. Előbb elszántan küz
döttek a horvátok, aztán, nem volt 

! más hátra, mint belenyugodni a vál
tozatlanba : megadni magukat.

Rettentő hatással volt ez a mieinkre. 
Hát a vitéz derék horvát testvérek is ! 
Pedig ha tudták volna, mennyire vér
zett most ezeknek a szive.

S ilyenkor szinte tartózthatatlan a 
tömeg hatás. A mieink lett a szárny, 

i Körös körül ellenség. Mi lesz most? 
Elszánt harc. Az erők végső megfe
szítése. Embertelen össze-vissza or
dítás. A neki tüzesedett testek össze
gabalyodtak. Már-már aggódni kellett, 
hogy a mieink — a többiek példá
jára szinte belenyugosznak a változ- 
hatatlannak látszóba.

És ebben a kétségbeejtő helyzetben 
torka szakadtából elkiáltja magát egy 
pöttönyi emberke, (szakasz vezető, 
civilben asztalos):

— Fiuk, a muszkák gyilkolják, akik 
megadták magukat

Es belevetette magát a legnagyobb 
gabalyodásba és balra jobbra osztotta 
halált mérő csapásait.

Mit ? — kapott észbe egyszerre 
mindenki, — a muszkák legyilkolják

lett eddig. A franciák julius 18. óta 
20.000 foglyot és 400-nál több ágyút 
jelentenek.

Az olasz fronton különösebb ese
mények nincsenek. Albániában nagy 
összecsapások voltak az utóbbi he
tekben ; olasz és francia erők érkeztek 
nagy számmal.

Az oroszországi kérdést újra napi
rendre tűzte a cseh-tót brigád had
járata. A Murman partvidéken angolok 
veszélyeztetik a bolseviki kormány 
uralmát. Állítólag a japán kormány 
beígérte fegyveres beavatkozását az 
antánt javára. A helyzet Oroszország
ban tehát mind bonyolultabb kezd 
lenni.

*
Németországban Kühlmann állam

titkár visszavonult, helyébe a császár 
Hintzet nevezte ki, ki már el is fog
lalta állását. Hertling birodalmi kan
cellár fontos nyilatkozatokat tett a 
birodalmi gyűlés főbizottságában, ki
fejtette, hogy komoly békekozeledésre 
minden megbeszélés lehetséges, majd 
áttérve a belga kérdésre, azt mondta, 
hogy Belgium kézi zálog, sorsa attól 
függ, visszakapja-e Németország gyar
matait és szabad lesz-e a tenger?

Burián gróf külügyminiszterünk is 
nyilatkozott. Nyilatkozatai megegyez
nek Hertling kijelentéseivel.

A magyar képviselőházban befe
jezték a választójogi vitát. Legutóbb
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azokat, akik a kényszer helyzetben 
megadták magukat?! Ezt a szégyent 
nem hozzuk a magyar katonára. To
vább harcolunk . .

S a szakaszvezető lélekjelenléte, el
szántsága és ötletessége eldöntötte 
az ütközetet. Nem csak hogy a muszka 
megállott, hanem az erősítés megér
kezése után — előre nyomultunk. El
foglalták a mi vitézeink az orosz 
állást. Vissza szerezték az elfogott 
horvátokat és győzelmeinknek egy 
olyan dicsőséges sorozata indult meg 
ennek nyomán, hogy arra méltán 
büszke minden magyar katona.

A kis szakaszvezetőt pedig rögtön 
őrmesterré léptették elő s rövidesen 
megkapta az arany vitézségi érmet.

Nem-e tudna valaki a fogságból 
hazatért honfitársaink közül a követ
kező hadifoglyokról?

Bókkon Pál, Nadejdinski zavód, 
Gub. Perm, és

Braumüller Kálmán, Konstantinovs- 
koja, Sleisze no II. o. b. D. Donge- 
biet, Südrusland.

Szives értesítést kér
Bókkon Pálné, Csönge, vasmegye.
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a következő javaslatok benyújtását 
határozta el a kormány: Oroszor
szággal, Finnországgal, Romániával 
kötött békeszerződések becikkelyezé
séről szóló javaslatokat; Gyöngyös 
újraépítéséről szóló törvényjavaslatot. 
A pénzügyminiszter szintén több rend
beli javaslatot terjesztett elő, köztük 
a szénadóról.

Pozsony városa legutóbb falai kö
zött üdvözölte a királyi párt.

P as teu r ,  a h íres  tudós, a h i 
tetlenségről és a teremtés n a g y 
ságáró l . „  Utódaink egykor nevetni 
fognak mai modern materialisztikus 
(ú jkori anyagias) bölcseletiink osto
basága felett. M inél inkább tanulmá
nyozom a természetet, annál nagyobb 
csodálattal és bámulattal állok meg 
a teremtő müvei előtt. Imádkozom a 
laboratóriumban (dolgozó teremben) 
végzett munka közben. “

Magyarnak a magyar fö ldet!
A háború előtt igen sok föld jutott 

magyar kézből megbízhatatlan nem
zetiségi, vagy spekuláló uzsorás kézbe. 
Erdélyben romániai pénzintézeteit 
segítségével az oláh ldkosság sok 
régi magyar területet megszerzett s 
tudjuk, hogy azon a cimen akarta 
Románia Erdélyt elrabolni, hogy ott 
sok a román lakos és román föld
birtok. Azt is láttuk, hogy a hazai 
románság nagy része szívesen látta 
volna Erdélynek Romániához csato
lását.

Más felől egyes pénzintézetek és 
vállalkozók vetették rá magukat a 
magyar földre, akik azonban nem a 
magyar földet, hanem csak annak 
hasznát szeretik. Így lett a föld spe
kulációjuk, vagy gseftelésük tárgyává. 
Megvették, hogy uzsorás áron par
cellázva adják el a környékbeli lakos
ságnak. Ezt akarják folytatni most 
is. Mig a magyar nép vérével védi 
a földet, ők milliókat harácsolnak 
össze és sietnek a földet maguknak 
biztosítani, hogy majd a hazatérő 
szegény magyar népnek gazdag nye
reséggel adják tovább. Az ilyenek 
száma most még galíciai menekül
tekkel is jól megszaporodott.

Minden nemzetéért és hazájáért 
aggódó magyar ember fájdalommal 
látja ezt és mindenkinek arra kell 
törekedni, hogy ez ne történhessék 
igy tovább.

Szerencsére a kormány is észre 
vette a nagy veszedelmet és mega
lakította az Országos Ingatlan for

galmi Bizottságot, amelynek az a 
feladata, hogy a földet megbízhatatlan 
elemek prédájává lenni ne engedje 
s a lelketlen spekulációnak útját 
állja. Ez után csak ennek a bizott
ságnak engedeltnével cserélhet gazdát 
a magyar föld. A bizottság újabban 
is több birtokvételt megsemmisített, 
ahol galíciai zsidók voltak a vevők.

Magunk meg úgy védekezhetünk, 
hogy alakítsunk minden faluban h i
telszövetkezetet, vagy kistakarékot s 
ha akad községünk közelében nagyobb 
eladó föld, vegye meg a hitelszövet
kezet és az parcelázza nyereség 
nélkül a lakósok között.. Evang. né
pünk forduljon ez ügyben bizalom
mal lelkészeihez, tanítóihoz, azok 
bizonyosan segítségükre sietnek a 
nemzetvédő feladat megoldásában.

Érdeklődőknek mi is szivesen adunk 
felvilágosítást, esetleg közelebb is
mertetjük a hitelszövetkezetek célját 
és működését.

»Minden feled és mindent feledünk, 
Annál a könnynél nincsen egyebünk, 
Mit a hűség hullat reánk zokogva.«

Tompa Mihály.

Ziegenbalg Bertalan,
az első evangélikus misszionárius 

élete. (1683— 1719.)
Irta : Br. Podmaniczky Pál.

V.
Az Istennek igéje pedig növekedik és 

terjed vala. (Csel. 12, 23.
Hirtelen váratlan nagy öröm érte 

Ziegenbalgot és Plütschaut 1709. 
julius 20 án. Három uj misszionárius 
érkezett ezen a napon Trankebárba. 
Bőséges pénzkészletet hoztak a misz- 
sziói munka számára. A velük küldött 
levelek arról is bizonyságot tettek, 
hogy a misszió iránt való szeretet és 
hűség nem lankadt meg otthon, kü
lönösen a dán királyi családban nem. 
Ziegenbalg ujult reménységgel tekint
hetett a jövőbe.

Mivel a munkások száma megsza
porodott, Ziegenbalg teljes erővel arra 
a munkára vethette magát, amelyet 
képzettségénél s főleg nyelvi tehet
ségénél fogva csakis ő végezhetett. 
Folytatta az uj testámentom tamul 
fordítását, amelyet buzgó imádság 
közepeit már 1708. október 17-én 
megkezdett. 1711. márc. 31-én fejezte 
be a nagy müvet. Igaza volt, hogy 
Indiának minden kincse között ez a 
legértékesebb. A keresztyén világ 
nagy örömmel és hálaadással vette

tudomásul, hogy a tamulok immár ■  
saját anyanyelvükön olvashatják Isten- I  
nek életadó igéjét. Ziegenbalg irodalmi 1 
munkássága egyre nagyobb arányo- I  
kát öltött. 1712-ben már 38-ra rúgott 1 
az általa Írott tamul keresztyén mun- I  
kák száma

Nagy hátránya volt azonban a 1 
missziói munkának, hogy sem Isten ] 
igéje, sem a többi keresztyén iratok f  
nem terjedhettek még sajtó utján. S  
Ziegtinbalg egyelőre úgy segített ma- I  
gán, hogy kéziratban terjesztette a 2 
legfontosabbját. Végre 1 7 i 2-ben gon- H  
doskodott Isten a missziónak erről a I  
szükségéről is. A misszió angol ba- 1 
rátái megajándékozták Ziegenbalgot 1 
egy sajtóval. Igaz ugyan, hogy csak I  
latin betűket küldtek, de a következő 
évben megérkeztek Haliéból Ziegen- 1 
balg utasítása szerint metszett tamul 
betűk is. 1713-ban már meg is jelent 
a pogányság kárhozatos voltáról szóló 
traktátus s Luther kis kátéjának már I  
több mint öt éve kész tamul fordítása.
A következő év szept. 15-én kikerült 
a sajtó alól az uj testámentom első I  
része is; a négy evangéliom s az 
apostolok cselekedeteiről Írott könyv.

Ziegenbalg fokozott erővel törekedett ! 
most arra, hogy egész Tamulországot 
betöltse az evangélium zengzetével. I  
Ellátogatott a szomszédos tandzsauri t  
királyságba. Hosszabb ideig tartózko- I! 
dott Madrasban, Szomorú szívvel 1 
látta, hogy a katholikus misszionári- 1 
usok milyen fölületesen munkálkodnak JÄJ 
s munkásságuk inkább hátráltatja Isten <■ 
országának terjedését, mintsem elő- 1 
segítené. Már Trankebárban is, de |  
főleg utazásai közben sokszor talál- 1 

1 kozott a hamis prófétának, Mohamed- I 
nek a követőivel Igyekezett a nekik ]l 
megfelelő módon ezeknek is hirdetni 1 
az evangéliumot. Jártában-keltében 1 
egyre jobban megismerte a tamul nép I  
lelkét, egyre jobban tudott igehirde- |  
tésében alkalmazkodni a nép sajátos 1 
gondolkozás módjához. Az újabban |  
érkezett misszionáriusok közül külö- U  
nősen Gründler Ernő volt nagy segit- |] 
ségére. Ez volt az első misszionárius, II 
aki Trankebáron kívül telepedett meg. 
1710. februárjában Pozeiárban misz- J 
sziói állomást alapított.

1711. szeptember 15-én Plütschau í  
visszatért Európába. Euróbában való ! 
megjelenése nagyon föllenditette a i 
missziói érdeklődést. A trankebári 
munkáról szóló beszámolója sok szivet 
fölrázott közönyösségéből, sok félre
értést, gyanút eloszlatott, sok kezet 
tett készségessé a segítségre. Megje
lent a kegyes dán király előtt is, aki s 
nagy örömmel hallotta, hogy Isten '
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áldása nyugszik az általa kezdeménye
zett missziói munkán. Gondoskodott 
is róla, hogy a megaláztatás és szo- 
rongattatás napjai többé vissza ne 
térjenek kinn Trankebárban. Királyi 
rendelettel 2000 tallért biztosított 
évente a misszió számára. Ziegenbalg 
Bartholomeust kinevezte a misszió 
prépostjává.

1714. október 26-án maga Ziegen
balg is hajóra szállt, hogy haza lá
togasson Európába Nem a honvágy 
késztette erre, hanem a misszió szent 
ügyének érdeke. Látta, hogy az Eu
rópában való látogatásra úgy a 
trankebári munkának, mint az otthoni 
kereszlyénségnek szüksége van. Célját 
el is érte. Ha már Plütschau megje
lenése Európában is kedvező hatással 
volt a misszió helyzetére, még inkább 
elérte ezt Ziegenbalg a maga erélyes, 
határozott föllépésével. A missziónak 
nemcsak Hassius, a trankebári vár- 
parancsnok volt a kerekkötője, voltak 
ellenségei még Kopenhágában is. 
Idővel kiderült, hogy Hassius sokszor 
az ő titkos parancsaiknak engedel
meskedett. Ziegenbalgot Európában 
mindenfelé nagy lelkesedéssel fogadták, 
különösen nagy örömet keltett meg
jelenése hazájában, Németországban. 
Seregestül tódult a nép beszédeinek 
hallgatására. Württenberg hercege 
egész országában gyűjtést rendelt el 
a misszió javára. Különösen boldog 
volt Ziegenbalg, mikor Halléban meg
látogatta Francke Ágost Hermannt, 
kit lelki atyjaként tisztelt s akinek 
nagy szivéből csapott át az ö szivébe 
is a missziói lelkesedés tüze. Járt 
Hollandiában is, megfordult London
ban, ahol különös tisztességgel fogad
ták. A canterburgi érsek bemutatta a 
királynak s a walesi hercegnek is.

Uten ezekben a boldog napokban 
azzal tetézte boldogságát, hogy élet
társat rendelt melleje. Saltzman licen
ciatus Mária Dorottya nevű leánya 
volt az a bátor lelkű nő, aki vállalkozni 
mert rá. hogy az Ur hűséges szolgá
jának oldalán kinn a messze Indiában 
tegyen bizonyságot életével s csendes 
munkásságával a keresztvén feleség 
magasztos hivatásáról.

1716. március 4-én hajóra szállt 
Ziegenbalg a feleségével s kedvező 
tengeri ut után aug. 14-én Madrasba 
érkezett. (Folyt, köv.)

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

Nápolyi Gályarabok.
167 8 .

Tiszta égről a magas hold 
A tenger tükrébe néz,
Nyugszik a hab mély ágyában, 
Nem zavarja déli vész.

Árboc erdők közt-a révben 
Suttog a halk estlebel, 
Elhangzott a vig hajósdal, 
Ember-tenger ünnepel.

Éj csendjében bús ének kél 
Égre síró hangokon,
Mint honvesztett Judanépe 
Sirt-a távol martokon.

Isten! Isten mért hagyál el,
Méri fejünkre e veszély! 
Haragodnak nagy voltában 
E nyomorba — mért vetél!

Szenvedünk kint és rabságot, 
Mert hitünkhöz hűk valánk,
És szent evangéliumodhoz 
Mit szivünk hitt — valla szánk.

Szent igédet, szent nevedben 
Hű népednek hirdetők, 
Életkenyeres vizével 
Nyájadat legeltetők.

Ah, de néma most az ige,
Szét kergetve a hű nyáj; 
Pásztorok mi — láncra verve 
A rabság bilincse fá j !

Szánj meg Isten, Ínségünkben 
Fordítsd arcodat felénk,
Juttass vissza kedvesinkhez, 
Kiktől messze vetteténk!

Vagy, ha végzeted hogy e kis 
Árva sereg itt vesszen,
S mint szent fiad tanitványi : 
Hit vértanúja legyen.

Ámen! Ám elégeld kérünk 
Szenvedéseinket s végy —
Fel magadhoz — s az üldözött 
Népnek, hitnek védje légy!

Elhangzott a gyászos ének 
A kesergők ajkain,
Kelt a szellő, s felemelve 
Tovább vitte szárnyain.

Ellenszéllel — tenger utón 
Jön Holland hajóhada,
A hős Rujter partra lépe: 
Szabaditás angyala!

Hit felek! bus szenvedők ti, 
Hallottam keservetek;
Szabadulást hoztam én most, 
Honotokba térjetek.

És a láncok engcdének,
S az imént szegény rabok 
Áldva Istent — vissza térnek 
Övéikhez — s boldogok.
Ezt a verset edes io apámnak egy könyvében 

találtam, kéziratban : Név nem volt alatta de úgy 
hiszen, hogy valamelyik pap költőtől aló. Apám 
tudhatta , mert ö is lelkész volt — valamint - talán 
a reformáció kezdetétől — minden ősóm is. (En leg
alább csak igy tudom elképzelni.)

Tóthné Munkácsy Eleonora.

+4 H Í R E K .  4*
Az  e g y h á z  kö r é b ő l .
Halálozások. Pelri Károly, ujsovéi nyug. 

alesperes 73 éves korában Ókérén és 
Hodza József nyug. radványi lelkész 77 
éves korában Beszterczebányán elhunyt 
Magához szólította az Ur Kühn János, ikladi 
tanítót és Hlavác Sámuel, eperjesi theol. 
akad. hallgatót is Özv Scheffer Károlyné 
szül. Stelczer Franciska, Scheffer Károly 
volt soproni ev líceumi tanár özvegy 82 
éves korában Sopronban elhunyt Legyen 
áldott emlékezetük !

Petőcz Ferenc bönyi lelkész hosszas 
szenvedés után java korában elhunyt. Benne 
gyülekezete és közegyházunk szelíd lelkű, 
lelkiismeretes, buzgó munkást vesztett. 
Halála széles körben kelteit igaz részvétet 
A győri egyházmegyei gyamintézetnek köz- 
tiszteletben álló elnöke volt Legyen áldott 
emléke !

Választás. Kachnics Béla, dreznóbányai 
s. lelkészt Szinobányára válás tották lel
késznek, Legyen áldás munkáján!

Lelkészbeiktatások. Felsőszelin jun. 
30 án iktatta be Endreffy János lelkész’ 
Lie. Daxer Henrik esperes, lelkész! hivata
lába A beiktatás családi örömünneppel, 
az uj lelkész második kis fiának a keresz
telésével volt kapcsolatban. — Jul. 7-én 
Tarján Islván, répczelak — csánigi lelkészt, 
iktatta be lelkészi állásába Zongor Béla 
esperes. Az Ur áldása legyen az uj lelké
szek munkáján !

Tábori le lkészeinkiöl.  Jurányi Lajos 
tábori lelkésznek az ellenséggel szemben 
kitűnő és önfeláldozó szolgálatai elisme
réséül a lelkészi érdemkereszt II. oszt. 
jelvényét fehér-vö.ös szalagon adományozta 
a király. — Ottmár Béla tábori lelkészt 
Pozsonyból az albániai harctérre vezényelte 
a hadvezetőség — Adamovits Sándor, 
budapesti s. lelkézzt és Szlancsik Pál, 
nógrádi esp s. lelkészt tábori lelkészi 
szogalatra behívták. — Kramár C. József 
devicsei lelkészt ideiglenesen fölmentette 
a hadvezetőség.

Doktorátus. Pröhle Károly, a soproni 
ev. tneol akadémia tanára a budapesti 
tudományegyetemen doktorátust szerzett
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Választás. A dunáninneni ev. egyház- 
kerület lándori dr. Kéler Zoltán esperes- 
ségi felügyelőt egyházkerületi felügyelővé 
választotta.

Az evang. egyház küldöttsége a ki
rályi pár előtt. A dunántúli és dunánin
neni ev. egyházkerület, Kapi Béla dunántúli 
püspök vezetése alatt, hódoló küldöltséggel 
járult a királyi párelé, jul. 16-án, Pozsonyban 
A küldöttségben résztvettek : dr. Berzsenyi 
Jenő, egyházker. felügyelő, Rohonczi Pran
ger József, dr. Fischer Gyula, dr. Zergényi 
Jenő, dr. Heimler Károly dr. Ajkay Béla és 
Pálmai Lajos, Scholtz Ödön, Zongor Béla 
esperesek.

Lelkészmeghivás. A teszéri (Hontme- 
gye) gyülekezet Fenyves János s lelkészt 
hivta meg egyhangúlag lelkészévé. Az ifjú 
lelkész jelenleg tábori lelkészi szolgálatot 
teljesít.

Tanitóválasztás. Az alsómoráczi gyü
lekezet tanítójává Paulik Jánost választotta 
meg Békéscsabáról.

Uj felügyelő. A bőnyi (Győr vm) gyü
lekezet dr. Fischer Kálmán helybeli föld
birtokost választotta meg gyűl. felügyelő
jének, akit esperesi megbízásból Kiss Samu 
nagybarátfalui lelkész julius 14-én iktatott 
be hivatalába. Az uj felügyelőt, ki beikta
tásának emlékére ezer koronás alapítványt 
tett, dr. Fischer Gyula esp. felügyelő 
üdvözölte az egyházmegye részéről

Tótnyelvü szavazatok az egyetem es 
felügyelői állásra. A tiszai evang. egy
házkerület közgyűlésén tárgyalták a liptói 
és árvái egyházmegyék fölebbezését. Ezek 
az egyházmegyék ugyanis a Prónay Dezső 
báró lemondása folytán megüresedett egye
temes felügyeldí állásra tót nyelven adták 
le szavazatukat. A szavazatbontó bizottság 
emiatt az egyházmegyék szavazatát meg
semmisítette. A két egyházmegye fölebbe- 
zett és kérte a közgyűlést, hogy a szava
zatbontó bizottság eljárása miatt indítsa 
meg a fegyelmi eljárást, illetve ilyen értelmű 
felterjesztést intézzen az egyetemes gyűlés
hez. Többen a fellebbezések elutasítását 
és az egyházmegyék ellen a fegyelmi eljárás 
rheginditását javasoltak, a melyre szerintük 
a két egyházmegye nemzetietlen eljárásával 
méltán rá szolgált. A közgyűlés nagy szó
többséggel a fegyelmi eljárás megindítása 
melLtt foglalt állást.

A soproni ev. egyháztanács újabb 
100.000 korona hadikölcsönt jegyzett. Az 
egyházközség államilag segélyezett tanítói 
részére az 1000 koronás ruhabeszerzési 
segélyt a konventi pénztárból előlegezi s 
felhívta a pénzügyi bizottságot, hogy a 
többi tisztviselők és alkalmazottak segélye
zése tárgyában javaslatot készítsen.

Adomány. A modori ev. leánynevelö 
intézet 100 koronát adott a pozsonymegyei 
rokkant katonák, 100 koronát pedig a vak 
katonák javára

Követendő példa. A Harangszó szer
kesztőségéhez egy levél érkezett, amelyben 
Sebestén István egyházfi, Bors Sándor és 
Nagy Gábor mezei munkások azt kérik, 
hogy szerény anyagi helyzetük miatt hár
man jegyezhessenek egy részvényt az 
evang. nyomdára. Nem kívánnak jutalékot 
sem, örülnek ha a két kezük munkájával 
megszerzett szerény jövedelmükkel részt 
vehetnek ök is „ebben a nemes áldozatban." 
Az igazi hitbuzgó vallásos érzületnek ez 
a szép megnyilatkozása megérdemli az 
elismerést. Nyugodjék az Ur áldása a 
buzgó adakozókon s jó szívvel adott ado
mányukon !

A soproni evang nőegyletnek a Sop
ronban lélesiteendö evang. polgári leány 
iskola javára rendezett templomi hang
versenyén a tiszta jövedelem 1300 koronát 
tett ki. Legnagyobb felülfizetések: kőszegi 
Fangh Frida 200 kor. Benkő Géza 100 
kor.

Adományok. Okolicsányi Dénes rójn. 
kath. vallásu földbirtokos — házassága 50 
éves évfordulójának megünneplése alkal
mából — az uraiujfalui evang. anyagyüle
kezet iskoláinak 1000 K-s hkölcsönkötvényt 
ajándékozott.

Az egyházfenntartási alapra adakoztak : 
Szalai István és neje Kovács Anna Rába- 
kövesdröl hősi halált halt 2 fiók emlekére 
100 K, özv. Varga Károlyné Terestyénjákfa, 
Szabó József és neje Bernáth Lidia Szent- 
ivánfa 25—25 K, Kovács Ferenc és Hollósy 
Györgyné Felsőpaty, Horváth János és neje 
Szegedi Eszter Szentivánfa 20—20 K.

özv. Szabó Lajosné szül. Büki Zsuzsánna 
szakonyi lakos a zsédenyi ev. leánygyüle
kezet „imaház-alap‘‘-jára 100 K-s hkölcsön 
kötvényt adományozott.

Az uraiujfalui konfirmandusok gyűjtése 
pedig „katonák ingyen imakönyvére“ kül
detett el az „Evang. Lap“ szerkesztősé
gének.

Deli JÓZSefné által egyh her. nyom dára  
gyűjtött  ú jab b  adom ányok  : Röh Pál I r é s z 
vényre 25  K, Nagy Andrásné, Sallér Gyula, 
Móritz Dénes,  dr. Pletnits Ferenc, Nagy 
Dénes,  Takách M ártonná  10— IO K, Kocsis 
Irénke 7 K, P é te r  Dánielné, Kovács Sán-  
dorné, Bedók J ó z s e f  5 —5 K, Bolla Já n o sn é ,  
Balogh Jó zse fn é ,  Sági  Irén, Balogh Karolin, 
Csikoj Jó z e fn é  4 —4 K, Kis Sán d o rn é ,  
S zab ó  Já n o sn é ,  Vincze Lajos 3 — 3 K, 
Szag án  Jánosné ,  M eiszner  Gyuláné, Osvald 
Jó zse fn é ,  Sz a b ó  Imréné, Talabér Lajosné, 
Horváth S á n d o rn é ,  Ném eth  Lászlóné  2 —2 
Kor.

A Nemesládonyi Ev. Ifjúság felerész
ben a vak katonák javára és felerészben 
egyéb jótékonycélra 1918. évi julius hó 
14 én műkedvelő előadással egybekötött 
zártkörű Táncmu atságot rendezett, mely 
alkalommal felülfizettek

Nemesládonyból: özv. Kiss Sámuelné, 
Molnár János plébános. Csay János 20—20, 
Kiss Zsófia, Schlesinger Géza, Tosz- 
tyenszky Sándorné, id. Kiss Sándor, Dómján 
István, Barcza Dénes 10—10, Szalay Pál, 
Sdregély Sándor, Molnár Jánosné, Gaál 
Lidiké, Kiss Lajos, Kiss Zsigmondné, Ta- 
káts Erzsiké 5—5, Busznyák Lajosné, Hol
lósy Ferencné, Hollósy Józsefné, Magyarósy 
Pál 4—4, Ments József, Szandy József rk. 
Horváth Endre rk. 3—3, Ments Istvánná, 
Magyarósy Pálné, Perenyei Juliska, Pere- 
nyei Ferencné, Sárossy Lidiké, Balazatics 
Anna rk. Moór Róza, Seregély Pál, Sere
gély Erzsiké, Rujz József rk. Németh Lajos 
2—2, Molnár Lajos, Németh Józsefné rk. 
Stász Mihályné, Csillag Józsefné rk. Tóth 
Rozália rk. ifj. Kiss Lajos, Németh Emi rk. 
Rozsonics Józsefné rk. Sárdi Gáborné, 
Perenyei Jánosné, Magyarósy Karolina, 
Kiss Istvánná 1 — 1 korona. Sajtoskálból: 
Rupprecht Olivér 20, Losonczy Elemérné 
10, Perenyei Fáni 3, Hajba Irén, Horváth 
Lina 2—2, Varga Róza, Tóth Jánosné, Puhr 
József, 1 — 1 korona. Nagygeresdről: Karcsay , 
Lajos 20, Bakó István 5, Varga Lidi 4 kor. 
Csepregből: Simon Gézáné 5 korona. Be- 
rektompuházáról: Káldy Otília, Simunyák 
Antal 10—10, Erdős Károlyné* Kóbo' Fe
rencné 5—5, Ments Eszti, Rozmán Annus 
4—4, Perenyei Lina 3, Németh Róza 1 kor.

Kisgeresdröl: Fehér Gizella 5 kor. Rép- 
czelakról: Balassa Samuné 3, Mező Péterné 
2 korona Pórládanyból: Szanyi Sándor 
2 korona. Felsőságról: Bencsik Sándor 1 
korona. Beledből: Hajba Ida 3 korona. 
Sopronból: Vitár Józsefné 2 kor. Összes 
felülfizetes : 359 korona.

Az o r s z á g b ó l .
A bor és szülőföld ára Tokaj vidé

kén rohamosan emelkedik. A múlt évi 
bornak literje 24—26 kor. Aszuborért 
40—50 koronát fizetnek. Az idei termésért 
14—16 koronát ígérnek Egy kataszrális 
szőlöföld ára 50—60 ezer korona.

A szőlők állása. A szőlő fejlődése az 
egész országban általában kielégítőnek, 
sok helyen igen jónak mondható. A legtöbb 
vidéken ez idő szerint jó közepes termésre 
van kilátás. A Hegyalján, Szilágy megyé
ben, Fehértemplom vidékén bő termés, 
Kecskemét vidékén kiváló minőség Ígér
kezik. Nagyobb fagykár Tolnamegyében 
és Miskolc vidékén esett. Szatmármegye 
egyik járásában nagy jégverés volt, amely 
40—60 °/0 kárt okozott. A bor ára 7— 1Ö 
korona között váltakozik. A hegyaljai bor 
azonban kélennyinél is drágább.

Kétszer lezuhant a repülő posta. A 
repülő posta rövid néhány napon belül 
kétszer is lezuhant. Az első alkalommal 
Magyaróváron történt a szerencsétlenség, 
amikor is Vargha Emil főhadnagy halt hősi 
halált, a második alkalommal pedig Mátyás
földön mindjárt az elinduláskor történt a 
katasztrófa, amikor is Németh őrmester 
lett az áldozat, aki pedig vagy 4000-szer 
repült eddig mindig a legnagyobb szeren
csével.

A vendéglői étkezés uj rendje. A
kormány országosan szabályozza a ven
déglői étkezés rendjét. A rendelet alapelve, 
hogy a vendéglősók kevés számú ételre 
készüljenek el és hogy a fix áru ételsor 
legyen a vendéglői kiszolgálás legfontosabb 
része.

1 ilalorn a tojásra. Vendéglői üzletekben 
tilos ezután a külön tojásétel. Tojást ezután 
csak oly ételek készítésénél használhatnak, 
hol a tojást az ételbe belegyurják vagy 
belekeverik. Kávéházi iparüzletekben tilos 
a tojásnak napközben való kiszolgálása. A 
rendelet megszegése hat hónapig terjedő 
elzárással és 2000 K-ig terjedő pénzbírság
gal büntetendő.

Kérvény a galíciaiak hazaszállításá
ért. Zircen egy népgyülésen kérvénnyel 
fordultak a belügyminiszterhez, melyben a 
galíciai menekültek sürgős hazaszállítását 
kérik, akik a zirciek szerint is egész nap 
lézengenek, sétálnak, vagy ülnek, most, 
mikor minden embernek három helyett kell 
dolgoznia, és az életet drágítják és elvisel
hetetlenné teszik.

Tűzvész Párádon. A Párád (Heves m.) 
községben levő fürdőlelep a tűz martaléka 
lett. Az egész fürdötelep úgyszólván telje
sen leégett.

60.000 korona egy pár ló. Ennyit 
fizettek legutóbb Pécsett egy pár muraközi 
lóért.

A szóda maximális árát a kormány 
klgr.-ként 64 filkrben állapította meg. A 
lugköét pedig 1 K 20 f.-ben Aztán csak 
lehessen kapni.
* í A fejkvóta. A miniszterelnök kijelentette 
egy nála járt küldöttségnek, hogy ha a 
kukorica termés jó lesz, akkor felemelik 
a fejkvótát.
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Ruhajegyek lesznek. Augusztusban 
kormányrendelet fog megjelenni, amely a 
ruházati cikkek árát szabályozni fogja. 
Ruhát, szövetet csak jegyre adnak.

A na g y  v i l á g b ó l .
Kolera Pétervárott. Pétervárott kitört 

a kolera. Naponkint 1000 halottat jelentenek.
Roosevelt fia elesett. Olasz lapok sze

rint Roosevelt Quintin, a volt elnök legifjabb 
fia Franciaorszagban, mint harci repülő 
elesett.

A zsidók kiűzetése Finnországból. A 
finn kormány parancsot adott ki, mely 
szerint a zsidók, mint idegenek s/.ept. 
30-ig kötelesek elhagyni az országot. Szept. 
30-án túl a zsidóknak élelmiszert nem 
fognak kiadni

Meggyilkolták a volt cárt. „Pravda“ 
szerint jul. 16-an Jekaterinenburgban a volt 
cárt agyonlötté

A Harangszó perselye.
„ A  j ó t é k o n y s á g r ó l  p e d i g  é s  a z  a d a 

k o z á s r ó l  e l  n e  f e l e j t k e z z e t e k ,  m e r t  i ly e n  
á ld o z a t o k b a n  g y ö n y ö r k ö d i k  a z  I s t e n . “ 
Z s id .  l e v .  X I I I . ,  16. v .

Hadifoglyoknak eddig befolyt: 1.50 K 
Újabban adakozott: Győry József Tét 10 K. 

' összesen : 11 50 K.

Ev. nyomdára eddig befolyt: 47 K. 
Újabban adakoztak: Többek adom. Felsö- 
szeli 46 K, Takács Istvánná Tárnokréti, 
özv. Csérnyi Petemé Körmend 10—10 K, 
Kovács Istvánná Alsószeleste, Asbóth Lász- 
lóné Alsószeleste, Asbóth Ferencné Aisó- 
szeleste, A „Harangszó“ olvasói Felsöszeli, 
Berger Lajosné Székesfehérvár 5 — 5 K, 
Nagy Jánosné Tárnokréti 4 K, Dane Juliska 
Beled 4 K, özv. Varga Sándorne, özv, 
Németh Ádamné , Buthy József, Mészáros 
József, Pálfi Sándorné, Csákvári Lajosné, 
Major Eszter, Kovács Jánosné, Buthy 
Ádamné, Fekete Istvánná Beled 2—2 K, 
Hoffer Kálmánné, N N., Csörgics Horváth 
Sándor, Molnár Pál né, Simon Jánosné, 
Hámor Mihalyné, Németh István, Székely 
Mártonne, Bognár Zsuzsánna Beled 1 —1 K, 
Sálic Ferencné, Székely Sándor Beled 
80—80 f. Matis Lászlóné Beled 50 f, 
Némeih Sándorné, Szűcs Lina, Csiti Janos- 
né, Kovács Mihály Beled 40—40 f. Összesen: 
178 70 K.

Szerkesztői üzenetek:
H. I. harctér. A szép költeményeket 

igen köszönjük. — Tiszteljétek a kato
nákat. Verse nemes érzelemből fakadt, de 
kidolgozása nem felel meg tárgyának és 
lapunk mértékének, — Cs. L. Bt. Egyes 
részvényjegyzőket nem közölhetünk, mert 
akkor nevekkel lenne tele lapunk. Szolgáljon 
buzdításul mindenkinek többszöri ismerte
tésünk, felhívásunk és azoknak példája, akik 
már eddig 150 ezer koronánál többet je
gyeztek a létesítendő nyomdára. — Kálmán 
György M. A küldött 150 kor. megérkezett. 
Továbbijuk Körmendre a kívánt nevek 
javara. A nyuglát onnan fogja megkapni. 
— Hű lutheránus Sárvár. Igaza van. Az 
utóbbi években igen-szép adakozások tör
téntek gyülekezeteinkben. Egyébként is 
mutatkoznak az ébredés jelei. Alig tévedünk, 
ha a háború után a vallási élet fellendü

lését és mélyedését várjuk. A nagy rom
lottság helyet ád az erkölcsi megújulásnak. 
Rothadás felett szokott leggazdagabb tenyé
szet fakadni. Romlott korok szokták az uj 
időket elökésziteni. Lehet, hogy jó volna a 
reformáció emlékére 50 éves jubileumokat 
tartani, de a mi egyházunk felfogásával 
ellenkezik az ünnepek szaporítása Nekünk 
minden napunkat ünnepi érzéssel kell leél
nünk és minden munkánkat Isten kegyelmén 
való örömmel és hálával kell végeznünk. 
Igen örülünk, hogy vannak, akik egyházunk 
nagy alakjait annyira ismerik és egyházunk 
sorsa iránt ennyire érdeklődnek. Levelet jól 
eső érzéssel olvastuk. Szeretettel köszöntjük.

Ol v as su k  a bibliát
Hol biblia a hAzban nincs.
H iá n y z ik  o t t  a  l e g f ő b b  k i n ő  
T a n y a i  a  s á t á n  ü t ö t t  o t t ,
D e  I s t e n  n e m  l e l  h a j l é k o t

Julius 28. vasárnap, Luk. 10, 1 -1 2
9 29. hétfő, „ 10, 13—20.

30. kedd, „ 10, 2 1 -2 4
31. szerda, „ 10, 25-37 .

Aug. 1. csütört, „ 10, 38—42.
2. péntek, Zsolt. 63, 1—9.
3. szombat, Phil 3, 12—14.
4. vasárnap, Luk. 11, 1 -8 .

n 5. hétfő, „ 11, 9—13
6. kedd, „ 11, 14—28.

n 7. szerda, „ 11, 29—36
8. csütört, „ 12, 1 — 12.
9. péntek. I. Tim. 6 6—12

9 10. szombat, Préd. 5, 9 -1 5 .

H iv a ta lo s  és  k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l  , 
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  1 0  f i l l é r .  
E g y  XU o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  12  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e té s n é l  1 0  %> e n g e d m é n y .

H o s s z a b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
e g y h á z b ó l  k ö z lü n k ,  a h o l  n a 
g yo b b  s z á m a  e lő f i z e tő n k  van  
és  e g y -e g g  n é v  d i j a  6  f i l l .

A h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Katonák, tanulók részére 127 ma
gyar és 120 német vallásos hazafias 
és legújabb temetési énekeket tartal
mazó részben kottás

Kis Énekeskönyv.
Könnyen zsebretehető és úgy a 

magyar, mint a német istentiszteletnél 
használható. Egy katona ezt írja: 
»Értékesebb ajándékot nem kaphattam 
volna. A nóta nálunk olyan, mint a 
falat kenyér. A sok szép és komoly 
vallásos és hazafias dalokból napon
kint éneklünk. A dal elfeledteti fára
dalmunkat és felkelti reménységünket.« 
2 korona 10 fillérért megrendelhető 
szerzőnél, Vértesi Zoltán ev. lelkész
nél Magyarboly Baranya m.

A közönség köréből.
Annak bizonyságául, hogy milyen fontos 

dolog a szórványoknak vallásos lappal való 
ellátása, egyik olvasónk leveléből közöljük 
neve elhagyásával a következőket*

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Mi itt szintén a szórványos hívek 

közé tartozunk, kiknek egyedüli vi
gasztalójuk a. kedves Harangszó : És 
ebben a nehéz időben szinte nélkü- 
lözhetelennek bizonyult nálunk, mert 
a rossz vasúti közlekedés miatt Isten 
házába nem mehetürk, mert Ara- 
nyosmaróton még nincs Istenháza, mi 
tehát nyilvános istentiszteleten nem 
meríthetünk vigasztalást és erőt, a 
mai gondteihes napok elviselésére, 
egyedül ez a kedves lap ami nekünk 
erőt vigasztalást hoz és megtanít bé
nánkét remélni és megtanít Istenhez 
hogyan kell folyamodni, mert ezek a 
fájdalommal teli napok szünet nélkül 
Istenhez ösztönöznek bennünket. Bi
zony szégyen megvallani, de sokszor 
már leroskadni éreztem magam a sok 
fájdalom és nagy nélkülözés miatt, de 
akkor mindig megérkézett az az ál
dott Harangszó, mely uj erőt és ki
tartást hozó tartalmával engem is 
megtanit bízni. A fájdalom minden 
felől érint, mert drága jó férjem már 
negyedik éve orosz fogoly és már 
10-ik hónapja nem tudok felőle sem
mi hirt . . Alig van erőm ezt a ne
héz feladatot elviselni, ami férjem 
nélkül rám szakadt; neki köszönhe
tem, hogy a Harangszó hoz nekem 
vigasztalást, mert ő rendelte meg 
mikor még idehaza volt. Szives elné
zésért esedezve maradok Isten szent 
akaratában megnyugodva alázatos 
hive. *

Mi is szóljunk!
»Klerikális hecc Münchenben« cim 

alatt adott nemtetszésének gúnyos 
hangon kifejezést az »Az Est« cimü 
napilap, mert a keresztyén erkölcsi 
érzés szót mert emelni az erkölcsi 
métely ellen; »A nőstény ördög» ci
mü hírhedt színdarabnak Münchenben 
szándékolt ismételt előadása ellen, 
amely a házasságot csúfolja ki. Kü
lönösen azt fájlalja a nevezett lap, 
hogy az ottani kath. sajtónak és szó
széknek erélyes tiltakozása eredmény
nyel is járt és a színdarabot nem 
adhatták többször elő.

Azt hiszem, minden komoly evan 
gélikus hivünk felháborodással olvas 
minden ilyen ferdítő szándékú közle
ményt és szívesen adózik elismeréssel 
az illetékes tényezőknek ezen harci
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siker alkalmából, amely közös ellen
ségünk : a bomlasztó érzékiség ter
jesztői ellenében vivatott ki. -  Vajba 
minél többen hallhatnánk tiltakozó 
szavunkat minden erkölcsi merénylet 
ellen, amely már nemcsak a nagyok, 
hanem a zsenge korúak szivjóságának 
megrontására is irányul.

Vajha ne olvasnánk néma hallga
tással az olyan közleményeket, mint 
aminő hetekkel ezelőtt ugyancsak azon 
lap hasábjain megjelent Tóth János 
volt belügyminiszter mozi film sza
bályzatának tervezetere a leggunyo- 
sabb kritika hangján. A lap szerint 
az erkölcsi szempont ne\e séges együ- 
gyüség.

Minden lelkiismeretes szülőnek leg
több gondot okoz a nevelésben a 
mozik romboló hatásának ellensúlyo
zása. Németországban és másutt 
rendezni kellett már ezt az ügyet. 
Csak nálunk nem szükséges a neve
zett lap szerint.

Miért? Mert a mozi — úgymond 
— a legolcsóbb gyermekszórakozás 
(mellékes, hogy jó-e) és nagy hasznot 
jelentvén egy >magyar müipari vál
lalatnak«, nem szabad azt fejlődésében 
akadályozni a film-cenzura által.

Tehát a pénz beszél, a közönség 
olvas. Így születik a téves közvéle
mény, amelynek helyreigazításáért 
minden jó érzésű embernek síkra kell 
szállania.

Üdv a bátraknak ! r c

P á l y á z a t .
A' győri ev. belmissziói egyesület 

megújítja a m. évben hirdetett pályá
zatát egy konfirmációi tankönyvre. 
A könyv egyházunk tanait ne száraz 
fogalmi meghatározások alakjában 
közölje a gyermekekkel, — de adjon 
azoknak életet a Krisztus személyében, 
tanításában, tetteiben. — Legyen a 
könyv Utravalö a konfirmált gyer
mekeknek az élet veszélyes utaiban.

Az abszolút becsű mü jutalma 
ezer (IOOO) K. A pályadijat nyert 
m-unka a győri ev. belmissziói egye
sület tulajdona marad, mely kiadásá
ról is gondoskodik. A pályamunkákat 
1919. évi február 1-ig kell beadni 
alulírottnál.

Qyőr, 1918. jul. 1.
Pálmai Lajos

esperes.

Evang. tanitóné házvezetőnői állást 
keres, hova 3 éves hadiárváját is 
magával vihetné. Cim a kiadóban.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL
együtt bérmentve szállít 6 kor. 
ellenében N agy F erenené

B a k on yszen tlá sz ló .
1- 10.

Jó könyvek!
Antal G. : A eályarab szabadító Ruyter . . — 80
Albert J. : Túl az óperencián (rnexeín . . .  1 K)
Babay K : Nádfődeles házak alatt . . . .  180
Borsos 1 : A pályái abok története . . L80
Czipott G. : Csendes órák (háborús). . . .  10

„ „ Gyászos mezők, két ezred éven
át vérző város . . . .  . . . .  - '2 0

Csengey G. : Vallásos költemények . . . .  1' —
Csite K. : Az én m úzsám ..................................... 2‘—

„ . A z  á r u l ó ...............................................T 2-—
„ ., Árva l i b 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 pályarab . . .  — 10
Gapyhy D. : Mária n ő v é r ............................................l ’kO
Gyurátz F. : Hitoltára (im ádságos könyv) . 2*50

„ . Hősök k o r a ............................................ 180
Hamvas J : Mesés történetek . ' ..................... 180
Kapi B : A boldogság k ö n y v e .......................... 1 80

„ „ Patikáriusék b ib liá ja ...........................— ’10
„ „ Palfy J ó z s e f ............................................ —-30

Kovács S. : Két vértanú a XVII. szazadból . —-10
„ „ Bocskay I s t r á n ..................................... —.30

Masznyik E. : Képek az ókori kér. egyház
tö r té n e té b ő l.....................  . . . .  180

M asznyik E. : L u 'her aranymondásaiból . . —-80 
Payr S. : Hárfa hangok (vall. költ.) . . . .  ?

„ „ Fabry G e r g e ly .......................................C —
„ „ Mária D o m tty a .......................................—-20
„ „ Erdősi János reform átor . . . .  . —-30

Pethes J. : M elanchton é le te ................................—-80
Pósa L. : Arany liget ikölteményeki . . . .  180
Sántha K. : Zsivora György a nagy ember

barát .......................................................... —-20
Stráner V. : A biblia az élet könyve. . . .  180
Szabolcska M. : Áhitat-Szeretet (költeményein 3 —
Szalay M. : A nagy országúton (költem.) .. . 2.—

„ „ Guszti (vidám történetek( . . .  160
„ „ Nótaszó a tábortűznél (háborús

d a lo k ) .......................................................... —-20
Szeberényi L. : Luther é le te .................................... —••40
V argha Gy.-né : Dicsőség Istennek (költem.) 2-40 
Zsilinszky M. : Székács József püspök é le te . —-40 

„ „ Kermann Dániel püspök élete — -80
Az itt felsorolt könyvek kaphatók Wel- 

lisch Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon (Vas m.).

Külön füzetben is megjelent
Szalay Mihály

MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden összefoglaló nép
irat, amelyet a dunántúli 
egyházkerület 1 díjjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre úgy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ára 30 fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér.

Megrendelhető Wellisdi Bélánál Szent- 
gotthárdon (Vas-m.)

Hirdessünk a „flarangszó“ -ban!

Oroszországból hazatért hadi
foglyok közül tud-e valaki Pdczek 
Sándor közlegény, Lager zu Kasan 
D. 6 , Qub. Kasan, hadifogolyról ? 
Értesítést kér Póczek Sándorné, Kör
mend. 2—2.

Rendelje meg*
Csite Károlynak “ r„a!tábLfPt
kiadású, diszköiéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál es vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak :
Ára ajánlott küldéssel:

Ami a menybe köt . . 3 60 K.
Mi a haza ? . . .  . 3 60 >
Itthon................................... 3 60 >
A gyermekszív könyve (I, Kölnt) 3 60 > 
A gyermekszív könyve (II. KÖM) 3*60 »
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél, 
postai küldéssel és csomagolással 16 
korona. Megrendelhető Csite Károly

nál Körmenden, (Vas m.).

S Á N D O R . F E R E N C Z

KÖRMEND.

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

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

bérmontve. 3
Számtalan elismerő bizonyítvány.

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 :

S z a l a y  Mi h á l y  Lovászpatona (Veszprém m.) 
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E lő f iz e té s i  A ra 8 6  s z á m r a  k ö z v e tle n  k ü ld é s s e l  4  K 8 0  T, c s o p o r t o s  k ü ld é s s e l  4  K. K é z ira to k  L O V Á S Z P A T O N Á -ra  (V e s z p ré m  m e g y e ) , e lő 
fizetési dijak. re k la m A c Ió k  a  H A R A N Q 8Z Ó  k ia d ó h iv a ta lá n a k  K Ö R M E N D -re . k ü ld e n d ő k .  Előfizetést e lfo g a d  m in d e n  ev. le lk é s z  és ta n í tó .

„A m i  m i n d e n n a p i  k e n y e r ü n k e t  a d d  m e g  n é k ü n k  m a . “ ( M á t é  6. II.)

T A R T A L O M :  Szalay Mihály: Márá vizeinél. (Vers.) — Németh Károly: Az uj kenyér. — A hadi adó. — A háború és a 
politikai élet eseményei. — Br. Poclmaniczky Pál: Ziegenbalg Bertalan. — Okszerű földművelés. — Gyermekvilág. — T á r c a .

Csite Károly: Kancsi Jankó szőllője.

.3j Iára vizeinél..
M á r á  oizeinc'l s ír u n k , m in t Izrael,
R e ré th in k  leoere, e ln yelő  s ir a ta g .’ 
H iú n k ra  k iseren  rek en szem  nem  f ig y e l,  
U sa k  az e s iü n k -r á r é , rán k  csik erg é  oadak .

F a te ru n k  fegya d ez , a láb u n k  resk ad ez, 
U ren k el tüzes szé l a sza lja , sz ik k a sz tja ,  
^ z e m ju  sze m ü n k  elő li a h á n y  ér fak ad ez, 
M in d n ek  jpalálesan k eserű  a babja.

k eser ű ség é tő l, £a sek á  k e ll in n u n k ,
Ú g y  érezzü k , pegül m egszak ad  a le lk ü n k . 
L edig m ég n ag y  u i rár  s  ha e legei s ir tu n k ,  
Ú jra neki oágpa m in d  iecább kell m en n ü n k .

M a is  a h it fáján fak ad h at csa k  ere, 
E z t k e ll e ro e ssá g u l a Rabokba r e i n i : 
íg y  lesz  a r iz  édes, a k ereszt tű rh ető ;  
íg y  in d u lh a tu n k  el szeb b  jepet k eresn i.

Szalay Mihály.

flz uj kenyér.
Megértük az uj kenyeret; nem úgy, 

ahogyan gondoltak és vártuk. Nincs 
béke. És hogy nincs béke, az meg
keseríti a szánkban a falatot. A kü
lönbség csak annyi, hogy hat hete 
még sok háznál nem volt kenyér, 
ma ellenben akad — egy kevés. Egy 
esztendeig zaklatták és szidták-hord- 

: ták a termelőket, mig végre odaju
tottunk, hogy a gazda hombárjából 
akkorra szedték ki a lisztet, mikor 
neki gyürkőzőtt a legnehezebb mun
kának, az aratásnák, mikor verejté- 

: kezett hajnáltól éjszakáig. Bámulom 
azt a türelmet, azt a beletörődést, 
amellyel a magyar földműves a 
legkedvezőtlenebb körülmények kö
zött, léptennyomon gyötörve, kínozva, 
gazdasági munkájában hátráltatva, 
s megérdemelt jutalomtól sokszoro
san elütve, nélkülöző családtagjaival, 
koplaló barmaival dolgozott, dolgozott, 
hogy legyen uj kenyér. Sokszorosan 
hallottuk már, hogy a földműves 
osztály a nemzet gerince. Látva, hogy 
ez a gerinc nem roppant össze a

múlt termelési esztendő alatt, meg 
kell állapítanunk azt is, hogy a 
földműves osztályban óriási lelki 
erők is lakoznak, melyeket nem 
méltányolt eléggé sem az állam, sem 
a társadalom. A falusi nép a mostoha 
gyerek sorsában élt és él.

Lehet, hogy mi, falusiak, nem 
tudjuk áttekinteni a helyzet nehézsé
geit ; nincs kellő mértékünk a megol
dandó feladatok nagyságának becs
lésére. Annyit azonban mégis tapasz
talunk, hogy egyebek mihelyt fel
szisszennek, azonnal megtörténnek a 
lépések, hogy hiányaik pótoltassanak ; 
a falu népe ellenben csak az 
esetben értesül a felsőbbség létezésé
ről, ha valamijét viszik, hol gabonát, 
hol lisztet, hol sertést, hol zsírt, hol 
lovat, hol szekeret, hol marhát, hol 
szerszámot, — hol pedig katonát.

Éppen, mert a helyzet teljes átte
kintése nem áll módunkban, tartóz
kodunk a közélelmezés bírálatától. 
Csak egyszerűen felemlítjük, hogy 
voltak családok, akik tél idején 
takarékoskodtak a lisztkészletükkel, 
nem élték fel a rendeletek szerint
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őket megillető adagokat, hogy a 
nehéz munka idején, tavasszal és 
nyáron jobban táplálkozhassanak. S 
mi történt? Tavasszal elvették tőlük 
azt, amit a maguk szájától vontak 
meg, amit a maguk gyomrán takarí
tottak meg. Felemlítjük, hogy a ser
téseket soványan kellett tavaly ősszel 
leőlni, zsir nem volt, és mégis zsírt 
rekviráltak a községekben. Felemlítjük 
azt is, hogy jóllehet a petroleumfor- 
rások már Galíciában is, Romániában 
is nekünk termelnek, a falukon nincs 
világitó anyag, s ha valaki a család
ban beteg, egy éjjel két-három szál 
füstölgő, bűzös gyertyát égetnek el, 
darabját-egy koronával fizetve,, ha 
ugyan kapnak gyertyát is.

Ez az oka, hogy habár itt az uj 
kenyér, nem örülünk neki annyira, 
mint azt várni lehetett volna. Az 
Isten jó volt, a föld megadta termését, 
de az emberek elrontják, ami jót 
Isten ád. Tudjuk, hogy maga a háború 
egy nagy igazságtalánság. Tudjuk, 
hogy a háborúban igen különböző 
mértékben jut ki a szenvedésből az 
egyeseknek. Tudjuk és azért türiink. 
De a kormányhatalom is gondolja 
meg, hogy egyik feladata éppen abban 
áll, hogy a háborúval járó igazság
talanságokat lehetőleg megszüntesse, 
s gondoskodjék arról, hogy annak 
is legyen kenyere, aki a kenyeret 
termeli. A magyar földműves imád-

Tárca.

Kancsi Jankó szöllöje.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Kancsi Jankó felkötött karral kö
szöntött be egyik tavaszi estén Csiza 
Gergőhöz.

— Egy kis szivességre kérlek, 
Gergő. Légy szives, mesd meg a 
héten a szöllőimet! Olyan szerencsét- 
lenül jártam, hogy tehetetlen vagyok

I minden dologban. Egyik ökröm úgy 
I hozzá csapta szarvát a jobb karom- 
1 hoz, hogy tán el is tört benne a 
I csont. . .

— Szívesen megteszem, testvér. 
Miért is ne segítenék rajtad, ha már

I bajban vagy.
I — Köszönöm, Gergő, igen köszö- 
\ nőm! Meglásd, nem leszek érte há- 
\ladatlan. Jövő hónapban megellik 
legyik disznóm, egy malac a tiéd lesz. 
VEzt én mondom neked : Kancsi János. 
jAmit pedig én mondok, az szent 
igaz, — ütögette Kancsi büszkén a 
mellét.

kozó és dolgozó keresztyén. A min
dennapi kenyérért is imádkozik, dol
gozik egyaránt. »A mindennapi ke
nyerünket add meg nekünk ma.« 
Nemcsak a maga kenyeréért, vala
mennyiünk kenyeréért imádkozik és 
dolgozik. Reméljük, óhajtjuk és kí
vánjuk, hogy az uj kenyér, a mi 
kenyerünk, a termelő kenyere is lesz 
s a falusi gyermekek nem lesznek 
kénytelenek a jövő aratáskor házról- 
házra koldulni kenyérért.

Németh Károly.

Nemes gondolkodás. I. P to lem eus 
egyptom i király azt  vallotta, hogy nem a 
nép  él az ura lkodóért ,  hanem  az uralkodó 
a népért .  Mikor egyik ba rá t ja  azt mondta,  
hogy egy királynak több  fénnyel kell m agát  
körül venni, igy f e le l t : „Egy fe jede lem  akkor 
nagy igazán, ha nem  m agát,  hanem  népét  
gazd ag ít ja .“

A hadi adó.
A háború kiadásainak fedezésére, 

az árvák, rokkantak segélyezésére s 
a károk pótlására szükséges összeg 
nek jó részét csak adóból tudja az 
állam előteremteni. Az adósságból 
valószínűleg marad a következő nem
zedékekre is, mert a mai nemzedék 
nem bírja magát teljesen kitisztázni; 
de jogos is, hogy a teher egy része 
a jövő nemzedékekre háruljon, mert 
nem csak magunkért, hanem az ő

A szőllő metszés megtörtént, vala
mint megellett Kancsi Jankó disznója 
is, még pedig nem kevesebbet kilenc
nél. Igaz, hogy a kilencedik malac 
nem volt életre való: harmadnapra 
ki múlt az árnyékvilágból. Hanem a 
többi annál jobban gyarapodott. Há
rom a piacra került belőle pecsenyé
nek az éhes városi nép gyomrába, 
öt pedig megmaradt növendéknek a 
gazda számára, mert hát Gergő hiába 
várta a megígért malacot. Kancsi 
úgy megfeledkezett róla, mintha soha 
hírét sem hallotta volna Csiza Ger
gőnek.

Végre Gergő maga érdeklődött a 
malac iránt.

— Jaj, pajtáss, bocsás meg! — 
csóyálta Kancsi nagy sopánkodással 
a fejet — Igaz, hogy megellett már 
a disznóm, de az a malac, amit 
neked szántam, megdöglött. . . Hanem 
megállj csak, Gergő, nem feledkezem 
meg azért rólad; Majd ha jó termést 
ád az Isten szőllőböl, adok három 
csutora bort.

Minthogy mindennek eljön lassan- 
kint az ideje, beköszöntött végre a 
boldog szüret napja is. Kancsi Jan -

fenmaradásukért, biztonságukért és 
boldogulásukért is hozzuk vérben, 
pénzben, lelki, testi erőfeszítésben a 
szinte emberfeletti áldozatokat. Az 
adósság nagy részét mégis nekünk 
kell letörleszteni, még pedig lehetőleg 
minél előbb, már csak a kamatok 
apasztása végett is.

A kormány állandóan foglalkozik 
ezzel a nagy és nehéz kérdéssel. 
Pénzügyi szakemberek javaslatokat 
készítenek, utakat, módokat ajánlanak. 
A helyes megoldástól függ jórészt 
hazánk gazdasági helyzete s pénzünk 
értékének emelkedése, amiből követ
keznék a drágaság csökkenése.

Igen fontos a vagyonnak minél 
pontosabb megállapítása, mert csak 
igy lehet a terhet mindenkire arányo
san elosztani. Legnehezebb a pénzben 
álló vagyont kipuhatolni. Ez a mega
dóztatás elől sok utón elszökhetik, 
vagy a láda fenekére, sőt ideig
lenesen a föld alá is bujhatik. De 
ha a takarékpénztári betéteknek egy 
részét mindjárt a takarékpénztárakban 
lefoglálja az állam, a részvényeket 
mai értékük szerint veszi számba, a 
kötvényeket, adósleveleket és papiros 
pénzeket lebélyegzetlen okmányok és 
bankók érvénytelenek: napfényre ke
rülnek a szökevények és bujkálok is. 
Természetesen számba kell venni a 
kereskedők künn levő követeléseit 
is, mint vagyonuk sokszor nagyon

kónak termett vagy negyven akó 
bora, noha másfél akóra való mustja 
elfolyt.

— Jaj jaj. Gergő testvér, milyen 
nagy szerencsétlenség ért! — panasz
kodott nagy siránkozással Csizának. 
— Tönkre vagyok téve: elfolyatta 
az ügyetlen asszony a sok, jó mus
tomat, legalább is felét a termésnek. . . 
Micsoda nagy kár. . . micsoda tömén
telen nagy kár! . . .

— Értem, Jankó, értem: elfolyt, 
elveszett az én három csutora borom, 
akárcsak a malac !. . .

Negyven akó borral sok-sok em
bergyártotta nagy kulacsot tele lehet 
töltögetni, ellenben Isten teremtette, 
eleven, feneketlen kulacsot már jóval 
kevesebbet. Jó példa rá Kancsi Jankó 
és a kedves hitestársa, akik minden
áron azt akarták bebizonyitanyi, hogy 
mindaz igen elfér az ő feneketlen 
kulacsukban. Ez okból Jankó minden 
Isten áldotta napon elballagott a szől- 
lőhegyi pincébe, kulácsokkal bőven 
felszerelve, amiket mind teletöltőge- 
tett s ilyenkép kívül belül megterhelve 
botorkált aztán késő esténkint haza
felé.
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is számot tevő részét.
Fölmerült az a vélemény is, hogy 

aki nem birja adóját pénzben leróni, 
adhat helyette megfelelő földbirtokot. 
Nagy birtokosokra nézve ez a meg
oldás temetes gondtól való szabadu
lást jelentene. Bizonyos, hogy az 
adó igen terhes lesz s eladósodott 
birtokokra végzetesen nehezülne, ha 
pénzben kellene leróni Azért is he
lyeselhető a földdel való adózás, mert 
‘gy az állam könnyebben parcelláz
hat egyes birtokrészeket a rokkant és 
vagyontalan katonák számára, ami 
szintén szükséges és szándéka is a 
kormánynak.

Illetékes helyen többször kijelentet- 
ték, hogy hadikölcsönkötvénnyel is 
lehet adót fizetni. Ez egyrészt az 
adózóra, másrészt az államra nézre 
célszerű. Az adózó kötvényét pénz 
gyanánt adhatja tovább, tehát nem 
marad ebbe fektetett vagyona lekötve, 
az állam pedig minden átvett köt
vénnyel törleszti azt az adósságát, 
amellyel polgárainak tartozik. Külön
ben is a hadikölcsön az államnak 
igen drága kölcsöne, amitől őröl, ha 
minél előbb szabadulhat.

Sok szó esik a hadi nyereség meg
adóztatásáról. Egyesek a képviselő
házban a hadi nyereség 80 85 szá-.
zalékának elvételét kívánták. A pén
zügyminiszter a pénzügyi bizottságban 
azt mondta, hogy az erről szóló

törvényjavaslat csak az őszre készül 
el, tehát részletesen nem nyilatkoz- 
hatik róla, de a hadi nyereség meg
adóztatásánál elmegy 60 szászalékig
is.

Teljesen jogos követelés, hogy a 
háborúban keletkezett vagyon a há
borús költségekből többet viseljen. 
Míg egyesektől a háború vagyont, 
időt, egészséget, életet elvett, mások
nak soha nem remélt vagyont jutta
tott. Álljanak elő tehát, akik eddig 
hátul voltak és mások verejtékének, 
vérének hasznát látták. De mivel 
egyik vagyon tisztességes utón, meg
érdemelt és megszolgált jutalomképen, 
vagy csupán a viszonyok és értékek 
változása folytán gyarapodott, a má
sik ellenben uzsorával, árdrágítással, 
a tisztességtelen alkalmak lelketlen 
kihasználásával keletkezett, jogos, 
hogy amaz kisebb, emez nagyobb 
százalék terhet viseljen, sőt ez utób
binak elkobzásával sem követne el 
az állam nagy jogtalanságot. szm.

DEÁK FERENC KÉT NYILATKOZA
TA : Kockáztathatunk mindent a hazá
ért, de a hazát kockáztatni néni szabad.

Jobban tudom szeretni hazámat, 
mint gyűlölni ellenségeinket.

A n y o m d a  r é s z v é n y e k  u t á n  
j e g y z e t t  ö s s z e g e k  K ö r m e n d r e  
( V as  m .)  k ü ld e n d ő k .

— Nem tudom, hogyan történt 
aztán a dolog? Az az egy bizonyos 
hogy az egyensúly-törvényét nem 
tarthatta be Jankó egyik estén, mert 
máskép nem tudták volna a kulacsok 
úgy földhöz csapni, hogy a jobb 
kara teljesen eltört.

Egy szó, mint száz, a következő 
tavaszon ismét szőllő metszőről kel
lett Kancsinak gondoskodni. Beteg
ágyához hivatta Csizát.

— Tett meg, Gergő, most is! Az 
Isten is megáld érte. . Meglásd, 
megszógálom neked I Olyan malacot 
adok, hogy még a szüved is nevetni 
fog örömödben . . .

— Szívesen megtenném, János 
pajtás, de lásd, csupa bincsók a 
kezem... Hanem, tudod mit? Aján
lok valakit. Olt a Csinkó Csicsó, 
szívesen megmetszi a szőllődet. S 
minap igen kötötte az ebet a karóhoz, 
hogy ő igen érti a szőllőmetszést . .

— Tudja Isten... nem szeretek 
Csicsóval semmiféle dologban közöl- 
ködni. Igen hepcivis, goromba, zsi- 
vány ember. . . *Dehát ha máskép 
nem lehet! . . .

Így került a szőllőmetszés Csicsóra. 
Kancsi neki is — kénytelen, kel
letlen — Ígéretet tett a malac irá
nyában.

— De aztán a csikorgóját, meg
mondom, hogy nem fizet ám ki kend 
engem holmi hitvány malaccal! Érti 
kend ? ! — csapott Csicsó öklével 
olyant a Kancsi ágya szélére, hogy
a szuette, rozoga ágy nagyot roppant I 
s leszakodt Kancsi alatt.

Miért, sem ? Nem tudhatom az 
okát, Kancsi disznója most csak 
hármat ellett. Dehát az bizonyos, 
hogy annál szebbek, nagyobbak voltak 
a fehérszőrü, falánk állatok. Oly 
rohamosan növekedtek, mint a jó 
májusi erőtől a réti fü.

— Dejszen nem látsz Csinkó 
ezekből malacot. Neked fiazott a 
disznóm, — gondolta Jankó magában 
ravaszul mosolyogva.

De nem sokáig mosolygott. Csicsót 
látta szűrös szemmel, ölles léptekkel 
az udvarába befordulni. Még csak 
a félre csapott kalapját sem billen
tette meg. Egyenest a disznóólnak 
tartott.

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A német hadvezetóségnek az a 
lépése, hogy a Marneig előnyomuló 
fonalat hátrábbfekvő területre vonta, 
meghozta eredményét. Foch tábornok 
tervei szerint főleg az amerikai csa
patok egyre-másra intézik rohamaikat 
eredménytelenül a németek vonala 
ellen. Tizenötszörös hullámokban ro
hamoztak az amerikai csapatok és 
igy érthető, hogy a német ágyú és 
gépfegyver tűznek bőséges aratása 
volt. Ä frontnak hátrább helyezése 
biztosította a német arcvonal épsé
gét. Legerősebb a német ellenállás 
Soissonstól délre és nyugatra, úgy 
hogy Soissons az a pillér, amelyre 
a németek hátsó védelmi vonala tá
maszkodik.

Hindenburgnak visszafelé tett lé
pése nagy izgatottságban tartja az 
antánt hadvezetőségét. A franciák a 
németek visszavonulását nem tekintik 
saját győzelmüknek, hanem inkább 
csapdának vélik, amely mögött egy 
újabb csapás előkészítése rejtőzik.

Az olasz harctér jelenleg tüzérségi 
tevékenységre szorítkozik. Albániában 
vitéz katonáink győzelmesen haladnak 
előre. Mint mindig, ezúttal is a ma
gyar ezredek vannak megdicsérve. 

*

Következő percben már ölében 
visított az egyik malac, még pedig 
a legfejlettebbik. Vitte magával.

— A kutya csikorgóját magának ! 
— kiáltott vissza az utca ajtóból 
szörnyű nagy haraggal. — Ez a 
becsület?!... Másoktól kellett meg
tudnom, hogy meg van már a malac. 
Még csak meg sem üzeni, hogy jöj
jek érte !. . .

Kancsi ijedtében s tehetetlen indu
latában hebegve kiabált valamit. A 
bot bunkós vége azonban még csak 
azután következett: nem termett az 
őszön fél akónyi bora sem. Csicsó 
annyit értett a szőllőgondozáshoz, 
metszéshez, mint a jégeső a gabona 
neveléshez.

Láttam hiú voltát emberi dolognak, 
hamari feíhágtát, hamar estét soknak; 
Királyok elestét. birodalmak vesztéi; 
Diadallal kezdték, cudarul végezték.

Arany.

Annak a célnak nagyságában 
amit maga elé tűz, áll magánam 
az embernek is nagysága.

Luthard (nagy német tudós).
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A háború ötödik évének első napján 
Vilmos császár a német néphez, a 
hadsereghez és tengerészeihez kiált
ványokban fordul A német néphez 
intézett kiáltványában legérdekesebb 
az a rész, amely a császár bék^- 
készségéről szól. Semmit sem mu
lasztottunk el — írja — hogy a békét 
az elpusztitott világba visszahozzuk. 
Az ellenséges táborban azonban még 
az emberiség hangja nem talált meg
hallgatásra.

A francia munkásság egy izgal
makban nem szűkölködő kongresz- 
szusán elhatározta, hogy az antánt 
háborús céljainak revizióját követeli. 
Azokat a szociális vezéreket, kik a 
kormány erőszakos pilitikáját helyes
lik, megbélyegzi s tiltakozik, hogy az 
antánt Oroszország belügyeibe bele
avatkozzék.

Kievben meggyilkolták a német 
katonai helytartót, Eichorn táborszer
nagyot. A gyilkosság politikai oka 
ugyancsak az, mint Mirbach gróf meg
gyilkolásánál. Az elfogott tettes be
ismerte, hogy egy moszkvai szervezet 
küldte, amelynek tagjai ugyanazok 
az emberek, akik Mirbach grófot is 
halálra Ítélték. Az antánt által föl
bérelt és föllázitott baloldali szociális 
forradalmárok követték el az újabb 
merényleteket is, akik abban a bal
hitben élnek, hogy megállíthatják ke 
létén az események fejlődését, a breszti 
békeszerződést visszacsinálhatják.

A magyar képviselőházban jelenleg 
a katonák ügyét tárgyalják. A főren
diház a választójogi törvényjavaslatot 
változatlanul elfogadta. Újabban a 
horvátok kellemetlenkednek. Még a 
honvédségnek magyar királyi jellege 
ellen is tiltakoznak. Szomorú tüne
tek . .

Apád átkozódása,  anyád sírása  ostort  
fonhat  nyakadra. Közmondás.

az első evangélikus misszionárius 
élete. (1683—1719.)

Irta: Br. Podmaniczky Pál.
VI.

Atyám, akiket nékem adtál, akorom, 
ahol én vagyok, azok is én velem 

legyenek. János 17. 24.
Ziegenbalgot sokszor megvádolták, 

(hogy rajongó ember, ki kegyeskedő 
Érzelmeken légvárakat épit. A tran- 
kebári munka ép az ellenkezőjét bi- 
lonyitja. Ziegenbalg bölcs előrelátás
u l kezdettől fogva gondoskodott róla,

hogy a tamul keresztyén egyházban 
minden ékesen és szép rendben foly
jék. A tamul keresztyén gyülekezet
nek határozott szervezetet adott, fo
kozatosan fejlesztette az iskolákat. 
1716 okt. 25-én szemináriumot ala
pított, hogy abban tamul keresztyén 
tanitókat s később lelkészeket képez
zen. Trankebárt lassankint a missziói 
munka középpontjává tette. Gondosan 
őrködött affölött, hogy a keresztségre 
jelentkezők igaz lelkiismeretes előké
szítés után részesüljenek a szent ke- 
resztségben. Az előkészítési oktatás 
néha egy évnél is hosszabb ideig tar
tott. Nagy józansággal oldotta meg, 
legalább egyelőre, az indiai missziói 
munkának egyik legkényesebb kérdé
sé t: összeegyeztethető-e a keresz- 
tyénséggel, hogy az emberek, egy 
Isten teremtményei, egy megváltó 
megváltottai egymást maguk építette 
válaszfalakkal különítették el egy
mástól? Bizonyságot tett a kasztrend
szer oktalan és kárhozatos voltáról, 
ostorozta benne azt, ami bűn, de ó- 
vatos kézzel nyúlt ahho\ ami benne 
nemzeti hagyomány. Nem rajta múlt. 
hogy a nagy kérdést véglegesen meg 
nem oldotta. Érezte, talán tudta is, 
hogy erre Indiában csak az a nem
zeti újjászületés lesz képes, amelyet 
az evangélium megújító ereje fog 
végbevinni. Éppen ezért nem idegen
kedett attól, hogy a trankebári temp
lomban, legalább egyenlőre, külön 
üljenek a különböző kasztok képvi
selői. Világosan látta azt is, hogy a 
misszió akkor tekintheti majd befeje
zettnek munkáját, ha megalakul a 
tamul evangélikus nemzeti egyház. 
Ezért épített mindjárt az első megté
rések után templomot a tamul gyü
lekezet számára. Itt tamuljai tamul 
módra rendezkedhettek be. Padok he
lyett földre terített gyékényeken ültek, 
mint otthon. Tiszteletüknek, áhítatuk
nak tamul módon ádtak kifejezést. 
Ziegenbalg tisztában volt vele, hogy 
a nyelvében, szokásaiban, szerveze
tében idegen tamul kereszténység nem 
teremtheti meg azt a tamul nemzeti 
egyházat, amely egyedül alkalmas arra, 
hogy az egész nemzetet áthassa az 
evangélium kovászává.

1717. február °-én nagy ünnepe 
volt az akkor már tekintélyes számú 
trankebári evangélikus gyülekezetnek. 
Uj templomának alapkövét tették le. 
Ziegenbalg I. Kor. 3. 11 alapján pré
dikált: Más fundamentomot senki sem 
vethet azon kivül, amely vettetett, 
mely a Jézus Krisztus.« Másfél év 
múlva elkészült a templom, a melyet 
1718, okt. 11-én fölavattak.

Ziegenbalg Bertalan,

A mikor Ziegenbalg a nagy napon 
hirdette az igét s a gyülekezet öröm
től ragyogó szemekkel figyelt reá, 
senki sem sejtette, hogy az ur hűsé
ges szolgája mily szomorú szivében. 
A 35 éves ember érezte, hogy már 
közel az a nap s az az óra, amely 
elhívja őt szeretett tamuljai köréből.
1719 elején ágynak esett. Testének 
lappangó betegségei előtörtek A sok 
sok munkától megviselt, az indiai 
nap hevétől elsorvasztott szervezete 
nem tudott megbirkózni a többféle 
kórral. Február 23-án ütött számára 
a halál órája A misszió vezetését 
átadta legkipróbáltabb munkatársának, 
Gründler Ernőnek. Utolsó perceiben 
az Ur Jézusnak ezekkel a szavaival 
erősítette lelkét: »Atyám, a kiket né
kem adtál, akarom, hogy ahol én 
vagyok, azok is én velem legyenek.« 
(János 17. 24.) Majd szeméhez ka
pott s igy szólt: »Micsoda fényessé
get látnak a szemeim, mintha csak 
az á'dott nap sütne belé». Még arra 
kérte környezetét, hogy énekeljék el 
a >Jézus én bizodalmám« kezdetű 
éneket. Az ének hangjai közben lelke 
elhagyta porsátorát 35 évet, 7 hó
napot, 18 napot élt itt e földön. Más
nap az uj templom oltára előtt he
lyeztek nyugalomra testét. Ott várja 
az élet Fejedelmének életre hivó 
szavát.

Ziegenbalg ma is éí és bizonysá
got tesz Istennek szentelt életével azt 
hirdeti, hogy Krisztus ereje nagy 
dolgot vihet végbe egy ember által, 
ha törékeny testben lakik is lelke, ha 
csak egy évtizedik munkálkodhatik is 
itt e földön. Hittérítői buzgósága be
liünket is ébreszteni akar, hogy gon
doljunk mi is a még sötétségben té
velygő lelkekre.

Adjunk hálát az urnák, hogy olyan 
nagy ember, mint Ziegenbalg Berta
lan volt a mi evangélikus egyházunk
nak első misszionáriusa! . Vége.

Okszerű földművelés.*)
Kedves Öcsém! Valahányszor ta

lálkoztunk mindig kértél, hogy fog
laljam Írásba s tegyem hozzáférhetővé 
másoknak is azokat a tapasztalatokat, 
melyeket a gazdálkodás körül szerez
tem. Tanulhat belőle, montad, sok 
ember, különösen kik okszerűen, vagy 
mint tanult gazdatisztektől hallottam, 
intenziven akarnak gazdálkodni. Di
csekvés nélkül mondhatom, hogy a 
jólétet Istenen kivül annak köszönhe-

*) Ez időszerű cikk nyomda technikai 
okokból legnagyobb sajnálatunkra lapunk 
múlt számából lemaradt.
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tem, hogy a mi jót tapasztaltam, vagy 
más gazdaságokban, hol a gazdálko
dáshoz értő tanult emberek gazdál
kodnak, 'áttam, megjegyeztem s kész 
voltam elhagyni az elavult szokások 
országutját s uj szokást hozni a régi 
helyére. Hidd el, sok gazda azért nem 
boldogul nálunk, mert abból a régi 
mondásból nem enged, hogy az idő 
a gazda. Van ebben igazság, de nincs 
akkora, hogy mindent az időre biz
zunk Kp oly igaz ez a közmondás 
is : Segits magadon, az Isten is meg
segít Igazságát de sokszor tapasztalja 
a gazdálkodó ember. Mikor ezeket 
elmondtam előted, azt felelted : Uram- 
bátyám hát mutassa meg a segítés 
módiát s tegye meg a mire kértem ! 
Engedek a kérésednek. Nem vezet a 
hiti dicsőségvágy. Tollforgató ember 
nem vagyok; ezzel alig szerezhetnék 
dicsőséget. Nem dicsőség kell nekem, 
hanem nyugalom. S most mikor tol
lat fogok, nyugszom. A tétlenségben 
nem találnám meg a nyugodalmat. 
Különösen pedig azért teszem meg a 
kérésedet, mivel nagy szükségét látom 
annak, hogy okszerűen gazdálkodjék 
minden gazda s termeljen okszerű 
gazdálkodással minél többet, mert 
igy semmisíthetjük meg ellenségeink
nek pokoli tervét, hogy bennünket 
kiéheztessenek.

Gazdálkodást ismertető könyvekben 
más sorrendben vannak leírva, ami
ket én el akarok mondani. Tapasz
talataimat a mezőgazdasági munka 
sorrendjéhez szabom A kik olvassák, 
igy könnyebben felhasználhatják. Igaz, 
hogy sokan ha olvasnak is valami jó 
dolgot, nem hiszik. A régi szokást 
mindennél jobbnak ^tartják. Gazdáink
nak ez egyik legnagyobb hibája. A 
hogy látták apáiktól, nagyapáiktól, 

-tigy teszik ők is. A másik része a 
kisebbik meg a helyett, hogy mások
nak a tapasztalat által jónak bizonyult 
ismeretét olvasná s megvalósítaná, 
örökösen kísérletezik s igv csak hosszú 
idő után jut el valaminek a megis
meréséhez, vagy el sem jut. Megunja 
a siker nélküli kísérletezést s vissza
tér a régi szokást követők csoport
jához. így hanyatlik, vagy legfeljebb 
marad a régiben gazdálkodásunk.

Most folyik az aratás, utána kö
vetkezik az aratás sikerének alap év 
munkája a szántás. Ezzel kezdem 
tehát.

Tarlószántás.
Mig a gabona a lábán van, földje 

nem szárad ki. Mihelyt azonban ké
vékbe kerül a napsugarai közvetlen 
érik a földet s gyorsan kiszárítják. A

talaj nedvességével tápláló anyagok 
is illának el. Tehát ha a tarlót so
káig úgy hagyjuk, száraz időben el
veszíti a talaj nedvességét s tápláló 
erejének egy részét. Amit el nem vé
szit ezen utóbiból, nedvesség hijján 
nem korhadhat nem alakulhat át, hogy 
a növényeknek táplálékul szolgálhat
na. Nedves időben pedig felveri a gaz 
a tarlót, ami aztán sok tápláló erőből 
fo ztja meg a földet s annyira elha- 
talmosodhatik, hogy alá sem lehet 
szántani. Dér megcsípi s igy nem 
kerül vissza a csekély tápláló erő sem, 
ami a gaz zöldállapotában alászántva 
visszakerült volna még a földbe. Te 
hát akár száraz, akár nedves időjá
rás esetén a legjobb ha az aratót 
nyomon követi a szántó. Mihelyst a 
gabona keresztekbe van rakva szánt
suk alá a tarlót. Az a csekély legelő 
ami esetleg nőne rajta nem pótolja 
még most sem amikor pedig nagyon 
nagyon drága a takarmány, a tápláló 
erő vesztességet. Legfeljebb akkor 
hagyhatjuk szántás nélkül a tarlót 
őszig, ha épenséggel nincs hová haj
tani marháinkat s otthon nem takar- 
mányozhatjuk a marhaállományt. He
lyes vetés forgó mellett természetesen 
még a legmostohább években sem 
kerül ilyen körülmények közé a gazda.

Ma már azt látjuk, hogy szántják 
is a tarlót, vagy lekeverik, mint itt- 
ott használják ezt a kifejezést. De 
igen sok helyen a gazdák úgy hagy
ják a tarlót, különösen ha tavaszit 
akarnak bele vetni, ősszel szántják 
meg. mikor elgazosult s ez által ter
mőképességében meggyengült. Akár 
őszi, akár tavaszi kerül is a földbe, 
kivétel nélkül a leghelyesebb azt mi
előbb felszántani. A szántás ezúttal 
sekélyen történjék 5 - 6  cm-re mint 
ennek a szántásnak leghelyesebb el
nevezése is mutatja: tarlóbuktatás. 
Nem mélyebben azért, hogy a gabona 
közt levő gaznak a magva kikelhe- 
sen. Ne féljünk, hogy a talaj sekély 
szántással kiszárad. A talaj egyes ré
szecskéi lazán függnek össze s a 
mélységben levő víztől mintegy apró 
csöveket alkot. Ezt nevezik a talaj 
hajszálszövetségének. Ezeket a csö
veket most a sekély szántással meg
törjük s igy megakadályozzuk, hogy 
a mélységből felszivárgó viz a fel
színre kerüljön s a nap melege foly
tán elpárologjon. Ezzel tehát elérjük, 
hogy a nedvesség s vele a talajnak 
illanó természetű tápláló ereje meg
marad ; elérjük továbbá azt, hogy a 
gyom magva kikel s a második szán
tással megsemmisül.

Ez a szántás tehát sekély, könnyen

elvégezhető. Közepes erejű pár vonós 
2 kát. holdat kettős ekével így körty- 
nyen megszánthat. Nagyon célszerű, 
hogy minden gazdának ki csak egy 
pár vonóssal rendelkezik is, legyen 
kettős ekéje. Nagyon jó az efajta ekék 
között a Kühne-féle kis kettős eke. 
Nagyobb gazdaságokban ezt a szán
tást a tárcsáshenger végzi Ez azon
ban már nagyobb erőt kiván, 2 pár 
jó erős vonóst.

Ha végeztünk a tarló buktatással 
valamely földünkön az ekéről fogjunk 
a boronára, vagy fogasra, feoronáljuk 
meg arüít száótottúnk, hogy szép 
egyenletes legyen a talaj A gazmag 
most gyorson kikel s hogy az igy 
biztosítót nedvességet s tápláló erőt 
a talaj megtarthassa, következnie kell 
a második szántásnak.

Második szántás.
Helyesen ennek a szántásnak a 

neve keverő szántás Ennek az idejét 
oly pontosan nem határozhatjuk meg 
mind az elsőét. Száraz időjárással 
később, nedvessel előbb következik a 
tarlóbuktatás után. Várjunk vele addig, 
mig a gyom gyengén el nem borítja, 
de ne halogassuk sokáig, mert ha a 
gyom erősödik, gyengíti a talajt. Ren
des időjárás mellett augusztus első 
felében végezzük ezt a szántást.

A második szántásnak mélynek kell 
lenni Járjon az eke 15 20 cm. mé
lyen s ugyanolyan szélességben Vi
gyázni ke’, hogy egész barázda mély
ségben forgassa az eke a földet, ezért 
ne fogasunk szeleset, de keskenyet 
sem, mert akkor nem használjuk jól 
ki az ekének munkaképességét A ta
lajnak kissé mélyebben fvkvő rétegei 
kerülnek igy a felületre. Néha ez 
kissé hantos. Azért mihelyst elvégez
tük egy darab földünknek a szántását, 
hengerezzük le s pár hét múlva eső 
után, mikor a gyom mutatkozik bo- 
ronáljuk meg. A borona a gyenge 
gazt kihuzkodja s az elszárad. Más 
felől a boronálással megtörjük a talaj 
hajszálcsöveit s megakadályozzuk a 
nedvesség elpárolgását. A második 
szántással, hengerezéssel, boronálás
sal elégjük, hogy jól megporhanyitott 
s tiszta föld várja a vetés munkáját. 
Hibát követ el, aki elmulasztja a mé 
lyebb szántást, vagy a szántás után 
következő úgynevezett talaj elmunká 
lást. Igy elmunkálva marad a föld a 
vető szántásig, mely vidékenkint hol 
előbb, hol utóbb szokott történi. Kö
zepes ideje szept. 15 20. Hol a tél
erősebb ott sietni kel a vetéssel, hog' 
mire a tél beáll megerősüljön a vetés 
Régi s nagy általánosságban igen a
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vetésre vonatkozó az a közmondás: 
Ősszel porba, tavasszal sárba, a mi 
nem jelent mást, mint hogy időben 
kezdjük a vetést.

A mibe tavaszit vetünk, azt késő 
ősszel még mélyebben szántjuk s el- 
munkálatlanul hagyjuk. A tél fagya a 
rögöket szétbomlasztja s tavasszal 
boronálás után vethető a föld.

Vetöszántás.
Ha jól végeztük az előbbi két 

szántást, az ősz beálltával megkezd
hetjük a vetőszántást. Általános sza
bály itt, hogy mélyebben ne szánt
sunk mint másodszor. Éretlen talaj 
kerül akkor a felszínre ami hátrá
nyára lesz a növényzet fejlődésére s 
nagyon mély szántás után ritka szo
kott a gabona maradni. A szántást 
lehengerezzük, hogy sima legyen a 
föld felülete s egy mélységre kerüljön 
a gépből a mag a földbe.

ennél a szántásnál már nemcsak 
elmunkált talaj, rtlelyben előzőleg is 
kalászos volt, kerül szántás alá, ha
nem krumpli, kukorica, takarmány, 
dohány stb. föld s igy részletesebben 
erről a szántásról a búza vetésnél 
szólok. Egy öreg gazda.

A régiek kegye1 lensége. Aszurnazir- 
habal babilóniai király Örményország el
foglalása után ezt vésette kótáblára: A la
kosság a megközelíthetetlen hegyekbe me
nekült előlem, de oda is elmentem utánuk 
és holttestükkel megtömeitem a hegyszaka
dékokat. A lázadókat megnyuzattam és bő
rüket a várfalakra függesztettem : sokat élve 
megfőzettem, másokat karóba huzattam, vagy 
keresztre feszítettem. Fejüket összegyüjtettem 
és belőlük egy nagy koronát építtettem, a 
holt testekből pedig koszorút fonattam a 
korona körül. Ekkép magamat megboszulva 
haragom lecsillapodott ellenségeim megsem
misülésén. “

Ma már mégsem bánnak így a harcolók 
az elfogottakkal és embertelenségükkel nem 
kérkednek.

|  (5yrmelC=cyilcig. I
Másoktól nevelt árva 

fohásza.
Jó Istenem, árvák kegyes Atyja! 
Irgalmad a szegényt el nem hagyja. 
Megsegíted, ki buzgón kér Téged .. 
Legyen azért örök hála Néked!

Árva vagyok én is, szegény árva; 
i Nincs apám, ki karjaiba zárna.
\De mert mindig Bennd bíztam, hittem: 
\Nem hagytál el, óh jóságos Isten!

\fe illetéd meg a rokonkeblet 
Fölgygyujtván benn a nemes érzelmet,

Hogy segítsen célomat elérnem. . .  
Áldlak érte, amit már elértem!

Nagy kegyelmed ezután se vond el, 
Maradj velem szent segedelmeddel! 
Bennem mindig hálás lesz a lélek... 
Jóltevőm is, áldd még, kérve kérlek!

Sághy Karolin.

Katica álma.
Mit álmodtál, kis Katica 7
Azt, hogy volt egy tarka cica.
Kiéhezve, agyon fázva
Sírva tévedt be a házba.

Megsajnáltam, ölbe vettem ;
Takargattam, melengettem.
Borzas hátát simogattam ;
Ebédrészem neki adtam.

Az lett érte a köszönet:
Megkarmolta a kezemét.
Én erre úgy megijjedtem,
Nagy sikoltva fölébredtem.

Péci.

Luther a gyermeknevelés elhanyago
lásáról : „Azt tartom, hogy a külső bűnök 
között Isten szine előtt egy sem terheli 
annyira a világot és egy sem szolgál rá 
borzasztóbb büntetésre, mint az, amelyet 
mi gyermekeinkkel szemben követünk el, 
amidőn őket nem neveljük.“

+T H Í R E K .  -H
A z  e g y h á z  körébő l .
Értesítés. Aki a dunántúli egyházkerü

let Szombathelyen tartandó közgyűlésére 
kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító 
igazolványt kíván, a szombathelyi gyüleke
zet lelkészi hivatalánál jelentkezzék, közölje 
vasúti vonalát (máv. vagy déli vasút), kiin
dulási állomását és küldjön be 1 koronát.

Halálozás. Bohus Pálné sz. Schmidt 
Emilia, Bohus Pál kir. tanácsos, brassói 
esperes neje, 52 éves korában elhunyt. Sú
lyos csapás érte Fenyves Károly őrihodosi 
tanítót. Hitestársa, gyermekeinek önfelál
dozó édesanyja 52 éves korában elhunyt. 
Legven áldott emlékezeteük !

Választások. A teszéri (Hont megye) 
gyülekezet Fenyves János, jelenleg tábori 
lelkészt választotta meg lelkészének. — A 
szabadkai gyülekezet egyhangúlag Korossy 
Dezsőt, nyugalomba vonult lelkészének, 
Korossy Emilnek fiát választotta lelkészé
vé. — Nyugalmazott lelkészének emlékét 
megörökítendő, Lelbach Gyula egyházfel
ügyelő 2000 koronás alapítványt tett, hozzá 
járultak Szamitter Tivadar és neje 500 K- 
val, Herzberger József 200 K-val, özv. Lel
bach Jánosné 200 K-val, Löwy Simon izr. 
kereskedő 500 K-val. Az alap jövedelmét 
a gyülekezet nyug lelkésze, özvegye vagy 
árvája fogja élvezni, ilyenek nem létében 
50 % a theologus ösztöndíj lesz.

A tábori lelkészek köréből. Moravcsik 
Jenő tábori lelkészt az olasz harctéren 
gránát légnyomás érte s most kórházban 
fekszik. — Egyed Aladár, honv. tábori lel

kész tüdőgyuladáson esett át szerencsésen 
s mos négy hétre szabadságoltatott.

Jubileumok. Tatai Lajos bakonytamási 
és Nagy Kálmán gecsei lelkészek ezévben 
töltötték be lelkipásztorkodásuknak 25-ik 
évét. Ez alkalomból meleg ünnepeUetésben 
volt részük.

Női kereskedelmi tanfolyam. Az aszódi 
evang. leánynevelöi intézetben egyéves rtói 
kereskedelmi szaktanfolyam tlyilik meg a 
jövő szept. elsejéit, ha legalább 25 növen
dék iretkozlk be. Á jelentkezők jul. 31-ig 
Írjanak az intézet igazgatóságához.

Villámcsapás. Nagyszökoly tolnamegyei 
községben jül. 13-án esté nagy vihar vonult 
keresztül A villám belecsapott az evang. 
templom tornyába s azt felgyújtotta. A to
rony leégett, a kár a mai viszonyokhoz 
képest igen nagy.

Követésre méltó határozat. A pogányi 
leártyegyház tagjai a maguk körében tartott 
gyűlésükön örtkértt elhátátdziák, hogy a pé
csi anyaegyházrtak járó évi jálülékaikat a 
háború idejére tekintettel a nagy drágaságra 
120 °/o-kal felemelik. A pogányi híveknek 
ez a nemes szívre való határozata minden 
dicséretet megérdemel.

Egyházkerilléti közgyűlés. A dunán
túli egyházkerület fdlyó évi közgyűlését 
aug 14-én Szombathelyen tartja. Aug 13- 
án lesznek a bizottsági ülések, Gyáminté
zeti közgyűlés és ünnepély a templomban, 
mely alkalommal az egyházi beszédet Ta
kács Elek veszprémi esperes tartja. Az 
egyházkerületi tanító egyesüiet közgyűlését 
13-án d e 9 órakor a megyeház díszter
mében tartja.

A kik haláluk után is fizető tagjai ma
radnak egyházunknak,

1. Papp József földitiives ki szorgalmá
val munkásságává, szép vagyont szerzett 
neje halála után a vönöcki egyhközségnek 
9 Vs! hold jó minőségű földet hagyott 1918 
febr kelt végrendeletében. Vagyona jó ré
szét távoli rokonaira hagyta, de megemlé
kezett a gyülekezet lelkészéről és tanítójá
ról is 100—100 k-t hagyva nekik. A köz- 
becsülésben élt buzgó egyháztag emléke 
fenmarad, hirdetve az írás szavainak igaz
ságát : igen szép ékes korona a vénség 
mely az igazság utában találtatik!

2 Kiss Sándor népfölkelö (Kiss Pál volt 
volt vönöcki ev. lelkész unokája) 1916 jul. 
15-én Volhyniában hősi halált halt, vég- 
vendeletileg, melyet most hirdettek ki, az 
egyházközségnek 1000 K-át hagyott. A csa
ládját s egyházát szerető, hazájáért éltét 
áldozó édes apának emlékét családja s 
egyháza kegyelettel őrzi.

Tőke István katoná a Piave melöl a vö
nöcki hadi árvák és hadi rokkantak alap
jára 20 K-át, Nagy Ernő katona uj harang 
beszerzésére 20 K-át küldtek a gyülekezetnek

Benkö Károlyné uj harang beszerzésére 
20 K. oltárra 10 K-át ajándékozott.

Szép tett. Kaysér Katica hitsorsosunk 
értesülve arról, hogy a katholikus tengerbe 
ékelődött pécsi szerény gyülekezet a refor
máció négyszázados emlékünnepén megve
tette alapját egy Pécsett létesítendő inter
nét ussal egybekötött ev. szeretetháznak (az 
erre szolgáló alap immár 9.000 K,( e fon
tos célra ismerősei között Pozsonyszent- 
györgyön gyűjtést indított és ennek ered
ményét 60 K-át be is küldte a támogatást 
érdemlő egyháznak Mintha az első keresz
tyének példája ujult volna fel, amikor tá
voli hitrokonok küldték alamizsnáikat a 
szűkölködő gzülekezeteknek. (Róm. 15. 26.
I. Kor. 16 1.) Megértő léleknek önmagát 
dicsérő szép tette ez.
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Az o r s z á g b ó l .
Az őrlési rendelet. Megjelent a kor

mány őrlési rendelele, amely a malmokat 
kötelezi, hog/ a búzát a korpa és hulladék 
levonása után 87 százalékra őröljék ki A 
malmok legföljebb háromféle lisztet őröl
hetnek és pedig az összsúlynak legföljebb 
16 százalékából finom lisztet 24 százalék 
főzölisztet és 58 százalék kenyérlisztet. 
Portásra 2 százalékot s abad fölszámítani. 
— Rozsból, a korpa és hulladék levonása 
u'án, a megőrölt mennyiség 90 százalékának 
megfelelő egységes minőségű lisztet kell 
előállítani. — Ruzából és rozsból takar
mánylisztet nem szabad örleni

Hulladék. Egy kormányrendelet kővet
kezőkép állapítja meg a hulladékok árát: 
korpa 35, kölestakarmányliszt 45, köleshéj 
16, cukorszörp (melasse) 33, szárított répa
szelet (kilúgozott is) 40, tengericsiraliszt 
42, tengericsirapogácsa 44, répcepogácsa 
34, vadrepcepogácsa 30, napraforgópogácsa 
45, tökmagpogácsa 50, lenmagpogácsa 48, 
kendermagpogácsa 20, diópogácsa 37, 
gomborkamagpogácsa 43, mágpogácsa 33, 
sesámpogácsa 40, sóyapogácsa 42, bükk- 
magpogácsa 21, szeszgyári szárított ten
gerimoslék 36, szeszgyári szárított burgo
nyamoslék 24, szesz- és élesztőgyári ma- 
latatörköly 27, szárított sörtölyköly 28, 
keményitögyári szárított tengeri moslék 35, 
keményitögyári szárított burgonyamoslék 
22, nedves répaszelet 7 korona métermá- 
zsánkint. Mind e cikkeket kizárólag a 
korpaközpont utján kell forgalomba hozni. 
Azonban a malomvállalat annak, aki sza
bályszerűen kiállított őrlési tanúsítvány 
alapján sajá házi és gazdasági szükségle
tére őröltét, az ebből az őrlésből származó 
korpát kiszolgáltatni köteles.

Az idei burgonya. Miniszteri rendelet 
értelmében az .918. évi termésű burgonyát 
a földből való kiszedéstől kezdve zár alá 
helyezik. A termelő köteles a burgonyát 
megfelelő időben kiszedni, kezelni s a 
romlástól megóvni, mert ha ezeket a mun
kálatokat elvégezni nem képes, annak el
végzéséről a hatóság fog gondoskodni. A 
házi szükségleten felüli részt másnak, mint 
az Országos Burgonya Közvetítő Irodának, 
vagy az ez által kijelölt vevőnek eladni 
nem szabad Akik nem termelők, azok 
csak a később megjelenő rendelettel sza
bályozott módon szerezhetnek majd bur
gonyát.

Beszüntetik az üdvözlő táviratokat.
A posta személyzetének túlterhelése és 
sűrű betegeskedése miatt a kereskedelmi 
minisztérium azzal a gondolattal foglalko
zik, hogy a postai anyagot lehetőleg csök
kentse. így elsősorban tervbevették, hogy 
megszüntetik az üd.özlö táviratok felvételét.

A takarmány árának maximálása. A 
szálas takarmány árát rendeletben állapí
totta meg a mininisztérium. A rendelet 
fontosabb inténkedései a következők: A 
szálastakarmányért (szénáért), szalmáért, 
tengeriszárért és tengerifosztásért követel
hető legmagasabb árak a következőképen 
állapíttatnak meg : Anyaszéna, sarju és 
mindenféle mesterséges szálastakarmány 
(lóhere-, lucerna-, bükköny-, mohar- stb. 
széna) ára 30 K. Tavaszszalma (árpa-, 
zab-, kölel- és ezekkel egyenértékű tavasz
szalma), valamint a tavaszszalma törekének 
és polyvájának ára 1$ K. Alomszalma (az 
őszi gabonanemüek szalmája), valamint az 
alom (őszi) szalma törekének és polvájá- 
nak ára 12 K. Zsupszalma ára 20 K. Ten
geriszár és tengerifosztás ára 24 K.

A lólábu borjú. Adonyban egy ottani 
gazdának a tehene egy lólábu és lófarku 
borjúnak adott életet. A szörnyszülött 
néhány perc múlva kimúlt

A Máv. tarifaemelése. A kormány 
elhatározta, hogy az államvasuti szállítási 
tarifák emelése szeptember hó elsején lép 
életbe A kormány a tarifák emelésére 
vonatkozólag a tarifa-bizottság javaslatát 
fogadta el, mely szerint az emelés minden 
árura és távolságra egyenlő lesz és pedig 
hetven százalékos. Egyedüli kivétel a szén, 
amelynek szállítási tarifája 40 százalékkal 
emelkedik.

Akit már régen els irattak. Horvát 
Vince lovászpatonai evang. vallása földmű
velő még 1914. év december havában eltűnt 
Lengyelországban. Egyik társa azt irta, 
hogy elesett, ő temette el s minden reá 
vonatkozó személyi adattal együtt a nála 
talált pénzt is haza küldte. Azóla hozzá- 
dartozói semmi hirt sem tudtak róla. Most 
julius 22.-én feleségét az erdélyi határról 
értesítette, hogy a fogságból jön hazafelé.

Szervezkedés a szociáldemokrácia 
ellen. A főváros kath. vallásu munkássága, 
az ugyevezett keresztényszociálisták jul. 
21-én a régi képviselőházban nagy gyűlést 
tartottak. Kimondták, hogy megkezdik a 
keresztény munkások szervezését az egész 
országban és harcot indítanak a hitetlen 
és hazafiatlan zsidó vezetők által mind
untalan sztrájkba hajszolt szociáldemokrata 
munkásság ellen Tűrhetetlennek tartják, 
hogy az a „néhány ember, akinek semmi 
összeköttetése sincs a régi magyar hagyo
mányokkal és a keresztény világ nézettel, 
a magyar állam ellen a világháború kellő 
közepén mozgósítani tudja a munkástöme
geket“. A lelkiismeretlan vezetők miatt a 
munkásság az utolsó sztrájk alatt 14 millió 
kor. munkábért vesztett el. A szociálde
mokraták közül sokan átléptek a keresz
tény szociálistákhoz.

T öbbszörös árulás. Szurmay Sándor 
báró honvédelmi miniszter kijelentette a 
képviselöházban, hogy soha ennyire táma
dásra felkészülve nem voltunk, mint legu
tóbb az olasz fronton, de a rettenetes 
áradás és többszörös árulás miatt nem 
lehetet a kívánt sikert elérni. „Megtörtént 
a Piave mentén, hogy a hadsereg tényle
ges létszámából egy hadnagy az 56-ik 
gyalogosezrednek Stiny nevű hadnagya 
átszökött és az ö szájából tudta meg az 
ellenség a mi terveinknek nagy részét, 
igen értékes adatodat. Természetes tehát, 
hogy könnyű volt a védekezés. De biztos 
jeleink vannak arra is, hogy ugyanez történt 
a velencei hegyekben is, mert ott meg 
feltett gázvédokkel várták a támadást. 
Ugyanez történt lenn Albániában, ahol egy 
ühilárdi Emil nevű 96-ik ezredbeli tény
leges főhadnagy ugyan csak átszökött az 
ellenséghez.“ Stiny cseh, ühilárdi való
színűleg olasz. Ilyenek miatt kellett a mi 
véreinknek tömegestül el pusztulni és 
minden vitézségük mellett kudarcot val
lani.

A hadseregcsalók és Vázsonyi. Az
országgyűlésen heves vitára adott alkalmat 
a hadseregcsalók ügye. Balogh Jenő, a 
Tiszakormány volt igazságügy minisztere 
előadta, hogz 1915-ben törvényt hozatott 
a hadseregcsalók ellen. Ennek az ö ide
jében 2800 hedsereg szállítási bünpert 
folytattak le, amely közül sokban ki kellett 
mondani a vádlottakra az elitéleitek minden 
esetben beadták a kérvényt, hogy halasszák 
el börtönbüntetésüket. Rendszerint orvosi 
bizonyítvánnyal igazolták, hogy betegek,

tehát életük kockáztatása nélkül nem tud- 
’ ják a börtönbüntetést leülni. De az igaz

ságügyminiszter felülvizsgálattal számos 
esetben meggyőződött, hogy az orvosi 
bizonyítvány nem felelt meg a valóságnak. 
Hogy az ijjesztően elharapódott hadsereg
csalást és árdrágítást megakadályozza, az 
ilyen ügyeket gyorsított eljárással tárgyal
tatta le ,

Mikor a Tiszakormány bukásával Vá
zsonyi lett az ijazságügyminiszter, a gyor
sított eljárással kimondott két évnél kisebb 
büntetések elhalasztását rendelte el, Intéz
kedését azzal okolta meg, hogy ezekre az 
egyénekre szüség van a közgazdasági 
életben. Mintna érezte volna, hogy nem 
sokáig tart ideje s ha már nem tehetett 
jót a választójog utján mindennekel, jót 
tett legalább hitének cselédeivel.

Halálozás Abonyi Árpád jeles magyar 
iró 53 éves korában elhalt.

Szállítás igazolvánnyal. Élő és leölt 
baromfit, zsírt, vöröshagymát csak igazol
vánnyal lehet szállítani

József főherceg doktor. A kolozsvári 
egyetem tanácsa József főherceg vezérez
redest az orvos tudományok tisztele.beli 
doktori címmel tisztelte meg.

Megszűnik a vasárnapi husvásárlási  
tilalom. A kereskedelmi miniszter a jég
hiányra való tekintettel megengedte hogy 
szept 10-ig vasárnap délig lehessen nyers 
és íüstölthust eladni és venni.

A királynét ért rágalmak ellen. A 
magyar vármegyék egymásután hódoló 
feliratot küldenek a királyi párnak melyben 
a királynét ért rágalmakat visszautasítják.

A cipők. A kereskedelmi miniszter 
körrendeletét küldött az összes vármegyék 
alispánjaihoz, házi papucs, bársony, se
lyem és atlaszczipöknek kiadását tegye 
könnyebbé és amennyiben a közönség 
ezeket a cipőket akarja vásárolni a jegyeket 
minden nehézség nélkül állitassa ki és az 
ily cipők kiutalványozását ne számítsa be, 
ha az illetők az ősz beálltával börcipökre 
is igényt tartanak.

Belügyi államtitkárrá Őfelsége Gál 
Sándort, a nyárádszeredai kerület ország
gyűlési képviselőjét nevezte ki.

Szterényi József — báró. Őfelsége 
Szterényi József kereskedelmi miniszternek 
a brassói előnevet és báróságot adomá
nyozta

A felmentettek hadikölcsönjegyzése
körül tapasztalt szabálytalanságokról adott 
ki minap rendeletet a honvédelmi minisz
ter, mely szerint a legszigorúbban bünte- 
tettnek azok a katonai személyek, akik a 
felmenteiteket hadikölcsönjigyzésre kény: 
szeritik.

Budapesten háromszázezren k étsze
res ellátást kaptak a múlt évben, mert 
ennyivel több élelmiszerjegy fogyott el, 
mint amennyi a lakosság száma. Ugyanek
kor a falvakban egyszeres kenyérellátásban 
sem részesült sok százezer ember. Ez az 
egyenlő elbánás !

Mit lehet cserélni zsírért. Egyelőre 
Somogy-, Bácsbodrog-, Torontál-és Temes- 
vármegyékben a hatóság zsírért cserébt 
ad dohányt, petróleumot, cukrot, gyújtói 
gyertyát, szeszt, talpbőrt, cérnapamutot 
cipőt, első- és másodosztályú ruhaszövete 
földogozott blankbőrt, blankbör-szerszámo 
régi bőr-lószerszámot, kötél lószerszám^ 
és szekeret.

Adakozzunk a Harangszó terjesztéséiig
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A n a g y  v i l á g b ó l .
A világ legnagyobb hajóját elsülyesz- 

tették. A biliai szörnyeteg nevére keresz
telt Leviatán nevű óriási amerikai csapat
szállító gőzöst Írország mellett a németek 
elsülyesztették. Benne a német hajórajnak 
egykori büszkesége s a világ legnagyobb 
hajója merült a tengerfenékre. Ez az ere
detileg német hajó a háború kitörésekor a 
nevjorki kikötőben rekedt s mikor Amerika 
bele avatkozolt a háborúba lefoglalta a 
többi ott veszteglő hajóval együtt, csapat- 
szállitásra használta s nevét Vaterland-ról 
Leviatánra változtatta A hajó hossza 289 5 
m, szélessége 3045 m. volt. 193 m. mé
lyen járt a tengerben, óránként 45 Km. 
sebességgel haladt s befogadó képessége 
45.288 bruttotonna volt.

A világ legnagyobb embere. Az ame
rikai sorozó bizottság, katon ii szolgálatra 
alkalmatlannak találta lu'mngas alakja miatt 
George Bell-t, a világ legnagyobb emberét. 
Az óriás szt recsen testmagassága két és 
fél méter s izomereje is óriási. A világ 
legnagyobb embere tehát nem vehet részt 
a világ legnagyobb háborújában, amit pe
dig nagyon szeretett volna, ha nem kény
telen magát továbbra is pénzért mutogatni 
a bostoni góliát színházban.

Nagy katasztrófa. Szászországban, a 
plauem lőszergyárban borzalmas robbanás 
történt. Százhatvanöt munkásnö az égő 
épületben pusztult el, száznegyvenen pedig 
a kórházban haltak meg égési sebeikben, 
amelyeket a tűzvésznél szereztek.

A hadifoglyok kicserélése. Az orosz, 
magyar, osztrák hadifoglyok kicserélése 
megkezdődött. Útnak indítottak legelőször 
háromezer foglyot s ugyanakkor Magyar- 
országból is elindult háromezer főből álló 
szállítmány.

Neves írók. Gorkij neves orosz iró vér
hasban megbetegedett állapota a lapok 

. jelentése szerint reménytelenné fordult. — 
Nansen Péter dán iró 47 éves korában 

\  meghalt.

( Karszbád éhínsége. Tekintettel a karlsz- 
bádi lakosság súlyos élelmezési viszonya
ira, több magyar fürdővendég Andrássy 

Géza, Aponyi Albert gróf, Várady érsek 
felhívást bocsátott ki, a melyben felszólít
ják a magyar vendégeket, hogy ajánljanak 
föl a karlszbádi lakosságnak élelmiszert. 
Ugyanilyen akciót indítottak a magyar für
dővendégek Marienbadban is.

Amerika a háborúban. Amerikában si
ketnémákból repülőhadsereget akarnak szer 
vezni, mivel a megállapítások szerint a 
siket-néma repülőknek sokkal több érzékük 
van a mozdulatok iránt a evegöben, mint 
i normális embernek, miért is nagy hasz- 
íára lesznek a hadviselésnek. Megemlítjük 
ízt is: hogy a szenátus törvényjavaslatot 
pgadott el, hogy proklamációt intéznek az 
merkai néphez, hogy minden délben leg- 
lább egy percig imádkozzon a győzelemért.

Addig szo lgád  a szó, mig ki nem  mon- 
ottad. Közmondás.

\ Harangszó perselye.

H iv a ta lo s  és k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  6  f i l l , 
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  10 f i l lé r .  
E g y  V* o ld a l  e g y s z e r i  h i r d e té s  
r i t k a  h e tü k k e l  1 2  k o r .  3 - s z o r i  
h ir d e té s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

H o ssza b b  n é v s o r t  c s a k  o ly a n  
eg y h á zb ó l  k ö z lü n k ,  ah o l  n a 
g yobb  s z á m ú  e lö l  ize t ó n k  van  
és  e g y - e g y  név  d i j a  (i f i l l .

A h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

Olvassuk  a bibl iát
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kiiica 
Tanyai a sátán ütött ott,
De Isten nem lel 1 ajlékot

Aug. 11. vasárnap, 112 Zsolt
9 12. hétfő, Luk. 12, 2 2 -2 8
n 13 kedd, „ 12, 29-34 .
n 14. szeida, 37, Zsolt. 1 -7 .
n 15. csütört, Jer. sir. 3. 22-23 .
„ 16. péntek, Luk. 12, 35 -40 .
n 17. szombat, „ 12, 4 2 -  48.
„ 18. vasárnap, „ 12, 49-59 .
n 19. hétfő, „ 13, 1—9.
» 20. kedd, 13, 10-17.
0 21. szerda, „ 13, 18-21.

22. csütört, „ 13, 22—30.
n 23. péntek. 2 "Tim. 2, 1—8
9 24 szombat, 1. Móz. 32, 25—32.

Rendelje meg
Csite Károlynak ::roar ke' t
kiadású, diszköiéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak :
Ára ajánlott küldéssel:

Ami a menybe köt . . 3 60 K.
Mi a haza? . . . .  3-60 >
Itthon...................................3 6 0 »
A gyermeksziv könyve (1. küld) 3-60 > 
A gyermekszív könyve (II. Kötel) 3-60 » 
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél; 
postai küldéssel és csomagolással 16 
korona Megrendelhető Csite Károly

nál Körmenden, (Vas m.).

D U N Á N T Ú L I  szakács
könyvet PÓTFÜZETTEL
együtt bérmentve szállit 6 kor. 
ellenében N agy F eren en é

B a k o n y  s z é n  t i á s z l ó .
2- 10.

Külön füzetben is megjelent
Szalay Mihály

MIT KÖSZÖNHETÜNK A 
v  REFORMÁCIÓNAK? v
cimü munkája.

A reformáció áldásait 
röviden összefoglaló nép
irat, amelyet a dunántúli 
egyházkerületi díjjal jutal
mazott, alkalmas a töme
ges terjesztésre ügy felnőt
tek, mint gyermekek között.

Ara 3ü fillér. 10 példányon alul posta- 
dijra külön 5 fillér.

Megrendelhető Wellisch Bélánál Szent- 
gotthárdon (Vas-m )

Pályázat.
A győri ev. belmissziói egyesület 

megújítja a m. évben hirdetett pályá
zatát egy konfirmációi tankönyvre. 
A könyv egyházunk tanait ne száraz 
fogalmi meghatározások alakjában 
közölje a gyermekekkel, — de adjon 
azoknak eletet a Krisztus személyében, 
tanításában, tetteiben. — Legyen a 
könyv Utravaló a konfirmált gyer
mekeknek az élet veszélyes utaiban.

Az abszolút becsű mü jutalma 
ezer (IOOO) K. A pályadijat nyert 
munka a győri ev. belmissziói egye
sület tulajdona marad, mely kiadásá
ról is gondoskodik. A pályamunkákat 
1919. évi február 1-ig kell beadni 
alulírottnál.

Győr, 1918. jul. 1.
Pálmai Lajos

esperes.

Katonák, tanulók részére 127 ma
gyar és 120 német vallásos hazafias 
és legújabb temetési énekeket tartal
mazó részben kottás

Kis Énekeskönyv.
Könnyen zsebretehető és úgy a 

magyar, mint a német istentiszteletnél 
használható. Egy katona ezt írja: 
»Értékesebb ajándékot nem kaphattam 
volna. A nóta nálunk olyan, mint a 
falat kenyér. A sok szép és komoly 
vallásos és hazafias dalokból napon
kint éneklünk. A dal elfeledteti fára
dalmunkat és felkelti reménységünket.« 
2 korona 10 fillérért megrendelhető 
szerzőnél, Vértesi Zoltán ev. lelkész
nél Magyarbcfly Baranya m.

Egy részvény ára 25 korona.

„A jótékonyságról pedig és az ada
kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten “ 
Zsid. lev. XIII., 16. v.

Pinkafői 'árvaház részére ev. hadiár
aknak Dsubán Ilona Köhidáról lOK-át.

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 sze rk esz tő  és kiadó :

S z a l a y  Mi h á l y  L ovászpatona (Veszprém m.) 
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E lű R z e té s I  A ra 8 6  « z A m ra  k ö z v e tle n  k ü ld é s i é i  4  K 3 0  f, c s o p o r t o s  k ü ld é s s e l  4  K. K é z ira to k  L O V Á S Z P A T O N Á -ra  ( V e s z p ré m  m e g y e ) , e lő 
f iz e té s i  d i ja k ,  r e k ta m A c Ió k  a  H A R A N Q 8Z Ó  k ia d ó h iv a ta l á n a k  K Ö R M EN D  r e ,  k ü ld e n d ő k .  E lő f iz e té s t  e lfo g a d  m in d e n  e v . le lk é s z  é s  ta n i té .

„Engedj a tanácsnak és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre“ Példb. 19. 20.

T A R T A L O M :  Ligethy Béla: Temetőben. (Vers.) — Szalay Mihály: Alakítsunk mindenütt Hitelszövetkezetet! — Bohár László • 
A keresztyén egyház és a bíráskodás. — A háború és a politikai élet eseményei. — Okszerű földművelés. — Gyermekvilág. —

T á r c a .  Fábián Imre: Fény után ború. (Elbeszélés.)

Temetőben.
Temetőben, hogyha akadsz 
Ismerős sírjára 
Emeld meg a kalapodat 
Egy igaz imára.

Gondold meg, hogy egykor te is 
Itt leszel temetve 
S ki tudja, hogy lesz-e akkkor, 
Ki egy imát alkonyaikor 
Nálad elrebegne!

Ligethy Béla.

A lakítsunk m indenütt 
H i t e l s z ö v e t k e z e t e t !

Irta: Szalay Mihály.
Lapunk, amennyire terjedelme en

gedi, vallási kérdéseken kívül szeme 
előtt tartja népünk művelődését és 
anyagi haladását is. Ezért közlünk 
közbe-közbe ismeretterjesztő és gaz
dasági cikkeket, híreket és ha egész 
éven át minden vasárnap odaállhat

nánk olvasóink elé, vagyis elég elő
fizetőnk s ezzel együtt elég terünk 
lenne, sokkal többet szeretnénk kö
zölni.

A múlt számban „Magyarnak a 
magyar földet!“ cimü cikkünk végén 
ajánlottuk minden községben hitel- 
szövetkezet alakítását. Most ezt az 
ügyet röviden ismertetjük.

Áz utóbbi időben népünk vezetői 
mindig több helyen belátják és okos 
felvilágosítással a rájuk bízottakkal is 
megértetik, hogy közös feladatok meg- 
megoldását nem szabad az időre 
bizni, vagy egyes emberek erőfeszí
tésétől várni, mert akkor vagy későn, 
vagy soha sem jutnak megoldásra, 
hanem ereje szerint mindenkinek ki 

; kelf venni a részét a közös munkából,
I vagyis egyesülni, szövetkezni, szer

vezkedni kell. Ahol egy ember, vagy 
egy család gyönge s a jószándékon 
kívül mást nem igen tehet, sok ember, 
vagy sok család együttesen játszva 
vihet végbe nagy dolgokat. Ami sze
keret egy ember beleszakadva sem 
tud helyéből kimozdítani, sok ember 
csak a kezét rátéve megerőltetés

nélkül kiránt és tovább húz. Közös 
érdekek, közös feladatok mindenkit 
érintő hátrányok, vagy előnyök min
denütt vannak, ahol többen élnek 
együtt. Ahol a közös érdekek iránt 
hiányzik az érdeklődés és megértés 
s a közös ügyek rosszul állnak, ennek 
kára ráháramlik bizonyos mértékben 
minden emberre, vagy megfordítva 
a közös áldásból jut egy-egy rész 
mindenkinek. Ezért tehát senkinek 
sem szabad a közös feladattól a maga 
jól felfogott érdekében sem hazudozni.

Ilyen feladat magyar népünk anyagi 
erősitésre. amelynek hathatós eszkö
zei a gazdakörök, fogyasztási szövet
kezetek, hitelszövetkezetek stb.

Ezúttal a hitelszövetkezetről szó
lunk, mivel meggyőződésünk szerint 
ez az első lépcső amazok megvaló
sításához s mig más szövetkezet nincs 
a községben, felölelheti nagyjából 
amazok munkáját is.

A vidéki hitelszövetkezetek fiókjai 
a Budapesten székelő „Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet“-nek, amely ma 
már hazánknak egyik legerősebb és 
legbiztosabb pénzintézete. Hogy iga-
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zán biztos, lelkiismeretesen vezetett 
s népünk javára szolgáló hatalmas 
intézményről van szó, mutatja az is, 
hogy az 1898. évi XXIII. törvénycikk 
alapján maga az állam segítette a 
falusi gazdák és kisiparosok gazda
sági erősítésére felállítani s alaptőké
jéhez az állam, a budapesti és vidéki 
nagy pénzintézetek és gyárak s a 
szövetkezeti eszméért lelkesülő ma
gános emberek több mint 4 millió 
háromszázerer koronával járultak. 
Hogy egyházunk is egyik legbiztosabb 
pénzintézetnek tartja, ennek bizony
sága a győri egyházmegye, amely 
nem engedi meg, hogy a gyülekezetek 
akármelyik takarékpénztárba helyez
zék tőkéiket, de megengedi, hogy a 
községükben működő hitelszövetke
zetbe tehessék.

Ilyen hitelszövetkezet, vagyis az 
Országos Központi Hitelszövetkezet
nek falusi fiókja, vagy >kistakarék«-ja, 
vagy >népbank«-ja ma már 2400-nál 
több van az országban.

A községi hitelszövetkezet arra 
való, hogy a lakosoknak pénzük 
gyümölcsőztetését és kölcsönvételét 
megkönnyítse. Akinek csak egy pár 
koronája van is, bármikor beteheti 
és kamattal veheti bármikor vissza.

Megtörténik, hogy valaki elád egy 
pár drága jószágot, a több tízezernyi 
összeget, ha csak városon nincs dolga, 
hónapokig otthon heverteti, mig ha

van Hitelszövetkezet oda teszi be és 
mig szüksége nincs rá, szép kamatot 
hozat vele, meg az elvesztéstől sem 
kell féltenie. Ha pedig valaki kölcsönre 
szorul, nem kell kezesekkel városra 
fáradnia, időt, pénzt költenie, hanem 
megkaphatja bármikor- költségmente
sen otthon.

Sokszor van eset, hogy egy község
nek alkalma volna egy nagyobb-bir
tokot megszerezni, de mig az egyesek 
összeiratkoznak, tanakodnak, húzó
doznak, a rókabőrén előre összevesz
nek, közbelép valami élelmes vállal
kozó, elüti és busás nyereséggel par
cellázza azok között, -akik előbb első 
kézből megkaphatták volna. Milyen 
jó, ha ilyenkor a Hitelszövetkezet az 
előnyös vételt azonnal megcsinálja és 
aztán ő parcellázza tagjai, vagy az 
egész község lakósai között. Arra is 
tudunk példát, hogy egyes erdőkeze- 
lőségek nem akartak sok emberrel 
vesződni, hát egynek adták el a tűzi
fát, aki csaknem kétszeres árért adta 
tovább. Nem volna jobb osztónak itt 
is a szerény haszonnal, vagy nyere
ség nélkül dolgozó szövetkezet?

De ilyen alkalmakat nem számítva 
is állandóan olcsóbb áruhoz juttathatja 
tagjait, amennyiben a tömeges fo
gyasztási cikkeket: a cukrot, petróle
umot, lisztet, lóher, lucerna, répa
magot, rézgálicot, gazdasági gépeket 
stb. a »Mezőgazdák Egyesületétől <

közvetítő kizárásával nagy tömegben, 
tehát olcsóbban szerzi be. Segítségére 
van tagjainak úgy is, hogy akinek 
pénzre van szüksége, attól átveszi 
terményét mindjárt aratás után, vagy 
előleget ad rá és mikor később drágáb
bért eladja az ártöbbletből a termelőt 
is részesíti. Vannak hitelszövetkezetek, 
amelyeknek tetemes tőkén kívül már 
nagy áruraktáraik és gabonaratáraik 
vannak, de ma a háború miatt ter
mészetesen nem fejthették ki teljesen 
működésüket és erejüket. Ma a pénzt 
sem tudják olyan jól elhelyezni és 
gyümölcsöztetni, mint békés időben. 
De ez nem ok arra, hogy várjunk a 
megalakításukkal, mert ma más pénz
intézet sem ád nagy kamatot, a láda 
feneke pedig még annyit sem, mégis 
teszünk oda is a pénzünkből. Készül
jünk már most a béke napjaira, hogy 
akkor a gazdasági alkalmak készü
letlenül és tehetetlenül ne érjenek 
bennünket.

Hogy a hitelszövetkezet működése 
bizonyos költséggel jár, magától ért
hető. De ez a költség számba sem 
jöhet sok haszna és áldása mellett. 
Különben mig meg nem erősödik, 
nem szükség mindjárt nagyobb kia
dásba ereszkednie és ne gondolja 
senki, hogy állandóan fizetett és 
állandóan ott levő tisztviselői vannak. 
Legfontosabb és legtöbb dolga van a 
könyvelőnek, aki lehet a községbeli

T árca.

F én y  után ború.
Elbeszélés. Irta: Fábián Imre.

Miska bácsi maga ismét korcsma
asztal mellett töltötte az egész éjsza
kát 1 Bizonyosan ott kortyogatta a 
sánta gugás Mózsi vizes lőréjét s ott 
szívta magába a hegyháti Gergely 
Józsi világboldogitó tudományát! Igen 
nagyokat nyel még most is, pedig 
már nyolc óra volna; szemei mé
lyebben vannak, mint a hegy csúcsa 
mélyén meghúzódó tengerszem ; lábai 
is ingadoznak, szóval ismét olyan jó 
éjszakája volt, amelyen letette képze
letben a csordásbotot és aranypálcát 
tartott kezében abból a vagyonból, 
amit a kalocsai érsektől kapott, azért 
nem veszi észre, hogy a tehenek még 
fejetlenek, minden munkája félben 
maradt.

Bereghi Ádám társalgóit emigyen 
egy reggelen régi csordásával, Miska 
bácsival, aki olyan hü embere volt 
az ősi Bereghi háznak, mint a ház

őrző komondor, csak néha ütött bele 
valami megmagyarázhatatlan furcsa
ság. Épen mint most is.

Ittasnak látszott az öreg, de senki 
észre nem vette, hogy kiment volna 
éjszakára a házból, reggel is álmos
nak látszott, bár rendes időben nyu
govóra tért. Erre a furcsaságra a 
Bereghi ház nem talált magyarázatot, 
hát azt tették fel róla, hogy úgy titkon 
lopva éjelenkint iszogat az öreg. 
Annyival is inkább, mert néha-néha 
meggazdagodásról, nagy vagyonról 
mondott érthetetlen mondatokat, épen 
olyanokat, mint a hegyháti Gergely 
Józsi a falu közepén levő kovácsmü- 
helyben, aki mindennap kihirdette, 
hogy nincs esze annak, aki dolgozik, 
holnapután úgyis felosztanak minden 
vagyont.

Érre a mühelybeli bölcsességre 
célzott most is Bereghi, mikor Miska 
bácsit reggel is álmosan látta.

De Miska bácsi ezt a gyanút már 
csakugyan nem tudta elviselni. Amit 
eddig semmi kéréssel nem lehetett 
kivenni belőle, most sértett önérzete 
kimondatta belőle méltatlankodás köz
ben a nagy titkot.

Még felteszi rólam a Tekintetes 
Ur, hogy én annak a félkegyelmű 
Gergely Józsinak az oktalannál ok
talanabb beszédeit hallgatom, meg 
aztán, hogy — Uram bocsá’ — éjjel 
elhagynám ezt a házat, amely nekem 
kenyeret ad ! Erre, uram, a lélek az 
öreg Miska bácsit soha rá nem vinné. 
Nem I Nyomta meg a szót még egy
szer. Miska bácsi hütelen lenni nem * 
tud!

Az is igaz, hogy utóbbi időben 
sokszor virrasztók álmatlan éjszakán, 
hogy nappal is, mint a holdkóros, 
szinte álomban járok. Hát csak meg
mondom ennek okát a Tekintetes 
Urnák, hogy az én nagy hűségemet 
meg ne gyanúsítsa.

Éjjelenként — és itt Miska bácsi, 
mint aki nagy titkot árul el, egész 
közelhajolva urához, kezéből tölcsért 
csinált, úgy súgta — szellemekkel 
beszélek. Szellemekkel, fényes szelle
mekkel. Hallott Tekintetes Ur az ősi-i 
emberről ? ő  is azt mondja, hogy a 
szellemekkel érintkezik, de mik az ő 
szellemei az enyémekhez képest 1 ?

Már gyermekkoromban hallottam 
apámtól, hogy ahol nagy kincs van
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tanító s a pénztárosnak, akit az értel
mesebb és megbízhatóbb tagok közül 
választanak. Ezek két-két napibiztos
sal együtt vasárnap délután, a téli 
hónapokban akár hétköznap, szóval 
hetenként 2—3 óra hosszáig elfogad
ják a betéteket és teljesitik a kifizezeté- 
seket. Egyedül ők kapnak fáradságuk
ért némi' tiszteletdijat, az igazgatóság 
és felügyelőbizottság tiszteletből végzi 
a szövetkezet vezetését, ami sok 
munkával nem jár.

A számadásokat a Központi hitel- 
szövetkezet átvizsgálja, tehát a veze
tésről minden tag nyugodt lehet s az 
első évben minden könyvet, nyomtat
ványt ő ád s a szükséges útbaigazítás
sal a vezetőket mindenkor ellátja.

A szövetkezet részvénytársasági 
alapon áll. Egy részvény: 50 K. 
Minél több a részvény, annál több 
kölcsönt ád a Központ a szövetkezet 
tagjainak.

Ahol akarnak Hitelszövetkezetet 
alakítani, amit újból is melegen aján
lunk mindenkinek, forduljanak az 
Országos Központi Hitelszövetkezet 
igazgatóságához (Budapest, Baross- 
utca 13 ), az mindenre ad tájékozta
tást s a megalakulásnál segédkezik.

HOGYAN LETT KÁLVIN GENF RE
FORMÁTORÁVÁ? Kálvin, aki már „A 
keresztyén vallás alapvonalai“ cimü köny
vével híressé tette a nevét, 1536-ban huszon
hét éves korában átutazott Genfben, hogy

elrejtve, ott kék láng csap fel a földből. 
És én már majdnem egy éve ott 
hátul a nagy fűzfa alatt, a réten 
éjjelenként fellobbanó lángot látok 
oly igazán, mint ahogy engem a 
Tekintetes Ur itt lát. Pénz van ott, 
uram, elrejtve, rengeteg pénz! Most 
— iejezte be bizonyos szemrehányás
sal — elárultam titkomat, ami eddig 

í Vsak az enyém volt. De remélem a 
Tekintetes Űr nem csal meg engem,

I ha megtalálja nagy ősi örökségét az 
> én szavaim nyomán.

— Miska bácsi, hát mért nem 
I kereste már meg ott a sok pénzt?

Mért álmodozik csak róla éjnek ide- 
i jén, ha olyan bizonyos a dolgában, 

kérdezte a gazda ?
Még az utolsó jelet nem vettem 

észre — szólt titokzatosan Miska 
bécsi, — talán az ősi-i embertől is 
megkérdem, mikor vehető az észre, 

i Mert ha elhamarkodjuk a dolgot, 
i eltűnik örökre a kincs.

Miska bácsit Bereghi hiába akarta 
j meggyőzni, hogy babonás tömegek 
,[ járnak ősibe, babonás képzelődés ra
il bolja el az ő éjszakáit is. Láttam én,

HARANQSZÖ.

Straszburgban tovább tanuljon, Genfben 
csak egy napot kívánt tölteni és nem akart 
senkit meglátogatni. De váratlanul betoppant 
hozzá Faréi Vilmos genfi prédikátor, aki 
már bevitte Genfbe a rejormációt, de bele
fáradt a sok küzdelembe és érezte, hogy 
maga nem tudja az evangéliom ügyét teljes 
diadalra vezetni. Mikor megtudta, hogy az 
említett könyv szerzője Genfben van, egy
szerre az ötlött eszébe, hogy ezt a férfiút 
Isten az ő segítségére küldte csak is ez 
viheti diadalra a megkezdett munkát. Kál
vin azonban ifjú kora és félénk természete 
miatt nem akart a nehéz munkára vállal
kozni. Inkább a csöndes, tudományos fog
lalkozást szerette volna tovább folytatni. 
Erre Faréi tüzbe gyulladt szemmel, kemény 
hangon kiáltotta : „ Te a tanulmányaiddal 
hozakodol elő, én pedig a mindenható Isten 
nevében mondom neked: Isten átka fog  
sújtani, ha az Isten müvétől megtagadod a 
segítségedet és inkább magadra gondolsz, 
mint Istenre!“ Kálvin megrendültén úgy 
érezte, mintha Isten hatalmas keze ragadta 
volna meg. Nem mert tovább vonakodni; 
beleegyezett Fárel kívánságába és a félénk 
ifjúból hajthatatlan bátorságu reformátor 
lett.

A keresztyén egyház 
és a bíráskodás.

Irtai Bohár László.
A kezdetleges ősidőkben a bírásko

dást maga a nép gyakorolta. Az egy 
törzshöz, egy nemzetséghez tartozók 
évenként legalább egyszer népgyülésre 
jöttek össze s ezen a népgyülésen, 
tehát az egész nép jelenlétében itél-

[ amit láttam, volt a megdönthetetlen
válasz.

A következő éjjel, mikor a házban 
minden csendes lett, Miska bácsi 
ismét kiment a ház végében levő 
őrhelyére s nézte-nézte a vigasztalan 
sötét éjszakát a nagy öregfüzfa irá
nyában, hogy szinte a szeme is ki
dülledt belé. Váita a nagy és szent 
jelet, amit az elrejtett kincsnek szel
leme egyszer majd csakugyan megad.

És ime egyszer csak magas láng 
csap fel a földről, utána sötétség I 
Miska bácsinak szívverése is elállt s 
olyan szárazakat nyelt, hogy csakúgy 
zörgött nagy ádámcsutkája sovány 
nyakában. Űram Isten segíts! susogta. 
Megtörülte szemeit s izzadt homlokát, 
újra figyelt. Csakugyan, újabb láng 
csapott fel! Még nagyobb mint előbb! 
Ment volna, de lábai gyökeret vertek. 
Nincs kétség a jel, a nagy jel, amit 
a kincs szelleme adott. Most, vagy 
soha ! Most biztosan felszínre került 
régi fazekakban a nagy kincs!

Mikor még egy lángot is látott, 
nagy erőlködéssel nekivetette magát 

j a sötétnek. Amint gyökeret vert lábai 
! megindultak futott, vágtatott, rohant
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keztek a vétkes felett. Nálunk ma
gyaroknál az egész nép jelenlétében 
és nevében Ítélkező bírót karkász, 
horkáz, kádár néven nevezték, mig 
a mellette álló másik fóembert, a 
hadvezért vajdának, vezirnek, rabon- 
bánnak hívták. A horkáz papi jellegű 
ember volt; ami mutatja, hogy a 
papságnak már az ősidőkben döntő 
szerepe volt a bíráskodásnál.

A birói hatalom később a nép 
kezéből fokozatosan a nép által vá
lasztott vagy önerejéből felemelkedett 
fejedelemre szállt át, aki aztán a 
bíráskodást vagy maga végezte, vagy 
megbízottai, tisztviselői által végez
tette. Így fejlődött ki a királyi bíró
ságok intézménye.

Eme központi királyi bíróságok 
mellett azonban nagyon sokáig fenn
tartotta magát a családoknak, nem
zetségeknek egy igen különös pogá- 
nyos, egymásközti bíráskodási joga, 
az úgynevezett magánharc. Ez azt 
jelentette, hogy ha a család, a nem
zetség valamely tagját valaki megölte, 
akkor a család, a nemzetség többi 
tagjainak nemcsak joga, de szent 
kötelessége volt minden utat-módot 
kihasználni, hogy a megbántón boszut, 
elégtételt vegyenek, esetleg megöljék 
ót. Ez a magánharc sokszor apáról 
fiúra, nemzedékről nemzedékre szállt 
és igen sok viszálynak, békétlenségnek 
és boldogtalanságnak lett a szüló-

a régi fa felé. Ott termett. Odavetette 
magát kitárt karokkal, hogy mind 
felölelje, amit ott talál. Mert még 
meleg a hely s ott érez remegő 
kezeivel nem ugyan kincses fazekakat, 
hanem valami erős vászonruhát. Épen 
arra gondol, hogy ezalatt van a kincs, 
mikor egy elgyujtott gyújtószál vilá
gosságot vet a földön kincset ölelő 
Miska bácsi lázas arcára és Bereghi 
két kamasz nagy fiának kacagó ar- 

I cára, mert ők is ott voltak. Ök voltak 
Miska bácsi szellemei.

Szegény Miska bácsi menten vilá
gosan látott, látta, hogy kelepcébe 
csalták. A kamasz fiuk, kik hallották 
Miska bácsi elbeszélését, gyújtották 
a háromszor fellobbanó csóvát s ők 
fojtották el ismét ruhával, ők világí
tottak rá a földön kincset ölelő Miska 
bácsira. Miska bácsi ezt nem tudta 
elviselni. Most csakugyan kiment éjjel 
a kapun, de nem is lépett be azon 
többé. Világgá ment! Nem tudta 
elviselni, hogy a ragyogó fényre oly 
hamar eljött a ború !

Hirdessünk a „Harangszó"-bati!
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anyja. Mert megesett például, hogy 
a magánharcba keveredett apák 
gyermekei, unokái, vagy egyéb vérbeli 
rokonai szivük szerint nagy szeretettel 
voltak egymáshoz s nem egyszer 
készek lettek volna boldog házasságra 
lépni egymással, de a hagyományok 
kemény súlya alatt mégis egymás 
romlására kellett törniök.

S legelsőben itt lépett közbe a 
keresztyén egyház. A magánharc 
kegyetlenségének enyhítésére töreke
dett. Lassanként sikerült is neki. 
Kivívta mindenekelőtt azt, hogy a 
magánharcot a megbántó fél pénzen 
megválthatta, vagyis hogy a megbántó 
fél által fizetett engesztelési dij (vér- 
dij) a magánharcot jogszerűen és 
teljesen megszüntette. Majd tovább 
menve lassanként a magánharc em
bertelen és véres intézményét az 
egyház teljesen megszüntette, az 
embereket ebből a balga gondolko
dásmódból is kigyógyitotta és a 
sértések, hántások elbírálását a rendes 
királyi, vármegyei és földesúri bíró
ságok elé terelte.

Megjegyezhetjük itt, hogy a magán
harc, a magánboszu kötelezettsége 
egyes elmaradottabb népeknél, pl. 
még egyes balkáni néptörzseknél ma 
is érvényben van és igen sokszor 
szül hátborzongató vérengzéseket.

De a magánharc eltörlése után is 
nagyon irgalmatlan maradt még so
káig az embereknek egymás feletti 
bíráskodása. A főelv volt: szemet 
szemért, fogat fogért; vagyis ki mi
lyen kárt tett másban, ugyanolyan 
kár érte őt is bünteté képpen S a 
főbaj az volt, hogy nem igen nézték, 
ki milyen szándékkal, akarva-e vagy 
véletlenül okozta a kárt, hanem 
tisztán csak az eredményre tekintve 
az okozott kárnak megfelelő kárral 
sújtották a vétkest Sőt az egyik bölcs 
magyar királynak, Könyves Kálmán
nak a törvénye azt mondja, hogy 
aki emberölési szándékkal kardot ránt, 
az még akkor is ölessék meg, ha 
kardját az emberölés végrehajtása 
előtt hüvelyébe visszadugta.

Az egyház célja tehát most már az 
volt, hogy a bíráskodás eme kegyetlen 
voltát is emberségesebbé en\hitse. 
Evégből első tö ekvésében a súlyt arra 
fektette, hogy a büncselekmé ty végre
hajt ísának elbírálásinál a szándékot 
is vegyék tekintetbe s enyhébben bün
tessék azt, ki csak véletlenül, téve 
désből vagy hirtelen fellobbanásában 
okozott kárt, mint azt, aki szándékosan, 
előre megfontoltan vétkezett. Nagy 
küzdelmébe került az egyháznak ez 
is, de végre mégis kivívta.

A keresztyénség első hosszú szá
zadaiban tulajdonképen az egyház 
emberei gyakorolták a bíráskodást, 
mert egyedül ők értettek a betűvetés 
és betűolvasás mesterségéhez s egye
dül ők ismerték a törvényeket.

A mai európai nemzetek jogi éle
tének fundamentoma a régi hatalmas 
római birodalom jogrendszere. S ezt 
a régi római jogot eleinte kizárólag 
a papok ismerték, őrizték s jelentették 
ki. Ilyenformán volt később is"sokáig. 
A papság volt a jogszolgáltatás, a 
bíráskodás főtényezője. (Folyt, köv.)

JÓKAI SZÜLŐHÁZA É3 SZÜLEI. Jókai  
egyik tes tvére ,  Eszter, azt írja, hogy az a 
ház, melyben a nagy regényíró  született,  
valamikor imaház volt, amelyet b uzgó  p r o 
tes tánsok  építe ttek  és  az ü ldözte tés  ko rá 
ban ott tartották titokban istentiszteletüket.  
Az épület  i sm er te té se  után ezt Írja : „Ab
ban a szo b áb an  m ég  akkor is ott lebegett  
az a fohász,  mely Istent hivja segítségül 
m inden dolgaiban és  hálákat ad m ég  a 
szó ro n g a t ta tá so k é r t  is. Nem is h a n g o zh a 
tott  el, m er t  a mi szüléink szintoly buzgón 
fönntar to t ták  Istennel való t á r s a lk o d á s u k a t ; 
az a ház akkor is olyan volt mint egy 
tem p lo m  ; é d es  anyánk kerekes  rokkája  
mellett  oly szép en  énekelte  szen t  Dávid 
zsoltárait  s azt a szép  d icsére te t  : . Is tenre  
b ízom m ag am at  ; M agam ban  nem bizha
tom  “ Édes apánk  is minden hivatalos fo g 
lalkozása előtt n a ponkén t  elövette  a Szik- 
szait  s abból buzgón  imádkozott  ; azt  ta r 
totta — gyakran hallotlam tőle mondani,  
— aki az Istentől eltávozik, az Isten is 
eltávozik attól ; im ádkozott  minden reggel  
o t thon ; abban  a szo b áb an  közel volt a 
m indenha tó  Isten, aki léteit ad m in d en ek 
nek. Ily helyen szüle te t t  Jókai  Mór “

A háború és a politikai 
élet eseményei.

Az antánt egyszerre kezdett táma
dásba az olasz fronton és a nyugati 
harctéren. Az egységes vezetés, ame
lyet tőlünk tanultak, egyidőben pa
rancsolta döntő rohamra az» olasz, 
angol, francia, amerikai hadseregeket 
frontjaink ellen. Az olasz fronton 
főként magyar ezredek kipróbált vitéz
sége folytán, amely ezekben a har
cokban is feltündökölt, még kezdeti 
sikereket sem ért el az első napokban 
az ellenség támadása. A nyugati 
fronton a németek mozgócsatává 
alakították át az állóharcot és a német 
legfőbb hadvezetőség kötelességének 
tartja, hogy inkább terepet áldozzon, 
mint emberéletet és egyes pontokon 
visszavonulást rendelt el. Ebben a 
megrenditően nagyarányú és minden 
képzeletet felülmúló nagy tusakodás
ban a német hadvezetőség ilyen 
elhatározása nem kelthet meglepetést, ! 
mert hiszen megszállott, hódított te

rületből könnyű feláldozni és a 
legfőbb cél nem területhóditás, hanem 
az ellenséges haderő gyengítése és 
szétmorzsolása.

A vezetés olyan férfiak kezében 
van, akikre megnyugvással tekint a 
német haza és Németország minden 
szövetsége és alkalmasint nemcsak 
biztatás, szónoki frázis, amikor az 
ellenséges országok hadvezérei, állam
férfiad katonai szakértői is arról 
beszélnek, hogy a veszély és válság 
napjai nem múltak el az antántra 
nézve. Az állóharc mozgóharccá ala
kult és a hetekig tartó csaták korában 
bizalommal várhatjuk ennek a mér- f 
kőzésnek végső kimenetelét is Az 
állóharcok nem hoztak döntést, talán 
a nagy mozgó csata eljuttatja a há
borút arra a pontra, ahonnan nincs 
tovább.

* *

A német főhadiszálláson lefolyt 
tanácskozás eredményéről eddig csak 
rövid hivatalos jelentést adtak ki, de 
a kiszivárgott hirek szerint az ott 
lefolyt tanácskozások felölelték a 
keleti kérdések egész terjedelmét. 
Elsősorban a lengyel kérdésről tanács
koztak és ebben különböző nézetek 
közeledéseképpen abban állapodtak 
meg. hogy hamarosan Lengyelország
ból Károly István főherceg uralma 
alatt önálló királyságot csinálnak. Ez 
a megoldás bizonyára a lengyel nép 
rokonszenvét is megtalálja. A lengyel 
kérdéssel kapcsolatban szóba kerültek 
az orosz kérdések is. Németország 
és a szovjet-kormányok között már 
hosszabb ideje tárgyalások folynak, 
amelyek jóváhagyása miatt utazott 
el Joffe berlini orosz követ, aki most 
már utón van Berlin felé. A két ország 
között lefolyt tárgyalásokra nézve 
felvilágosításul szolgálhat Csicserin 
orosz külügyi népbiztosnak az egyik 
legutóbbi szovjet-kongresszuson mon
dott beszámoló beszéde, amelyben 
ismertette az orosz kormány külpo
litikáját. Oroszország a nyilatkozat 
szerint megkezdi a gazdasági össze
köttetést a központi hatalmakkal. A 
bresztlitovszki békeszerződés követ
keztében megnagyobbodott terheinek 
fedezésére kölcsönt vesz fel Német
országtól. A kölcsön ellenében Orosz
ország mezőgazdasági és erdőtermé
nyeket, aranyat és orosz kézen lévő 
német értékpapírokat ad biztosíték
képpen. A gazdasági kapcsolat meg
erősítése érdekében Németország en
gedélyt kap. hogy az orosz természeti 

! javakat kihasználhassa. Az engedély 
petroleumbányászatra, vasutak épité-
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sére, aranymezők kibányászására és 
bizonyos mezőgazdasági ágak kihasz
nálására vonatkozik, ezzel szemben 
azonban Németország elismerni köte
les Oroszország külkereskedelmének 
és bankjainak nacionalizálását, to
vábbá köteleznie kell magát arra, 
hogy nem avatkozik bele Oroszország 
belső gazdasági politikájába Ezeknek 
a megállapodásoknak óriási értékük 
van és különösen abból a szempontból 
fontosak, hogy Németország képes 
lesz az orosz nyersanyagokkal hadi- 
gazdaságát megerősíteni. Oroszor
szághoz való gazdasági közeledés 
egyelőre csakis Németországra vo
natkozik, mert a külügyi népbiztos 
kijelentette, hogy a monarchiával eddig 
csak a hadifogoly-cserére vonatkozó
lag tárgyaltak. Néhány nap előtt 
érkezett csak meg a magyar-osztrák 
pénzügyi bizottság, amely a gazdasági 
kapcsolatot Németország példájára 
akarja megalkotni.

AZ IGAZSÁG HATÁSA. Az 1528.-ban 
Bernben tartott vallást vita idején 
Zwingli Ulrik svájci reformátor minden 
nap prédikált, hogy a lakkosság annál 
jobban megismerje a reformáció tanait. 
Mikor egyszer a miseáldozatról beszélt 
és kimutatta annak helytelenségét: az 
áldozó pap már ott állt az oltárnál, hogy 
Zwingli prédikációja után elvégezze a 
szokásos m isét; Zwingli szavai azon
ban olyan mély hatást gyakoroltak rá, 
hogy misemondó ruháját méltatlankodva 
lehányta magáról és igy kiáltott f e l : 
„Ha a misével igy áll a dolog: sem  
most, sem soha többé nem tartok mi
sét !“ A három hétig tartó vita után a 
jelenlevő papok és szerzetesek közül a 
legtöbben elismerték a reformáció igaz
ságait s Bern városa és a berni tarto
mány a reformációhoz csatlakozott.

' Búcsú a jegyestől.
Áll a m en e tszázad  
Indulásra készen,
Hogy leró ja  vé radó ját  
A harcok tüzében .

Vig z en eszó  hangzik 
Fölharsan  az ének,
De fá jda lm as  ez egy kis lány 
Epedö  szivének.

A ki ott áll sírva 
S  le kén nagy a bánat.
„Hős jeg y esem  — igy só h a j t  föl — 
Meghalok u tánad I

Meghalok u tánad,
Hogy ha itt hagysz en g em  :
T en g e r  kínját nem  bírja  m eg  
Az én é rző  lelkem 1*

*  ** .
Egy fiatal hadnagy 
Kiválik a sorból  
S  o d a  lépvén a lánykához, 
Vigasztalón igy s z ó l :

Ne Sírj, é ltem üdve,
Ne ep esze n  b á n a t ;
Ha elmúl a harc viharja,
Majd sze b b  napunk  tám ad .

E rózsá t  mit  kezed 
K eb lem re  tűzött,
M egőrizem  sértet lenül  
Bármi vészek között.

S  idegen  é g  alatt 
Rád gondolok  róla . . .
Oh, mi d rá g a  emlékem  lesz 
Ez a piros r ó z s á i

Imádkozzál é r tem ,
Oh, hogy n em so k ára  
Boldog viszontlá tás légyen 
Im ádságod  ára.

És most, az Ég áldjon 
Édes b o ld o g sá g o m  I 
Bájos a rcod m indörökre  
A sz ivem be zárom .

Adj egy b ucsucsóko t  
A bus  elválásra 
Istenveled sz é p  jeg y esem  I 
. . .  A viszontlá tásra  I

Megindul a század .
Fölharsan  az ének  . . .
Oh, mi kínos ez egy kis lány 
Epedö  szivének.

Csajbók Lidiké.

SZÉCHENYI A MAGYAR ÁTOKRÓL: 
„Régen nyomta honunkat  m ár  a m e g b á n 
tott  Egek azon átka, hogy érteni,  m egfogni  
egym ást  nem  tudtuk, vagy nem  akartuk. 
Kisebb, teh e te t len eb b  n em ze tek  önállósá
gokat,  sa já t  nyelvöket, tu la jdon k orm ányo
kat századokik  fentar to t ták ,  mig a Magyar 
Magyarral e l lenségeskedvén  Kelet é s  Nyu- 
go tnak  vé res  verseny- tárgyává lön s végre  
tőle m indenben  kü lönböző nemzetekkel  
ragado t t  össze .  Ezt csekély szám unknak ,  
sik s tenger te len  hazánknak, szom széd ink  
e lsöség inek  tu la jdoníthatjuk-e,  vagy Eldö- 
dink (elődeink vad s kaján egymás-ellen- 
tiségiknek, tud ják  az egek I“

Okszerű földmivelés.
Vetési idő. Búza, rozs vetése.
A legjobb vetési idő szept. 15 okt. 

15 közé eső időszak. A hol a tél 
ellőbb beáll, ott korábban kell vetni, 
hogy a hidegek beálltával megerősöd
jenek a vetések. Régi bevált mondás 
különben a vetési időre: Össze! porba, 
tavasszal sárba vessünk. Nem jelent 
ez mást, mint hogy a vetéssel sietni 
kell, hogy meg ne késsünk vele, mert 
a késő vetések csak ritkán sikerülnek. 
A régi öregek azt tartották, hogy 
még az unokájának se mondja meg 
a gazda, ha késői vetése sikerült, 
mert hátha követi a példát. Évek 
hosszú tapasztalataiból szűrte le a 
józan ész ezt az igazságot. Aki meg
késik a vetéssel, jó termésre nem 
igen várhat. Ezt ne feledje el soha 
egy gazda se.

181.

A vetést rozszsal kezdjük. Mivel há- 
zánknak föterménye a büza s rhivel 
ennek talajelőkészitése nem különbö
zik semmit a rozsétól, a búza veté
sét ismertetem először.

Hazánk kedvező éghajlati s talaj 
viszonyainál fogva a búza termesz
tése áll az első helyen. Sok fajtája 
van a búzának. Termelésénél a fő- 
sülyt arra helyezzük, hőgy rhelyik faj 
vetése Ígér a helyi viszonyok között 
legnagyobb s minőségileg legjobb ter
mést. Á mi hazai búzánk az ország 
legtöbb vidékén bevált. Vidékek sze
rint van különböző faja: tiszavidéki, 
fehérmegyei, diószegi. Színe a legvi
lágosabb sárgától a vörösig váltako
zik. Van szálkás és szálkátlan búza. 
Az utóbbiak az erősebb telet nem 
bírják úgy ki, de gazdagabb termést 
adnak. Erősebb a szalmájuk, a meg
dőlésnek nincsenek úgy kitéve, a rozs
dától nem szenvednek. Későbben ér
nek s igy legalább egy részt vetni 
ebből nagyon tanácsos. Ha az aratást 
az időjárás késleltetné, nem érik el 
a későbben aratott búzánk. A hol 
gyengébb telek vannak, ott mennyi
ségben fölötte áll a szálkás buzafa- 
joknak Van azután ősszel s tavasszal 
vethető búza is. Az előbbit őszinek 
az utóbbit tavaszinak nevezzük Az 
utóbbi ritkán sikerül, azért mondják: 
Tavasz búza: ravasz búza. Vetése ott 
ajánlatos, hol télen át a talajvíz ál
landó vizpárban tartja a talajt s az 
őszi búza kivész, vagy ahol az őszi
nek vetésével kikéstünk.

Fontos a fajnak megválasztása, 
mégis ok nélkül azon a vidéken be
vált buzafajt ne változtassuk. Külö
nösen pedig ne számítsunk arra, hogy 
jó talajelőkészités nélkül bármi faj is 
jó termést adjon Ha valami uj fajt 
akarunk kipróbálni, készítsük elő a 
talajt a legjobban, mert csak akkor 
tudjuk megmondani, hogy termeszt
hető-e sikerrel azon a vidéken. Sok
kal fontosabb ennél a talaj megvá
lasztása. A búza kötött, agyagos, 
mésztartalmú s jó táperőben levő ta
lajt kiván Sem a homokos sem vize
nyős helyen nem 'diszlik. Vessünk 
ilyen helyre mást, ami épen a homo
kos, vagy vizenyős helyeket szereti, 
mert a búza még a legjobb munka 
mellett sem ád kielégitő termést. Szá
raz időjárás esetén homokon kisül, 
esős idővel vizenyős helyen teljesen 
kivész.

A talaj megmunkálása, előkészítése 
a vetésre külömbözó a szerint, hogy 
mi után vetjük a búzát. Eddig csak 
arról szóltam, hogy a learatott gabona 
földjét mikép szántjuk. Ebbe azonban
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búzát nem vethetünk. Ha jó termésre 
akarunk számítani, kalászost kalászos 
után ne vessünk s ez különösen a 
búzára áll. A búzának az elővetemé- 
nye kukorica, lóher, lucerna, dohány, 
zabosbükköny, bükköny, csalamádé 
(sürü szár), repce. Vetnek ugyan árpa, 
zab, sőt még rozs s búza után is bú
zát. Néha nagyján sikerül is jő ter
mést elérni, ezt azonban ne kövessük. 
Árpa után vetve sok kárt tesz benne 
vagy a törzsgomba, vagy a szalma
darázs ólcsója s júniusban sokszor a 
fele is elszárad. Ép úgy járunk a 
rozs, búza után vetett búzával. Zab 
után ha jó erőben van földünk még 
legjobban vethetünk. De csak kivéte
lesen tegyük ezt is.

Ha kukorica után vetünk, iparkod
junk a kukorica leszedésével. Hol a 
kukorica későn, érik, ott még ebbe se 
vessünk búzát. Ha a kukorica földet 
letisztítottuk, fogasoljuk meg s ha jó 
erőben van a földje, középmélyen le
szántjuk 15 cm-re. Elmunkáljuk, vá
runk vele néhány napot, egy hetet, 
hogy a föld amely a szántásoktól 
megritkult, kissé megüllepedjen. Ritka 
földben a kikelt buzagyökerek itt ott 
hézagos helyre jutván elszáradnak s 
vetésünk ritka lesz. Ezért kell várnunk. 
Azután vethetünk. A vetést elboro- 
náljuk (elfogasoljuk), de nem henge- 
rezzük le, mint sok helyen szokás. 
A boronának kis barázdái megfogják 
a havat s erre a takaróra nagy szük
sége van a vetésnek.

A lóher földjével hasonlóképen já
runk el mint fentebb leirtam. Jobban 
biztosítjuk azonban a sikert, ha az 
első kaszálás után pár hétre egy kö
zépmély szántással leforgatjuk a 
gyenge lóhert. így a földet úgyneve
zett zöldtrágyázásban részesítjük El
munkáljuk s a vetőszántást kissé mé
lyebben végezzük.

Ha lucerna után vetjük a búzát, a 
lóher földdel egyenlően munkáljuk el 
a földet.

Dohány után egy jó mély szántás
ban részesítjük a földünket s mivel 
évenként ez töbszöri kapálásban része
sült, elég. Szántás után elmunkáljuk.

Zabosbükköny, bükköny, csalamádé, 
repce után a már ismertetett két 
szántást adjuk vetés előtt s vetőre is
mét megszántjuk a földet, középmé
lyen, elmunkáljuk s elvetjük.

A szántásnál különben tartsuk szem 
előtt, hogy ha erős kötött talajú földbe - 
vetünk, szántsunk többször, ha kis^é 
könnyebb talajú a föld megelégedhe
tünk kevesebb szántással. Egyszeri 
szántás azonban csak a könnyebb 
talajoknál s a melyek jó erőben van

nak s évközben többszöri kapálásban 
részesültek, engeghető meg. Ne fe
ledjük azt a régi közmondást: egy
szeri szántás! egy kenyér. Sok igaz
ság van benne.

Kalászosok után vetve háromszor 
szántsunk. Árpa, zab után rendesen 
csak úgy sikerült búzatermelésem, ha 
tavasszal lóhert vetettem alájuk, azt 
aug. közepe táján, mikor a lóher már 
csaknem kaszálható volt, közép mély 
szántással leszántottam. Vetés előtt 
holdanként 100 kgr. szuperfoszfát, 
műtrágyát szórtam rá s úgy adtam 
még egy mély szántást neki.

Rozs után vagy maga után ne ves
sünk búzát. A mit megtettek az öre
gek az őserőben levő földeken, azt 
mi nem tehetjük termőképességben 
nagyon is megcsökkent, meggyöngült 
földjeinken.

Nagyon sok helyen még közvetlen 
trágyáznak istálló trágyával a búza 
alá. Mit nyerünk ezzel? Az istálló 
trágyával sok gaz mag kerül a földbe. 
Ott kikéi s könyen elnyomja tavasszal 
a vetést; ha pedig a májusi arany
esők egymást érik, a gyorsan fejlődő 
búza elnyomja talán a gazt, de ve
tésünk olyan gazdag lesz, hogy idő 
előtt megdől. Lesz sok szalma de 
kevés szem s az is ocsu. A dőlt bú
zának jobban árt a fagy s a köd is. 
Törekedjünk azért oda, hogy mindig 
a búzát megelőző veteményt a mely 
kapás, vagy takarmány, részesítsük 
istállótrágyában. Azok meghálálják ezt, 
s a búza is ezt szereti. Ha szuper
foszfát műtrágyához juttatunk újra a 
háború után, a hová búzát vetünk, 
hintsünk magyar holdankint 1 0 0 - 1 2 0  
kgr. szuperfoszfát, műtrágyát.

Ha földünket jól elmunkáljuk s el- 
készitettük, hozzáfoghatunk a vetéshez. 
Ehhez mindig a legszebb s legtisztább 
magot használjuk. Jól megrostáljuk, 
megkonkolyozzuk, Már a régi öregek 
azt tartották: Ki ocsut vet, gazt arat. 
De igaz is. Mivel a búzát könnyen 
fogja az üszög, védekeznünk kell el
lene. Védekeznünk csávázással, vagy 
pásolással lehet. Nagyon helytelenül 
cselekesznek, akik e nélkül vetnek 
búzát. Lehet olyan időjárás, a mikor 
az üszög nagy mértékben lép fel s 
megsemmisíti a termés felét is, a 
másik felét pedig elértékteleníti. A 
régi szokást ahhoz ragaszkodó gaz
dáink nem akarják elhagyni. Pedig 
kézzel fogható vojt a különbség az 
1917-ik évben a csávázott s a nélkül 
vetett búzák között. Mig mások pa
naszkodtak, hogy milyen kárt tett az 
üszög, addig én teljesen üszögmentes 
búzát csépiettem tavaly is.

Az üszögnek ellenszere a kék, vagy 
rézgálic. Egyetlen, de biztos ellenszer. 
A csávázási a következőképpen vé
gezzük: 100 liter vizbe feloldunk 1 
kgr. rézgálicot s ezzel az oldattal 
gondosan belocsoljuk a már vetéshez 
kitisztított búzát: locsolás közben s 
azután is jól át meg át lapátoljuk az 
egészet, hogy minden szem átnedve- 
süljön az oldattól. 100 liter oldattal 
körülbelül 250 kgr. búzát csávázha
tunk. ügy is végezhetjük a csáváz
hatunk, hogy az oldatot kádba tesz- 
szük s abba belemártjuk vessző ko
sárral a búzát, A felszínre kerülő 
üres, vagy üszögös szemeket eltávo
lítjuk. Összeöntözzük egy halomba s 
miután megszáradt (24 óra) elvetjük.

A vetést legjobb géppel végezni. 
Egyenletes lesz a .vetés, egyforma 
mélyre kerül a szem a földbe, egy
szerre kél. Qépvetés megtakarítással 
jár. Ugyanis mig kézi vetésnél egy 
magyar holdba 110 — 120 liter, addig 
gépvetésnél 70 -8 0  liter mag kell. 
Vetés után boronálunk; száraz ősz 
esetén előbb hengerezzünk a gép után 
s úgy boronáljunk. Könnyebb talajon 
s korai vetéseknél mélyen vessünk, 
lapályosabb helyen s későn csak 2 — 3 
cm. mélyen, hogy mielőbb kikelhes
sen a mag.

Vetési ideje szept. 15 — okt. 15; 
vetnek azonban későbben is. Melegebb 
talajoknál még a novemberben végzett 
vetés is igen jó lehet.

A rozs már nem oly igényes ta
lajban, mint a búza. Csak a nagyon 
kötött talajt nem szereti. Megterem a 
homokban is. Előveteményei ugyan
azok, melyek a búzáé, de jól sikerül 
búza, árpa sőt önmaga után is. Na
gyon meghálálja a közvetlen istálló 
trágyát. Ha kalászosok után vetjük, 
akkor a már ismertetett- két szántás
sal készítjük elő a talajt. Vetőre jó 
korán 10— 12 nappal előbb szántsunk, 
mint vetni akarunk és pedig közép
mélyen. A megüllepedett talajt szereti. 
Jó korán vessük, mert korán indul 
tavasszal szárba s ha megkésünk a 
vetéssel, ritka marad s nem bokro- 
sodik el. Vetés ideje: szept. 10—20. 
Üszög nem fogja s igy csávázni nem 
kell, csak a mag tisztaságára ügyel
jünk. Ha jó táp erős földbe s korán 
vetünk gépvetéssel elég 75 liter mag. 
Van többféle rozs, de könnyen és hamar 
elfajzik s igy a magváltoztatás nem cél
szerű. Van tavaszi rozs is, ezt azonban 
csak szükség esetén vessünk, mert 
gyengébb termést ád, mint az őszi.

A vetésnél különben ugyanazt az 
eljárást kövessük, mint a búzánál 
elmondottam. Egy öreg gazda.
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Palkó és Gyurka bünbödése
Irta: Csite Károly.

Palkó és Qyurka a terebélyes 
eperfán lakmároztak vigan. Igaz, 
h°gy ugyanazon fa túlsó felén egy 
kendermagos tyuk is kedvére lakmá- 
rozott fent egy ágon ülve s bőven 
juttatott, azaz hullatott be érett, 
eperszemeket a fa alatt leselkedő, 
karicsáló tyuktársainak és a kakas
nak is.

Ágnes cselédleányzó azalatt vajkö- 
püléshez készülődött a pitvarban. A 
fickók fent a fán hancurozva, célpontul 
szemelték ki Ágnes terjedelmes ken
derszőke kontyát: meghajitották egy- 
egy érett fekete eperrel.

— Tyü, erre meg arra, macska
ugrotta haszontalanságok I Mindjárt 
lepiszkállak bennetek 4 fáról a me
szelőnyéllel, — támadott rájuk Ágnes 
haraggal. S még mielőtt elkezdte 
volna a vajköpülést, nagy füles kor
sókat hozott ki a konyhából: elment 
a kútra vízért.

összesúgott erre a két imposztor 
s lekusztak a fáról. Egyikük cukrot 
csent az éléskamarából, amit aztán 
beletettek a köpülőbe a tejfel közé, 
hogy ne tudjon Ágnes leányzó belőle 
vajat köpülni, lévén a cukornak olyan 
hatása a tejfelre. Gondolták, hogy 
majd jókat vigyoroknak Ágnes haszon
talan fáradozásán s végül tán még 
az sül ki a dologból, hogy a tejfelt 
megkapják ók ketten. Tyuhaj, abból 
esik ám pompás lakoma !

Mire haza érkezett Ágnes a kút
ról, a -fickók már ismét az eperfán 
kuncogtak a markukba, de nem so
káig. Kati néni, az édesanyjuk kijött 
az udvarra s utasította Ágnest, hogy 
menjen a mezőre babot szedni, 
ő  majd elvégzi a házkörüli teendő
ket, ebédfőzést. A vajköpülést pedig 
Palkónak és Gyurkának kell meg
tenni.

— Hallottátok, gyermekek ? I — 
szólt Kati néni a megszeppent lur
kókra — Jöjjetek rögtön a köpülő- 
höz. Addig nem kaptok ma ebédet, 
mig meg nem köpülitek a vajat. 
Tehát úgy igyekezzetek, hogy ehes
setek a jó mákosrétesből, amit délre 
sütök.

Gyurka majdnem úgy esett le a 
fáról ijedtében, Palkó pedig szörnyen 
vakarta a feje hátulját, mielőtt hozzá
fogott volna a dologhoz. Izzadtak a

köpülésben, dehát a vaj csak nem 
akart kiválni a tejfelből noha úgy 
kivörösödtek mind a ketten a nagy 
igyekezetben, mint egy bosnyák sipka.

Azonban elközelgett a dél, a kony
hából ínycsiklandozó sültrétes illat 
szivárgott ki. Kati néni már három
szor is kinézett a fiukhoz, hogy 
mennyire vannak a dologgal ?

— Hohó, fickók, még semmi lá- 
tatja a munkátoknak. Látom már, 
hogy az ebédhez csak ketten ülünk 
ma apátokkal. Ni, haza is érkezett. 
Hát csak rajta, lássatok munkához, 
mert másképp böjtnapot tartotok.

Amit Kati néni mond, meg is tartja. 
A jó mákosrétes hiába csalogatta a 
két korgó gyomru fickót az ebédlő- 
asztalhoz, nem ülhettek melléje. Pedig 
már erejük is fogytán volt a fáradt
ságtól és éhségtől.

Végre Gyurka, az ifjabbik, sirva 
fakadt. A sirás pedig igen ragadós 
betegség s mindjárt versenyt itatták, 
a hős vitézek az egereket. De dicsé
retükre legyen mondva, töredelmes 
vallomást tettek édesanyjuknak s 
Ígérték, hogy soha többé rosszat nem 
cselekesznek.

Kati néni igen haragudott, de aztán 
nevetett is magában a fiuk bünhő- 
désén. Egyébként megbocsátott nekik, 
csupán azzal büntette meg őket, hogy 
mindegyiknek csak egy kis szelet 
rétest adott ebédre, holott ők megettek 
volna vagy ötöt is, amilyen éhesek 
voltak.

Az élet minden hánytatásai után a vallás, 
ez a sokszor elhagyott édes anya vesz föl 
gyöngéd ölébe ; vigasztal, fölemel, enyhít, 
megnyugtat, kiszedi szenvedéseink fullánk
ját ; a sorssal türelem, a földdel béke, az 
éggel hit által köt össze ; megnemesit, el
készít az átköltözésre s egy jobb élet re
ményével fogja be fáradt szemünket.“ 

Tompa Mihály.

O lvass uk  a bibl iát
\ r Hol biblia a házban nincs, 

Hiányzik ott a legrfőbb kincs
1

Aug. .

Tanj 
De I

25.

rát a sátán ütö tt ott, 
sten nem lel hajlékot

vasárnap, Luk. 13, 31—25.
9 26. hétfő, 14, 1—6
Vf 27. kedd, „ 14, 7—11.
n 28. szerda, Ezsaj. 57, 15—21.
9 29. csütört, Példb. 3, 5—13.
9 30. péntek, Luk. 14, 12—15.
9 31. szombat, „ 14, 16-24.

Szept. 1. vasárnap, „ 14, 25—35.
» 2 hétfő, 15, 1 — 10.
9 3. kedd, „ 15, 11 — 19.
9 4. szerda, „ 15, 20—24
9 5. csütört, „ 15, 25—32
n 6. péntek. Ezsaj. 54, 7—10.
« 7. szombat. Luk. 16, 1 -9 .
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Az  e g y h á z  körébő l .
Halálozások. Philipp János az iglói ev. 

iskolánák ny. igazgatója 75 éves korában 
elhunyt. — Meghalt Rozsonday Károly ny. 
lelkész is. Legyen emlékük áldott.

Kibővítették a soproni evang. árva
házat. A soproni evang. árvaház a háború 
óta szűknek bizonyult. Eddig állandóan 14 
árva számára volt az intézet berendezve. 
A hadiárvák száma azonban egyre emel
kedik és igy ki kell bővíteni az árvaházat. 
Az építkezés most igen sok nehézségbe 
ütközik; de addig is, mig ez megtörténhe
tik, a konvent segíteni akart a helyzeten, 
tehát a lakások egy részét alakíttatta át és 
igy annyira megnagyobbodott az intézet, 
hogy most 34 árvát lehet benne elhelyezni. 
Ezek nagy részben hadiárvák és a konvent 
nemes felfogására vall, hogy be sem várva 
a háború végét, már most azon van, hogy 
mennél több hadiárvának adhasson meleg 
otthont.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán
túli egyházkerület ez évi rendes közgyűlését 
aug. 14-én Szombathelyen tartotta. A köz
gyűlést megelőzőleg aug. 13-án volt az 
evangéliumi egyesület közgyűlése, melynek 
keretén belül kimondták a Dunántúli Lut- 
herszövetség megalakulását, mely azután 
délben meg is alakult. Kapi Béla püspök 
ismertette a szövetség programmját. A 
lelkészi kar nevében Scholtz Ödön esperes, 
a tanítói kar nevében Sass István jelentet
ték ki ünnepélyesen csatlakozásukat.

A szövetség egyházi elnökké Kapi Béla 
püspököt, elnöknővé Berzsenyi Jenónét és 
világi elnökké szentmártoni Radó Lajost 
választották. Alelnökök lettek Takács Elek 
esperes, Schröll Lajos esperes, világi rész
ről Zergényi Jenő dr., Fischer Gyula dr. 
Női alelnökök : Ujhelyiné Rupprecht Valé
ria és Somogyi Miklósné. Ideiglenes titká
rok lettek: László Miklós püspöki titkár 
és Németh Gyula lelkész

A szövetségnek négy szakosztálya lesz 
és pedig propaganda és sajtó szakosztály 
Szombathely székhellyel, ifjúsági szakosz
tály Sopron székhellyel, sociális szakosztály 
Győr székhellyel -és missiói szakosztály 
Pécs székhellyel.

Az igazgató választmányba 100 tagot 
választottak be.

Délután volt a gyámintézet közgyűlése, 
amelyen a lemondott Pálmai Lajos helyébe 
Scholtz Ödön esperest iktatták be elnöki 
tisztségébe. Ugyancsak 13-án este gyám
intézeti ünnepély volt a templomban, amely 
alkalommal az ünnepi beszédet Takács 
Elek esperes tartotta

A dunántúli ev. egyházkerület tanítósága 
közgyűlését Szombathelyen a vármegye 
házán tartotta Krug Lajos elnöklésével. E 
közgyűlés kiemelkedő pontját az elnöknek 
az elesett tanítók felett mondott szép em
lékbeszéde képezte.

Az egyházkerület aug 14-diki közgyűlé
sét Berzsenyi Jenő dr. felügyelő, főrend 
magas szárnyalásu szép megnyitója vezette 
be E közgyűlésen hosszabb vita után 
elfogadták a 6°/o kultur adónak a kivetését. 
Letárgyalták az összes folyó ügyeket. A 
közgyűlést Kapi Béla püspök imája zárta be.

Kőszönetnyilvánitás. A dunántúli egy
házkerületi ev tanítóegyesület elnöksége 
hálás köszönetének kifejezése mellett ezúton 
ismeri el, hogy a hadban elesett ev. tanítók 
özvegyei és árvái segélyalapja javára a
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soproni ev. egyháztól 500 koronát, a soproni 
ev. tanítóképző belmissziói egyesületétől 
pedig 45 korona 2 fillért vett kézhez.

Az o r s z á g b ó l .
Békéscsaba kétszázéves. Békéscsaba 

nagyközség képviselőtestülete nemrég mon
dotta ki rendezett tanácsú várossá való 
alakulását. Ez a közgyűlés összeesett a 
város alapításának 2(X)-ik évfordulójával. 
1718 évben ment le a mai Békéscsaba 
vidékére három tót földmives és ott, a török 
által feldúlt, elvadult, mocsaraktól lepett 
vidéken a földesurtó! a telepítésre kedvező 
feltételeket kapott. A következő évben 
rajokban hozták társaikat le a mai Békés
csabára.

Elkobozták tíz hazaáruló vagyonát.
A kézdivásarhelyi törvényszék kimondta, 
tiz erdélyi hazaáru.ó vagyonának elkobzását, 
akik az oláh betörés alkalmával segítségére 
voltak az ellenségnek. A hazaárulóknak egy 
része kiszökött Romániába, más részét 
itthon ítélték el.

Csalánszövet a termelőknek A  kor
mány bizonyos mezőgazdasági nyers anya
gok beszolgáltatása fejében megfelelő kész 
árut szolgáltat vissza a termelőknek A 
csalánkórót beszolgáltató egyének megfelelő 
arányban csalánszövetet kapnak vissza.

A lóvágás megkönnyítése. Az olcsóbb 
hússal való ellátás megkönnyítése végett 
megengedte a kormány, hogy a rendes 
használatra képtelen lovak, szamarak és 
őszvérek kivételesen ott is levághatok, ahol 
közvágóhíd nincs.

A gyújtó árának újabb em elését ter
vezik. Egy-egy skatulya árát átlag tiz 
fillérben akarják megállapítani.

József főherceg keresztapasága. Jó
zsef főherceg elvállalta a keresztapaságot 
egyik vitéz katonája újszülött kis fiánál s 
az újszülött részére ezer koronát ajándé
kozott, azzal a meghagyással, hogy tegyék 
azt takarékpénztárba s ahhoz húsz évig 
senki ne nyúlhasson, húsz év múlva legyen 
az a főherceg keresztfíáé.

A vonat tetején tilos utazni. A hadügy
miniszter utasítása szerint tilos a vonat 
tetején utazni a katonáknak ; aki mégis igy 
utaznék, azt azonnal letartóztatják és ha 
szabadságos, bevonultatják csapattestéhez.

Az üzletekben ki kell írni a cikkek 
árát. Miniszteri rendelet kötelezővé teszi 
a kereskedőknek, hogy az eladott cikkekről 
számlát adjanak, a számlán föl kell tüntetni 
az áru mennyiségét, minőségét és a vételárt. 
Továbbá köteles minden kereskedő úgy 
üzlethelyiségében, mint a kirakatban az 
eladásra kerülő cikkek árát kiírni.

A hüvelyesek zár alá vétele. Az 1918. 
évi termésű, akár étkezési, akár takarmá- 
célra szolgáló mindennemű babot, borsót, 
lencsét, lóbabot és takarmányborsót csak 
engedéllyel szabad árusítani, vagy forga
lomba hozni Hogy a termelő saját szük
ségletére mennyit használhat föl, azt az 
alispán állapítja meg.

Hústalan napok. Aug. 9-től kezdve 
kedden és pénteken tilos húst akár nyers, 
akár földolgozott állapotban forgalomba 
hozni.

Szivarhiány. A közel jövőben még 
nagyobb lesz a hiány a szivarban, mint 
eddig volt. Az a fedőlap ugyanis, amellyel 
a szivart beburkolják, a tengeren túl termett 
dohánylevelekből készül és ennek a beho
zatalnak a teljes megszűnése könnyen
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bekövetkezhetik. Cigarettában nem lesz 
ilyen hiány, mert a cigarettadohánynak 
legnagyobb része Törökországban és Bul
gáriában terem. Remélhetőleg a pipado
hányban sem lesz nagyobb hiány, mert 
bőséges dohánytermésre van kilátás Ma
gyarországban az idén.

A liszt- és gabonaellátás a jövőben.
A közélelmezési miniszter azt az újítást 
léptette életbe, hogy a törvényhatóságok a 
jövő évben saját hatáskörükben biztosíthat
ják liszt- és gabonaellátásukat. A vármegyék 
a reájuk kivetett gabonakontingenseket 
beszolgáltatják. Az ország minden törvény- 
hatóságu lakosai szükségletét, mihelyest a 
kontingens beszolgáltatása megtörtént, saját 
hatáskörében köteles biztosítani és m ost' 
már minden egyes község saját maga ren
delkezhetik azzal a készletté', amellyel 
lakossága ellátását biztosítja Mig a műit 
évben a törvényhatóságok csak két heti 
központi ellátás felett rendelkeztek, az idén 
egész évi szükségletük rendelkezésükre fog 
állani és a törvényhatóságok maguk végez
hetik az őrlés munkáját is, amit eddig 
szintén a Hadi Termény intézett el

A vonat háborús betegségei. Nemcsak 
Sz emberek szenvedik meg a háborút, a 
vasút is szenved és persze ennek a kelle
metlenségét szintén az emberek érzik. A 
mozdonyok minden részükben hibákban 
szenvednek Nyáron a hibák kevésbé ész
lelhetők, mint télen, amikor nagy hidegek 
vannak, vagy hóesés akadályozza a könnyű 
közlekedést.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Német hadirendeletek. A háború kitö

rése óta németországban nyolcezernégyszáz 
háborús törvény és harmincháromezer szö
vetségtanácsi rendelet jelent meg.

Az antant vesztesége : 25 millió em 
ber. Már 1917. augusztus 2-ig 18 millió 
embernél több volt az antant vesztesége a 
legóvatosabb becslés szerint is. Az azóta 
eltelt háborús esztendő ezt a számot 25 
millióra növesztette. Ebből Oroszország a 
nyugati államok hatalmi terveinek nyújtott 
segítségét Kuzmin pétervári népbiztos 1918. 
julius 5-iki nyilatkozata szerint négy és fél 
millió halottal, hat millió sebesültei és há
rom millió fogollyal fizette meg. Francia- 
országnak több mint öt millió, Angliának 
több mint 2,800.000 ember a vesztesége 
fehéj és fekete halottakban, sebesültekben 
és foglyokban. Olaszországnak még 1917. 
aug. 2-ig 1,600000 ember volt a vesztes
sége, ma már a 11-ik és a 12-ik isonzói 
csatát követő összeomlás után egymagában 
félmilliónál több katonát veszített, 1918-ban 
pedig a hegyi harcok során és a piavei 
csatában újabb 800 000 embert áldozott föl. 
Szerbia a háborúban való résztvételét majd
nem teljes felnőtt férfilakosságának elvesz
tésével fizette meg. Románia hadseregének 
felét vesztette el. Ha még most hozzászá- 
számitjuk Belgiumot, Montenegrót és Ame
rikát, akkor az antant összes vesztessége 
felülmúlja Spanyolország és Portugália tel
jes lakosságának számát, együttvéve a 25 
milliót.

Kínai kacsatenyésztés. Kínában ősidők 
óta igen nagy súlyt fektettek a kacsate
nyésztésre. A kínaiak régi kiszolgált hajók 
fedélzetét használják fel erre a célra. A 
hajókon elhelyezett kacsáknak kevés elesé- 
get adnak, hogy rá legyenek utalva arra, 
hogy a vízparton maguk keresőnek magúk

tól 8. augusztus 25.

nak eleséget, Ha valahol már kifogy a ka
csáknak ez a természetes elesége, a hajókat, 
mely nekik úszó istálóul szolgál, tovább 
viszik, más helyre, ahol megint jobban táp
lálkozhatnak. A kacsatenyésztés különösen 
Dél-Kinában nagy arányokban folyik és 
speciális kereskedők terjesztik el az ott 
tenyésztett kacsákat Kina különböző része
iben.

A prágai gombmuzeum. Még mindig 
vannak emberek, akik ezekben a nehéz 
gondterhes időkben kedvüket találják abban, 
hogy a világ zajától elvonultan bohóságo
kat kövessenek el és a jelennel szinte nem 
is törődve álmodoznak. Ilyen különc a 
maga nemében Waldes Henrik prágai pol
gár, aki ügyet se vetve a háborúra, nagy 
buzgósággal megalapította a goir.bmuzeu- 
mot, amely egészen páratlan a raga ne
mében. A gyűjtemény rendkívül gazdag és 
kultúrtörténeti becsét sem lehet elvitatni.

Olasz repülők Bécs fölött. A múlt 
héten Bécs fölölt 8 könnyebb fajta olasz 
repülőgép jelent meg. A gepek bombát nem 
hoztak magukkal. Cédulát dobállak le, me
lyeken az osztrákokat a nemet szövetség 
fölbontására bujtogatták. A repülőrajt Dan- 
nuzió, a nagyszájú olasz versiró vezette. 
Egy gép kénytelen volt leszálni a benne 
ülőket elfogták Bécsújhely mellett.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL
együtt birmentve szállít 6 kor. 
ellenében N agy  F eren cn é  

B ak o n y szen tlá sz ló .
3 -1 0 .

Rendelje meg
Csite Károlynak " roT U t
kiadású, diszköiéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak:
Ára ajánlott küldéssel:

Ami a menybe köt 3 60 K.
Mi a haza ? . . .  . 3-60 >
Itthon................................... 3-60 >
A gyermekszív könyve (I. kölfit) 3*60 >
A gyermekszív könyve (II. kötél) 3-60 >
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél, 
postai küldéssel és csomagolással 16 
korona. Megrendelhető Csite Károly

nál Körmenden, (Vas m.).

A HAFf ANGSZO perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba, kórházakba. Adakozzunk 
néhány^fíllért erre a célra!

Nyomatott Wellisch Béla villám Üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdoa.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Felelős szerkesztő és kiadó :

S z a l a y  Mi h á l y  Lovászpatona (Veszprém m.) 
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E lő f iz e té s i  A ra 8 6  . i á m r a  k ö z v e tle n  k ü ld é s s e l  4  K 8 0  f , c s o p o r t o s  k ü ld « * .e l  4  K. K é z ira to k  L O V Á S Z P A T O N Á -ra  (V e s z p ré m  m e g y e ) , e lő 
f iz e té s i  d i ja k ,  r e k la m á c ió k  a  H S R A N O S Z Ó  k ia d ó h iv a ta l á n a k  K Ö R M EN D  r e  k ü ld e n d ő k .  E lő f iz e té s t  e lfo g a d  m in d e n  e v . le lk é s z  é s  ta n í tó .

„Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa“ (Zsid. 6. 10.)

T A R T A L O M :  Szalay Mihály: Egv lelkész emlékkövére (Vers.) — Várjunk? — Bohár László: A keresztyén egyház és a 
bíráskodás. — A háború és a politikai élet eseményei. — A kukoricatermés értékesítése. — Öreg gazda: Okszerű földművelés.

— T á r c a ,  Csite Károly: Zsuzsika és az édesapja. (Elbeszélés.)

i ÍL ou lelkész emlékkövére.
R i fá k ly a k én t m á sa k n a k  ég lebeqra  
'ő hir^n o e ze l m agasab b  cél f e l é : 
K lh u n y la k er  se k a k n a k  le sz  p a k lija  
$  él, hal,"h a s ír ja  m ég ú g y  rejlené.

M e r i a k ik  léle tiszta  s z ik r á i k a p lak , 
I'erább p lán tá lják  s  e sz ljá k  szerteszét. 

A p á k  után ig y  fé n y lik  a R aknak,
M i kér m ár Ián nem  is  tudják  neoéh  

A 'zalay M ih á ly

Várjunk?
Várjunk-e a háború végéig? 

Mindig gyakrabban, mindig ége
tőbben merül fel ez a kérdés a 

>1 lelkűnkben. Sok minden halasz- 
o tást szenvedett ebben a négy 

esztendőben. Kedvezőbb időkre 
v vártunk. Legtöbbször csak az- 

ért, mert kényelmesek voltunk,

könnyebb végét fogtuk meg a 
dolognak. Kevés esetben volt a 
háború okozta nehézség leküzd
hetetlen. Ahelyett, hogy a vihar 
erőink kihasználására indított 
volna; ahelyett, hogy minden 
eszközt megragadva és felhasz
nálva előbbre jutottunk volna, 
megfordultunk, hátat fordítottunk 
a szélnek és vitettük magunkat. 
Igy jutottunk hátrább, mint ahol 
voltunk. Várjunk-e még?

»Azt mondja a rest: ordító 
oroszlán van az utón, oroszlán 
van az utcákon!« (Példabeszé
dek 26, 13). A gyáva tunyaság, 
az elpetyhüdt restség nehézsé
geket, veszedelmeket gondol ki 
magának, hogy tétlen heverése, 
naplopó ábrándozása elővigyá
zatosságnak, körültekintésnek, a 
viszonyok mérlegelésének, ala
posságnak, óvatos előkészület

nek lássék. A háború oroszlán
ját azokra az utakra és utcákra 
is odaképzeltük, amelyeken nem 
volt; és mi lett a következmény? 
Utainkat, utcáinkat ellepték ap
róbb, undok férgek, ragadozók. 
Hiénák, sakálok, dögkeselyűk, 
piócák. Ellepték olyan emberek, 
akik magukat élelmeseknek ne
vezik, de helyesebben élősdiek- 
nek nevezhetők. Ezek nyüzsög
nek, hemzsegnek, habzsolnak és 
falnak a nemzet testében, mint 
kukacok a sajtban s nincs aki 
sikra szálljon ellenük, aki lehe
tetlenné tegye gonosz praktiká
ikat, mert a rest azt mondja: 
oroszlán van az utcán, mai 
nyelven mondva: háború van. 
Várjunk-e még?

Lelkünk, erkölcsi világunk 
utait és utcáit is belepte a gaz 
s a gazban férgek mászkálnak.
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Az igazságtalanság, a méltány
talanság, mások elnyomatása és 
nyomora; azélösdiek hencegése 
és pökhendisége; a rendnek la
zulása ; a hitványak garázdál
kodása nem váltja ki belőlünk 
azt a felháborodást, mint az
előtt. Alkalom több volna rá, 
kezünk mégis ritkábban szorul 
ökölbe. Alkalmunk több volna 
rá, markunkat mégis ritkábban 
nyitjuk adakozásra. A gonosz
ság elsokasodván, a szeretet 
sokakban meghidegült (Máté 24, 
12). Helyet adunk szivünkben a 
hideg részvétlenségnek, s em
bertársainkat, az emberi egész 
fajt gonosznak Ítélve, nem tartjuk 
őket érdemesnek arra, hogy jót 
tegyünk velük, fáradjunk értük. 
Felhasználva a lélek jobb részé
nek ezen ellankadását, aléltságát, 
akadnak olyanok, akik a faji és 
felekezeti torzsalkodás, villongás, 
gyülölség mérgét csepegtetik be
lénk s mikor pillanatokra eszünk
höz térünk kábultságunkból, azt 
látjuk, hogy megint több lett a 
konkoly. Várjunk-e még?

T árca.

Zsuzsika és az édesapja.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

A kis anyátlan árva Zsuzsika édes
apjára várakozott, mialatt pislogó 
mécses világítása mellett a kalendá- 
riomból olvasott egy bus történetet, 
amin aztán órákig elsirdogált.

Éjfélre járt az idő, még sem került 
elő Benkő gazda. Zsuzsika már erő
sen birkózott az álommal, ragyogó 
sötét szeme le-lecsukódott. Mig végre 
felugrott ültéből s nyújtózkodott, majd 
pedig a lomhán ketyegő faliórára 
tekintett.

— Ja j! döbbent meg Zsuzsika, — 
hisz már bezárták a korcsmát, még 
sem jön édesapám ! ..  Basa, kelj fel, 
nézd meg édesapámat, merre van ? 
— szólt a hályha mellett szundikáló 
kutyára.

Basa gyors szökelléssel felugrott 
szimatolva fülét hegyezte. S amint 
Zsuzsika ajtót nyitott neki, eliramo
dott hazulról a sötét éjszakába.

Amíg nappal van, amig nap
pal van, amig nappal van, ad
dig dolgozzunk, mert eljő az 
éjszaka amikor senki sem mun- 
kálkodhatik. Mi, akiket az Isten 
ezekbe az esztendőkbe állított 
bele, beleállitott olyan gabona 
learatásába, amely tele van 
gazzal, amelyben nehéz egyenes 
rendet vágni, amelyben a kasza 
sokszor elakad, sokszor kicsor
bul, hamar eltompul, mi nem 
vonogathatjuk magunkat. Ez a 
mi nappalunk. A mi munkánk 
talán bajosabb, mint másoké 
volt. De csak a rest mondja, 
hogy oroszlán van az utcán s 
marad a házában. A derék neki 
gyürközik s vállalja a munkát 
minden bajával együtt. Várjunk-e 
még? Ne várjunk!

Németh Károly. * S

Boldog vallomás. Ambrus milánói 
püspök, a régi kereszténység egyik 
legnagyobb alakja azt mondta egyszer 
híveinek: »Úgy éltem közietek, hogy 
tovább is élhetnék szégyenkezés nél
kül, de a haláltól sem félek, mert 
van kegyelmes Urunk.«

Nem telt el tiz perc, Basa már 
otthon termett. Szűkülve forgólodott 
kis gazdasszonya előtt s indult visz- 
szafelé.

:— Jaj, teremtőm, ismét baj van 1 
Várj, Basa, én is megyek, — sietett 
Zsuzsika nagy aggodalommal a ku
tya után.

A korcsma ellőtti árokban, jéghi
deg sárban fekve találta meg apját.
S a hűséges kutya segítségével tudta 
csak nagy nehezen lábra állítani és 
haza vezetni.

Záporként hullt a kis árva könnye, 
egész éjjel nem tudta szemét lehunyni. 
Másnap, mikor némileg kijózanodva 
föltápaszkodolt édesapja, bugyorba 
készítette ruháját, útra készült

— Hová mégy édes kis leányom ? 
— kérdezte Benkő alázatos hangon 
leányától.

Zsuzsika szeméből köny patakzott 
s köténykéjével elfödte arcát.

— Hová mégy ?. . . Miért akarsz 
engemet itt hagyni, édes jó leányom ? 1 
ismételte még érzékenyebb s alázato
sabb hangon az apa.

— Nem tudom, hová!...  tán szol
gálatba állok dajkának. . . vagy,. . .

A keresztyén egyház 
és a bíráskodás.

Irta: Bohár László.
De a keresztyén papság előtérbe 

helyezkedésénél okvetlen szembe kell 
tűnnie annak, hogy bár úgyszólván 
az egész igazságszolgáltatást az egy
ház végzi, a halálbüntetések kimon
dásánál nem találjuk ott az egyházat. 
A kér. egyház kezdettől fogva ellene 
volt mindenféle halálbüntetésnek. S 
miután az állam még napjainkig sem 
engedett a halálbüntetésből, az egyház 
olykép mutatta ki régidőktől fogva a 
maga ellenkezését, hogy halálbünte-, 
tések kiszabásánál egyházi férfiú jelen 
nem lehetett. Ez a körülmény is nagy 
hatással volt a bíráskodás enyhülé-: 
sére, emberségesebbé tételére. S ami- j 
kor a mai kor felvilágosodottai, 
szociáldemokratái és másegyebei a 
halálbüntetés eltörlését hangoztatják, 
akkor voltaképpen az egyház régi 
malomkövére hajtják a vizet. Csak
hogy persze ők ezt nem tudják, vagy 
nem is akarják tudni.

Nagyon nehéz, nagyon különös és 
kissé furcsa szerep jutott az egyház
nak az úgynevezett istenítéleteknél.

As istenítéletet olyankor rendelte 
el a bíróság, mikor az igazságot nem 
tudta kideríteni, mikor nem tudta 
eldönteni, hogy a két fél közül a

vagy a jó Istenhez megyek, hogy 
megkérdezem tőle, hová lett, merre' 
tűnt el az én józan, szorgalmas, mun
kás jó apám ?! — borult Zsuzsika 
zokogással az ágyra.

— Jaj, jaj, de fáj az én vén, bű
nös szivem ! — roskadt le megtörtén, 
összezsugorodva Benkő gazda egy 
székre . .

— Ne hagyd el, édes jó leányom, 
a vén bűnös apádat! Mi lenne belő
lem, ha te is elhagynál . . Meglásd, 
nem megyek el többé a sátán tanyá
jára . . Itthon maradok ezután, dol
gozom, mint más tisztességes em
ber. . . Te pedig főzzél valamit szá
munkra, édes jó leányom.

Csakugyan mnnkához készült, de 
haj, nem tudta hirtelenében, hogy 
mihez fogjon ? Marháit s földjeinek 
nagyobb részét már eladta, elitta. 
Elnyelte mindet a pálinka. Leányát is 
hiába biztatta az ebédfözésre. Nem 
volt semmi a háznál; sem liszt, sem 
zsir, sem más egyébb, amiből bármi 
sovány ebédet lehetett volna készi- } 
teni.

— Ne busulj, ne sírj gyöngyöm 
leányom, majd máskép lesz ezután!
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vádlónak, vagy vádlottnak van-e igaza. 
I Ilyenkor az emberi Ítélkezéstől mint- 

i egy följebb adta az ügyet az Isten 
l! Ítélkezése elé.

Rettenetes ma visszagondolni ezekre 
az istenítéletekre. Pedig nem is olyan 
régen még alkalmazták azokat a hires 
(pl. szegedi) boszorkányperekben.

Az istenítéletek többfélék voltak; 
legáltalánosabb volt a tüzpróba, a 
vizpróba és a párbaj.

Na a bíróság nem tudta eldönteni, 
rí hogy két fél közül melyiknek van 
h igaza, akkor rendszerint a tüzpróbát 
i rendelte el. Ez abban állt, hogy a 
/ vádlottnak bizonyos ideig izzó tüzes 
v vasat kellett markolnia, vagy mezítláb 
l! tüzes vaslemezen végigsétálnia. A tü- 
5 zes vas természetesen sebeket ejtett. 

Az Ítélet most már abban állt, hogy 
az illető égett testrészeit bekötözték, 
hét-nyolc nap múlva kioldozták s ha 
azt látták, hogy a sebek szépen gyó- 

P; gyulnak, akkor felmentették, ártaílan- 
n nak jelentették ki, ellenkező esetben 
q pedig elitélték.

Ha nő volt a gyanús (pl. házas- 
? ságtörés esetén), akkor többnyire 
v vizpróbát rendeltek el A vizpróba is 

kétféle volt: forró- és hidegvizpróba.
\ A forróvizpróba nagyjából ugyanaz 
/ volt, mint a tüzpróba. A gyanús 

személy forró vizbe mártotta kezét,
! a sebeket bekötözték, bizonyos idő 

múlva kioldozták s aszerint ítéltek, l

l S elmegyek most valahová kölcsön 
í kérni egy kis lisztet. . .

Szégyenszemre, porig alázva, üres 
il kézzel tért haza.
H  — Nem adtak, semmit sem adtak! 
I Még János bátyád és keresztanyád 
k sem adott. Azt mondták, hogy nekem 
i nem adnak,-mert azt is elinnám. De 
1 ha te mégy hozzájnk, édes leányom, 
k neked adnak . . téged sajnálnak . .

téged meg is siratnak. El is visznek 
lí tőlem, mert elpusztulsz te is mellet- 
k tem . . Hát iszen igazuk van. Rongy, 
\ hitvány, gazember vagyok, azaz vol- 
r tam... De majd máskép lesz ezután. 
I No, ne sírj leányom, minden jó lesz!

Soha többé nem iszom pálinkát. Dol- 
| gozom, mint más becsületes ember. 
I Lesz majd ezután minden a háznál!

Este csakugyan otthon maradt, 
i noha a pokol perzselő tüze égett a 
I torkában. Korán lefeküdt, amit már 
I rég nem tett meg.

Most Zsuzsikát is korán elnyomta 
az álom, hisz előző éjjel semmit sem 

| aludt. Éjfél tájban azonban ismerős, 
züllött, szitkozódó hangokra ébredt fel. 
Botorkálva bukott be Benkő az ajtón 
s elvágódott a szoba földjén.

hogy a sebek gyógyulófélben voltak-e, 
vagy nem. A hidegvizpróbánál — 
amit többnyire házasságtörés gyanú
jának felmerültekor alkalmaztak, — 
a gyanús felet hideg vízfürdőbe dobták 
s ha az illető egy ideig a felszínen 
lebegett s csak azután kezdett merülni, 
akkor ártatlannak ítélték, ha azonban 
mindjárt viz alá merült, akkor vétkes 
gyanánt büntették

Az istenítéletek közül egészen nap
jainkig fenntartotta magát a párbaj, 
mig végre minálunk fiatal királyunk 
alighanem végképen kivégezte, amikor 
a múlt évben a hadseregben virtus- 
kodni szerető katonák közt eltiltotta 
azt. A civiléletben való párbajt viszont 
országos törvények tiltják.

De mennyi küzdelmet kellett addig 
megharcolni, mig idejutottunk !

A küzdők sorában itt is mindig az 
egyház volt az első.

Jó sokáig bizony nem tudta az 
egyház, hogy mit tévő legyen ezekkel 
az istenítéletekkel. Azt felismerte 
mindjárt, hogy ezek nem egyeznek 
meg a keresztyén valláserkölcsi fel
fogással, de sokáig nem birt velük 
határozottan szembehelyezkedni, mert 
hiszen ezek az istenítéletek látszólag 
épen azon a keresztyén hiten alapul
tak, hogy a mindenható Isten ott a 
tűz- és vizpróbán és a párbajban is 
úgy irányítja a dolgokat, hogy az 
igazság kiderüljön. Elfeledkeztek ezek

— Nincs, nincs több ilyen hitvány, 
rongy gazember a világon, mint én 
vagyok ! — sirta másnap, amikor ki
józanodva felébredt s csakúgy omlott 
pislogó, dagadt szeméből a könny.

A kis falitükör elé állt, öklével 
ütötte az alkoholtól puffadt, eltorzult 
fejét.

— Te, gaz te! Nem megmondta a 
tisztelendő ur, hogy a pálinkában a 
pokolbeli sátán lakozik. Megöli a 
testemet, megöli a lelkemet, elégeti 
házamat, elnyeli barmaimat, földeimet, 
megfojtja gyermekemet. . . Ugy-e 
nemhallgattál a jó szóra, a sátánhoz 
szegődte!, most az nem enged ki többé 
karmai közül. De pusztulj inkább 
romlott test, mintsem az én egyetlen 
jó leányom is a teljes nyomorúságba | 
jusson. . .

Úgy lopózott el ismét hazulról, az
zal az elhatározással, hogy bele veti 
magát a Rábába. S addig-addig ment, 
mendegélt, mígnem egyszercsak ismét 
a korcsmába került. A hasonló zül
lött társai már vártak reá.

Zsuzsika az nap estélyén elment 
utána a Basa kutyával, hogy haza 
hívja, de mikor a korcsma ajtóhoz I

a mi jámbor apáink arról, hogy az 
Isten nem azért oltotta a természetbe 
a hatalmas törvényeket, hogy azokat 
kishitű emberek kedvéért egyre-másra 
felfüggessze és csodát tegyen; nem 
azért tette a tüzet égetővé, a vizet 
megfojtóvá, hogy egy-két gyarló em
ber kedvéért egyszerre a tűz ne 
égessen, a viz meg ne fojtson. Ne 
azt kívánjuk, hogy az Isten törvényei 
alkalmazkodjanak a mi szeszélyeink
hez, hanem mi tanuljunk alkalmaz
kodást az Isten szerzetté természeti 
törvényekhez.

Azt érezte az egyház kezdettől 
fogva, hogy ezek az istenítéletek 
voltaképen istenkisértések ép olyanok, 
mintha Jézus a sátán csábítására 
leugrott volna a templomtetőről abban 
a hiszemben, hogy ő meg nem ütheti 
lábát a kőben, mert övé az igazság 
és az igazságot az Isten angyalai 
óvják. De Jézus nem bocsátkozott le 
a tetőről, nem esett istenkisértésbe, 
nem helyezkedett szembe a természet 
törvényeivel. Érezte tehát az egyház, 
hogy ezeknek az istenitéleteknek sincs 
kér. vallási jogosultságsk. Mindazáltal 
sokáig nem birt velük sikerrel szem
beszállni, annyira belegyökereztek a 
népfelfogásba. S mikor az egyház 
látta, hogy a küzdelem úgyis hiába
való volna, nem erőltette a dolgot. 
Jóidéig megelégedett azzal, hogy az 
islenitéletek legalább az egyház jelen

ért, vissza borzadt attól, hogy belép
jen a vad dorbézólók közé. Az ab
lakon keresztül leste meg édesapját, 
amint az kidüledt, pislogó szemmel, 
eltorzult bamba ábrázattal mámoro
sán töltötte magába a pálinkát.

Borzalommal, utálattal ugrott el 
Zsuzsika az ablaktól, haza iramodott. 
S akkor egy terv szülemlett meg a- 
gyában, melynél fogva két napon át 
Basát tanította terve keresztülvitelére. 
Este aztán ismét elment a korcsma 
ablakához. A kutyát beküldte a dor- 
bézólókhoz.

Basa ügyesen betaszitotta első lá
bával a rozoga korcsmaajtót, gazdája 
előtt termett s két lábra állt a ven
dégasztal előtt.

— Nini, pajtikák, megjött az én 
kutyám is ! Nézzétek csak, ennek is 
pálinka kell, hehehe 1

Az ám, pálinka kell neki, hahaha ! 
— röhögtek a pajtások is.

Röhögésük azonban vad, pogány 
káromlássá fajult, amint Basa a kö
vetkező pillanatban jobb lábával fel
borította az asztalon levő pálinkás 
üvegeket s aztán kiszaladt a korcs
mából.
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létében, papi segédlettel s vallási 
ceremóniák mellett hajtassanak végre. 
Természetes, hogy az egyház emberei 
arra használták fel jelenlétüket, hogy 
az Ítéletek minél emberségesebben 
hajtassanak végre. Jelenlétével ilykép 
fokozatosan tompította az egyház az 
istenítéletek kegyetlenségének élét. 
Mihelyst azután a nép felvilágosodása, 
a vallási gondolkodásmód tisztulása 
— főkép a reformáció hatása követ
keztében — megindult, az egyház 
azonnal rajta volt, hogy az isteníté
leteket korlátozza s végre azokat 
megszüntesse.

A párbajjal szemben eleitől fogva 
határozott ellenállást fejtett ki az 
egyház. Párbajellenes egyesületeket 
alakított. Egyházi férfiaknak szigorúan 
eltiltotta a párbajozást. Pedig abban 
az időben a papok nemcsak papok, 
hanem katonák is voltak, nemcsak a 
Biblia, hanem a damaszkuszi acélkard 
forgatásához is értettek, hisz a püs
pökök közül hadvezérek is kerültek 
ki (pl. Tömöri érsek, a mohácsi csata 
fővezére).

De a párbaj ellen mind a mai napig 
tényleges eredmény nélkül harcolt az 
egyház. Bizonyos körök virtuskodó 
középkori gondolkodásmódja — kü
lönösen a hadsereg volt ennek meleg- 
ágya, — egész napjainkig hódolt a 
párbajnak s nem egyszer akaratuk és 
jobb meggyőződésük ellenére párbajra

A kövér szuszogó korcsmáros újra 
tele töltögette a szutykos pálinkás 
palackokat s a dorbézolók elé rakta. 
Ámde még mielőtt hozzá nyúlhattak 
volna az ivók, bent termett Basa, 
feldöntötte ismét a telt palackokat.

— Tyü, az átkozott kutyáját, meg
ölöm ! Véi ét eresztem a pokol faj- 
zatjának ! — ordította Benkő tajtékzó 
dühvei. Födetlen fővel rohant ki a 
kutyája után. Botorkáló lába kétszer 
megbotlott az utcán, felbukott. S ez 
még dühöngőbbé tette. Késsel kezé
ben. fékezhetetlen, vad indulattal ron
tott be otthon.

— Hol az a kutya?! Megölöm a 
bösle fajzatját!

— Ezt a kutyát ne bántsa, apám, 
mert nem oka semminek. Az én pa
rancsomra tette, amit tett ! — állt 
Zsuzsika merészen, elszántan apja elé.

— Téged is megöllek, apagyilkos 
féreg! S a kés megvillant kezében, 
ámde a következő pillanatban hör
dülve ejtette le a gyilkos szerszámot. 
Basa csuklójánál elkapta kezét s ke
resztül harapta.

*

kényszeritett olyan okos és komoly 
keresztyén embereket is, mint pl. 
Tisza István. Hála ifjú királyunk 
bölcseségének, hogy ebben a kérdés
ben is megértette az idők szavát s a 
hadseregben eltiltotta a párbajozás 
istenkisértö cselekedetét. Bizton remél
jük, hogy ezzel a tűz- és vizpróbával 
együtt a párbaj is sírjához érkezett.

Ha azonban az egyház kitartó 
harcának végre sikerült is a nemzeti 
és társadalmi életből kitörülni az 
istenkisértö istenítéleteket, nem mond
hatjuk el ugyanezt az egyes ember 
életéről. Mink, egyes emberek, még 
mindig beleesünk az istenkisértés vét
kébe. Ha a tűz megéget bennünket, 
ha a viz megfojtja valakinket, készek 
vagyunk azonnal az Istent okolni, az 
Istent káromolni a bajért, hogy a tűz 
mért nem lett nem-égetővé, a viz 
mért nem lett nem-megfojtóvá épen 
akkor, mikor a mi érdekeink forogtak 
kockán. Amikor a síkos utón elcsú
szunk, amikor a jég elveri búzánkat, 
amikor az ellenség golyója megöli 
fiainkat, testvéreinket: mily gyakran 
veri fel lelkünk nyugalmát a zúgolódó 
gondolat: mért nem lett az a síkos ut 
épen a mi rajt-jártunkkor nem-sikossá, 
mért nem ment az a jégverés épen 
akkor másfelé, mért nem lett az az j 
ellenséges golyó célt-tévesztővé, ha
tástalanná?! Száz és száz példát 
lehetne felhozni arra. mily gyakran

Kórházba került Benkő. A hara
pástól vérmérgezést kapott. Sokat 
szenvedet testileg, még inkább lelki- 1 
leg a súlyos lelkiismereti vádtól.

Romlott teste, vére gyötrő lázban 
égve követelte jó ideig az alkohol 
mérgét, de természetesen a kórházban 
nem juthatott olyasféléhez.

Sokáig tartott a betegsége, de ez 
annyiban csak javára szolgált, hogy 
az iszákosság átkos szenvedélyétől 
teljesen megszabadult az alatt.

Eélkézzel hagyta el a kórházat, de 
áldja azt az órát, melyen kezét elve
szítette.

Azóta egy csepp alkoholt nem iszik, 
ellenben egy kézzel is, leánya legna
gyobb örömére, boldogságára, szor
galmas munkás életet él.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL  
együtt bérmentve szállít 6 kor. 
ellenében Nag*y F eren en é  

B ak o n y szen tlá sz ló .
4—10.

esünk mink istenkisértésbe, mily gyak-- 
ran zúgolódunk, kétségeskedünk, hi-i 
tétlenkedünk csak azért, mert Isten  ̂
a mi istenkisértö várakozásunk, sőt ] 
imádságunk kedvéért sem tett csodát.51 
Istent kisértő gondolkozásmódunk,' 
istenkisértö várakozásainkban való 
csalódásunk a leggyakoribb szülő 
anyja istenkáromlásunknak, hitetlen
ségünknek. Ha az Isten a kedvünkért 
nem tesz csodát, kivételt, akkor mi 
balgatag emberek azonnal készek 
vagyunk zúgolódva kimondani, hogv 
tehát nincs is Isten.

Szokjunk le erről a lépten-nyomon 
mutatkozó istenkisértésről. Tanuljunk 
alkalmazkodást, hozzásimulást az örök , 
törvényekben megjelenő isteni akarat
hoz. Ne menjünk a síkos útra, ha 
elesni nem akarunk; ne csináljunk 
háborút, ha kedveseinket golyó általi 
haláltól óvni akarjuk. Ne kísértsük 
az Istent. Ha pedig mégis megkísér
tettük, ha kezének erejét mégis ki
hívtuk magunk ellen s baj ér ben
nünket, akkor viszont tanuljunk bölcs 
megnyugvást azon a változ'hatatlan 
valóságon, hogy a mi vágyaink,

| szeszélyeink s spekulációinkkal szem
ben az Isten kezének ereje, akarata, 
az Isten örök rendelései érvényesül
nek, kormányoznak s hogy csakis igy 
van ez jól, mert elgondolni is borzalom, 
mi lenne akkor, ha a mi gyarló 
vágyaink, önző, sokszor hitvány, 
szennyes kívánságaink s korlátolt 
spekulációink uralkodnának. Vége.

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A nyugati harctéren az antánt- 
offenziva folytatódik anélkül, hogy 
döntő eredményeket érne el. Foch 
tábornok az offenziva céljaira rengeteg 
embert vett igénybe. Ä harcokban 
résztvett tüzérségi formációk és egyéb 
csapatok beszámitásával a nyolc nap 
alatt kerek másfélmillió ember tá
madta meg a német arcvonalat. Az 
antánt csapatainak legjavából kerültek 
ki ezek az emberek és rengeteg tank 
és repülőrajokkal támogatva kisérelték 
meg az áttörést, mely a nyolc nap 
iszonyú harcai közben sem sikerült. 
Eredménye az offenzivának. hogy a 
németek visszavonultak a régi Hin- 
denburg-állások irányába Az ellen
séges haditudósitók is megállapítják, 
hogy a németek rendben vonultak 
vissza, sőt egyes helyeken ellentáma
dásokat is intéznek. Azokon a pon
tokon, ahol az antánt-csapatok tá
madnak, az ellenállás mindinkább
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erős lesz. A La Faux fensikon nem 
sikerült az antántnak további ered
ményeket elérni, mert a németek 
mindkét oldalon a völgyeket tartják 
megszállva és igy az átkarolás nem 
vihető keresztül. Az antánt közvéle
ményét az eddigi sikerek után az a 
kérdés foglalkoztatja, hogy tudnak-e 
majd csapataik nyugaton tökéletes 
győzelmet elérni. Ezt a kérdést taglalja 
a francia harctérről visszaérkezett 
Maurice tábornok katonai szakértő is. 
Véleménye szerint a teljes győzelem 
elérhető, csak az a kérdés, hogy mikor 
és hogy tudja-e-az antánt Amerikát 
elegendő hajóval ellátni és Haigh 
tábornoknak megfelelő számú legény
séget rendelkezésére bocsátani. Mind
két dologban az antánt nem igen 
bővelkedik hajóterében folytonosan 
nagyobb veszteségeket szenved és 
minden rendszabály ellenére sem tud 
a buvárhajók veszedelmétől szaba
dulni. Emberanyagban pedig azért 
fenyegeti hiány az antánt-badsereget, 
mert úgy a tavasszal, mint pedig a 
most folyó harcokban rengeteg veszte
ség éri. A németeknek az a taktikájuk, 
hogy mitsem törődnek a megszállott 
terület feladásával, hanem minden 
igyekezetükkel azon vannak, hogy az ( 
antant emberanyagában a lehető leg
nagyobb réseket üssék. A csatának 
mostani fázisában észrevehető, hogy 
az embereken bizonyos kimerültség 
vesz erőt, mert megtörtént, hogy a 
szűk arcvonalrészen tiz különböző 
hadosztályhoz tartozó katonát ejtettek 
foglyul. Arról is érkezett semleges 
forrásból hir, hogy Foch tábornagy 
a rendelkezésére állott stratégiai tar
talékot teljesen felhasználta. Ilyen 
körülmények között rövidesen vissza
állhat az 'erők egyensúlya, amikor 
azután a németek újra visszanyerik 
akciószabadságukat.

A mi olasz frontunk elég csöndes 
volt.

Jelentősebb események színhelye 
volt azonban Albánia. Hivatalos jelen
tésünk szerint Pflanzer Baltin seregei 
Albániában áttörték az ellenséges 
vonalakat. A következő napokon s e 
mostani hét első felében hős csapa
taink megerősítették előbbi sikereiket, 
melyeknek során Berat és Fieri a mi 
kezünkre került újra. Az olaszok 
veresége itt katonaságban és hadifel
szerelésben egyaránt igen nagy volt.

* «*
Ami a politikai életet illeti, itt 

figyelmünket ismételten Oroszország 
köti le. Távirati jelentések szerint 
Lenini merénylettel megtámadták. Két

asszony rája lőtt és két golyó a 
mellébe fúródott. Hogy ennek az 
esetnek milyen visszahatása lesz az 
orosz kormány és a központi hatalmak 
közt levő viszonyra, az egyelőre attól 
függ, hogy Lenin kormányzótársa, 
Trocki, hogy tartja magát és hogy a 
bolseviki uralom nem rendült-e meg 
a véres esemény folytán. #

Az elmúlt napokban ismét jelentős 
beszédek hangzottak el. Cecil lord 
nyilatkozott az angolok részéről a 
béke feltételeit illetőleg. Válaszképpen 
beszélt Hertling gróf abból az alka
lomból, hogy a német birodalom kath. 
diákegyesületek szövetségeit fogadta 
75-dik születésnapja alkalmából.

Királyunk legutóbb a drezdai királyi 
udvart tisztelte meg látogatásával. 
Ugyancsak Németországban időzik a 
bolgár cár.

Ausztriában a politikai viszonyok 
még mindig nem a legrózsásabbak, 
itt Husszarek báró miniszterelnök 
igyekszik újabban rendet teremteni.

Wekerle miniszterelnököt nagy ki
tüntetés érte. Érdemei elismeréséül a 
Szent-lstván rendhez a gyémántokat 
kapta. — A horvát bán mint hírlik 
bukófelben van.

A kukoricatermés 
értékesítése.

A hivatalos lap augusztus 14-iki 
számában jelent meg a miniszterelnök 
3534/1918. számú rendelete, mely az 
1918-iki kukoricatermést zár alá he
lyezi.

Emberi élelmezése lehet visszatar
tani, vagy vásárolni kukoricát, de 
csak akkor, ha e célra gabonát 
egyáltalán nem, vagy a szabálysze
rűnél kevesebbet hagytak vissza. Az 
e célra számbavehető mennyiséget a 
rendelet a 15 éven felüli őstermelő 
munkások részére hónaponkint és 
fejenkint 15 kilogrammban, a 15 
éven aluli őstermelő munkások és 
azok családtagjai részére hónaponkint 
és fejenkint 12 kilogrammban, min
denki más részére 10 kilogrammban 
állapította meg.

Gazdasági szükséglet címén csak: 
1. a cselédek és alkalmazottak kon
vencióját; 2 lelkészeknek, más 
egyházi személyeknek, tanítóknak, 
továbbá községi (közbirtokosági) al
kalmazottaknak természetben kiszol
gáltatandó járandóságára ; 3. az idő
szaki munkások élelmezésére; 4. ve
tőmagra 5 az állatállománynak 
takarmányozására szükséges mennyi
ségek jöhetnek számitásba. De mind

ezen célokra csak akkor lehet kuko
ricát számba venni, ha a szükségletnek 
részben vagy egészben való fedezésére 
gabona nem hagyatott vissza.

Hizlalás címen csak annyi darab 
sertés részére lehet kukoricát vissza
tartani vagy vásárolni, ahány darabnak 
hizlalására a tulajdonos hatósági 
bejelentés vagv engedély alapján 
jogosult. Egy darab sertésre általában 
6 métermázsa kukorica vehető szá
mitásba. Ha azonban árpa is hagya
tott vissza, kukorica csak az árpával 
nem fedezett szükséglet erejéig vehető 
számitásba.

Mig a rekvirálás meg nem történt, 
addig a termelő kukoricafölöslegét 
kizárólag csak a Haditerménynek 
adhatja el. Ha azonban a rekvirálás 
már megtörtént s még marad fölöslege 
a termelőnek, azt csak olyanoknak 
adhatja el, akik hatósági vásárlási 
igazolvánnyal bírnak és csak akkor, 
ha a nála rekvirált kukorica beszol
gáltatása után erre a főszolgabírótól 
(polgármestertől engedélyt nyert

Más törvényhatóság területén levő 
gazdaságába a termelő kukoricáját 
a főszolgabíró (rendőrkapitány, tanács) 
által kiállított engedéllyel elszállít
hatja. Ugyanilyen engedély szükséges, 
ha a részes mivelő, vagy munkások 
részüket, illetve konvenciójukat más 
törvényhatóság területén levő állandó 
lakásuk helyére akarják szállítani. 
Az alispán a rekvirálás befejezéséig 
a kukoricának a községből való el
szállítását teljesen is betilthatja. A 
kukoricának s őrleményeinek a község 
határán kívül vasúton, hajón és 
gépkocsin való elszállítására a Hadi- 
terményen kívül csak az jogosult, aki 
a hatóságtól (főszolgabíró, rendőr- 
kapitány, tanács) utján szállítási iga
zolványt nyert. A szállítási igazolvány 
kiállításához vásárlási igazolvány 
vagy eladási engedély fölmutatása 
szükséges. Nem kell igazolvány, ha 
a kukoricát tulajdonosa őrlési tanú
sítvány mellett megőrlés végett kocsin 
vagy kézierővel a malomba szállít ja. 
Csupán a községi elöljáróság igazol
ványa szükséges akkor, ha a termelő 
kukoricáját egyik községben való 
terméséből elraktározás vagy gazda
sági szükséglet cimén kocsin vagy 
kézierővel más község határába viszi.

Kukoricát bármely malomvállalat 
csak őrlési tanúsítvány mellett fogad
hat el földo'gozásra

Az uj rendelet érvényben hagyja 
a 764. számú februári rendeletet, 
mely szerint a kukorica alapára a 
következő:
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a) közönséges (lófogu) és kevert 
tengerire: ha a szállítás történik

1918 október végéig
csövesen

K
41.60

morzsolt
K

52.—
1918 november » 42.70 5260
1918 december n 43 80 53.20
1919 január V 44.90 53.80
1919 február » 46.— 54 40
1919 március n 47.10 55.—
1919 április » 48.20 55 60
1919 május 1. után 49.30 56.20
b) fajtengerire (csinkvantin): ha a

szállítás történik

1918 október végéig
csövesen

K
47 60

morzsolt
K

6 0 .-
1918 november 48.85 60.65
1918 december » 50.10 61.30
1919 január M 51.36 61.95
1919 február » 52.60 62.60
1919 március V 53.85 52.25
1919 április n 55.10 63.90
1919 május 1. után 56.46 64.55
Ezen alapárakon kivül a később

megállapítandó határidőig közszük
ségleti célokra tényleg beszolgáltatott, 
valamint a Haditerménynek önként 
megvételre fölajánlott kukoricáért, 
fajtengeriért métermázsánként 1 5 kor. 
a közönséges tengeriért pedig 10 kor. 
ártöbblet jár.

Okszerű földművelés.
Vetésforgó.

Az egymásután következő vetemé- 
nyek ismétlődő váltakozását nevezzük 
vetésforgónak. Ha egy és ugyanazon 
földbe három évenként kerül ugyanaz 
a vetemény, akkor a vetésforgót hár
masnak, ha négyévenként, akkor né
gyesnek nevezzük. Van kettős, hármas, 
négyes, ötös, hatos vetésforgó. A 
milyen fontos a termés sikerére a 
föld megmunkálása, ép oly fontos 
sőt fontosabb a helyes vetésforgó 
megállapítása. Ha hibás a vetésforgó, 
megmunkálhatjuk a földet a legjobban, 
jó termésre nem számíthatunk. Mig 
ellenben helyes vetésforgó alkalma
zásával kisebb területen, kevesebb 
munkával is többet s jobbat termel
hetünk, mint más nagyobb területén 
s több munkával. Nagyobb birtokokon, 
hol helyes vetésforgó szerint gazdál
kodnak, rendesen jobb gabonát látunk, 
mint a kisgazdáknál, hol a vetésfor
góra nagyobb súlyt nem helyeznek. 
Kisgazdáink megelégesznek azzal a 
helytelen állítással, hogy a nagybir
tokon jobban munkálkodhatnak és a 
mit ott tesznek, azt a kisbirtokos 
nem teheti meg. Pedig ez téves ál
lítás. A mi a nagybirtokon megy 
nagyban, ugyanaz lehetséges a kis- 
birtokon kicsiben. Az aNtisbirtokos 
aránylag nagyobb munkaerővel ren

delkezik, mint a nagybirtokos. Földjét 
is trágyázhatja s még sincs olyan 
termése. Ennek okát legtöbbször 
a helytelen s minden rendszert nél-, 
külöző vetésforgóban kell keresni. 
Sok helyen a kisgazdáknál vetésfor
góról nem is lehet beszélni. A mit 
ősszel megtrágyázhatnak, azt elvetik 
búzával. Pedig mint a búza vetésénél 
mondtam épen a búza az, a mely 
csakis a neki megfelelő elővetemény 
után hozza meg a várva várt jó 
termést. Öreg gazda vagyok, több 
vetésforgót megpróbáltam. Minden 
vidékre alkalmas vetésforgót nem 
ajánlhatok. Egyik vidéken ez, más 
vidéken más növény termelése a 
megfelelő. Egészben véve azonban 
ajánlom, ha a kisgazdák a következő 
arányt tartják szem előtt. Szántóföldjén 
felerészben termeljen a gazda kalá
szost, gabonanemüeket, a másik felét 
pedig ossza el egyenlően kapás nö
vények és takarmány között Sok 
helyen a kisgazdák alig Vio részén 
termelnek földjüknek kapást és takar
mányt, mig 9/io részen gabonanemüe
ket. így elkerülhetetlen kalászosnak, 
kalászos után való termelése, a minek 
káros hatását különösen a kisgazda 
érzi. Ma a takarmánynak ép úgy 
meg van az értéke, mint a gaboná
nak. Ha pedig barmaival eteti meg, 
még jobban értékesítheti. Földjei tisz
ták lesznek, a gyom mielőtt megér
lelhetné a magot, kasza alá kerül, 
vagy a kapa semmisiti meg. Kine 
tapasztalta volna, hogy csak a kapás 
s takarmány után terem szép, jól 
fizető búza ?!

A mi most már közelebbről magát 
a vetésforgót illeti, az lehet többféle 
mint fentebb említettem. Nagyobb 
gazdaságokban legelterjedettebb a 
négyes vetésforgó. Ugyanez legjobb 
a kis gazdaságban is. E szerint a 
következőkép vetünk: első évben
kapás jól trágyázott földbe. A kapás 
lehet kukorica, krumpli, répa, dohány, 
cirok stb. Ha mindegyiknek termesz
tésére egyformán alkalmas földünk, 
szükségletünknek megfelelő arányban 
osszuk el a kapásokat. Ha valamelyik 
talaj és éghajlati viszonyainknak job
ban megfelel, azt előnyben részesítjük, 
abból többet termelünk. Lehetőleg 
termeljünk mindent, hogy szükségle
tünket a magunk termése fedezze. 
Különösen most, mikor nehéz besze
rezni mindent. A második évben a 
kapások után vessünk árpát és zabot: 
a harmadikban takarmányt, lóherét, 
zabosbükkönyt; a negyedikben búzát, 
így tiszta búzánk lesz s úgy mennyi
ségre, mint minőségre is a legjobb

termésre számíthatunk. Az ötödik 
évben elölről kezdjük, a mikor is át
mehetünk hármas vetésforgóba vagyis 
a kapások után vethetünk búzát s 
búza után ha jó erőben van földünk 
rozsot. A négyes vetésforgónál, hol 
a talaj nem megfelelő a búzának, 
a második évben búza helyett rozsot 
vetünk. Gyengébb talajoknál ezért 
megfelelőbb a kettős vagy hármas 
vetésforgó. Kapás, rozs, vagy tavaszi. 
Esetleg kapás, rozs s utána zab, 
vagy árpa. A hol csak lehetséges 
legajánlatosabb a négyes vetésforgó. 
E szerint harminc hold szántófölddel 
biró kisgazdaság berendezése a kö
vetkező lenne: 10 hold búza és rozs, 
5 h. árpa és zab, 4 h. kukorica, 1 
h. krumpli, 1 h. répa, I h. csala- 
mádé, 1 h. zabosbükköny 5 h. lóhere, 
2 h. lucerna. Lucerna a vetés forgón 
kivül esik, mivel az rendesen 5 —10 
évig van egy helyen. A többi vete- 
ménynek, a mit nagyban nem igen 
termesztünk, bab, tök, kender, len, 
lencse, borsó, a kapásoknál hagyunk 
megfelelő helyet vagy némelyiket, 
tök, bab beleültetjük a kukorica, 
vagy krumpli sorba. Természetesen 
egész pontosan nem tartható be min
dig ez a beosztás, I—2 holddal 
egyik-másik esztendőben töb lesz ta
lán a búza, rozs, a másikban a k'apás. 
Egészben véve azonban ne tévesszük 
szem elől a fenti arányt, hogy szán
tóföldjeinknek legfeljebb csak felét 
vessük el kalászos gabonanemüvel. 
Ilyen beosztás és vetésforgó mellett ter
melünk megközelítőleg annyit, mintha 
V& részen termelünk állandóan ga- 
bonanemüt s lesz bőven takarmá
nyunk. — Egyszerre átmenni ebbe 
a vetésforgóba a régiből nem lehet, 
de a leghelyesebb útra lépünk, ha 
évről-évre közeledünk hozzá. 3—4 
év épen elegendő, hogy gazdaságun
kat e szerint rendezzük be. Ne fél
jen senki ettől az újítástól. A több 
termelésnek útja ez. Saját érdekünk, 
honpolgári kötelességünk, hogy minél 
többet termeljünk s minél jobban 
jövödelmeztessük gazdaságunkat.

Egy öreg gazda.

Aki méreggel dolgozott. A szép, de 
ravasz és kegyetlen Kleopatra ki
rálynő, Egyiptom utolsó uralkodója, 
sok előkelő embert méreggel pusztit- 
tatott el. Hogy a méreg biztosan öl
jön, hatását előbb a szegény rabszol
gákon próbálták ki. De végül maga 
is méreg által pusztult el. Mivel Oc- 
tavianus római hadvezért nem tudta 
meghódítani s országát megmenteni: 
mérges kígyóval maratta magát agyon.
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Az  e g y h á z  k ö r é b ő l .
T u d o m á s u l . Nyomdára 

részvényeket okt. 15-éig lehet 
jegyezni.

Halálozások. Hollerung Károly, nyug 
modori lelkész, a pozsonyi egyházmegyé
nek 15 éven át volt főesperese elhunyt. Az 
ő nevéhez fűződik az evang. lelkészek 
üdülésére szánt modori Bethánia is. — 
Földvári Elemér, pestmegyei esperességi 
felügyelőt súlyos csapás érte egyetlen fia, 
dr. Földváry Miklós elhunytéval A nagy 
reményekre jogosító, 25 éves ifjú Asiagónál, 
4 évi frontszolgálat után, egy éjjeli harcban 
halt hősi halált. — Meghalt még Kiss Pál, 
sajókazai tanító is, A hü munkások emlé
kezete legyen áldott!

Kitüntetés. Hodzsa Milán tábori lelkészt 
a II. oszt. lelkészi érdemkereszttel tüntette 
ki a király.

Eljegyzés. Dubovay Géza győri hitok
tató eljegyezte Bélák Rózsit Pápáról.

Püspök beiktatás. A bányai egyházke
rület újonnan megválasztott püspökét dr. 
Raffay Sándort szept. 5-én iktatták be a 
püspöki hivatalába. A beiktatást Kapi Béla 
püspök végezte.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán- 
inneni egyházkerület ez évi rendes köz
gyűlését aug. 20—21. napjain Pozsonyban 
tartotta, melynek keretén belül meleg ün- 
nepeltetésben részesítették dr. Baltik Fri
gyes püspököt papi hivatalának 60-dik év 
fordulója alkalmából.

Választások. A tokaji gyülekezet Szed- 
lák Gyula püspöki missziónáriust Nyíregy
házáról, a lajoskomáromi gyülekezet Schlitt 
Gyula ottani adminisztrátort, a zágrábi 
gyülekezet Popp Fülöp ottani adminisztrá
tort választotta lelkészévé. — A hraszto- 
váci gyülekezet Zulauf Henrik, ottani ad
minisztrátort egyhangúlag lelkészévé jelölte. 
— Nagy Ferenc, eddigi szombathelyi se
gédlelkészt püspöki másodlelkészé nevezte 
ki Kapi Béla püspök Isten áldása legyen 
az uj munkásokon I

Hála áldozat. Drexler János katona 
testvérünk a felett való hálájának kifejezé
séül, hogy a Piave menti nagy harcokból 
szerencsésen megmenekült, Isten dicsősé
gére 100 K-t küldött kicsi gyülekezetének : 
Pogánynak.

Az o r s z á g b ó l .
Török ifjak, mint magyar gazdasági 

gyakornokok. A török nemzet annak ide
jén elküldötle hozzánk tudnivágyó ifjait, 
hogy a nálunk szerzett mezőgazdasági 
ismerettel fölfegyverkezve térjenek vissza 
hazájukba. Az adai földmüvesiskola kétéves 
tanfolyamát tiz török ifjú végezte el az idén 
sikerrel, kik tanulmányaik bővítése céljából 
nagyobb uradalmakban mint gazdasági 
gyakornokok szeretnének működni. Fizetési 
igényük mindössze 100—150 korona és 
teljes ellátás. Bővebb fölvilágositá t az adai 
földmüvesiskola igazgatósága ad.

Gabonabeszerzö-kölcsön a községek
nek A háború következtében legérzéke
nyebben sújtott kisembereknek, akik egész 
évi gabonaszükségletüket képtelenek besze
rezni, az Országos Középponti Hitelszövet
kezet segítséget óhajt nyújtani olyan módon, 
hogy a hitelszövetkezetek a községeknek ga-

bonabeszerzö-kölcsönt folyósítsanak, hogy 
ezzel lehetővé tegyék az arra rászorultaknak 
gabonával való ellátását. A kölcsönt, amely
nek tartama egy évnél hosszabb nem lehet,
5—53/« százalék kamat mellet fogják fo
lyósítani.

Jó szüret lesz az idén. A Szőlősgazdák 
Országos Egyesületéhez érkezett jelentések 
szerint a szüret az egész országban ked
vezőnek ígérkezik A bortermés cl fogja 
érni a tavalyi eredményt. Az ó-borért ma 
hektoliterenként 900—1000, a finomabb 
borért 1300—1500 koronát fizetnek Az 
uj-bor iránt egyelőre csekély a kereslet, de 
most még a termelők részéről sem igen 
mutatkozik nagy kedv az értékesítésre. Az 
uj-borra 600—650 koronával történtek kö
tések.

Kedvezőtlen komlótermés. Ausztriában 
békeidőben átlag 150 000 métermázsa volt 
a komlótermés. Az idén a komlóterület 
hatvan százalékkal csökkent és igy a kettős 
monarkiában 25.000 métermázsa komló
termésre számítanak. A komlót főként 
sörgyártásnál használják.

A harctéri vitézség nem enyhitő 
körülmény. A kúria kimondotta, hogy 
bűncselekmény esetén nem tudható be a 
vádlott javára enyhítő körülményül, hogy 
a háborúban vitézül verekedett, mert ezért 
a katonaság kitüntette A büntetőtörvény
könyv 92. szakasza ilyen cimen tehát nem 
alkalmazható és a védelem által emiatt 
bejelentett semmiségi panaszokat a Kúria 
elutasította.

A sovány sertések kötelező hizlalása.
A földmivelési miniszter elrendelte, hogy 
mindazok, akik a házi és gazdasági szük
ségletre hatósági engedetem alapján hiz
lalható mennyiségen felül darabonként 35 
kilogrammnál nehezebb súlyú sertésekkel 
rendelkeznek, tartoznak azokat szeptember 
20-ig az Országos Sertésforgalmi Iroda 
utján közszükség'eti célra hizlalásra vagy 
sovány állapo.ban leendő megvételre fel
ajánlani. Ez a kötelezettség nem terjed ki 
az igazoltan tenyésztési célokat szolgáló 
sertésállományra, mely azonban nem lehet 
nagyobb, mint amennyit az egyes gazdasá
gok tenyésztési célra eddig is rendszeresen 
tartottak. A hizlalásra vagy vételre vonat
kozó felajánlás az Országos Sertésforgalmi 
Iroda helyi képviseleteihez (bizományosai
hoz) vegy a községi elöljárósághoz (városi 
polgármesterhez) intézendő.

A burgonyaellátás rendje. A kiadott 
utasítás értelmében, akik nem burgonya
termelők, vagy akiknek termése házi szük
ségletüket nem fedezi, saját házi szükségle
tükre burgonyát vásárló-igazolvány alapján 
vásárolhatnak. A vásárló igazolványt az 
illetékes községi elöljáróság (polgármester) 
állítja ki. Olyan fogyasztóknak, akik bur
gonyaszükségletüket valamelyiK. családja- 
belijüktöl ingven kapják, a szükséges 
szállító-igazolványokat esetről-esetre adott 
engedelem alapján az Országos Burgonya 
Köz/etitö Iroda állítja ki, de igazolni kell, 
hogy a folyamodót a közellátandók sorából 
törölték Budapest székesfőváros ellátat
lanjainak szükségletéről külön rendelet 
intézkedik, ezek részére ennélfogva vásárló 
igazolvány ki nem állítható. Külön fog 
intézkedni a miniszter, hogy azoknak a 
törvényhatóságoknak, amelyek szükséglete 
saját termésükkel nem fedezhető, a hiányzó 
burgonyamennyiséget az országos felesle
gekből utalják ki.

Elrendelte a közélelmezési miniszter még 
a termelők jogos házi és gazdasági szük
ségletét meghaladó feleslegeinek hatósági

igénybevételét oly módon, hogy a törvény- 
hatóságok első tisztviselői a törvényható
ságukra a terméseredménnyel arányban 
állóan kivetett kontingenst elsősorban ön
kéntes felajánlás utján, ennek sikertelensége 
esetén pedig egyidejű tényleges rekvirálás- 
sal is feltétlenül biztosítani tartoznak. A 
termelési szerződésekkel lekötött burgonya 
készleteket teljes egészükben rekvirálni 
kell. A rendeltetésnek egyidejű feltünteté
sével teljes egészükben kell rekvirálni a 
mezőgazdasági szeszfőzőknek, valamint az 
egyéb ipari üzemeknek feldolgozásra szánt 
saját termésű készleteit is. Ezeknek a 
készleteknek az illetékes kormányhatóság 
által feldolgozásra engedelmezendő meny- 
nyiséget azonban az engedelmezés által a 
rekvirálás érvénye alól feloldódnak fogják 
tekinteni.

A rekviráló (önkéntes felajánlási) eljárást 
legkésőbb 1918. szeptember 15 ig kell 
btfejezni. Azokkal a termelőkkel szemben, 
aki« készleteiket ez időpontig ki nem 
szedték, a rek\irálás érvényét a kiszedés 
időpontjában tekintik beállottnak. Az 1918 
szeptember 15-ig önként felajánlott kész
letekért a rendelettel megállapított maxi
mális áron felül öt koronás ártöbblet, a 
rekvirált tételekért el'enben csak a rende
letileg megállapított maximális árat fogják 
a tényleges átvétel alkalmával kifizetni.

Az Országos Burgonya Közvetítő Iroda 
a közvetítésével beszerzett burgonya után 
métermázsánkint 150 korona jutalékot 
számíthat .el. Hogy a termelő házi és 
gazdasági szükséglet címén mennyit tarthat 
vissza és használhat fel, a törvényhatóságok 
első tisztviselőihez egyidejűleg intézett kü
lön rendelettel állapította meg a miniszter. 
Ugyanebben a rendeletben nyert megálla
pítást az a menmyiség is, amelyre a nem 
termelőknek igényük lehet.

Ártöbblet a hüvelyesekért. A közé
lelmezési miniszter rendeletet adott ki, 
amelynek értelmében a Haditermény Rész
vénytársaságnak megvételre fölajánlott és 
tényleg beszállított hüvelyesekért a meg
állapított maximális áron felül a társaság 
által fizetendő ártöbbletet métermázsánkint 
20 koronában állapítja meg. Ez az ártöbblet 
azonban csak az 1918. évi szeptember 
30 ig a bizományos állal kijelölt vasuli-, 
hajóállomásra, illetve raktárba tényleg be
szállított borsó, takarmányborsó és lencse, 
továbbá az 1918 évi október 31-ig tényleg 
beszállított bab és lóbab után fizethelök.

Húsz évig börtönben más helyett. 
Amerikában egy magyar embert gyilkos
ságért más helyett ítéltek el, aki húsz esz
tendeig szenvedett börtönben, mig végre 
kiderült ártatlansága.

Razzia a galíciaiak ellen. A fővárosi 
rendőrség a mind jobban szaporodó galí
ciaiak ellen razziát rendezett Rengeteg 
élelmiszert, lisztet, cukrot, kávét, szappant 
és nagymennyiségű posztót foglaltak le a 
galíciaiak tanyáin Tizenhetet hazatoloncol- 
nak, ötven ellen pedig árufelhalmozás és 
iparengedély nélkül való kereskedés miatt 
kihágási eljárást indítottak Ideje már az 
országot ilyen nem kívánatos elemektől 
megtisztítani.

Az alkalmatlan idegenek. Magyaror
szág nyugati városai tele vannak idege
nekkel, akiket a magyar kenyér csal pár 
hétre, vagy hónapra ide s akik az itt 
elfogyasztott élelmicikkeken kívül lehetőleg 
csempészne > is ki bizonyos mennyiséget. 
Sopronban aug 16-án a rendőrség a kor
mánybiztos intézkedése folytán igazo'ásra 
szólított fel minden Ausztriából érkező
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utast és mintegy ötszázat távolított el 
Sopronból, akik nem tudták igazolni, miért 
kívánnak Sopronban tartózkodni. Ezt az 
eljárást tovább is folytatják.

Az olaszok és fogoly katonáink. Az 
olaszok a kezükre jutott szláv nemzetiségű 
(cseh, tót, ruthén, horvát stb ) katonáinkat 
minden módon kényszerítik, hogy az olasz 
hadseregben küzdő idegen légióba lépjenek 
Ha ezt nem teszik meg, súlyosan büntetik 
őket. Elhitetik velük, hogy Csehország 
független kirá’yság lesz. Mig a csehek 
engednek a csábításnak és kényszerítésnek, 
a mi nemzetiségeinknél, különösen a délszlá- 
voknál kevés eredményt tudnak elérni. Ezek 
vonakodnak a hazaárulás elkövetésétől.

Aki m egszökött a szerb fogollyal. 
Cseszregi Erzsébet nevű kispéci asszony, 
akinek az ura a háború elején bevonult, a 
szomszédjukban levő szerb fogollyal meg
szökött. Nemsokára a román határról jött 
értesítés, hogy a fiatal asszonyt a szerb 
fogoly meggyilkolta. Úgy látszik megérezte, 
hogy a szerb szabadulni akar tőle, mert a 
nála talált levélben megirt mindent, ami a 
hatóságot nyomra vezethette.

Huszonöt milliárd bankjegy. A háború 
előtt Ausztria és Magyarország bankjegy- 
forgalma 2'6 milliárd korona volt s ma 
már 25 milliárdra emelkedett. Az emelkedés 
épen nem örvendetes, mert vele fordított 
arányban áll a bankó értéke. Soha ennyi 
papirospénzünk nem volt, de nem is volt 
soha ilyen kevés becsülete.

A boszniai dohánytermés nem váltja 
be a hozzáfűzött reményeket, mert a julius 
közepe óta tártó nagy meleget igen meg
sínylette. Hozzávetőleges becslés szerint 
Herczegovinában 33,000, Boszniában 5000 
mm dohányra számítanak.

Az olasz hadifoglyok kicserélése.  
Hadügyminisztériumunk kezdeményezésére 
megkezdték az olasz hadifoglyok kicseré
lésének tárgyalását. Tárgyalnak az internál
tak kicseréléséről is. A katonáknál csak a 
rokkantakról van szó, mert az olasz kormány 
csak úgy ment bele a tárgyalásba, ha a 
mieink nem vetik fel az egészséges hadi
foglyok kicserélésének kérdését.

A n a g y  v i l á g b ó l .
A szivar halála Németországban. A

német hadiszállító szivargyárak középpontja 
bejelenti, hogy szivargyárait a nyersanyag 
hiánya miatt ez év végén bezárja. Kizáróan 
pótloanyagbót való szivart nem fognak 
gyártani. A szivargyárak jelenleg még kilenc
venezer munkást foglalkoztatnak, akiknek 
más helyütt fognak alkalmazást találni

Nagy sztrájk Londonban. Londonban 
a közúti vautak valamennyi női alkalma
zottja sztrájkba lép -tt Követelik, hogy a 
férfialkalmazottakkal egyenlő bért kapjanak. 
A sztrájkoló nők száma mintegy 80 ezer.

A német császárné betegsége. A német 
császárné ideges komorságban és szivbán- 
tajmakban szenved. Betegségét a sok kór
házi látogatás, vagyis a sok szenvedés 
látása okozta. Az orvosok véleménye szerint 
néhány heti pihenés visszaadja egészségét. 
A császár rövid időre meglátogatta a csá
szárnét, de fiai a háborús elfoglaltság 
miatt nem mehemek anyjuk betegágyához.

Az orosz szociálizmus csődje. Lenin 
és Trockij meg akarják változtatni eddigi 
programmju.at, mert belátták, hogy azok 
az elvek, amelyeket a túlzó nemzetközi 
szociálizmus hirdet, nem rendet és boldog-

ságot, hanem csak felfordulást és boldogta
lanságot hoznak az emberiségre Mindenek 
előtt a tulajdonjogot akarják visszaállítani, 
mert a közös vagyonra vonatkozó szociá- 
lista elvek a gyakorlati életben csúfos 
kudarcot val’ottak.

Zavargás Japánban. Japánban a rizs
drágaság miatt sok helyen nagy zavargás 
tört ki. Tokióban, az ország fővárosában 
tízezernél több ember vett részt a zavargás
ban. Az ország nyugati részében sok üzletet 
elpusztítottak és sok embert megöltek

________ HARANQSZÖ.

Olvassuk  a bibliát.

Szept.

Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a legfőbb kiucn 
lányát a sátán ütött ott,
He isten nem lol > ajlékot

8. vasárnap, Luk. 16, 10-18.
V 9. hétfő, „ 16, 19—31.

10. kedd, „ 17, 1 - 6
n 11. szerda, „ 17, 7—10.

12. csütört, „ 17, 11 — 19.
13. pentek, Zsolt. 103, 1 -5 .

n 14. szombat, Ezsaj 12,
15. vasárnap, Luk. 17, 2 0 -3 0

n 16 hétfő, „ 18, 1 - 8
17. kedd, „ 18, 9 -1 4
18. szerda, 2. Móz. 17, 8—16.

v 19. csütört, 1. Móz 32, 10—13.
n 20. péntek. „ 18, 20—23.
% 21. szombat, Luk. 18, 15-17.

Szerkesztői üzenetek:
Nagy Gy. Sn. Bizonyosan nem jó volt 

a cím zés; azért ment vissza a küldemény 
A helyes címzés ez : Evang. esperesi hiva
tal Körmend (Vas-m.) — Takács Lidia Bp. 
A 4 drb. részvény ára megérkezett. Átküld- 
jük a körmendi esp hivatalhoz. — T öb
beknek A nyomdarészvények árát, vagy 
adományokat kérjük kizárólag erre a címre 
küldeni: Evang. esperesi hivatal Körmend 
(Vas-m.) — Többeknek. Az évek óta hát
ralékban levő előfizetők részére, sajnála
tunkra, nem küldhetjük tovább a lapot. Ha 
tévedés forogna fenn, szíveskedjenek a ki
adó hivatalhoz Körmendre fordulni — 
Porcsa. Jókai Komáromban született. Ref. 
vallásu volt. — Panaszkodó. Bizony, nagy 
a különbség a mai és a régi árak között. 
Csak példának említjük, hogy a mohácsi 
vész után egy ökör ára nálunk jó ideig 5, 
szóval is mond.: öt forint volt. Ugy-e de 
jó lett volna akkor éln i! Akkor még a mé
szárosoknak ilyen regulát szabiik p. o. 
Pestmegyében: „A mészárosoknak sem 
lehet mindég nyerni; nyertek tavval eleget." 
Ma már persze nem éii be senki a múlt 
évi nyereséggel, hanem legalább tizannyit 
szeretne nyerni. Evés közben jön meg az 
étvágy. Hanem akkor még egy szekér széna 
ára sem volt 200—300 frt. Egy dib marhát 
1 - 3  írtért teleltettek ki. iV\a ennyiért egy 
napig ha tartanák. — Fogoly honvéd. 
Sírkereszt a Kárpátokban. Tábori őrsön  
a Visztula partján Terjengősen, hangulat 
és verselési ügyesség nélkül irt kéziratok. 
-  B. E. Jf. A szolgabiró újabb rendelet 
értelmében azoknak a gazdáknak, akiknek 
felmentési kérvényét még nem intézték el, 
újabb tiz heti bevárúsi engedélyt adhat. Ez 
a rendelkezés kiterjed azokra is, akik ed
dig még katonai szolgálatot nem teljesítet
tek. De akik a katonaságtól vannak sza
badságolva gazdasági munkára, azok nem
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kaphatnak ilyen bevárási engedélyt. — Há
ziasszony. A hulladék almát le kell reszelni, 
vagy másként összetörni, pár napig" hagyni, 
mig levet ereszt, azután kipréselni, nyitott 
edényben erjeszteni, ha leüllepszik, leszűrni 
és kész az ecet. Nyitott erjesztéssel körté
ből és minden cukor tartalmú gyümölcsből 
lehet ecetet készíteni, sőt gyümölcs héjából 
is, ha cukros vizet öntünk reá és nyitott 
edényben lassan erjesztjük. — Cs. L : Le
vél bátyámhoz. Sorra kerül. — Öreg  
népfelkelő. A két legidősebb korosztály 
hazabocsátása most van folyamatban Szept. 
15-én megkezdődik a 49 évesek hazabo
csátása és december végéig azok is mind 
leszerelnek. Tehát legyen addig türelemmel 
Jól vagyunk. Szives üdvözletét köszönjük, 
viszont szívből üdvözöljük. Mi is szívesen 
gondolunk régi jó embereinkre. — Banai 
A búza ára most 75, a rozs, kétszeres, 
árpa, zab és köles ára 62, a korai burgo
nya ára 45 korona. — Bérlő Szó van róla, 
hogy a háború előtt kötött haszonbéri 
szerződéseket a mai viszonyok figyelembe 
vételével kell újból megállapítani, ami he
lyes és jogos, mert a regi haszonbér se- 
hogysem felel meg a mai viszonyoknak, de 
még erre nézve határozott intézkedésről 
nem tudunk. Legjobb, ha a szerződő felek 
kölcsönös belátással békésen alakítják át a 
régi szerződést a mai viszonyokhoz.-■— 
Érdeklődő. Br Solymossy Lajos uj egye
temes felügyelő dunántúli származású. A 
család dunántúli fészke ma Lozs (Sopron
u l) De az egyetemes felügyelő lakása és 
birtokai az Alföldön, Aradmegyében vannak.

H irdetés.
Intelligens nő, ki a háztartás és 

gazdaság vezetéséhez kedvet érez és 
ért, korosabb urnái, mint házvezetőnő 
alkalmazást nyerhet. Érdeklődők for
duljanak az ev. lelkészi hivatalhoz 
Pécsre.

Rendelje meg
Csite Károlynak
kiadású, diszköiéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak :
Ára ajánlott küldéssel:

Ami a menybe köt . . 3 60 K.
Mi a haza ? . . .  . 3 60 >
Itthon............................   . 3 60 >
A gyermekszív könyve (I, Kötet) 3-60 > 
A gyermekszív könyve (II. Kötel) 3-60 »
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél* 
postai küldéssel és csomagolással 16 
korona. Megrendelhető Csite Károly

nál Körmenden, (Vas m.).

Hirdessünk a „H arangszó“-ban!
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 :

S z a l a y  Mi h á l y  Lovászpatona (Veszprém m.) 
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E ld n z e t é t l  A ra 8 6  s z á m r a  k ö z v e tle n  k ü ld é s s e l  4  K 8 0  t ,  c s o p o r t o s  k ü ld é s s e l  4  K. K é z ira to k  L O V Á 8 Z P A T O N Á -ra  (V e s z p ré m  m e g y e ) , e lő 
f iz e té s i  d i ja k ,  r e k la m á c ió k  a  H A R A N G SZ Ó  k i a d ó h iv a ta l á n a k  K Ö R M E N D -re , k ü ld e n d ő k .  E lő f iz e té s t  e lfo g a d  m in d e n  e v . le lk é s z  ée  ta n í tó .

„Boldogok a békességre igyekezök. mert ok Isten fiának mondatnak“ (Máté 5. 9 )

T A R T A L O M :  Györik György: Jönnek m ár... (Vers.) — Bojtos László: Harctérről-harctérre. — Felügyelő beiktatás. — A 
háború és a politikai élet eseményei. — Levelezés Amerikában élő honfitársainkkal. — Ligethy Béla: Az én világom ... (Vers)

— Gyermek-Világ.

Jönnek már...
Jönnek már sápadtan, vérszegényen. 
Koldusnál-koldusabb ruhákban ; 
Hafáíosan elfáradt lábukat, 
ügy huzzák-vonogatják a sárban.

Elhagyták a gyűlölt fogolytábort,
El a jó reménység-fokát;
És pár hónapi gyaloglás után. 
Elhagyják majd bús Szibériát.

honvágytól hajtva gyalog törnek át, 
A folyók hidtalan vizein ; 
hegyek, síkságok végtelenjén,
Ázsia útvesztő érdéin.

Imbolygó árnyak tartanak velük.
Ezt hozzák a kálváriáról;
Ahol éveken át tűrtek némán,
5  álmodtak a szabadulásról.

A vágy hívja, a vágy hozza őket,
A régen nem látott hazába:
Fhss örömökbe, kitárt karokba. 
Reszkető, zengő napsugárba.

S ha fogyni látják a távolságot,
Köztük és az édes hon között;
Uj erők tüzét érzik kigyulni 
És átcsapni a szivük fölött.

Szivük égő, izzó tűzcsóvája,
Nem éget, nem perzsel, csak é lte t; 
Csillogóbb s boldogabb jövőt, 
ígér nekik az előérzet.

Haza felé : gyalog, erőtlenül,
Jönnek már a kalváriáróf;
Jönnek már jönnek . drága foglyaink, 
A havas, bús Szibériából.

Györik György.

Harctérről-harctérre.
Immár hónapok peregtek le- 

az élet nagy orsóján, hogy gyü
lekezetem kérelmére a hadve
zetőség a katonai szolgálat alól 
bizonytalan időre felmentett. A 
Piavénái állottunk akkor is s 
küszkeséggel néztük annak hab

zó fodrait s hallgattuk csobo
gását, mert magyar dicsőségről, 
elfogyatlan kitartásról énekelt 
az szívhez szóló dalokat. Ha 
rágondolok azokra a dicsőség
teljes napokra, az öröm, a bol
dogság hajnalpirjába öltözködik 
lelkem. Milyen gyorsan váltotta 
fel a kopár Karsztot, a halál 
hegyét: Doberdót, a velencei 
síkság gyönyörű szép vidéke. 
Szinte láttuk már a nap derű
jében a hires velencei kikötő
város ég felé emelkedő tornyait 
s az erősebb fantázia már an
nak főtéréin kalandozott. Azóta 
a nap elsötétült ott a délvidéken 
s a fájdalmas vesztesség ködfá- 
tyola nem engedi kibontakozni 
előttünk képzeletünk színes vi
rágait. Magyar édesanyánk s 
hitvesek sóhajait sodorják ma 
már a Piave vérvörös habjai az
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Adriai tenger partjai felé s ma
gyar fiuk fehérre mosott csont
jainak lett temetője annak meg
áradt medencéje!

Még a piavei szép s csendes 
napok téli éjszakáján érkezett 
a parancs, amely a harctérről 
elszólitott. Utolsó búcsúpillantás 
a felbarázdált harcmezőre, utolsó 
kézszoritás az összetört jó ba
rátokkal s a zakatoló vonatnál 
is gyorsabban repültek gondo
lataim, amelyek már kipihenték 
magukat a viszontlátás színhe
lyén, amikor vonatom még az 
osztrák alagutak között bujdo- 
kolt. S most, hogy a harctéri 
élet után az itthoni háborús éle
tet is megismertem, elmondha
tom, hogy harctérről-harctérre 
kerültem. Ugylátszik harctér 
most egy óriási földdarab a kék 
égbolt alatt. Mások a küzdel
mek az egyikén, mások a má
sikon, de harctér mindegyik: az 
itthoni is, az odakünn levő is. 
Odakünn fiaink keze a hideg 
puskaagyon a lövészárok mélyén 
lesbe állnak embertársaik ellen 
s az emberi agy által minden 
kigondolható hadiszerszámmal 
keresik egymás életét a nagy 
cél, jövendőnk biztosítása érde
kében. Idehaza pedig a megél
hetés nyomorúsága állítja csa
tasorba az emberek százezreit s 
adja kezükbe nem egyszer an
nak a másik harctérnek gyilkoló 
fegyvereit. Odakünn csak idő- 
közönkint villannak fel a heves 
harcok, amelyek után csendes
ség üli meg hoszabb időre a 
lövészárkok mélységeit, — ide
haza pedig örökös a harc, vég
nélküli a küzdelem s egyre gyak
rabban és hevesebben intézi ro
hamait az életharcában küzkö- 
dők ellen a szükség, a megfo
gyatkozott kenyér. Odakünn a 
sötét éjszakát reflektorok, sok
színű rakéták fénye ragyogja be 
s a hűvös szellő a tábori tűz 
mellett édes otthonról beszél
getők halk sóhajait kapkodja el, I

— idehaza pedig az éjszaka 
néma csendjét vesztett boldog
ságukat siratok keserves pana
sza töri meg.

De az emberek is mások oda
künn, mások idehaza. Mintha 
jobbak volnának odakünn. Hány 
és hány vármegyéből valók s 
milyen különféle nemzetiségek 
csak egy ezrednek a katonái. 
De azok mégis mind testvért 

t látnak egymásban. Megosztják 
búját-baját. Ott él minden szív
ben a megértő bajtársi szeretet! 
Ha az egyik bajtársnak a fe
hérre meszelt zöld muskátlis 
gápor fala s ennek nyomán a 
családi tűzhely köré sereglett 
otthonhagyottak képe jút eszébe 
s ha eme emlékezés nyomán 
meleg könny gördül végig ar
cán, az a másik bajtárs bizo
nyosan maga is letöröl egy 
könnyet, amelyet pajtása pilla
natnyi elérzékenyülése csalt ki 
szeméből. Sok szép jelenetet le
hetett odakünn látni, aminőt ide
haza hasztalan keresek. Az bi
zonyos : hogyha úgy szerették 
volna egymást az emberek ide
haza, mint szeretik egymást oda
künn, akkor most nem nyílna 
annyi vérrózsa szerte e világon ! 
A létért való nehéz küzdelem, 
amely soha nehezebb nem volt, 
mint most; a tülekedés az előbb- 
rejutásért, boldogulásért; a ke
nyéririgység, haszonlesés kiöli 
az emberek szivéből a testvé
ries szeretetet idehaza. Nemtö
rődömség nyomasztó köde üli 
meg a lelkeket s a nemesebb 
célok szele nem tudja megérin
teni a sziveket. Odakünn a kö
zös veszély elűzi a hiú álmokat, 
az üres ábrándokat, hiábavaló 
terveket! Ma még vagyunk, hol
nap már elenyészünk gondolata 
magábaszállásra indítja azt a 
kemény szivü katonát s csendes 
óráiban reágondol:

„Vigasztalást ki nyújt hát nékem?
Uram csak a te kegyelmed;
Üdvöm s egyetlen menedékem,

' A te atyai szerelmed.

Bár tövises utón járok 
Segítséget tőled várok !“

Idehaza pedig terveket ková
csolunk, reménykoszorukat fo
nunk s ha az megsemmisül s 
szertefoszlik, az örök Jósághoz 
fűzött bizalmunk is elszakad. A 
föld porában járunk s a tisztul- 
tabb légkörbe nem akarunk, 
nem érünk rá föltekinteni.

Harctérről-harctérre kerültem. 
S az a hő óhajom: vajha a bé
ke angyalának földre szálltával 
az odakünn levő harctér embe
reihez hasonló emberek állaná
nak idehaza munkában; az 
ekeszarva mellett épugy, mint a 
hivatalokban; a gépműhelyek
ben csakúgy, mint az előadó 
asztaloknál.

F.gy királyfi egyszer fogságba 
jutott. Kiakarták végezni, de 
mégis megkegyelmeztek neki 
azalatt a feltétel alatt, hogy a 
városon keresztül vigyen egy 
tejjel csordultig telt csészét, a- 
nélkül, hogy abból egyetlen 
csepp kiömlenék. A királyfi ment 
a nehéz utón. Nem nézett se 
jobbra, se balra, csak egyenesen 
előre. Us szerencsésen célhoz 
ért. Mikor kérdezték tőle: látta-e 
mennyi ember tolongott körü
lötte és hogy milyen arcokkal 
kisérték? — igy felelt; „Óh én 
abból semmit sem láttam. Csak 
azt néztem, hogy az életemet 
viszem a kezemben“. így vigyük 
mi is életünket a kezünkben. 
Ne tekintsünk az élet örök har
cában mi sem se jobbra, se bal
ra; ne törődjünk a körülöttünk 
nyüzsgő lelketlen kufárokkal, 
kikből a háború száműzött min
den nemes érzést, hanem foly
ton csak előre nézzünk, mindig 
csak arra gondoljunk, hogy az 
életünket visszük a kezünkbe. — 
így észrevétlenül tovatűnnek a 
háború romjai s a romok felett 
nyiltlelkü, egymás terhét hordo
zó emberek hordják uj s szebb 
jövőnk épületéhez a maradandó 
köveket.

Bojtos László.



1918. szeptember 22. HARANQSZO. 195.

Felügyelő beiktatás.
Szept. II-én iktatták be hivatalába 

Solymossy Lajos bárót, a magyarhoni 
evangélikus egyház uj felügyelőjét, 
akit a leköszönt Prónay Dezső báró 
helyébe választottak meg. A beiktató 
közgyűlésen Prónay Dezső báró és 
Baltik Frigyes püspök elnököltek és 
megjelentek Kapi Béla, Raffay Sándor 
evangélikus püspökök, Szentiványi 
Árpád, Berzsenyi Jenő kerület' fel
ügyelők, Radvánszky Antal és Albert 
bárók, Kubinyi Qéza nyug. főispán 
és még sokan az evangélikus egyház 
előkelőségei közül. A testvér refor
mátus egyházat Degenfeld József gróf 
főgondnok, Petri Elek és Baltazár 
Dezső «püspökök képviselték. Baltik 
Frigyes püspöki imája után Prónay 
Dezső báró nagyobb beszédet mon
dott, amelyben megköszönte az egyház 
támogatását harminchat évi felügyelői 
munkássága alatt, öregségére hivat
kozva visszavonul. Fokozott tevékeny
ségre van szükség — úgymond - 
hogy az elvesztett erkölcsi értékeket 
vissza lehessen szerezni. Majd rövid 
visszapillantást vetett munkásságára. 
Szentiványi Árpád lelkes szavakban 
emlékezett meg Prónay Dezső báró 
harminchat évi felügyelői működésé
ről. Kérte őt, hogy habár hivatalos 
vezér már nem lesz, kisérje tovább 
is figyelemmel az egyház ügyeit. A 
közgyűlés lelkesen tüntetett Prónay 
Dezső báró mellett, aki meghatottan 
köszönte meg az elismerést. Fzután 
bizottságot választottak, amely az uj 
felügyelőt meghívta. Prónay Dezső 
báró néhány szóval üdvözölte az uj 
egyházfelügyelőt és a közgyűlés tagjai 
ezután a templomba vonultak, ahol 
Raffay Sándor püspök imája után 
Kapi Béla püspök elmondotta beiktató 
beszédét Ä püspök az emberi élet 
értékéről szólott, azután az evangélikus 
egyház autonómiájának belső értékét 
ecsetelte és vázolta a kötelezettségeket, 
melyek az egyetemes felügyelőre vár
nak. Kapi Béla püspök ezután beiktatta 
Solymossy bárót uj méltóságába. 
Solymossy Lajos báró letelte az esküt 
és a püspök áldásával véget ért a 
templomi ünnepség. A közgyűlési 
teremben Prónay Dezső báró melegen 
üdvözölte utódját és átadta neki az 
egyház hivatalos pecsétjét. Baltik 
Frigyes püspök mint elnöktársát üd
vözölte Solymossy bárót, akit sze- 
retetéről és támogatásáról bizto
sított. Solymossy Báró ezután el
foglalta elnöki székét és elmondotta 
programmbeszédét. Kiemelte, hogy 
pártatlanul és tárgyilagosan kivánja

vezetni az egyházegyetemet. A val
lásos érzés szükségét hangoztatta, 
beszélt arról a törekvéséről, hogy 
hathatós egyházi sajtót teremtsen, az 
igazi szociálizmus magasztos elveit 
ecsetelte. A politizálás — úgymond — 
felesleges az egyházban, ha azonban 
mégis politizálni akarnak, akkor aján
latos célravezető gazdasági politikái 
követni. Szükségesnek tartja, hogy 
az erdélyi evangélikus szász egyház 
az evangélikus egyházegyetembe be- 
kapcsoltassék- A nagyhatású beszéd 
elhangzása után Berzsenyi Jenő dr. 
kerületi felügyelő a kerületek nevében, 
Baltazár Dezső dr. református püspök 
a református egyház küldöttsége élén 
egyháza nevében, Paulik János lel
kész, egyesületi elnök, a lelkészi kar 
nevében, Kéler Zoltán dr. a gyáminté
zet nevében üdvözölték az egyetemes 
felügyelőt, akit még számos más 
testület is üdvözölt. A jó Istennek 
gazdag áldása nyugodjék meg az uj 
egyetemes felügyelő munkáján !

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A háborús események középpont
jában Burián osztrák-magyar külügy
miniszter békejegyzéke áll, amely a 
német kormánytól teljesen függetlenül 
téttetett meg.

Az első válasz már megérkezett 
Burián békelépésére. Amint a kevésbbé 
optimisták várták is, az angolok 
kereken visszautasították a világbé
kére irányuló komoly lépést. Balfour 
angol külügyi államtitkár hivatalos 
nyilatkozatában kijelentette, hogy a 
jegyzékben nem Iát kilátást arra, 
hogy olyan békét, amely több volna 
fegyverszünetnél, vagyis amelynek 
állandósága biztosítva volna, e jegyzék 
elfogadásával el lehetne érni. Balfour 
szerint az idő az ilyen eszmecserére 

'még nem érett meg. Az antánt lakos
sága vágyakozik ugyan a békére, de 
nem olyan ostoba, mint ahogy azt 
néhányan a központi hatalmak állam- 
férfiai közül hiszik. Németországnak 
a fontos kérdésekről egészen más 
szellemben kell gondolkoznia mint 
államférfiainak, s ezért az antánt nem 
is akar a kormányoknak válaszolni, 
hanem vár addig, amig magának a 
népnek küldheti üzenetét. Burián ja
vaslatának nem az a célja, hogy 
megegyezéses békét teremtsen, hanem 
az, hogy csökkentse a szövetségesek 
erejét.

Áz Echo de Paris értesülése szerint 
az antánt-kormányok visszautasító

választ fognak adni. Válaszukat azon
ban nem a kormányokhoz, hanem a 
néphez fogják címezni. Semleges 
országokban mégis azt hiszik, hogy 
a békejegyzék elintézésében Amerikáé 
a döntő szó. Amerika mindig hang
súlyozta, hogy csak ideális célokért 
küzd. Wilson január 9-én tizennégy 
pontban foglalta össze békefeltételeit. 
I. Hogy minden békeszerződés nyil
vánosan jöjjön létre s ne legyenek 
többé titkos szerződések. 2. Hogy 
a tengeri hajózás szabad legyen. 3. 
Meg kell szüntetni a gazdasági kor
látozást. 4. A népek fegyverkezését a 
legkisebb fokra szállítsák le. 5. A 
gyarmati kérdéseket a lakosság meg
hallgatásával oldják meg. 6. Az egész 
orosz terület kiürítendő és Oroszország 
függetlenül döntsön a maga sorsa 
felől. 7. Belgiumot ki kell üríteni és 
helyreállítani. 8. A francia területeket 
ki kell üríteni és az 1871 -ben elkövetett 
igazságtalanságot jóvá kell tenni. 
9. Az olasz határ nemzeti vonalak 
szerint igazítandó ki. 10. A monarchia 
népeinek autonómiát kell adni. 11. 
Romániát, Szerbiát és Montenegrót 
ki kell üríteni és helyreállítani. Szer
biának tengeri kikötőt kell adni. 
12. A nemzetiségeknek, amelyek török 
szuverénitás alatt állanak, autonómiát 
kell adni és meg kell nyitni a Dar- 
danellákat. 13. Független lengyel 
államot kell létesíteni és végül meg 
kell teremteni a népek általános 
szövetségét.

A monarchia újabb hadüzenetet 
vett, legújabban Brazília dobta oda 
nekünk a keztyüt. Washingtoni távirat 
szerint a diplomáciai összeköttetést 
megszakították és Brazília és a mo
narchia között hadiállapot áll fenn.

Az antant folytatja támadásait a 
Hindenburg-vonalnál és Verdimnél. 
Főként Cambrai ellen vonult fel nagy 
erőkkel, de az eredmények alig kéz
zelfoghatóak. Verdun alatt, a váröv 
szomszédságában heves harcok foly
nak. A németek a Verdun—Etain-i 
országút mögé vonultak vissza. Az 
amerikai jelentés tizenötezer folyókról 
és száz ágyúról ad számot, mig a 
franciák huszonötezer foglyot jelen
tenek.

Hir érkezett egy újabb olaszoffen- 
zivárol is.

Kegyelten idők. A Lugos városa 
részére 1577-ben Báthory Kristóf er
délyi fejedelem által kiadott szabad
ságlevél azt mondja, hogy aki két 
forinton felül lop, meghaljon érte. 
Az akasztó ispánok széjjel jártak és 
aki nem tudott fizetni, felakasztották.



Levelezés Amerikában 
élő h on fitá rsa inkka l.

Az Amerikai Egyesült-Államokban 
élő honfitársainknak — kivéve a ha
difoglyokat és az internáltakat — el 
van tiltva az osztrák és magyar mo- 
narkia területére levelet küldeni, vagy 
onnan ilyet elfogadni. A tilalom át
hágását szabadságvesztéssel büntetik. 
Mind a mellett megengedik az ame
rikai hatóságok egyszerű, családi 
természetű közlések váltását az ame
rikai Vörös Kereszt utján. Ezeknek 
a híreknek a közvetítésére a Magyar- 
országon a Vörös Kereszt Egyesület 
Hadifoglyokat Qyámolitó és Tudósitó 
Hivatala (Budapest, IX. Üllői-ut. 1.) 
van hivatva. A hirforgalomnál köve
tendő eljárási módozatok tekintetében 
ez az iroda egyetértésben a közös 
hadifogolytudósitó irodával, mely a 
szolgálatot Ausztriára nézve ellátja, 
a következő határozatokat hozta:

A levelekben foglalt közlemények
nek és kérdéseknek szigorúan csakis 
személyes és családi ügyekre szabad 
vonatkozniok. A közlemények legfel
jebb 20 szóig terjedhetnek. írni hó- 
naponkint csak egyszer lehet. A le
velek eljuttatása érthető okokból 
úgyis több hetet, sőt hónapot vesz 
igénybe. A leveleket világos szöve
gezéssel és olvashatóan kell Írni; 
különben a lefordításuk lehetetlenné 
válik. A levélben meg kell adni a 
címzett nevét, honosságát, korát, fog
lalkozását és utolsó ismeretes cimét, 
továbbá fel kell tüntetni a rokonsági 
viszonyt is, a melyben a levél kül
dője és a címzett állanak. Levelet 
csakis szabad lábon lévő magyar és 
osztrák állampolgároknak lehet ez 
utón küldeni. Pénzt és csomagot sem 
innét Amerikába, sem onnét Euró
pába küldeni nem szabad. A levele
zést lebonyolító Hadifoglyokat Qyá
molitó és Tudósitó Hivatalhoz intézett 
kérdésekhez válaszbélyeget kell mel
lékelni.

Jogi és kereskedelmi természetű 
közlemények eljuttatására, — feltéve, 
hogy fontosságuk kétségen kívül áll 
— a külügy minisztérium szintén 
hajlandó. Ezeket a svéd diplomáciai 
képviseletek közvetítésével juttatják el 
Amerikába. Ezeket szintén általáno
san érthető világos módon kell meg
szövegezni és a cimet a levélben 
ugyancsak pontosan fel kell tüntetni.

Rendes leveleket, a melyekre tehát 
a most felsorolt korlátozások nem 
vonatkoznak, csakis hadifoglyoknak 
és internáltaknak lehet küldeni. To-
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vábbi intézkedésig ezek a levelek a 
külügyminisztériumnak külföldön lévő 
polgári személyekről tudósitó irodá
hoz küldhetők be. Bécs, I., Ébendor- 
ferstrasse 3.) a mely azokat továb
bítás végett a svéd diplomáciai kép
viseletekhez juttatja el.

Keresztény Sajtó.
— Annak bizonyságául közöljük a katli 

sajtó vállalat felhívását, hogy ök mennyire 
fel tudják fogni a sajó fontosságát. A ke
resztény név helyett mindenütt katholikust 
kell érteni. A keresztény név sok protes
tánst is megtévesztett. Neveket emlegetnek, 
akik a mi nyomdánkról tudomást sem 
szereztek, a kath. sajtóra meg nagy össze
geket jegyeztek —

Hatalmas keresztény sajtó ment
heti meg a keresztény 

Magyarországot.
Ma már a legegyszerűbb ember 

is tudja, hogy az újság a legnagyobb 
hatalom, hogy az újság betűi kormá
nyozzák a világot, döntik el az em
berek sorsát.

Kinek kezében van ma a sajtó? 
Ez a félelmetesen nagy hatalom, 
amely mindent keresztül tud vinni 
és mindent össze tud Toppantani, 
kilencven százalékban zsidók, szabad- 
kőmivesek és nemzetközi szocialisták 
kezében van

Miért veszedelmes ez a sajtó? Az 
ellenséges sajtó a vallást és az er
kölcsöt a legfelháboritóbb módon 
bántja, gúnyolja, legszentebb eszmé
inket sárba tiporja, a keresztény nép 
gazdasági és kulturális érdekeit tá
madja, a nagytőke szolgálatában áll 
és elősegíti a tisztességtelen elemek 
hatalmaskodásait.

Hogyan segíthetünk e bajon? Elér
kezett az utolsó óra, hogy a rossz 
sajtó félelmetes hatalmának ellensú
lyozására minden tekintetben verseny- 
képes keresztény sajtóhatalmat te
remtsünk, mert különben minden 
ügyünk veszve van Vallási, gazda
sági és kulturális érdekeinket csakis 
hatalmas, keresztény sajtóval ment
hetjük meg. Jó, elterjedt keresztény 
újságokat kell teremtenünk, ha nem 
akarjuk hogy teljesen elnyomják a 
keresztény népet ebben az országban.

Hogyan érjük el célunkat? A várva- 
várt és minden keresztény embertől 
óhajtott jó sajtót úgy tudjuk megcsi
nálni, ha sok milliót adunk e célra. 
És e sok milliót nem adományként 
akarjuk összehozni, hanem értékpa
pírok alakjában úgy, hogy nagysza
bású részvénytársaságot alapítunk ki
magasló keresztény emberek vezetése 
alatt. A hatalmas mozgalom élén dr.
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gróf Károlyi József főispán és dr. 
Ángyai Pál udv. tanácsos, egyet, 
tanár állnak. Legalább három milliót 
kell összehozni a részvényekből a 
cél elérésére s ebben mindenki, a 1 
legszegényebb ember is résztvehet, 
mert egy részvény ára huszonöt 
korona, egy korona alapítási költ
séggel együtt 26 korona Ezekből 
az igazán olcsó részvényekből minden 
keresztény magyarnak szent köteles- f 
ségé annyit jegyezni, amennyit anyagi j 
körülményei megengednek. Ä szegény 
egyet, a tehetősebb tizet-huszat, a | 
gazdag százat jegyezzen. Hogy meny- j 
nyi e lelkesedik a keresztény nép e 
nagy sajtómozgalomért, legszebben * 
az bizonyítja, hogy a részvényjegy- j 
zések megkezdése előtt egy millió \ 
kor. előjegyzés történt.

Kihez forduljunk? Az ország min
den városában, községében vannak 
lelkes emberek, akik a részvényjegy
zésnél segítségre vannak, de fordul
hatunk levélben a részvénytársaság 
szervezőihez e címen :

Központi Sajtóvállalat Részv.-Tár
saság Szervező Irodája Budapest, IV., 
Haris-bazár I.

Jegyezünk részvényeket! Ma min
den keresztény embernek legszentebb « 
kötelessége, hogv annyi sajtórészvényt 
jegyezzen, amennyit tud. Az öntuda
tos keresztények meg is teszik.

Keresztény magyar nép! Jegyezz 
sajtóhadikölcsönt!

Az én világom ...
Nem vágyom én a világnak 
Mulató rajába,
Csendes magány a lelkemnek 
Vigadó tanyája.

Nagyvárosi zajtól messze 
Könnyebb szívvel járok: — 
Szeretem az ölelkező,
Bus magányosságot.

Szeretem a napsugaras,
Illatozó rétet;
Szeretem a fnunka dijján 
Kicsorduló mézet;

Szeretem a rejtett sebbel 
Fájón szenvedőket;
Szeretem a homlokon a 
Bánatos redöket.

S  amikor a népes utcák 
Forgatagát járom,
Vadvirágos erdők csendes 
Magányára vágyom.

Ligethy Béla.
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flz árva aranyhaj u.
Elbeszélés. Irta: O ite  Károly.

Hol volt, hol nem volt egy kis 
aranyhaju, kék szemű, árva leány: 
Hajnalka volt a neve.

Hohó, nem jól kezdtem, mert nem 
mese a kis anyátlan árva története, 
hanem olyan igaz. mint a ragyogó 
napfény s mint amilyen igaz s tiszta 
szivü leányka volt maga a kis, szo
morú arcú Hajnalka.

Az is igaz, hogy mikor végig ment 
az utcán, azt sutogták az asszony
népek :

Nézzék csak, nézzék ezt a 
gyönyörű aranyhaju kis leányt! Olyan, 
mint egy mesebeli tündérkirálykis- 
assiony !

— Csakugyan olyan mint egy 
mesekép ! S mily csodálatos hosszú 
szőke haja van !

— Csak hát olyan szomorú ne 
volna! Vájjon mi lehet a nagy búja ? . .

Az édes apát is a kis leánya örökös 
szomorúsága busitotta, aggasztotta.

— Kicsi leányom, tündér virágom, 
mondjad, mi a bajod, mi szomoritja 
szivecskédet ?

Hogyne volnék szomorú, mikor 
nincs nekem, kinek inondhatnán: 
édesanyám! . Tudom, érzi szivem, 
hogy én vagyok a legszegényebb a 
világon, mert még a szomszédék 
hátsó udvarában lakó koldus gyer
mekeknek is van édes anyjuk! — 
mondta panaszos ajakkal, vérző szív
vel a kis anvátlan árva.

— Igazaa van, leányom, nincs 
szegényebb annál, mintakinek nincsen 
édesanyja ! — csillogott az édes apa 
szemében is a könny. — No, várj 
csak, kicsi árvám, keresek én olyas 
valakit, akinek szived szerint mond
hatod majd, hogy : édes anyám !

— Oh, be boldog leszek akkor, 
jó apácskám! — kulcsolta a kis 
Hajnalka át hófehér karjaival az 
édes apa nyakát.

— Akkor leszek én is boldog, ha 
ki virít hóvirág arcodon az öröm 
piros rózsája, — mondta az édes 
apa, lágyan megsimitva leánykájának 
csodás hoszu, aranyszőke haját.

Ígéretéhez híven rövid idő múlva 
keresett árvája számára anyát, de 
sajnos nem volt szerencséje a válasz
tásban, mert nem édes anyával, ha
nem igazi mostohával ajándékozta 
meg vele a szerető édes anyai szí v  
után sóvárgót.

Azonfelül kapott Hajnalka a mos
toha anyával egy hasonkoru, de önző 
szivü, irigy lelkű mostoha testvért is.

Szomorú hallgatag volt az árvá 
leány, még szomorúbb lett azután, 
akár csak a szerencsétlen édes apa, 
akinek hamar meg kellett arról győ
ződni, hogy nem tudta teljesiteni a 
kis leányának tett Ígéretét.

A mostoha testvér, alighogy be
tette lábát hozzájuk, magához szedte 
Hajnalkának minden kedves porlé- 
káját, játékát.

Az árva nem ellenkezett: szomoai 
megadással tűrt, szenvedett. Édesap
jának sem panaszkodott soha, mert 
anélkül is örökös perpatvarral kese
rítette a mostoha az apa életét.

A kis kapzsi, tolvaj lélek, szemet 
vetett Hajnalka ujjacskáján levő ritka 
szép, kék köves arany gyűrűre is:

— Mutasd azt a gyűrűt ! Húzd le 
ujjadról, hadd nézzem meg, milyen?

- Nem huzom le, mert azt is 
elvennéd tőlem, — mondta Hajnalka 
elszántan.

— Add nekem, mert megcsipked
lek, ha nem adod! — fenyegetőzött 
a kis gonosz.

Ézt a drága emlékemet nem 
adom senkinek sem a világon, mert 
édes anyácskám viselte valamikor! 
— mondta könnyes szemmel a kis 
árva.

Nosza panaszra ment a mostoha 
testvér:

— Lássa, édes anyám, Hajnalka 
olyan irigy, hogy meg sem mutatja 
nekem a gyűrűjét.

— Miért nem mutatod meg neki, 
te irigy lélek ! — támadott a mostoha 
az árvára s még egyéb durva szidal
makkal is illette. Végül pedig lehúzta 
ujjárói az emlék gyűrűjét s elzárta 
a szekrénybe.

— Majd leszoktatlak téged, te 
rozsdás hajú, az irigységről és hival
kodásról! Nem fitogtatja többé senki 
gyermeke előtt aranygyűrűjét..

Két napig volt az elzárt gyűrű a 
szekrényben, harmadnap már a saját 
leánya fitogtatta az ujján.

Hajnalka most ha akart volna, sem 
járulhatott panaszával az édesapa 
elébe, mert kitört a nagy háború s 
elment ő is a haza védelmére.

Szegény, kis árvára még csak most 
következtek el a megpróbáltatások 
legsúlyosabb napjai.

Kósza hir jött egvszercsak a harc
térről, hogv édes apja hősi halált 
halt. Sebesült katona beszelte egyik 
kórházban, hogy ép mellette érte a 
gyilkos golyó. . .

— Te leány ! — szólt a hif hal
latára a gonosz mostoha, durva ke
gyetlen hangon a mély fájdalmában 
vonagló árvához. — Hallhattad már, 
hogy meghalt az apád : koldus lettél. 
Tehát ezentúl nem tarthatlak többé, 
mint haszontalan, pipes kisasszonyt, 
hanem dolgoznod kell nálam cseléd
kép, ha élni akarsz. Úgy is nehéz 
az élet, tehát jövő hó elsején elkül
döm a cselédemet, végzed helyette 
te a Cseléd munkát. . .

Megfosztotta egyúttal az árvát min
den szép ruhájától s helyette durva 
cseléd öltönyt adott rá s fejet bekö 
tötte kopott kendőve’.

— Legalább nem hivalkodol a 
hosszú, rozsdás hajaddal!

— Oh, Istenem, mily kifosztott 
koldus lettem! Nincs már semmim 
többé, amit elvehetnének tőlem ! — 
sóhajtotta mélységes fájdalommal a 
legárvább, hervadó virágszál.

Egyik verőfényes, ragyogó tavaszi 
napon indulatos sírással jött haza a 
mostoha testvér a felsőbb iskolából,

— Mi bajod, aranyom, gyémántom ? 
Szólj egyetlen kincsem ! — fogadta 
zápor csókkal az önző szivü mos
toha.

— A gyalázatos Sugár Malvin 
azzal csúfolt, hogy három szál ken- 
derkóc hajam van !. De miért is 
ilyen csúf, színtelen ritka és kurta 
az én hajam ! — tépte fékezhetetlen 
indulattal a haj At.

— Ne busulj, ne keseregj azért 
gyöngyöm-virágszálam ! Szerzek én 
neked olyan gyönyörű hajat, hogy 
mindenki megbámul.

— Igazán?! Hogyan volna az le
hetséges ?

— Hej, tudom én a nyitját! 
Tartsd csak ide az aranyos fejecs
kédet, megsúgom, hol veszem a 
legszebb aranyhajat, amit parókának 
csináltatok meg majd számodra.

össze bujt a két gonosz fő s pár 
percig susogva beszéltek s aztán 
pedig hangosan ihogtak vihogtak bű
nös jókedvükben

A hajnali fényes napsugár besütött 
már a konyha fügönyözetlen ablakán, 
mikor még Hajnalka mélyen aludt a 
rozoga, szalmazsákos cselédágyon.

Egvszercsak nesztelenül felnyílt az 
ajtó s belépett rajta a mostoha olló
val a kezében. Lélekzet visszafojtva 
a cselédágyig sompolygott s amint 
megpillantotta a mélyen alvó árvát, 
eltorzult arcai szisszent föl.

A következő pillanatban megragadta 
karmaival a mélyen alvót s megrázta 
kegyetlenül.
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— Hová tetted a hosszú hajadat, 
te gyűlöletes fajzat!

Rémülettel ébredt fel az árva s 
ugyanakkor oly hatalmas erővel ütö- 
gette meg valaki kívülről az ablak
rámát, hogy az ablaküveg darabokra 
törve hangos csörömpöléssel hullt 
le a kövezetre.

— K> az ?! — kiáltott ijedten a 
mostoha.

— Én, a háznak u ra ! Nyissátok 
ki rögtön az ajtót! — hangzott be 
kívülről a kémény, félelmetes paran
csold hang.

Bottal lépegető sebesült katona 
lépett be az ajtón s a mostoha el
hajítva kezéből az ollót, tárt karokkal 
ugrott elébe:

— Oh mily csoda! . . Hogyan 
kerültél haza édes jó uram?!

- -  Vissza, gonosz kígyó, mindent 
tudok ! . . .

— Apám, édes jó, egyetlen apám! 
— repült Hajnalka végtelen öröm
kitöréssel a holtnak hiresztelt édes 
apa nyakába.

— Hová lett a szép, hosszú haja 
az én gyermekemnek?! — kérdezte 
a hős vésztjósló sötét tekintettel.

— Magam vágtam le, édes jó 
apám ! — szólt Hajnalka édes, csititó 
hangon. — Az volt az én adományom 
a haza szent oltárára.

— Te jóságos angyalom, szent 
mártírom!.. Te adtad a világ leg
drágább aranyát! — rebegte az 
édesapa túláradt égő szívvel s csók
jaival, forró könnyeivel boritotta el 
a leánya megmaradt aranyszőke, csitri 
hajacskáját.

++- H Í R E K .  +♦
A z e g y h á z  körébő l .
Választások. Az arad-békési egyház

megye dr. Szeberényi L. Zsigmond, békés
csabai lelkészt választotta esperesévé. A 
lemondott esp. felügyelő, báró Solymosy 
Lajos helyébe pedid dr. Sailer Vilmos, 
békéscsabai ügyvédet választotta. Legyen 
áldás munkájukon !

Kitüntetés. Baráth Károly, várgedei lel
kész a fronton teljesített 4 évi tábori lel- 
készi munkájának elismeréséül a három 
előbbi kitüntetéshez most a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjét a hadiékitményekkel 
és a kardokkal kapta a királytól.

Segédlelkészek áthelyezése. Weisz 
Vilmos segédlelkészt Battyándról Szombat
helyre, Gaudi László soproni s. lelkészt a 
soproni tanítóképző intézethez a vallások
tatás elvégzésére, Grossing János, város- 
szalonaki s. lelkészt pedig Sopronba he
lyezték át.

Adomány. A beszterczebányai ev agg
ápoló intézet élelmezésének javítására 
Steiner Izidor, ottani izraelita vallásu lakos, 
leányának esküvője alkalmából 500 kor-t

adományozott. Ugyanazon alkalommal a 
besztercebányai keresztyén vallásu szegé
nyek részére 1000 kor-t adott a jólelkü 
emberbarát! Áldás legyen adományain !

Bucsuzás. A budai ev. gyülekezet nyu
galomba vonuló lelkésze, eperjesi Scholtz 
Gusztáv, aki ez év tavaszán mondott le a 
bányakeriileti püspöki méltóságról, szept. 
1-én tartotta híveihez búcsúbeszédét. A 
megható szép ünnepélyen nehéz szívvel vet
tek búcsút hi vei szeretett lelkipásztoruktól.

Halálozások. Kovácsi Kálmán, rákospa
lotai lelkész neje, szül. Zdeborszky Valéria 
aug. 25-én elhunyt. — Özv. Fleischhackerné 
szül. Király Leontina, néhai Király József 
soproni tanitóképzöintézeti igazgató leánya 
Kismartonban szept. 3-án hosszú szenvedés 
után elhunyt. — Meghalt özv. Berta Üá- 
vidné szül. Hering Janka. Az elhunytban 
dr Berta Benő kir. jbiró és Tóth Kálmánné, 
lelkész neje,édesanyjukat gyászolják. Legyen 
áldott emlékük !

A lovászpatonai ev. egyház javára
Pölöskei Istvánné szül. Kovács Erzsébet 
végrendeletileg 500 K, Baranyai Sándor és 
Szép Eszter elhunyt leányok emlékére 100 
K. N. N. 200 K. alapítványt tett. Régebbi 
alapítványukat pedig Pölöskei József és 
Szita Zsófia 50 K, özv. Bojsza Jánosné 20 
K, Baranyai József és Kis Éva 20 K, újabb 
adománnyal gyarapitottak

A szilsárkányi gyülekezetben ujjabban 
a következők örökitették meg a maguk, vagy 
hozzátariozóik emlékét adományaikkal és 
alapilványaikkal: Molnár Sándor és neje 
harctéren élesett Sándor fiuk emlékére 50 
K-t özv. Berta Vendelné orosz fogságban 
elhalt József fia emlékére 50 K, özv. Varga 
Györgyné férje emlékére 50 K, özv. Gecsé- 
nyi Ferencné Templomalapra 600 K, özv. 
Gösy Lászlóné harangalapra 400 K adott. 
Végrendeletben emlékezett meg a gyüleke
zetről özv. Horváth Józsefné Széllé Eszter, 
aki templomalapra 500 K, iskolának 50 K, 
nöegyletnek 50 K hagyott; özv. Hidy Jó
zsefné a gyülekezetei tette általános örö
kösévé s mintegy 10000 K kitevü hagyaté
ka, a végrendelkező akarata szerint egy 
fellálitandó evang. óvoda céljaira lesz for
dítva. Isten áldása legyen az adományokon 
és az adományozókon.

Előfizetési felhívás. Koritsánszky Ottó, 
lapunk munkatársa, 12—15 ivre teqedö 
könyvet ád ki, amelyben háborús élményeit 
s a magyar katona lelkiállapotát feltüntető 
leírásokat, apróságokat foglal össze egy 
kötetben. Előfizetési ára 8 korona. Bolti 
ára magasabb lesz. Az előfizetési dijak a 
szerző nevére Kölesdre (Tolna-m.) külden
dők Megrendelését melegen ajánljuk.

Adományok. Szalay Sándor és neje 
Szarka Eszter répcelaki lakosok hősi halált 
halt fiuk Szalay Kálmán emlékére 1000 K-t 
adományoztak harang beszerzése céljára

Néhai Fülöp János özvegye Fülöp Anna 
volt férje emlékére 100 koronát, elhalt fia 
emlékére 100 koionát adományozott a rép 
celak-csánigi egyesült gyülekezet egyház- 
fentartási alapjára; — a répcelaki ev. nő- 
egylet javára pedig 50 koronát adományozott.

tarján József répcelaki la os, hősi halált 
halt e. ö. fia ifj. Tarján József emlékét 
megörökítendő a Sopronban tervezett Diák
otthon javára 300 koronát ajándékozott.

Egyetemes gyámintézeti közgyűlés. 
Az egyetemes gyámintézet ez évi rendes 
közgyűlését Bognár Endre elnöklésével 
szept. 11-én tartotta Budapesten. Ez al
kalommal előtte való nap este az ünnepi 
istetentiszteleten Bándy Endre lévai esperes 
prédikált.

Az o r s z á g b ó l .
A *épa termés és a cukorgyártás. A

répatermés az ország nagy részében bőnek 
Ígérkezik. Ha mint föl lehetne dolgozni, 
három millió tonna cukrot tudnánk elő 
állítani, úgy hogy egy millió tonna kerülne 
kivitelre, a ami pénzünk értéket nagyban 
javítaná. Nagy baj azonban a szénhiány, 
amely a répa feldolgozását akadályozza.

A hiéna áldozata. Egy Lehoczky József 
nevű kis fiú, aki az anyjával a fővárosi 
állatkertbe ment, a hiénát nagy kutyának 
nézte s amint a ketrec rácsai között be
nyúlt, hogy megsimogassa, a hiéna leha
rapta az egyik karját.

Pellengérre állítás Somogy megyében 
sok gazda a kenyérnek való gabonát állat
jaival eteti, mert igy többet nyer rajta. Az 
ilyen lelketlen és hazafiatlan eljárás, amely 
csak a maga nyereségét tartja szem előtt 
és barmának kövérségére több gondja van, 
mint hezájára és éhező embertársaira, 
méltó a legnagyobb büntetésre. A megye 
az ilyen gazdák kikutatására az elöljáró
ságon kívül a csendörséget utasította s a 
bűnösöket nemcsak szigorúan büntetik, 
hanem nevüket közhírré téve pellengére 
állítják őket.

Tisza István a zsidókérdésről. A
képviselöházban szóba került azoknak a 
visszaéléseknek az ügye, amelyeket főként 
zsidók követtek el. Tisza István helytelen
nek tartja, hogy egyes emberek bűnét az 
egész zsidóság rovására Írják; de épen 
ezért követeli, hogy az ilyeneket maguk a 
a zsidók üldözzék legkeményebben, mert 
ezzel mutathatják meg, hogy nem azonosit- 
ják magukat a bűnösökkel. Azután követeli, 
hogy a kormány is torolja meg a vissza
éléseket a lehető legszigorúbban. Szabjon 
ki a csalókra minél nagyobb büntetést, a 
menetszázadokba való beosztást pedig ne 
megvesztegethető altisztekre bízzák, hanem 
végezzék olyan főbb tisztek, akiknek a 
jelleme felül áll minden gyanúsításon. A 
föl mentések körül is ki kell küszöbölni a 
lehetőség szerint minden visszaélést. Csak 
igy lehet a terjedő zsidógvülöletnek mérgét 
elvenni.

Ártim Miháiy. Ártim Mihály volt or
szággyűlési képviselő és biharói görögkat- 
holikus pap 70 éves korában váratlanul 
meghalt a ruthén hegyek közt levő paróki
áján. A néppárthoz tartozónak mondták, 
de tulajdonkép egyik párthoz sem csatla
kozott teljesen. Sok érdekes esetet tudnak 
róla. Egyet mi is közlünk.

Mikor szétoszlatták a véderővita alkal
mával a Házat és a választási harc meg
indult, Ártim Mihály minden faluban meg
jelent és a rutének előtt igy szónokolt:

— Mikor az országgyűlést széjjelkerget
ték, nagy bánatommal elmentem a király 
gyönyörűséges szépséges kertjébe. Leültem 
az aranyos padra, a fejemet nagy bánatnak 
eresztve. Észre sem vettem, hogy valaki a 
vállamra teszi kezét. Felnézek és nagy 
csodálkozásomra előttem áll a mi legfel
ségesebb urunk, a király.

— Gyönyörűséges Miska fiam, mi bajod? 
Szólj, mi bajod, egészen ki vagy kelve okos 
ábrázatodból

— Hogyne búsulnék, legkegyelmesebb 
uram, királyom, mikor széjjel verték a 
képviselöházat és nekem, szerencsétlennek, 
még ellenjelöltet is állítottak.

Jóságosán mosolygott erre az öreg király 
és kezével legyintve mondá:
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— Semmit se félj, kedves fiam. Én nem 
hagylak el téged. Mond meg a szavazóknak, | 
hogy én csak téged akarlak !

Es a derék hegyvidéki emberek óriás 
szótöbbséggel képviselőnek választották a 
király akarata szerint.

Az aradi kisgulyás fizetése. Arad vá
ros kisgulyásának havi fizetését a tanács 
400 koronára emelte föl, mert a gulyás 
máskülönben nem akart megmaradni 

(Kolozsvár 10 és 20 filléres papír
pénzt nyomat.) Mint mindenütt, Kolozs
várott is nagy a szükség az aprópénzben.
A 10 és 20 filléres pénzeket 20—30 szá
zalékkal drágábban adják a fizetöpincérek- 
nek és kereskedőknek. A városi tanácshoz 

I beadvány érkezett, a mely hivatkozással 
; arra, hogy a kormány a felhatalmazást 

megadta rá a vidéki törvényhatóságoknak, 
azt indítványozza, hogy a város maga bo- 

i csásson ki 10 és 20 filléres papírpénzeket. 
Az indítvány utal arra, hogy Kecskeméten, 
Aradon és más vidéki városokban, a hol 

i már kipróbálták, a módszer kitünően bevált.
Református napilap alapításának 

I terve. A nagyváradi református egyház
megye lelkészei legutóbbi értekezletükön 

i többek hozzászólása után elhatározták,
I hogy felírnak az egyházkerülethez egy 
I pártoktól független, de határozottan libe- 
i rális irányú, radikális szellemű, református 
i jellegű napilap alapítása érdekében

Az árdrágítók ellen. A kereskedelmi 
miniszter az áruuzsora leküzdése ügyében 

i leiratot intézett a kereskedelmi testületek- 
I hez, amelyben bejelenti, hogy a legmesz- 

szabbmenő intézkedéseket szándékozik 
I tenni az eddigi rendeletek végrehajtásának 
> ellenőrzése tekintetében A miniszter is 

megállapítja, hogy a drágaság arányai 
nemcsak tűrhetetlenek, hanem egyenesen 
gazdasági veszedelmet jelentenek. Erős 
elhatározása ennélfogva, hogy minden ren
delkezésre álló törvényes eszközt kimerít 
a jogtalan haszonszerzés kinövései ellen, 

lietven-nyolcvan koronás napszám- 
I bérek. A versed közgazdasági egyesület 

szőlő- és borgazdasági szakosztályának 
I hivatalos jeletése szerint a mezőgazdasági 
i munkabérek mesés emelkedést mutatnak.
I így a férfinapszám 40—50 komra, női nap- 
l szám 36 korona, arató munkások napszámja 

70—80 korona volt.
Megölték az apjukat. Derics Illés 

s széki földmivest, a ki nemrég került haza 
) orosz hadifogságból, Illés nevű 23 éves és 
I Pál nevű 16 éves fiai agyonlőtték és a 
i mezőn elásták egy eh re elkészített sirba. A 
j csendőrök letartóztatták az apagyilkosokat.

A szökött katonákat nem temetik a 
hősök temetőjébe. A főváros és több 

v vidéki város külön temetőt rendez a világ- 
I háború elesett hősei szán ára. A kivégzett 
r szökevényeket és lázitókat nem temethetik 
e ál a hősök lemetőjébe és azoknak sírját a 
t hadisirnyilvántartásba sem szabad fölvenni.

így intézkedett a hadügyminisztérium junius 
1 26-án kelt rendeletével.

i Az oláh betörés emlékére — bál. 
A'tordai oláh intelligencia augusztus 28-án, 
az oláh betörés évfordulóján a városi vi
gadóban bált rendezett, amelyre oláh nyelvű 
meghívókat küldöttek szét Az oláhok vígan 

y voltak és jól mulattak A dorbézolás nagy 
H megbotránkozást keltett egész Erdélyben. 

Szabadság a harctérre induló kato-
i náknak. A honvédelmi miniszter rende- 
*1 letet adott ki a melynek értelmében az
ii újra harctérre induló legénységnek elindu
lni lása előtt föltétlenül meg kell adni a neki 
i> kijáró nyolc napi viszontlátási szabadságot.

Kivételt tesznek azokkal, a kikkel szemben 
alapos a gyanú, hogy nem fognak idejében 
bevonulni szabadságukról.

Nem lehet üdvözlő- és részvéttávi
ratot föladni. Szeptember J töl kezdve 
a közönséges (nem ajánlott) magánlevelek 
és áruminták súlya a 250 grammot meg 
nem haladhatja. Tisztán csak udvariassági 
jellegű (üdvözlő, köszönetét mondó, szeren- 
csekivánatot vagy részvétet tartalmazó) 
magántáviratot föladni nem lehet. Ezentúl 
nemcsak este 9 órától, hanem már délután 
4 órától kezdve reggel 7 óráig valamennyi 
po tahivatalnál — a hirlaptáviratok kivé
telével — csak sürgős magántáviratot lehet 
feladni, a melyért a rendes távirati dijak 
háromszorosa jár

Orosz fogságból visszatértek felm en
tése. Az orosz hadifogságból visszatért 
azon egyéneknek, kik fontos közgazdasági 
érdekből felmentésre javaslatba hozattak 
és felmentési ügyük még elintézést nem 
nyert, felmentési kérelmük elintézésének 
bevárására a nyolc, illetőleg tizenkét heti 
szabadság eltelte után újabb négy heti 
szabadságmeg hosszabbítás vagy ily tar
tamú uj szabadság engedélyezésére javaslat 
tehető. Ezen javaslat a honvédséghez be
osztott egyénekre vonatkozólag a honvé
delmi miniszterhez. (4. főosztály Bécsika- 
pu*ér), a közös hadsereghez beosztottakra 
vonntkozólag pedig a hadügyminisztérium 
10. osytályának kirendeltségéhez (Budapest, 
Bécsikaputér) táviratilag teendő. A javas
latnak tartalmaznia kell az illető egyén 
nevét, születési évét, illetőségi helyét, 
pontos katonai beosztását, az engedélyezett 
viszontlátási szabadság tartalmát és letel
tének időpontját, végül a szabadságmeg- 
hosszabbitás iránti kérelem tömör indoko
lását, mezőgazdaságiaknál a fölmentés jog
címét képező birtok terjedelmét kát. hol
dakban.

Az alom szalm aszükséglet biztosítása
Gazdasági szükséglet címén a folyó gazda
sági évre minden számos állat után össze
sen hat métermázsa alomszalma vehető 
alomszalmamennyiséget az igénybevételnél 
eljáró hatóság állapítja meg. Mindama 
csa ádok részére, a melyek beigazoltan 
egyéb fűtőanyaggal nem rendelkeznek, tiz 
métermázsa, gazdaságokban (ha más alom
pótló nincs) anyakocák részére darabon- 
kint egy métermázsa alomszalma vehető 
számításba.

A hordóuzsora letörése. A lánckeres
kedelem, mint annyi különböző cikkel, a 
hordóval is lelketlen uzsorát űzött az 
utóbbi hónapokban, úgy hogy a hordó ára 
is óriás módon felszökött. Ma már az uj 
hordókért körülbelül 270—280 koronát 
követelnek hektoliterenként, ez okon a 
hordó-kérdés rendezése a legsürgősebb 
fe adatok közétartozik. Legutóbb értekezlet 
is volt ebben az ügyben és már legközelebb 
megjelenik a hordókészletek bejelentésére 
vonatkozó kormányrendelet, a mely a föld- 
mivelésüg>i minisztériumot felhatalmazza, 
hogy szükség esetén elrendelhessse a hor
dók rekvirálását.

Uj birtokpolitikai törvény tervezet. A
földmivelési miniszter az ö z folyamán uj 
birtokpolitikai törvényjavaslatot terjeszt a 
képviselöház elé. Egyelőre annyit lehet 
tudni a tervezetről, hogy a háborúban 
szerzett ingatlanokat a kormány a vételtől 
számitolt öt éven belül kisajátíthatja. A ré
gebbi szerzeményre nézve ez a jog csak 
ott illeti meg az államot, ahol a községek 
terjeszkedése szükségessé teszi, vagy a 
rokkantak részére van a földterületre szük-

ség. A főpapi birtokok közül csak az olya
nokat válthatja meg az állam, amelyeken 
rosszul gazdálkodnak. A hitbizományi bir
tokok felét a tulajdonos az örökösök bele
egyezése nélkül is eladhatja.

A rokkantak jóltevője. Esterházy Mik 
lós herceg Dunántúl nyolcvanhat község
ben belsőségeket ajándékozott nyolcszáz- 
tizenhárom hadirokkant családja számára. 
Ha a rokkantak nem kívánnak a kijelölt 
községekben letelepedni, a hadigondozó 
hivatal eladhatja az ingatlanokat és más 
községben vehet belsőséget a rokkantaknak.

A haszonbéri szerződések uj m egál
lapítása. A gömör- kishontmegyei Gazda
sági Egyesület igazgató választmánya fel
kérte az Országos Magyar Gazdasági Egye
sületet, hogy a kormánynál a régi haszon
béri szerződések felbontására és a haszon
bér felemelésére vonatkozólag tegyen sürgős 
javaslatot, mert a régi szerződések amelyek
nek megkötésekor senki sem gondolhatott 
a háborús drágaságra, a földbirtokos osz
tály tekintélyes részére nézve igen sérel
mesekké váltak. Ilyen javaslatot már több 
oldalról is tettek.

A n a g y  v i l á g b ó l .
A fü mint kenyérpótlék. A kenyérsü

tésre alkalmas pótlékok gyártása körül 
Svédországban legutóbb újabb eredmé
nyekre jutottak Ezek szerint a fü is alkalmas 
arra, hogy a kenyérsütésnél mint pótanyag 
tekintetbe vétessék. Erre a kérdésre vonat
kozóan Johansson tanár a svéd földmive- 
lésügyi minisztérium megbízásából kísér
leteket végzett, melyek eredménye állítólag 
elég kielégítő. Johansson felfedezett egy 
kenyérpótlasra alkalmas füfajt, mely utakon, 
szántóföldek mentén, száraz helyeken Né
metországban is tömegesen fordul elő, 
azonban naponként és személyenként csak 
50 grammot tart ajánlatosnak.

Az uj közös pénzügyminiszter Spitz- 
müller Sándor báró lett.

Vilmos császár Nagyszeben városának 
látogatásának emlékére egy nagyértékü 
porcellán vázát ajándékozott.

Német újságírók Budapesten. A né
met birodalom sajtó képviselői Budapesten 
viszonozták a magyar újságírók múlt évi 
látogatását.

Levegőbe repült a francia tüzérségi 
raktár Toulonban.

Az éjszaki királyok találkozása. Az
éjszaki országok királyai szept. végén Ko- 
penhágában találkozni fognak.

Vilmos császár az elmúlt napokban 
meglátogatta az esseni Krupp ágyú gyár 
nunkásait s hozzájuk lelkesítő beszédet 
intézett. Agyár munkásai a császár hatalmas 
beszédjére esküvel fogadták, hogy mint 
a német haza hü gyermekei a végsőkig 
kitartanak.

Uj gépekért — ócska fém. A gépek 
és szerszámok ára mindinkább emelkedik, 
mert a gyárak nem tudnak annyit elő
állítani, amennyi a hazai szükségletet kie
légíthetné. Ugyanez a helyzet más orszá
gokban is, minélfogva sok helyen arra az 
elhatározásra jutottak, hogy csakis ócs
kavas beszolgáltatása ellenében adnak uj 
vasárut. A német kormány Törökországba 
például rendszerint csak ugv szállít szer
számot és gépeket, ha ócska fémet külde
nek a törökök.

Hirdessünk a „H arangs2 ó“-baii!
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fl közönség köréből.
Tiszteletes úr,

Kérem a mi kórházunkban levő 
magyarok számára, ha lehet a „Ha
rangszó“ több példányát küldeni. So
kan vagyunk és szívesen olvasunk ; 
de nincs elég olvasmányom. A bete
gektől fizetést kívánni nem lehet; de 
remélem, lesznek a Magyar hazában 
nyilt szivek és kezek, amelyek ezt a 
munkát a sebesült és beteg katonák 
javára támogatják

Tisztelettel
Gerp. Fischer ev. Feldk.

K u K- Reservespital 5 Cividale del 
Frimle. Etappenpost

¥
Nagy tiszteletű szerkesztőség! A 29. gy. 

ezred katonáinál gyűjtést rendeztem, mely
nek egy részét a „Harangszó.“-nak küld
jük, hálából az eddig küldött ingyen 
példányokért. Szíveskedjék a katonák ne
veit úgy. ahogy következnek b. lapjuk leg
közelebbi számában közzétenni, hogy a 
katonák maguk is olvashassák neveiket s 
további áldozatkészségre serkentessenek. 
Az összeg Lírákban — olasz pénzben van 
— az átszámításnál csekély összeggel ke
vesebb korona lesz.

A lapot rendesen kapom, kérem további 
szives küldésé’, ha lehet esetleg több pél
dányban i s ; az olvasnivaló kevés van, s a 
katonák -száma sok.

Testvéri üdvözlettel 
Hodza Miklós
a. táb. lelkész.

Kardos Pál 1 10 L, Kardos Vince, Tóth 
Sándor, Pesti Sándor, Boros Géza, Vitéz 
István, Longai Milán 1 — 1 L, David Pál 
210 L, Debreceni Sándor 1 L, Sultész Ja
nos 1 25 L, Bancsu Mihály, Simon József, 
Ecsedi Ignác, Amovics András, Horváth 
József, Papst József, Bala János, Körtvé- 
lyesi András 1 — 1 L, Zsutai Sándor, Kozma 
Mihály 2—2 L, Csatt László, Varga János, 
Lőcsei Sándor, Szabados István, Dávid 
János, Tóth Imre, Török Mihály, Csengeri 
Sándor, Debreceni István, Namási Imre, 
Ozsánczky Lajos 1 — 1 L. Összesen 34 45 lira.

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ terjesztésére eddig 

befolyt: 152021 K Újabban adakoztak: 
Horváth Sándor theol. Lovászpatona 30 K, 
Varjú Sándor Sopron N. N. Sárvár 10—10 
K, Bencsik Lidia és Anna Sopron 8—8 K, 
Saguly Károly Dombóvár 7 20 K, Záboji 
Ilona Kiskörös 5 40 K, Kovács Margit 
Rábaszentmihály, Kasper József leik. Ruszt, 
Csete Ferenc Kemenesszentmárton, Szeke
res Teréz Nagydém, Mesterházy Kálmán 
Tüskevár, Szabó Miklós Rábapüspöki 5—5 
K, Ritecz János bandér Gyékényes 4 K, 
Gyurácz Ferencné Rábamolnári, Kovács 
Pálné Mezőkomárom 3 —3 K, Hvizdák 
Mariska Selmecbánya 2-70 K, Dedinszky 
Olga Pozsony 230 K, Doczy Lajos Ruszt 
2 K, Nagy Jánosné Katafa, Kovács János 
Lovászpatona 170—170 K, Kovács János 
Jobbaháza 148 K, Szabó Vilma, Markó 
Gizella Katafa 140—140 K, Ábrahám Vil
mos Torcsa P30 K, Ádam Mancika Kis

kőrös, Berger Lajosné Székesfehérvár 1 — 1 
K, N. N. Németh Józsefné Körmend 70—70 
f, Jakab Sándor Beled, N. N. N. N. 40—40 
f, N. N. 30 f, Összesen : 1651 69 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt: 157 66 
K. Újabban adakoztak : ifj. Eszlári Pál Arnót 
10 K. Ö szesen : 167 66 K

Hadi árváknak eddig befolyt: 18330 K. 
Újabban adakoztak: Gmeiner Antálné Kör
mend 10 K, Kazy Sándor Mencsnely 3'70 
K, Incze János Szekszárd 2 K, Jiling Ferenc 
Jánosmajor 1 K. Összesen 200 00 K

Vak katonáknak eddig befolyt: 343 30 
K. Újabban adakoztak : Király Gizella Kis
falud 4 K Összesen : 347 30 K.

Ev. nyomdára eddig befolyt: 178 70 K. 
Újabban adakoztak: Csajbok Lidiké és 
Málcsika Vásárosmiske, özv. Farkas Sán- 
dorné Hánta 20—20 K, Derner Lajos Töl- 
téstáva 10 K, N. N. Ivánegerszeg 6 K, 
Szemerei István Székesfehérvár 5 K, ifj. 
Pöcset István Légr. d 4 K, Varga Jánosné, 
Bakonyszentlászló 3 K. Óssze-en : 245-70 
K.

Tési tüzkárosultaknak. Záboji Ilona 
Kiskörös 10 K. Összesen : 10 K.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k :
Imádkozzunk erőért. Igen erőtlen — 

Harcmezőn. Sajnáljuk, nem alkalmas a 
közlésre. — H. J. A. A finom arany ára 
kilogramonként ma 20700 K. a finom 
ezüsté 570 K, a platináé 50.000 K. Nem is 
kellene egyelőre több, csak mindegyikből 
100 kg. Csakhogy akkor meg könnyen be
csuktak az embert, mint kincsrejtegetöt. Te
hát legjobb, ha semmi sincs. Papirospén
zért ugy»n nem lehet egyhamar palotát 
venni, vastagon ruházkodni és zsírozni, de 
még ez is jobb, mint rabzubbonyba bujtatva 
az állam lakóvendége és kosztosa lenni — 
T. I. Répcelak. Csak hosszabb névsorért 
kell nevenként 6 fillért fizetni. Ezért nem. 
A Harangszó szerkesztőségéhez nem lehet 
hivatalosan bélyegmentes levelet címezni. 
— A magyarról. Október hatodikán 
I—III. Sorra kerülnek. De az I—II. jövőre 
marad. — B. S. Kh. A gabona elrejtésért 
elitéit Hámori László örszággyül. képviselő, 
a kath. népszövetség egyik vezérférfia, zsi
dóból lett katholikussá. Apja az aradi zsi
dóhitközség elnöke volt. Áz ilyen uj ma
gyarok és uj keresztyének nem sokat hasz
nálnak sem a magyarságnak, sem a ke- 
resztyénségnek. Nem elég az uj név; uj 
szellemtől kellene újjá születniük.

Rendelje meg
Csite Károlynak
kiadású, diszkötéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak :
Ára ajánlott küldéssel:

Ami a menybe köt . . 3 60 K.
Mi a haza ? . . .  . 3 60 >
Itthon...................................3 60 »
A gyermekszív könyve (1. kőid) 3-60 » 
A gyermekszív könyve (U;kötél) 3-60 »
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél' 
postai kii'déssel és csomagolással 16 
korona Megrendelhető Csite Károly

nál Körmenden, (Vas m.).

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL
együtt bérmentve szállít 6 kor. 
ellenében N agy  F erenené  

B ak o n y szen tlá sz ló .
5 - 1 0 .4

Ki tud Ihász Miklós 31-es honvéd
ről ? Oroszországból Csernya Jeho 
Csimkendből indult el hazafelé f. év. 
május 20. körül, Értesítést kér neje. 
Felpécz. Győr m.

A dunántúli evang. egyházkerületi 
evangéliomi egyesület megbízásából 
Kapi Béla által szerkesztett

Háború és Vallás
cimü munka, amely több szerző tol
lából a háború és vallás kérdéseivel 
foglalkozik, mig a készlet tart, 4 kor. 
helyett 2 koronás leszállított áron 
kapható a kőszegi (vas-m) evang. 
lelkészi hivatalnál.

Olvassuk  a bibliát
Szept. 22. vasárnap, Luk. 18, 18-30

9 23. hétfő, „ 18, 31—34
» 24. kedd, „ 18, 3 5 -4 3
n 25. szerda, „ 19, 1 — 10.
n 26. csütört, I. Móz. 18, 20 -33 .
n 27. péntek, Ján. 2, 1-12.
n 28. szombat, Luk. 19, 11-28.
„ 29. vasárnap, „ 19, 2 9 -40

30 hétfő, „ 19, 41—48
Okt. 1. kedd, „ 20, 1 - 8

n 2. szerda, 20, 9—19.
3. csütört, „ 20, 20—26.

n 4. péntek. Róm. 13, 1 -7 .
9 5. szombat, Efez. 5. 22 - 33

R endelje m eg Qyuráu
Ferecnek A nő cimü könyvét, amely 
végig kiséri a nő helyzetét és hiva
tását a legrégibb időktől korunkig, 
megrendelhető Kis Tivadar könyvke
reskedésében Pápán 4 koronáért. A 
sok tanulságot nyújtó, értékes könyv 
megszerzését melegen ajánljuk olva
sóinknak.

Adakozzunk a H a r a p ó  (erjesztésére!
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemti könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

_______
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„Törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.'* Rom. 14. 19.

T A R T A L O M :  B o h á r L á s z ló :  01 tóher hatodikén. (Vers.) — Mégis jól folyhat a dolgunk! — A háború és a politikai élet 
eseményei. — B alikó  L a jo s :  A reformáció egyik nagy áldásáról. — Hogyan szeretnék hazánkat felosztani. — T óthné  — M. E . :

Szeress! (Vers.) — Tárca. F ábián  Im re :  Olcsó fuvar a drága világban.

© l c t ó b e r  h a t o c L i k á r i .
i [e m e lő b e  jár  lel m a a m a g y a r  nem zel, 
Fi fceszerú jd l oir.zi b ú s em lék ezetn ek .
K M eren gő d b ila l tükröződik  arcán  
f <> ú g y  el t u í  b eren gn i, 
l 1 ü g y  el lúd zeR egni 
if V a la m i rég b án ié it s ir g y e p m e b á s  h a lm á n .

L M er i g y á sz é i e n e m z e t' .* ß i  n y u g sz ik  a
[s ír b a  ?

p  j^ y á sz fá ly la s  esz lep en  k in ek  nene i m a r> 
b > —  OR p ihennek e ll  a d icse  tizen h árm aR ;  
L> OR, RiR a hazáért,
L Ä s n ép szab ad ságért

lpesi m éden é llek  s h ősk én t m e g h a lá n a R !

E lte m e ttü k  ek ei, rég e ls ir a llu k  m á r . . . 
k A r a d r a  bál e nép m ég m a is m iér i já r  ?  
r —  N em  s ír n i m e g y ü n k  ma: m e g y ü n k  lelR e- 

M e g y ü n k , h egy  reájuk  [ s e d n i l
d L m lék ezo e  lá ssu k ,
Í1 M eg ta n u lju k , § e g y  k ell a h a zá i sze re ln i 1

ü e r le k  leh á l, m e n jü k ! em lék ezn i je r lek  ! 
T an u lju n k  e s ír n á l igaz  h e n sze re lm cl.  

B ö lcsőn k  n ek ü n k  e hen , s ír u n k  is  ez lesze n ... 
E r le  élni tudni 

m eg h a ln i tan u ln i
O e lg e th a -A r a d r a  je r le k  fel m a r e l e m l . . .

B o h á r L ászló.

Mégis jól folyhat a dolgunk!
Szept. első hetében a Katho- 

likus Népszövetség, amely már 
kiterjed az egész ország katlio- 
likus társadalmára, a főváros
ban szociális hetet tartott. Nagy 
közönség előtt nápról-napra 
az egyház legkiválóbb vezetőin 
kívül elsőrangú szakemberek 
tartottak előadást. Az előadók 
közt volt püspök, prelátus, ka
nonok, kollégiumi igazgató, je
zsuita páter, gróf, volt-miniszter, 
miniszteri osztálytanácsos, or-

szággyülési képviselő, egyetemi 
tanár, társadalomtudományi iró, 
Hangya-szövetkezeti igazgató, 
alapítványi hölgy stb.

Az előadások ilyen kérdések
kel foglalkoztak: Miért ellensége 
a szociáldemokrácia a munkás
ság keresztény alapon való 
szervezkedésének? Hogyan le
het a rokkantak ellátását biz
tosítani? A katholikus autonó
mia megvalósítása, A ka to li
kusok műveltségi helyzete Ma
gyarországon, A keresztény 
szociálista szakszervezetek, Az 
ipari szociálizmus, Szociálde
mokrácia és keresztény szoci- 
álismus, A vároki és falusi 
ifjúság szervezése, Az ifjúságnak 
intelligens pályákra való neve
lése, A falusi nők nevelése, A 
cselédek szervezése és nevelése, 
A munkásnök szervezése, A nő
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szociális tevékenysége a jövő
ben, A magyar ipar jelentősége, 
Mezőgazdaságunk jelentősége, 
A magyar birtokpolitika irányai 
a háború után, A mezőgazdák 
szervezése, A szövetkezeti szer
vezkedés, A földbérlö szövetke
zetek, Magyarország pénzügyi 
és hitelviszonyai, Feladataink a 
pénzgazdálkodás terén stb. Az 
előadásokat megbeszélés, vita 
követte, hogy minden kérdés 
annál tisztábban álljon a részt
vevők előtt.

így forditja a kath. egyház 
figyelmét és erejét azokra a 
nagy társadalmi, gazdasági és 
művelődési kérdésekre, amelyek
nek gyökeres megoldását a 
legsürgősebb feladatnak tekinti 
s reméli, hogy a nagy gyűlés 
hatása alatt az egész országban 
erőteljes katholikus szervezkedés 
indul meg. Ök tehát úgy érzik 
nem folyik minden a kedvük 
szerint s jónak látják az erő
gyűjtést, szervezkedést, hogy 
egységes, öntudatos sereggel 
menjenek bele a jövő küzdel-

Tárca.

Olcsó fuvar a drága világban.
Elbeszélés. Irta: Fábián Imre.

Metsző János tisztességes, becsü
letes ember volt. Volt neki szép ta
nyája közel a falu közepében, négy 
ablakkal az utcára. A négy ablak 
előtt négy szép árnyas öreg hársfa 6 
a hársfák alatt a fal mellé támasz
tott kis pad. Ha ilyen háza volt elöl
ről, amit az utón jártában mindenki 
láthatott, én azt is elmondom, amit 
kívülről látni nem lehetett. Volt óke
gyelmének telt csűre, kamrája, pincéje 
s telt istállója, persze meg a róka
lyukasban három fertály szessziója.

Az igy ellátott emberről azután 
hamar elmondják, hogy tisztességes 
és becsületes enfber. De ezt nem va
lami rossz végre mondom, csak mert 
mai nap úgy hozzászokott az; ember 
a minden féle szóbeszédhez! János 
gazda vagy tizenöt évvel korábban 
bíró is volt, három évig hordta a 
bírói pálcát. Aki biró lehet három

meibe s a nagy kérdések meg
oldásába.

Nekünk már, úgy látszik, 
sokkal jobban, sőt igen is jól 
folyik a dolgunk. Nem izgatnak 
bennünket a nagy társadalmi, 
gazdasági és művelődési kér
dések. Majd megoldják mások, 
nélkülünk. Hogy ellenünkre, ro
vásunkra is, nem baj: legalább 
lesz miről panaszkodnunk. Mert 
későn panaszkodni, kár után 
bölcselkedni, hogy igy kellett 
volna, amúgy kellett volna, igen 
jól tudunk.

Most mással vagyunk elfog
lalva. Gyűléseinken más kérdés 
kelti fel a legnagyobb érdeklő
dést, a leghosszabb és legéle
sebb vitát és máson próbáljuk 
ki erőnket. Dunántúl kivételével 
mindegyik egyházkerület köz
gyűlésén s az egyetemes gyű
lésen is az zavarta fel legjob
ban a kedélyeket: lehet-e ke
rületi és egyetemes egyházi 
tisztviselőkre tót nyelvű szava
zatot beadni, mert tót gyüleke
zeteink a mai nehéz időt tar

évig Sunyiváron, annak meg épen 
muszáj tisztességes, becsületes em
bernek lennie !

Mindezen felül Metsző János ko
mája volt Szántó Istvánnak, a falu 
legelső gazdájának. Aki viszont nem 
három, hanem hat esztendeig hordta 
Sunyiváron a bírói pálcát. Vele az 
urak is parolázni szoktak. Csizmás 
emberben nem igen talált az ember 
tekintélyesebbet a környéken. Az ó 
szava nyomott a latban legtöbbet. Há 
valaki Szántó Istvánra hivatkozhatott 
valami vita alkalmával, a vitát meg
nyerte. Ez a Szántó István komája 
és szomszédja volt Metsző Jánosnak 
a tisztességes becsületes embernek.

A baj csak az volt, hogy evvel a 
komasággal Metsző János szokott 
csak kérkedni. Szántó István nem volt 
különben büszke, rátartó ember, de 
elégszer elárulta, hogy szomszéd ko
májával nem nagyon van tisztesség, 
becsület dolgában megelégedve. Sőt 
úgy maguk körében beszélgetés al
kalmával azt is többször szóvá tette, 
hogy ez a Metsző koma mégis kü
lönös ember. Sok takarmányszük 
esztendő volt egymásután, amikor

tották legalkalmatosabbnak, hogy 
a legutóbbi kerületi és egyete
mes felügyelői választások al
kalmával tót szavazatokkal tün
tessenek tótságuk mellett, sőt 
mikor a szavazatbontó bizottság 
szavazataikat érvényteleneknek 
nyilvánította, két esperesség pa
naszt jelentett be a bizottság 
ellen.

így került a tótszavazatok 
ügye kerületi gyűlések, sőt az 
egyetemes gyűlés elé és zavarta 
meg egyházunk édes nyugalmát 
és marad még előre láthatóan 
sokáig a felszínen, hogy egy 
kissé mozgalmasábbá tegye egy
házi életünket.

De jól folyhatnak a dolgaink, 
hogy erre is ráérünk! De men
tek vagyunk minden ellenségtől, 
hogy egymás fejét verhetjük! 
De sok a vesztegetni való erőnk, 
hogy ilyenekre pazaroljuk! De 
boldogok és gondtalanok va
gyunk, hogy a háború ötödik 
évében kedvünk kerekedik, az 
ilyen kisded játékokra! De szé
pen növeljük hírünket a magyar

mindenki megszorult tavaszra, de en
nek a pajtája egészen sohase ürült 
ki.v Pépig — mondja Szántó — nem 
az irigység mondatja velem, mert nem 
irigylem tőle, amije van. Hála Isten 
itt is akad mit aprítani a tejbe, de 
mégis különös, hogy ennek jóval ke
vesebb rétje van és majdnem annyi 
jószága, mint nekem és most már 
évek óta mindig jobban tud etetni, 
mint én. Nyáron is ráér a ház előtti 
padkán hüselni, mig én családostul 
künn izzadok a mezőn.

Igen ám, édesapám, veszi át a szót 
Szántó uram legény fia, de édesapám 
este lenyugszik, pihen, Metsző kereszt
apám meg éjjel nem ér rá pihenni, 
az éjjeli hőssel dolgozik. Amint mondja, 
magának is, jószágának is jobban 
esik a hőssel való munka. Közbeszéd 
tárgya a faluban, hogy Metsző János 
éjjel dolgozik, mint a baglyok.

— De az is közbeszéd tárgya lesz 
nem sokára, —* mondja Szántó Ist
ván, hogy az én komám éjjel nem 
jár mindig az egyenes utón ! A minap 
is beszélgettük a község házán, hogy 
kisebb-nagyobb lopások egymást érik 
mostanában a faluban. Elvész egyik
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kormány a magyar társadalom 
és a többi egyház előtt: De 
megvert az Isten bennünket, 
hogy látva se lássunk, hallva se 
halljunk, a körülöttünk történők
ből semmi okulást ki ne értsünk, 
meg ne térhessünk, és ezer 
nyavalyánkból ki ne gyógyul
hassunk ! szm.

M ónika  utolsó s za v a i:  A ke- 
resztyénség egyik legnagyobb alak
jának, Ágostonnak, akinek irataiból 
Luther a biblia mellett legtöbbet me
rített, az anyja Monika volt. Ágoston 
megtérése után, amiért anyja harminc 
évig imádkozott Istenhez, vissza 
akartak térni Milánóból hazájukba: 
Észak-Afrikába. Monika azonban út
közben meghalt.

Halála előtt ezt mondta fiának: 
»Egyetlen egy dolog miatt kívántam 
a földön időzni, hogy keresztyénnek 
lássalak, mielőtt meghalok. Az űr 
sokkal többet adott, megadta megér
nem, hogy lemondtál a földi Örömök
ről s most szolgái között láthatlak. 
Mi keresni valóm már e világon ?« 
Mikor pedig fiai azon bánkódtak, hogy 
nem otthon, hanem idegenben kell 
eltemetniök, igy szólt hozzájuk: »Te
messétek el e testet akárhová. Semmi 
gondotok ne legyen miatta. Csak azt I

az egyet kérem tőletek, hogy az űr 
oltáránál, akárhol lesztek is, emlé
kezzetek meg rólam.«

Arra a kérdésre, nem fél-e ilyen 
messze a hazától sirba kerülni, igy 
felelt: »Semmi sincs messze Istennek. 
Nem kell tehát félnem, hogy nem 
tudja majd a világ végén, honnan 
támasszon fel engem !«

A háború és a politikai 
élet eseményei.

A háború holmi váratlan fordula
tokkal meglepetésekkel mindig együtt 

, jár. A hadiszerencse is, mint minden 
változandó. A fődolog azonban, tör
ténjek közben körülöttünk bármi is, 
higgadtságunkat, lélekjelenlétünket,

! bizodalmunkat el veszítenünk nem 
szabad. A helyzet kétségen kívül 
komoly, de Wekerle miniszterelnök 
szavaival élve »nincs ok arra, hogy 
megijedjünk, a szükséges intézkedések 
megtörténtek olyannyira, hogy a mi 
védelmi vonalaink minden irányban 
teljesen biztosítottnak tekinthetők.«

Hogy mi történt tulajdonképpen 
Bulgáriában, az lapunk zártáig, — 
kedden délig — nem világos. Hogy 
most mi megy végbe, az homályos. 
Egy a hitelesség látszatát magán 
viselő jelentés szerint Bulgária alá
vetette magát az antánt békefeltéte

leinek, a fegyverszüneti tárgyalások 
eredményre vezettek. Berlini és bécsi 
diplomáciai körökben azonban még 
a fegyverszüneti megállapodások ese
tében sem adják fel a reményt, hogy 
Bulgária kiköszörüli a kardján esett 
csorbát és tovább folytatja a háborút 
a központi hatalmak oldalán.

Az az offenziva, amelyet most Foch 
tábornagy vezet a német front ellen, 
a belga tengerparttól egészen Ver-

! dunig terjeszkedve, a legrettentőbb,
I amelyet a világháború ismer, llgy 

látszik az antánt mindenáron döntést 
akar kicsikarni. A belgák és az an
golok Dixmuiden és Ypern között 
visszavonulásra kényszeritették a né
meteket. Cambraitól éjszaknyugatra 
az angolok már régebben túlhaladták 
a Hindenburg vonalat sőt délnyugatra 
a Siegfried állásokat is sikerült átlép- 
niök. A Champagneban csak lassan 
haladnak előre a franciák ellenben az 
Argonneok és a Maas között az 
amerikai előrehaladás már gyorsabb 
ütemü.

» *
A német birodalom belpolitikájában 

is megindult a mélyreható, átalakító 
hatású változásoknak sora. Kétségte
len, hogy a bulgáriai események 
siettetik a német belpolitikai válság 
kifejlődését. Hertling kancellár, Hintze 
külügyi államtitkár benyújtották le
mondásukat.

helyen néhány kéve búza, másutt ár
pa, néhány ruha takarmány. Sok kár

Í sehol sincs, de mégis boszantó ez a 
dolog. Lám, nekünk is alig van föl
dünk, ahonnét valami el ne veszett 
volna. Valagi határozottan azt mon
dotta a községházán, hogy majd ő 
kézre keríti a nappal hüselő, éjjel 
dolgozó tolvajt. Világosan a komára 
gondolt. Érezni lehetett, hogy még 
támogatója nem akadt e gyanúnak, 
de valamenyien őrá gondoltak. Nagyon 
valószínű, hogy azért van ennek olyan 
bővében mindene!

Nekünk is most a Lejáró dűlőben 
egyre másra fogy a szárított lóherünk. 
piyan kis petrencékbe van összerakva 
s egy-egv petrence hol innét, hol on
nét eltűnik. A csőszök nem tudnak 
nyomára akadni a tolvajnak, pedig ez 
igy nem mehet tovább.

Szántó István abban a korban élt, 
melyben, ha az ember nem is fiatal 
már, de még meg tudja markolni, 
ami keze ügyébe esik. Kezébe vett 
egy jó botot este későn sötétben el
ballagott a négy-öt kilométerre levő 
Lejáró dűlőbe. Olyan messze volt ez 
a dűlő, hogy korábban a szomszéd

községbeliekre gyanakodott, oda kö
zelebb volt a föld. Most azonban az 
utóbbi napok beszélgetése egy ször
nyű gyanút érlelt meg benne, hogy 
az ó takarmányából etet tavaszon 
komája, inig az ő jószága sokszor 
buzaszalmán él.

Az egyik kis petrence tövébe ledült. 
Sokáig nem történt semmi. Már az 
álom is szinte elnyomta, mikor va
lami távolabbi lépések zörejére lett

yelmessé. .Feszülten néz abba az 
irányba, hát látja ám, hogy egy em
beri alak nem is nagyon távol rakja 
egy csomóba a lóhert, amint látszott, 
azután beköti, végül a szomszéd pet- 
rencéket közelebb rakja, hogy a hé
zag feltűnő ne legyen, azután a cso
mót felveszi hátára és indul.

Szántó István már megfogta botját, 
hogy fizet a tolvajnak, mert harag 
fogta el, hogy a haszontalan tolvaj, 
pompás száraz lóherjéböl majdnem 
egy kocsiderékkal hátára emelt. Az
után mégis gondolt egyet. Megvárta, 
hogy merre indul a tolvaj. Annyira 
biztosnak érezte magát éjfél után két 
órakor a tolvaj, hogy induláskor még 
pipára gyújtani is ráért. De Szántó

István ép a felvillanó gyufa fénynél 
látta meg, amit meglátni akart, hogy 
az éjjeli tolvaj senki más, mint az ö 
komája : tisztességes, becsületes Met
sző János szomszéd I

Nem szólt neki, nem bántotta, ha
nem jő távolságból követte komáját 
haza felé. Gondolta, úgyis egy a 
céljuk, mig haza nem érnek. Szeren
csésen eljutottak kertalól a pajtákig, 
ott vált el az ütjük kétfelé, Szántó 
jobbra, Metsző balra. Itt aztán Szántó 
egészen elérte komáját, megfogta a 
tere lóhert, levette annak válláról igy 
szólt: már most köszönöm, komám 
uram, az olcsó fuvart, a pajtába majd 
magam is beviszem. Holnap hordjuk 
úgyis a lóhert cselédeimmel, maga jól 
ismeri az utat, ugy-e eljön bizonyosan 
— s itt megnyomta a szót Szántó — 
hazasegiti a többit is hordani 11 

Ja-aj komám uram, de szégyenlem 
magamat — volt a válasz !

De Szántó Istvánnak nem lett több 
ilyen olcsó fuvarosa, mert Metsző 
János komája a magáét hordta csak 
haza ezután.

Jegyezzünk részvényeket.
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Budapesten rendkivüli miniszter- 
tanács volt, melyen a kabinet vala
mennyi főv-árosban időző tagja részt 
vett. A miniszterelnök egymásután 
magához kérette az egyes pártok 
vezető férfiait s őket a helyzetről 
informálta.

Gróf Tisza István külön kihallga
táson jelent meg a királynál és be
számolt neki boszniai útjáról. Tisza 
kihallgatását megelőzően hosszas ki
hallgatáson fogadta a király József 
főherceg vezérezredest.

A debreceni könyörgés. A deb
receni templomban a XVIII. század 
üldöztetései alatt ezt szokták imád
kozni : »Mint az árvizek, nőttön-nő 
a mi nyomorúságunk. Egybegyülnek 
a te örökséged ellen és tanácsot tar
tanak, hogy minket elveszesének. 
Sok helyen megfosztatik a te nyájad 
pásztorától, fohászkodik árván maradt 
sereged. Akik régen nagy örömmel 
mondják vala egymás- nak, menjünk 
az űr házába, most kezeiket össze- 
tévén hallgatnak, mert örökségüket 
idegenek bírják, nem hallgatják a te 
édes beszédedet, mert nincsen próféta 
közöttök. Reánk bocsátottad bűnein
kért a mi ellenségeinket. Nincsen, 
aki szót tegyen mellettünk ; ha kiál
tunk, senki akimegfeleljen. Irgalmas 
Isten, csak az maradt meg, hogy 
szemeinket reád függesztjük, a földről 
az ég felé fordulván panaszunkat 
atyjai kebledbe töltjük. E világ szeme
teinek és söpredékének tartatunk, a 
te igazságodról való vallástételért 
utáltatunk és üldöztetünk. Arra jut 
naponként a dolog, hogy vagy a 
mennyei társaságnak meg kell tagad
tatni, vagy a földi szenvedések kereszt
fája alá állanunk. Oda megyünk hát 
Uram, ha föl nem veszed ügyünket.«

A reformáció egyik nagy 
áldásáról.

Evangéliomi anyaszentegyházunk 
az elmúlt esztendőben nevezetes ha
táridőhöz ért el. 1917. okt. 31-én 
volt négyszáz esztendeje annak, hogy 
a reformációnak nevezett nagyszerű 
szellemi mozgalom megkezdődött. 
Ezen esemény jubileumi évfordulóját 
az egész protestáns világ megünne
pelte. Az ünnepléssel kapcsolatban 
nemcsak a dicső múlt emléke ujult 
fel a lelkekben, hanem szóba került 
az az áldás is, mely a reformációból 
fakadt s amelyet kétségbevonni nem 
lehet. Ez az áldás természetesen 
sokféle és sokoldalú. Hiszen a refor-
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máció nem egy egyszerű történeti 
esemény, hanem egy uj életnek kez
dete. Minthogy pedig az élet szinte 
kimeríthetetlen gazdagságú, azért bő
séges az a hatás is, amely a refor
mációból származott. A sokféle áldás 
közül ma egyet emelünk ki. azt, 
amelyik mindnyájunkra nézve közel
fekvő s amelyet mégis, vagy talán 
épen azért nem is tekintünk áldásnak, 
hanem természetes, bennünket önként 
megillető valóságnak. Ez az áldás az 
igazi istentisztelet lényegének és je
lentőségének ismerete, illetve az igazi 
istentisztelet gyakorlása. Erről fogunk 
tehát a következőkben röviden szólani.

Az Isten után való vágyódás minden 
ember szivében megvan Ez a vágyó
dás hozza létre azt a törekvést, hogy 
az ember az Istennel összeköttetésbe 
lépjen és vele valamiképen közösségbe 
jusson Isten nélkül ugyanis nem lehet 
élni. Az Istennel való összeköttetés 
megalkotása és a vele való közösség 
ápolása és fenntartása attól függ, 
hogy minek gondolja, vagy tudja az 
ember az Istent. A pogány valósok, 
sőt még a zsidó vallás keretében is 
az a felfogás uralkodott, hogy az 
Isten fenséges ur, haragos hatalom, 
szigorú, kérlelhetetlen biró. Ebből a 
felfogásból született meg és táplálko
zott mind a pogányság, mind pedig a 
zsidóság körében az istentiszteletnek 
az a formája, amely lényegében nem 
egyéb, mint áldozás, az Isten kedvé
nek, jóindulatának és hajlandóságának 
emeberi cselekedetekkel való meg
szerzése és biztosítása. A keresztyén- 
ség, Krisztus evangéliumának alapján, 
uj, igazi istenismeretre jutott el. 
Megtudta és megértette, hogy Isten 
lényegileg szeretet, akinek legszebb 
és legigazibb neve: atya, mennyei 
Az idők folyamán „azonban ez a/, 
ismeret elhomályosult Mennél inkább 
eltért a keresztyénség a Szt.-lrástól, 
annál inkább feledésbe merült az 
jsten igazi lényegének az ismerete is. 
A középkorban már ismét az a régi 
pogányos és zsidós felfogás uralko
dott, amely az Istent hozzáférhetetlen 
urnák, büntető és bosszúálló, szigorú 
kérlelhetetlenséggel sújtó bírónak val
lotta. Ebből azután önként következik, 
hogy az uj istentisztelet is áldozássá, 
érdemszerző emberi cselekedetté fa
jult. Az ember úgy próbálta Istenét 
szolgálni, hogy esetről-esetre különös 
cselekedeteket végzett amelyek fel
fogása a szent Isten előtt kedvesek 
voltak. E törekvésből kifolyólag a 
vallásos élet szolgaság és rabság 
volt, amivel együtt jár a meghunyász
kodó félelem.

1918. október 6.

A reformáció jelentősége és érdeme 
ebben a tekintetben épen az, hogy a 
Szentiráshoz visszatérve, megtalálta 
újra Isten igaz lényegének ismeretét 
s ennek alapján megállapította és 
hirdette az igazi istentisztelet miben
létét. Isten lényegileg szeretet, aki 
mindig és mindenben szeretetből cse
lekszik. Szeretetének bizonysága az 
egész mindenség. különösen pedig 
egyszülött fiúnak megváltóul való 
elküldése. De ha az igaz, akkor szó 
sem lehet arról, hogy az embernek 
kell Istent kiengesztelni, áldozatokkal, 
különös cselekedetekkel a maga szá
mára megnyerni Hiszen nem mi 
szeretjük őt először, hanem ő szeretett 
először bennünket, aminek örökkévaló 
és megcáfolhatatlan bizonysága az a 
golgothai kereszt, amelyen mint áldo
zati oltáron az egyszülött, a szeretnek 
fia érettünk kínos halált halt. Épen 
azért áldozatra szükség nincsen. 
(Folyt, köv.) Balikó Lajos.

Isten  ereje a Indalos k ü zd e 
lem ben. Az első keresztyének közül 
sokakat, vadállatok elé vetettek s inig 
ők küzdöttek és elvéreztek a poron
don, a cirkuszi néző közönség tap
solt és tombolt a látványosságon.

Mikor egy Eelicitász nevű keresz
tyén nőt a börtönben elértek a szülés 
fájdalmai és az amúgy is megsanyar
gatott testet nagyon elgyötörték, azt 
kérdezte tőle az ő r : Ha már most 
cserben hagy erőd, hogyan állsz meg 
a cirkusz porondján az oroszlánnál 
szemben ?

Felicitász igy felelt: Hogy én a 
szü'és nagy kínjait szenvedem, ez a 
természet, a test gyarlósága. De ott 
a cirkuszi küzdelemben nem a testem 
tart fenn; ott lesz valaki bennem, 
aki erős lesz az én testem helyett.

Hogyan szeretnék hazán
kat felosztani?

Az orosz cári uralom megdöntése 
után az orosz békebarátok erősen 
sürgették kormányukat, hogy hozza 
nyilvánosságra azokat a titkos szer
ződéseket, amelyeket Oroszország 
szövetségeseivel a háború előtt kö
tött. Lett erre az angol és francia 
államférfiak közt nagy riadalom. Min
dent elkövettek, hogy az orosz kormány 
a kívánságot ne teljesítse, mert azok
ból a szerződésekből valószínűleg az 
derült volna ki, hogyan osztozkodtak 
már előre maguk közt a mi és szö
vetségeseink kárára s hogyan készü
lődtek évtizedek óta a mi megrablá-
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sunkra. Ezzel lett volna eldöntve az 
is, ki okozta a háborút, kit terhel 
ezért a rettentő vérontásért a fele
lősség.

De titkos szerződések nélkül is 
látjuk külső és belső ellenségeink 
törekvéseiből, hogy hazánk feldara
bolására törekesznek és ha ezt el 
nem érhetik, nem az ő szándékukon 
múlik.

A háború nem a trónörököspár 
meggyilkolása miatt tört ki, hanem 
azért, mert az utána következő vizs
gálattal kiderült, hogy hazánk ellen 
messze elágazó, összeesküvés dolgo
zik, amelynek szálai fölértek nemcsak 
a legmagasabb állami hivatalokig, 
hanem a szerb trónig, belülről báto
rították, erősítették a megrablásunkra 
törekvő mozgalmokat, amelyekben 
magasrangu katonák és állami tiszt
viselők is részt vettek. Az egész 
pedig különösen a balkáni háború 
óta vált veszedelmessé. Az akkor 
Törökország és Bulgária rovására 
megnagyobbodott Szerbiának mérték
telenül megnőtt a kedve a további 
terjeszkedésre s ezt a mi rovásunkra 
akarta megtenni. Nagy Szerbia (Velika 
Szrpszka) lett a jelszó, amelynek 
megvalósítására alkalmasnak találtak 
minden eszközt.

Szerbia azonban magától nem mert 
volna ilyen vakmerőségre vetemedni, 
hanem tulaidonkép a hatalmas Orosz
ország előőrse volt. Ezé volt a velünk 
szövetségben levő, de szintén a mi 
földünkre áhítozó Románia is. Gon
doljunk csak a mármarosi ruthének 
hazaárulási pereire ; mindezt az oro
szok szervezték; vagy a debreceni 
bombamerényletre, amellyel a magyar 
görög-katholikus püspököt akarták 
elpusztítani; ennek nyomai Románián 
át szintén Oroszországba vezettek, 
így állt Oroszország a szerajevói 
gyilkosság mögött is

Sőt mint Oroszország szövetsé
gese, Anglia is pártjára kelt a gyilkos 
Szerbiának, pedig valamikor Sándor 
l^rály és felesége meggyilkolása miatt 
meg a követét is visszahívta Belgrád- 
bol. A mi trónörököspárunk meggyil
kolásakor nem volt olyan érzékeny 
a lelkiismerete, mert ö is szívesen 
látná feldarabolásunkat, hogy Német
ország ne találhatna bennünk erős 
szövetsége.'t

Ellenségeink terve az volt, hogy 
kívülről teljesen körülkerítenek ben
nünket, Oroszország erős katonai 
vasutakat épit hazánk és Németor
szág határa felé, hogy seregeit annak 
idejen nagy ̂ tömegben gyorsan ide 
dobhassa, katonailag jól felkészülnek,

belül pedig fellázítják a más nyelvű 
lakosokat és egyszerre szorítanak 
meg kívülről, belülről bennünket.

Választanunk kellett. Vagy meg
várjuk teljes felkészülésüket s akkor 
biztos a vesztünk; vagy bele kell 
menni, ha Szerbia elégtételt nem ád, 
a leszámolásba most, mikor még 
lehet reményünk a megmaradásra. 
Szerbia hatalmas szövetségeseiben 
bízva megtagadta az elégtételt s a 
háború elkerülhetetlenné vált.

Már a balkáni háború előtt ki merte 
tenni egy zombori szei b kereskedő 
a kirakatba Nagy Szerbia térképét, 
amelyen a Törökországtól elfoglalandó 
területeken kívül rajta volt, a »szerb 
császárság* része: Torontál és Bács- 
Bodrog megye is. Belgrádban pedig 
annak elfoglalása után egvik szabad
kai honvedszázados a királyi palotá
ban több cirillbetüs térképet talált, 
amelyek azt ábrázolják, hogyan sze
retne az antánt Európa térképét 
megváltoztatni

A térkép szerint az egész Bánát, 
Bácska es Dunántúl déli részé a 
Balatonig, azonkívül Horvátország, 
Dalmácia, Fiume, Trieszt, Krajna, 
Karinthia, Górz és Gradiska, Albánia, 
Montenegro, Bosznia-Hercegovina és 
Bulgária egy része Szerbiához tar
toznék. Ausztriát teljesen kitörli az 
országok sorából. A csehek osztrák 
és porosz Sziléziával, Morvaország
gal, osztrák, német és orosz Lengyel- 
ország egy részével s a magyaror
szági tót megyékkel együtt külön 
északi nagy szláv államot alkotnának. 
Galicia keleti része, Bukovina, Tö
rökország tekintélyes darabja Kons- 
tantinápollyal és a Dardanellákkal, 
valamint Németország keleti része 
Oroszországé lenne. Erdély Romá- 

! niához van rajzolva. Magyarország 
Budapest körül nyolc-tiz varmegyére 
zsugorodott volna össze. Olaszország
nak semmit sem szánt a térképraj
zoló, mert akkor meg a mi szövet
ségesünk volt.

A román betöréskor elfogott több 
tényleges román katonánál is apró 
térképet találtak, amelyen már Erdély, 
sőt az Alföld csaknem a Tiszáig 
Romániához tartozónak volt feltün
tetve.

A Wilson által kitalált »önrendel
kezési jog,« amelyet az antant és 
velük együtt főként a csehek mindun
talan hangoztatnak, szinten nem jelent 
mást, mint Ausztria és Magvarország 
feldarabolását, mert azt akarja, hogy 
minden nemzetiség maga döntse el, 
melyik államhoz akar tartozni.

A csehek törekvései, ismételt áru
lásai ismeretesek: sokat kell halla
nunk cseh-tót államról és eset-tót 
hadseregről, amelyek Oroszországban, 
Olaszországban, Franciaországban 
harcolnak ellenünk.

Legutóbb Amerika a cseh-tótokat 
külön hadviselő hatalomnak ismerte 
el, akik Németországgal, Ausztria- 
Magyarországgal hadi állapotban van
nak s minden ügyeiket külön cseh- 
tót nemzettanács intézheti, amellyel 
Amerika ugv érintkezik, mint az 
önálló országok kormányaival.

Hogy mit követelnek a csehek, erre 
nézve két vezető lapjukból indézünk 
szemelvényt. A Brünnben megjelenő 
»Lidove Novinv* azt írja: »A cseh 
nép semmit sem akar tudni egy Laj- 
tán-tuli (magyarországi) minisztérium
ról, nem ismeri el Lajtáninnent 
(Ausztriát), hanem azt követeli, hogy 
a szövetséges birodalomban a szláv 
függetlenség, az önálló Csehország, 
mint teljesen egyenlőjogu rész legyen 
képviselve « A »Venkov* pedig ÍVasek 
volt miniszter tollából többek közt 
ezt mondja: »Ha valaha, most jött 
el az ideje, hogy a cseh nemzet ren
díthetetlenül kitartson kitűzött célja 
mellett és a jelszó ez legyen: A 
cseheknek nem szabad egyességet köt- 
niök, mikor Csehország teljes állam
jogi önállóságát követelik s nem 
szabad tágitaniók attól, hogy Magyar- 
ország tot vármegyéi Csehországhoz 
csatoltassanak.* Magyarországból a 
csehek tizennégy tót vármegyét kö
vetelnek, vagyis egész Felső-Magyar- 
országot.

Az antánt es semleges államok 
párisi szabadkőmives nagygyűlése 
szintén fölvette bekeíöltételei közé 
»Csehország felállítását és a Habs- 
burgház által jelenleg elnyomott összes 
nemzetiségek fölszabadítását.* A nem
zetközi szociáldemokratók pedig an
nyira felszabadítanának nálunk min
denkit, hogy a magyarság Magyaror
szágon nem önálló nemzet, hanem 
csak nemzetiség lehetne. Tehát nem 
csak az antánt kormányok, hanem 
jó részt az antánt társadalmak is 
szeretnék nevünket a nemzetek sorából 
kitörölni

Érdekes, hogy a hazátlan Basics, 
aki talán legtöbbet álmodott Nagy- 
szerbiáról, még bolyongva is igy 
álmodozik; »A becsületes bekét csak 
úgy biztosíthatjuk, ha az Ausztria- 
Magyarország igája alatt levő összes 
népek felszabadulnak, ha Franciaor
szág Elszáz Lotharingiát visszakapja, 
ha az olaszok végre hajtják egyesü
lésüket a fel nem szabadított testvé-
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rekkel, ha a szerbek, horvátok és 
szlovének egyesülése befejeződött, ha 
a csehek és tótok egyesülnek és 
függetlenek lesznek és ha megoldják 
a lengyel és rutén kérdést. Akkor, 
csak akkor biztosítható a becsületes 
béke az összes népek számára.« 
Ennek az értelme pedig nem más, 
minthogy mindenki, még a levert 
Szerbia is éljen, sőt sokkal nagyobb 
és hatalmasabb legyen, a győztes 
Magyarország pedig darabokra tépve 
pusztuljon el, ahogyan még a háború 
előtt eltervezték és előkészítették.

Hogy az erdélyi románok közül 
sokan szívesen fogadták az ellenséges 
betörést és örömmel csatlakoznának 
Romániához, jól tudjuk. Hogy a ma
gyarországi szerbek közt is sokan 
akadnak Nagyszerbiának hivei, szintén 
köztudomású. Hogy a tótok közt is 
kezdenek egyesek fészkelődni, sajná
lattal látjuk. Hogy Ribacz délszláv 
politikus, Triest egyik képviselője 
nyíltan kijelentette: »követeljük Fiú
mét, és Triesztet, csak úgy, mint 
Horvátországot, Szlavóniát, Boszniát, 
és Hercegovinát,« végül hogy a hor
vátok önálló királyságban akarnának 
egyesíteni minden délszlávot, elszakí
tanák a Muraközt, Fiúmét, a Bácskát, 
Bánságot és hogy egyes lapjaik a 
csehek példájának követésére hívjak 
fel őket: mutatja, mennyien szeretnék 
Magyarországot feldarabolni, de in
tésül is szolgál, mennyire résen kell 
lennünk, hogy a külső ellenséggel 
szemben megálljunk, mert belső el
lenségeink azok győzelmétől várják 
reményeik teljesülését: Ausztria és 
Magyarország felosztását. Ezért lel
kesednek hol titkon, hol nyíltan a 
kedvük szerint beszélő antánt hatal
makért s ezért gyalázzák hol titkon, 
hol nyíltan az Ausztria és Magyar- 
ország fentartását kívánó s ezért is 
küzdő Németországot.

Mire volt büszke Jókai ? Jókai töb
bek közt ezt jegyezte föl apjáról, aki 
komáromi ügyvéd és árvagyám volt: 
»Egyszer kis gyermekkoromban fölvitt 
magával az apám a város házára, 
ahol a hivatala volt és megmutogatta 
a nagy vasládákat, amik mesterséges 
zárakkal nyíltak föl s azokban azt a 
sok mindenféle csillogó és penészes 
pénzt. Egy hivatalnok-társa is jelen 
volt, az ellenőr. Egy gömbölyű fatá
nyérban álltak a legkisebb ezüstpén
zek, ötkrajcárosok. »No, végy el be
lőle magadnak egyet!« mondta az 
ellenőr. Szép fényes ujveretü pénzek 
voltak. »Nem szabad, az a másé «— I 
mondám. »Igen, de én ahelyett egy '
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ócska ötöst teszek vissza a magam 
zsebéből,« biztatott a jó szivü gyer
mekbarát. Erre aztán bátorságot vet
tem magamnak egy ötöst kiemelni a 
sok közül. De nagyon égette énnekem 
az ötös a markomat. Mégis csak 
olyan pénz ez, ami az én apám gond
viselésére van bízva. Mikor senki 
sem nézett oda, visszatettem az ötöst 
a tálkába. Mikor az apám halálával 
a számadásait és a pénztárt átvették : 
öt krajcárral többet találtak benne a 
kimutatásnál. Ez az én vissza lopott 
öt krajcárom vólt. És én annak az 
ősömnek a véres kezére, aki egy tö
rök basát ölt meg, nem vagyok büszke; 
de az apámnak a tiszta kezére az 
vagyok.»

S z e r e s s !
Szeress, szeress úgyis az élet 
A jóknak oly rövid, •
Elillanó — lehet — talán —
Ma — s holnap vagy csak itt.

■ Szeress! szeress ha még ragyogni 
Látod napod delét;
Vagy alkonyul — csak osztogassad 
Szivednek melegét ..

Szivednek melegét — de érte 
Mitse várj — ne keress;
Jutalom majd az égben vár rád,
Itt csak szeress — szeress!

Szeress! szeress a boldogoknak 
Szived mosolygva vidd;
A csiiggedöknek, szenvedőknek 
Törüld le könnyeit.

Szeresd! szeresd — a kor mint rang is 
Legyen mindegy neked —
A sirfelé tartó bus aggot
— 5 mosolygó gyermeket.

Szeresd! szeresd ki ellenséged 
S aki jót tett veled;
Ne csak a dúst — szeresd Lázárt is
— 5 Krisztus téged szeret.

Ne nézd — hogy ki méltatlan hozzád 
Annyi ember van itt,
Szeresd azért egész világot 
Amint — Krisztus tanít.

.. . Elvagy árulva — és elkészült 
Számodra a kereszt,
Ne védd magad — de ki elárult
— Te még azt is szeresd!

Amig csak élsz, amig csak itt jársz 
Más gyönyört ne keress:
Tűrj — szenvedj — mondj le — tégy 
Imádkozz— és szeress! [jót — 

Tóthné — Munkácsy Eleonóra.

1918. október 6.

*4 H Í R E K .  -H
Az  e g y h á z  körébő l .

CSITE KÁROLY LEGÚJABB KÖNYVE.
Előfizetési felhívása : . J é z u s  a szivek

b e n “ c ímmel uj könyvem jelenik m eg  pár 
nap múlva, mely vallásos irányú e lb e sz é 
léseket tartalm az. A könyvecske á ra  posta- 
költséggel együtt  I korona 2 0  fillér, alig 
több,  mint 2 - 3  a lma ára. Mintegy 8 0 0  
előfizetőre volna szükség,  hogy a d rága  
papir  s nyomtatási költség  m egtérü l jön  : 
nagy a b izalmam, hogy a Harangszó  
mélyen tisztelt  több ezernyi olvasói között  
vannak annyian, akik szere te t te l  olvassák 
tö r ténete im et.  Az elöfizetcsi pénzek cí
m e m re  (Körm end, Vas-megye) küldendők. 
Tisztelettel : Csite  Károly.

Halálozások. Famler (i. Adolf, nyug. 
torzsai lelkész, bányakerületi volt gyámin
tézeti elnök 67 éves korában elhunyt Újvi
déken. — Rimár Jenő, nagyszentmiklósi 
lelkész neje, szül. Reichert Irma, életének 
29 évében meghalt. — Jezsovits Pál, nyug. 
cinkotai lelkész, pestmegyei gyámintézeti 
elnök 78 éves korában elhunyt. — Bárdosi 
Bárdossy Imre, a kissomlyói (Vas megye) 
gyülekezet felügyelője Alsómesteriben szin
tén elhunyt. Legyen áldott emlékezetük!

Beiktatás. Korossy Dezső, ^szabadkai 
lelkészt aug. 25-én iktatta be lelkészi állá
sába Wagner G. Adolf, bácsi esperes. Le
gyen áldás az uj lelkész munkálkodásán !

Áthelyezések. Gaál József segédlelkész 
Vadosfáról Bükre, Szekeres Sándor Büffről 
Vadosfára, Ráth György eddigi nagyhaj- 
mási helyettes lelkész pedig a bonyhádi 
gyülekezetbe lett áthelyezve Péter Károly 
Cservenkára, Müller Keresztély Kiskésröl 
Homokosra, Kvasz István Petrőcre került 
segédlelkésznek.

Uj elnökség. A Luthertársaság elnökévé 
Kapi Béla püspök és Báró Radvánszky 
Albert lett megválasztva. Alelnökök lettek: 
Ostffy Lajos vasmegyei főispán és Kovács 
Andor orosházi lelkész. Titkárok : Dr. Var
sányi Mátyás és Marcsek János.

A csővári ev. egyházban f. évi május 
hó 26-án megalakították az ev. egyesületet. 
Célja: a vallásosság ébrentartása és fej
lesztése, szegények s hadiárvák istápolása, 
a hadbavonultak gyermekeiről erkölcsileg 
és anyagilag való gondoskodása. —

Az egyesületnek eddig 105 tagja van.
Követésre méltó példa. Szép jelét adta 

az evangélikus sajtó iránt való buzgóságá- 
nak Békés Antal győri evangélikus egyházfi. 
Alig hangzott el a részvényjegyzésre fel
hívó szózat, gyüjtöivet vett a kezébe, azzal 
üres óráiban felkereste hitsorsosait saját 
lakásukon s eme fáradságot nem ismerő 
íigybuzgóságával egymaga 4000 koronával 
szaporította azt a 15000 koronányi összeget, 
a mely a győri gyülekezet tagjai körében e 
célra a mai napig összegyűlt. Illesse hála 
és elismerés egyházunk mindazon hü tag
jainak nevét, kik megértvén a kor intő 
szavát, szívesek voltak áldozataikat meg
hozni a nemes ügy oltárára. Gyűjtő pedig 
találja meg fáradságának jutalmát a nemes 
öntudatban. Vajha minden gyülekezetben 
sokan-követnék e szép példát! (bv.)

Az o r s z á g b ó l .
Sertésvásárlási igazolvány. Újabb mi

niszteri rendelet értelmében csak igazol
vánnyal szabad sertést vásárolni. A vásár-
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lási igazolványt házi szükségletre két da
rabig az elöljáróság, két darabon felül a 
főszolgabíró, vagy a polgármester állítja ki. 
Tenyésztési célra’ a gazdasági felügyelősé
gek, közszükségleti célra pedig öt darabig 
a községi elöljáróság, ezen felül a földmi- 
velési miniszter adhat ki vásárlási igazol
ványt

Mezőgazdasági intézet Szegeden. A
kormány Szegeden mezőgazdasági intézetet 
állít fel, amely vagy vizsgáló, paprika 'kí
sérleti növénytermelési osztályt, mezőgaz
dasági múzeumot, nagy előadó termet és 
könyvtárt foglal magában s egyúttal a dél
vidéki vegykisérleti állomások középpontja 
is lesz. A délvidéken a kormány öt ilyen 
intézetet létesít, amelyek nagyban hozzájá
rulnak az Alföld gazdasági fejlesztéséhez.

A máramarosi per. A király a lengyel 
legiónáriusok ellen Máramarosszigeten folyó 
pör teljes megszüntetését rendelte el.

Meddig tart a régi türelm etlenség?  
Zomdorban nincs köztemető s mig a város 
ilyenről nem gondoskodik, a protestánsok 
is kénytelené. a rom. kath. temetőbe te
metkezni. Nem rég egy ref. temetést a plé
bános csak oly feltétellel akart megengedni, 
hogy a ref. lelkész, csak a temető kapujáig 
kisérheti a halottat, onnan a kath. plébános 
kiséri a sirhoz.

Száz millió kölcsön a kisgazdáknak.
Az Országos Központi Hitelszövetkezet és 
a kormány között tárgyalás folyik hogy a 
háborúban megrokkant kisgazdák fölsegi- 
tésére a kormány ugyanolyan kamatmentes 
kölcsönt folyósítson, mint ezt a háborúban 
tönkrement és a harctérről visszaérkező 
kiskereskedők és kisiparosok részére biz
tosította. Az. utóbbiak 80 millió korona ka
matmentes kölcsönhöz jutnak, melynek en
gedélyezéséhez a minisztertanács is hozzá
járult, Az O. K. H. körülbelül 100 millió 
koronát kér a kormánytól a kisgazdák 
fölsegitésére.

Lefoglalták és maximálták a gyufát.
Kormányrendelettel lefoglalták a gyufát; a 
gyuíakészleteket be kell jelenteni a Gyufa- 
ipari Szövetségnél, ötvenezer doboznál 
kisebb mennyiség azonban nem jelentendő 
be A maximális árak kicsinyben való el
adásnál a következők : svéd és rózsa sza
longyufa 8 fill., 49-es rózsa szalon (parafin) 
gyufa 11 fill, 56-os rózsa szalon (parafin) 
vagy kévés gyufa 12 fillér dobozonként, 
illetve tokonként. Kicsinyben való eladásnál 
egy-egy vevő egy alkalommal 10 doboznál 
több gyulát nem kaphat. Gyufát csak iga
zolvánnyal lehet szállítani.

Megdrágultak a sírkövek. A sírkövek 
annyira megdrágultak, hogy alig lehet őket 
megfizetni. A legszebh sirkőanyag, a fényes
feketén ragyogó svéd gránitnak például 
annyira fölment az ára, hogy egy köbméter 
ilyen svéd gránit most 20 ezer koronába 
kerül, békében 1100 kor. volt az. ára. A 

^;seh és sziléziai gránit köbmétere 5—600 
Koronás árról 1500—2000 koronára emel
kedett. A vörös márvány, ami a legolcsóbb 
sirkőanyag volt, most egyáltalán nem kap
ható. De nemcsak az anyag drágasága, ha
nem annak földolgozása és szállítási költ
sége is akadályozza a sírkövek beszerzését; 
kevés a munkás, a vésnökök és kőfaragók 
majdnem mind a harctéren vannak.

Földárak. Nagykörösön egy hold 993 
négyszögöles szántó 25.000 koronáért, egy 
573 négyszögöles szántó 3400 koronáért, 
egy 1200 négvszögöles szőlő 5560 koroná
ért cserélt gazdát Kecskeméten egy 57 
holdas szántó 140 000. koronáért, egy 50 
holdas szántó 268 000 koronáért, egy' 2

holdas szőlő 20 400 koronáért cserélt gaz
dát. Szabolcs vármegyében a szántóföld 
magyar holdja 2600—4100 korona.

A tanítók fizetési fokozata. Miniszteri 
rendelet értelmében az állami, községi és 
felekezeti tanítók ezentúl egyik fizetési 
fokozatból a másikba három év alatt lép
nek e ő : eddig öt év volt a várakozási idő

Az illavai fegyház. Szept. elsejétől 
kezdve a hires illavai fegyházat, ahol ed
dig az ország leghirhedtebb gonosztevőit 
őrizték, az igazságügyminiszler a honvé
delmi miniszter rendelkezésére bocsátotta 
Illavárra ezentúl a katonai bíróságok által 
elitélteket viszik. A két miniszter úgy álla
podott meg, hogy a fegyház átengedése a 
háború befejezésétől számított 2 év múlva 
megszűnik.

A gomba m érgezésének ismertető 
jelei. Olyan jelek, melyekből teljes bizo
nyossággal lehetne következtetni arra, hogy 
a gomba ehető-e vagy mérges, nincsenek. 
Vannak azonban bizonyos jelek, amelyek
ből némi valószínűséggel meg lehet álla
pítani a gomba mérgességét. Megjegyzendő 
különben, hogy az ehető gomba is okoz
hat olyan mérgezési tüneteket, mint a mér
ges, akkor ugyanis ha férges és nem tisz
títják meg kellő módon. Öreg, korhadt, 
férges gombát azért nem tanácsos fölhasz
nálni. Úgyszintén nem ajánlatos olyan 
gombát enni, amely tejnedvet választ el, 
mert az ilyen gomba mindig mérges. Mér- 
gességre lehet következtetni, ha a gombá
nak kellemetlen szaga van, mikor ujjaink 
között szétdörzsöljük. Mérgességnek a jele 
az is, ha a gomba törési helye vagy met
szési lapján megkékiil. Egy megbízható 
próba az is, hogy az ember a gombának 
egy darabkáját a szájába veszi és megrágja. 
Ha a nyelven égető, szúró érzés támad, 
az annak a jele, hogy a gomba mérges. Azt 
a kis darabot bátran a szájába veheti az 
ember attól nem lesz baja. A gombamér- 
gezesnek 80 százaléka nem is mérges 
gombák által, hanem romlott gombák, vagy 
gombás ételek által okoztattak.

A fölmentettek fölülvizsgálása. A múlt 
hónapban a honvédelmi miniszter rende
letet adott ki a legénységi állományú és 
hadiszolgálatot teljesítő egyének fölül vizs
gálata iránt. Ezt a rendeletet a legtöbben 
úgy magyarázták, hogy a fölmentettek va
lamennyien fölülvizsgálat alá kerülnek. 
Újabb kijelentés szerint azonban csakis a 
katonai üzemekben alkalmazottakat vizs
gálják fölül.

A spanyol járvány melyet eleinte köny- 
nyed lefolyású betegségnek minősítettek az 
orvosok ma már, mint nagyon is komoly 
és veszélyes járvány úgyszólván az egész 
országban ágynak dönti az embereket s 
nem egy alkalommal halálos kimenetelű 
A járványt a tömeges érintkezés terjeszti. 
Komoly orvosi szaktekintélyektől nyert in
formáció szerint a spanyol betegség ellen 
védekezni lehet a feltétlen tisztasággal, a 
kéz gyakori mosásával, a száj és a garat
üreg naponkénti többszöri fertőtlenítő öb
lögetésével s azzal, ha kerüljük azokat a 
helyeket, ahol emberek csoportosan jelen
nek meg.

Maximálják a bútort is. A háború alatt 
a bútor ára is nap-nap után emelkedett 
annyira, hogy megszerzése sokakra nézve 
szinte lehetetlenné vált. Most maximálják 
a bútort is, félő azonban, hogy most a 
bútor is eltűnik, mint sok minden egyéb.

Az árdrágítók m egfékezése. Osztatlan 
örömöt és megelégedést keltett mindenött, 
hogy végre elkészült az árdrágítókról szóló

törvényjavaslat, amely az árdágitást nem 
kihágásnak minősíti, hanem vétségnek s 
bűntettnek, úgy hogy árdrágításért börtön és 
fegyházbüntetés fog járni.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Az ausztriai wöllersdorfi puskagyárban 

a puskapor meggyuladása következtében 
382 munkásnö életét veszítette.

A román trónörökös Odesszában Lamb- 
zino Zizi nevű hölggyel, egy elhunyt román 
őrnagy leányával házasságot kötött. A há
zasság nagy megütközést keltett Románi
ában.

A drezdai vasúti szerencsétlenség egyike 
a legsúlyosabb vasúti szerencsétlenségek
nek, a melyek eddig a szász királyi állo
másokat érték. A két gyorsvonat összeüt
közése folytán a halottak száma 62

Repülés Newyorkból Chicagóba, üar- 
der Albert repülő múlt héten a Chicago- 
Newyork-ut^t egyetlen napon három le
szállással átrepülte. Óriási esőben reggel 
háromnegyed hét órakor szállt fel és este 
háromnegyed kilenckor Nevvyorkba érkezett. 
A 80U mérföldes utat, a s/ii.leteket leszá
mítva, 6 óra 40 perc alatt tette meg.

Csomagok küldése Bukovinába. Ezen
túl Bukovinába is ugyanolyan föltételek 
mellett lehet a csomagokat küldeni, mint 
Ausztria egyéb tartományaiba.

Nyolc millió kilincs. Az oszfrák kor
mány számítása szerint Ausztriában min
tegy nyolc millió darab, azaz 450—500 
vaggon sárgaréz kilincs kerül rekvirálás alá.

Látókészülék a vakoknak. Egy lengyel 
tudós állítólag föltalált egy készülékét, 
amelynek segítségével a vakok nemcsak 
világosságot és színeket tudtak meglátni, 
hanem egy ilyen szer. ncsétlen meg tudta 
mondani hány ujját mutatja föl előtte az 
orvos. A készülék — egy francia újság 
közlése szerint — az egész arcot elborítja, 
olyan, mint egy álarc s viilamosárammal 
van összekötve. Ha a francia lap nem túloz, 
akkor ez a találmány nagy áldás lenne a 
szegény vakokra.

A spanyol betegség áldozata. A svéd 
király 29 éves fia spanyol náthában meg
halt.

Ukrán közmondások. A kenyér és a 
só még a rablót is alázatossá teszi. — Aki 
két nyulat kerget egyszerre, mind a kettőt 
elszalasztja. — Az igazságot nem lehet 
vízbe fojtani és nem lehet tűzben elégetni. 
— A hazugság korhadt lábon jár. — Ki
nek epe van a szájában mindent keserűnek 
érez. — Egy bolond bedob a tóba egy 
követ és hét bölcs nem tudja onnan kiha
lászni. — Az anya keze nem tör csontot. — 
Hiába vedlik a farkas minden esztendőben, 
azért mégis csak farkas marad. — Ha ba
rátságot kötöttél is a medvével, a fejszét 
mindig tarsd készen a kezedben. — Hogyha 
hazulról távozol, imádkozzál egyszer; ha 
tengerre szállsz, imádkozzál kétszer; ha 
oltár elé esküvőre járulsz, imádkozzál há
romszor.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL
együtt bérmentve szállít 6 kor. 
ellenében N agy F erencné

B a k o n y  s z e n t l á s z l ó .
6- 10.
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fl közönség köréből.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!

A Harangszó cimii vallásos lapunk 
nem lankadó buzgalommal tartja ál
landóan felszínen az evangélikus 
sajtó ügyét. Magam is elismerem, 
hogy úgy kell sót már rég elmúlt 
az ideje annak, hogy evangélikus 
sajtót kellet volna felállítani. Azt 
talán én érzem a legjobban, aki élek 
halok a vallásos iratokért. De még 
sem tartom annyira- fontosnak, mint 
egyesek tartják. Sajlómozgalmunk 
cimü cikk azt hja a többek között, 
hogy egyházunk nem képes megküz
deni a nagy hullámzó tengeren, hanem 
mind több lelket vészit a kitérők 
számával. Hát a sajtó kormányozza, 
hát az az egyedüli fentartója egyhá
zunknak? Óh nem, hanem a hitélet, 
hisz ott van az ujtestamentom, miért 
nem olvassák? De nem lehet látni 
egy embernél sem. És a kitérők; 
azok az előtt sem voltak mások csak 
névleges lutheránusok és a más egy
ház sem nyer azokkal sémit legfeljebb 
több lesz a szám a könyvbe beírva. 
Alább ismét azt mondja a fent idézett 
cikk, hogy ha igy megyünk, nem 
sokára a meghúzhatják magyarhoni 
evangélikus egyházunk felett a vész- 
harangoL Meghúzhatják azt már most 
is, mert már erre ugyan nem i>mer 
reá az ember, hogy evangélikus-e, 
vagy micsoda. Igen, tartanak több 
helyen műkedvelővel egybekötött jó- 
tékonycélu táncmulatságot és sokan 
nagy kegyesen felül is fizetnek és 
aztán büszkék az eredményre, hogy 
sok a tiszta jövedelem. A »Mustár
mag« cimü ref. folyó irat másképpen 
mutatja ki a keresztyén család életét, 
nem táncmulatságokat, és épen most, 
amikor az országnak a színe java a 
Piave mellett lelte halálát amely 
százezrekre megy, és a Szikszai tanítás 
is másképen beszél, és ezeket a tán
cokat, a kabarékat csak mind vasárnap 
rendezik az Urnák napján. Ismerem 
én nagyon jól evangélikus népünknek 
a gondolkozás módját. Két hónap 
híján négy évet töltöttem, mint hadba 
vonult, megjártam a harcteret, kór
házat pótkeretet, mindenütt volt al
kalmam tapasztalni, hogy milyen 
életet élnek. Isten nélkül a világban 
pedig mink protestánsok büszkék 
vagyunk rá, hogy fel vagyunk vilá
gosodva, még az a bigottnak csúfolt 
pápista inkább meg látogatja a temp
lomot vasárnap és hétköznap is, de 
a mi népünk? a mozit, ringispilt,

kocsmát. Azt hittem, mig fel nem 
voltam mentve, hogy idehaza más
képen van, csalódtam. A mint fentebb 
említettem, nem táncokat, hanem in
kább vallásos estélyeket és házi 
istenitiszteletet kellene tartani, hiszen 
itt is lehetne fel ülf izein i. És egy 
néhány hitbuzgó ember kivételével 
nagyon gyéren fizetnek az ev. sajtóra, 
p. o. itt nálunk semmit sem tudnak 
róla. És hol vannak az ev. urak; 
és fő urak ? Úgy látszik, ők nem is 
konyitanak semmit; azt tartják, hogy 
nekik úgy sem kell, ők magasabb 
lapot és könyvet olvasnak, az csak 
a parasztnak való.

Mi volna nekik a mai pénzbő világ
ban 30—40 ezer koronát jegyezni, 
óh, ha én gazdag volnék!

Igen tisztelt Szerkesztő Ur, levelem 
talán nem is helyes, és rendszertelen, 
de én tudom, hogy a tisztelt Szer
kesztő Ur azt meg tudja érteni a 
levelemből, hogy én mit akarok mon
dani Iskolám csak 6 elemi, igy nem 
volt alkalmam meg tanulni a helyes 
írást. Nagyon kérem a Tisztelt Szer
kesztő Urat, a szerkesztői üzenetekben 
pár szóval válaszolni és levelemről 
a véleményét meg mondani Nekem 
nagyon jól esik, hogy szive m kiönt
hetem ; azt hiszem a tisztelt Szer
kesztő Ur, nem fog érte meg hara
gudni.

Soraim zártával a jó Isten áldását 
kérve rrindnvájunkra maradtam igaz 
hive Toma Pál.

Szerkesztői üzenet helyett egész terje
delmiben közöljük ezt a levelet amelyet 
a dunáninnei egyházkerületből kaptunk és 
itt mondjuk el röviden véleményünket.

A sajtóról nem állítjuk, egyetlen cikkünk 
sem állította, hogy ez kormányozná, vagy 
tartaná fenn egyházunkat. Hanem ezt is 
csak hathatós eszköznek tartjuk a templom, 
iskola, Biblia mellett a hitélet erősítésére, 
mert a hit, még pedig az evangéliomon épült 
hit az egyház fentartója. A jótékony célú 
táncmulatságot mi is elitéljük. Aki mulatni 
akar, ne mulasson a jótékonyság álarca 
alatt és aki adakozni akar, ne kösse ado
mányát táncmulatsághoz Ez a kettő nagyon 
különböző dolog. Táncmulatságon különben 
is csak a morzsa jut a jótékony célra, a 
főrész a világi célé. Teljesen keresztyén 
ellenes dolog a mulatságokra az Ur napját 
használni. Amit Isten magának szentelt és 
tartott fenn, bűn ezt e világnak, sőt akár
hányszor az ördögnek szentelni.

Főuraink, sajnos, nekünk nem vannak. 
A sajtómozgalom egyelőre inkább csak 
Dunántúlt foglalkoztatja Itt világi vezetőink 
is részt vesznek benne és szépen jegyeztek 
részvényeket. A levél írójának egyházunkért 
való aggodalmát mi is osztjuk. Bár minél 
többen törődnének ennek jövendő sorsával.

______ HARANQSZÖ.______________

Hirdessünk a „Harangszó“-bau!

1918. október 6.

O lvassuk  a bibliát.
Hol biblia a háztan  nincs.
Hiányzik ott a legtöbb kun'»
Tanyát a sátán ütött ott.
De Isién nem lel tajtékot

Okt. G. vasárnap, Efez. 6, 1 - 9
7. hétfő, Luk. 20, 27-40.
8. kedd, 20, 4 1 -47
9. szerda, Zsolt. 97,

10. csiitört, „ 66, 1 -9 .
11. péntek, Luk. 21, 1-4 .
12. szombat. „ 21, 5 11.
13. vasárnap,,, 21, 2 5 -36
14 hétló, Mámé. 5, 3 -1 1
15. kedd, Róni. 12, 9 -1 5
16. szerda, 1. Kor. 13, 1—3.
17. csütört, „ 13, 4—7.

» 18. péntek. Jerem. 17, 5—10.
19 szombat, Zsolt. 63, 2 - 9

P á l y á z a t i  h ir d e t é s .
A körmendi ág. hitv. ev. anya

egyházközség a tanitója hősi halalaval 
megüresedett második sorszámú taní
tói állásra pályázatot hirdet. Javadal
mazás: Szép lakás (3 szoba, konyha, 
éléskamra, pince), törvényszerű fizetés 
(államsegélyes), 300 kor. mellékjöve
delem. Pályázhatnák féríi-és nőtanitók. 
Kántori képesítés óhajtandó. Kérvé
nyek Usperesi hivatalhoz Körmend, 
Vas vm., okt. 18-ig küldendők ahol 
a lakásra és a mellékjövedelemre 
nézve bővebb felvilágosítás szerez
hető. *

24 éves, szerény igényű leány, 
aki zongorázik, németül is beszél es 
háztartási dolgokhoz jól ért, 5 gim
náziummal állást keres. Cim a kia
dóhivatalban. 1—4.

R endelje m eg  Qyurátz
Perecnek A nő cimü könyvét, amely 
végig kiséri a no helyzetet és hiva
tását a legrégibb Jdóktől korunkig, 
megrendelhető Kis Tivadar könyvke
reskedésében Pápán 4 koronáért. A 
sok tanulságot nyújtó, értékes könyv 
megszerzését melegen ajánljuk olva
sóinknak.

A dunántúli evang. egyházkerületi 
evangéliumi egyesület megbízásából 
Kapi Béla által szerkesztett

Háború es Vallás
cimü munka, amely több szerző tol
lából a háború és vallás kérdéseivel 
foglalkozik, mig a készlet tart, 4 kor. 
helyett 2 koronás leszállított áron 
kapható a kőszegi (vas-m.) evang. 
lelkészi hivatalnál.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgoithárdon.
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L A S O S  N É P L A P .
Felelős sze rk esz tő  és kiadó :

S z a l a y  M i h á l y  Lovászpatona (Veszprém m.) 
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.
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T A R T A L O M :  Ligethy Béla: Merldő napok. . . (Vers.) — Németh Károly: Lerongyolódunk! — A spanyol járvány és a tudá
sára büszke ember. — A háború és a politikai élet eseményei. — Balikó Lajos : A reformáció egyik nagy áldásáról. — Okszerű 

földmivelés. — Csajhok Lidiké: Levél főorvos bátyámhoz. (Vers.) — Gyermek-Világ.

Meddő napok...
Mint holmi fájó, zsibbadt gondolat, 
Mely tehetetlen vergődik a leiken, 
Úgy élem át, e tétlen napokat 
Uj észtnek gyötrö bilincsébe verten!

A tenger még ma álmodon pihen, 
Rejtelmes partján örködöen állok; 
Minden kis neszre híven figyelek 
És minden hangot szivszorongva várok!

Mert minden hang a lelkek szózata 
Es minden sóhaj emberszivek vágya: 
Fojtott, mint távol felhők moraja 
És rejtett, mint a vadonok virága.

Uj Idők szelét érzem, uj világ,
Uj Élet szentelt harsonáit hallom 
Egység, Erő, e szent, igaz bírák 
Most kelnek útra túl a nyüzsgő parton.

Hajójuk bátran, biztosan halad. 
Igazság-asszony páncéljába verten; 
Nincs köztük, aki csuful elmarad 
S megalkuvó, ki gyáván visszaretten!

; S egy napra végűi megjö a sereg 
: (E percet oh mily szivszorongva várom) 
í  Eloszlattak a borús fellegek 
1 S uj Élet árad szerte a világon!

Az Ember újra önmagához tér,
S az eget szeli tündöklő szivárvány 
És porban fekszik, melyért folyt a vér, 
Megtépetten a Bűn, az ősi bálvány!

Ligethy Béla.

Lerongyolódunk!
A béke idejére — igazán csak 

| négy esztendő telt el azóta? — 
j úgy tekintünk vissza, mint a 
i paradicsomi boldogság állapo

tára. Jóllehet akkor sem volt 
minden, ahogyan mondani szo
kás, fenékig tejfel. Hanem azóta 
sok megváltozott és nagyon 
megváltozott. Az idei télbe nem 

! egy ember rongyos kabáttal, 
| rongyos nadrággal, rongyos láb

belivel megy bele. Nyáron min
den bokor szállást ád, télen 
meghatványozódik a nyomorú
ság, nehezebben elviselhető a 

j nélkülözés.
Lerongyolódásunk nemcsak 

ruházatunkra áll. Az ötödik há
borús télnek lelkileg is leron- 

- oyolódva megyünk neki. A lel
keket is elnyütte, megviselte, 
megszaggatta a háború, s mind
az, ami a háborúval együtt jár. 
Az a sok piszok, szeny, amit a 
háború felvert, feltúrt, felhányt, 
beleeszi magát a lélekbe, rom
bol és öl. A bátor és egyenes 
lélek a napról-napra vivott ala- 

; csonyérdekücsatározásban meg- 
1 rokkanik,adohoslégkörben meg- 
í penészledik. Életbátorságunk, 
i  tettrekészségünk, nagyratöré

sünk, nemes eszményeink, ma
gas vágyaink fáradt madarak
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módjára, pihegve terülnek el az 
ut porában.

Lerongyolódik a lelkünk. Be
letörődünk, beleundorodunk, be- 
lecsömörlünk mindenbe. Az em
ber hagy magával tenni. Aka
rata, célja, reménye nincs. Min
den mindegy. Valahogyan csak 
lesz. Jöjjön, aminek jönni kell. 
Holtig csak elélünk. Ez a lelki 
lerongyolódás is megérdemel 
annyi figyelmet mint ama másik. 
Mert ezek a hajótörött, szár- 
nyaszegett lelkek ellenállás nél
kül kiszolgáltatják magukat az 
emberiség halászainak, zsiványa- 
inak, szegénylegényeinek. Kpny- 
nyü prédáivá lesznek az edzett 
lelkű, minden hájjal megkent, 
vakmerő gazembereknek. A le
rongyolt lelkeken úgy eluralko
dik a bűn, mint a lerongyolt 
ruhán a piszok és a féreg.

»Dicsekedünk a háborúságok
ban is«. Ilyen lelkűiét kell ne
künk ! Mint az erős hajó a szü
net nélkül ostromló haboktól 
újból és újból, ellenálva és utat 
hasitva tisztán emeli ki fehér 
vitorláit, büszkén emeli ki szi
lárd testét és nehéz futás után 
csak dicsőségét öregbiti: úgy 
lelked is a háborúságok, nyo- 
morgattatások és nélkülözések 
hullámtaraját tiporva tiszta vi 
torlákkal, nemes büszkeséggel, 
a nehéz viaskodásban is törhe
tetlen eréllyel haladjon el a 
csüggedés örvényei felett és 
szelje keresztül a bűnnek sze- 
nyes áradatát.

Ne tűrd, hogy diadalmaskod
jék feletted a zsibbasztó s rot
hasztó világ. Maradj hű ahoz, 
ami benned legjobb. Védelmezd 
az erődet, az akaratodat, az ép
ségedet, az elszántságodat: vé
delmezd szent hevüléseidet és 
reményeidet; védelmezd tiszta
ságodat és érintetlenségedet 
azok ellen, akik erkölcstelen 
erőszakkal, fajtalan tehetetlen
séggel a te kiszipolyozásod, a 
te erőidnek elsorvasztása, a te

lelkednek cafatokra tépése árán, 
a te becsületed megtántoritásá- 
val, a te tisztaságod bemocs- 
kolásával, a te épséged meg
rontásával akarnak maguk kö
rül olyan légkört teremteni, a- 
melyben ők jól érzik magukat, 
de te megfuladsz.

Küzdenünk kell az erkölcsi 
álomkór ellen, mely ijesztően 
elharapódzik. Aki ebbe a be
tegségbe esett, azt megejtheti 
akármely bitang, akiben csak 
valamelyes elszántság, élelmes
ség és vakmerőség van. Vesd 
le lelkednek rongyait és hányd 
el magadtól. Krisztustól kapsz 
tiszta és jó ruhát, az isteni ke- 

' gyeimet, s ezzel egy szent re
ményt, amely meg nem szé- 
gyenit s erőt arra, hogy a há
borúságokban is dicsekedjél.

Németh Károly.

Ki lehet jó orvos ? Báró Kéthly 
Károly a nagy orvosprofesszor nyu
galomba vonulásakor igy búcsúzott 
tanítványaitól! Igyekezzenek annyi 
tudást szerezni, hogy az életben meg
állhassák helyüket. A hivatást ne te
kintsék üzletnek, hanem első sorban 
emberbaráti kötelességnek Sohase 
felejtsék el, amit a hires Nothnagel 
mondott: »Csak jó ember lehet jó 
orvos.*

A spanyol járvány és a 
tudására büszke ember.

A spanyol náthának elkeresztelt 
influenzaszerü járvány hetek óta kí
méletlenül szedi a maga áldozatait. 
Telnek a temetők minden felé. Pánik
szerű kétségbeesés, rettegés, szomo
rúság vesz erőt a lelkeken. Hogy is 
ne! Mikor a kérlelhetetlen betegség 
naponta százakat, ezreket fojt meg: 
a világ legkitűnőbb orvosai pedig 
reszketve, tehetetlenül állanak a be
tegség mellett. Íme a tudására nap
jainkban annyira büszke, öntelt ember 
szomorú sorsa! Teremtő erejének, 
találékonyságának, alkotó képessége
inek birtokában mig az utóbbi négy 
év alatt csodákat miveit a gyilkos, 
tüzet, halált okádó mindenféle szer
számok feltalálásában, oly hatalmas
nak mutatkozott, mig embert kelletett 
ölni: addig most a gyilkos járvány

nyal szemben egyszerre oly törpének, 
oly parányinak, oly annyira senkinek 
bizonyul! A tiszteletre méltó orvosi 
kar, mely a háború egész ideje alatt 
oly fényes tanujelét adta istenadta 
tehetségének, segitő jobbjának a se
besült és beteg katonáknak feltámasz
tásában, újra harcképessé tételeben : 
a rémes járványnyal szemben fájda
lom még mindig a legnagyobb, sötét
ségben tapogatódzik. Ugyan érkeznek 
hírek innen is — onnan is, igy töb
bek között Udinéből hire jött, hogy 
az ott katonai orvosi szolgálatot tel
jesítő Leitnek Fülöp dr. kolozsvári 
egyetemi tanársegéd a legnagyobb 
sikerrel,#szinte biztos eredménynyel 
gyógyítja a járványt, egy ezrelékes 
szublimátoldat három miligrammjának 
a vérbe való fecskendezésével, de ez
zel még mindig nincsen megoldva a 
fontos kérdés, hogy tehát hol is van 
a rejtélye ennek a félelmetes beteg
ségnek, hol kell megfogni, hogy vég
leg ártalmatlanná lehessen tenni?

Amikor igy napjainkban, minden
felé-újból siralomra jutott a bástya 
és a kőfal, árván ül a nagy népü 

! város, sírván sir éjjelente, s köny 
j borítja az orcáját, Sionnak utjai gyá- 
: szolnak, mi tévők legyünk? Megalázva 
í magunkat Isten hatalmas jobbja alatt 
I mindnyájan, mint egy ember lássuk 
: be végre: hogy a tudás fája, még 
! nem az élet fája, »Az emberi tudás 
1 egésze az, hogy a halandó lét csak 

semmiség«. Májd az Ur kegyelmes- 
| ségében bizva, kinek hűsége a felhő

kig ér, irgalmassága el nem fogyat- 
j kozik, mert nem zár ki örökre az ur,
! nem szive szerint veri és szomoritja 
I meg az embernek fiát: kérjük hő 

imában az Egek urát, hogy az arra 
hivatott alázatos lelkek megvilágosi- 
tása, elhívása által, mielőbb nyújtsa 
ki felénk szabaditó karját. Majd pe
dig ezek mellett legyünk elővigyáza
tosak, óvakodjunk amennyire csak 
óvakodni képesek vagyunk, de sem
miesetre se féljünk. Tartsuk be a ha
tósági intézkedéseket, a jó tanácso
kat. Nevezetesen, ne csoportosuljunk, 
ne utazzunk. Tartsuk tisztán kezein
ket, mossuk meg azokat naponta 
többször. Azonkívül a szánkat is öb
lögessük ki naponta többször ecetes 
vízzel. A beteget, azonnal ágyba fek
tessük, ha csak lehetséges elkülönítve 
a családtól ápoljuk, hivassunk rögtön 
orvost. Amig csak teljesen jól nem 
érzi magát a beteg, az ágyat, a szo
bát elhagyni ne engedjük neki.

Szalkay Gyula dr. az országos 
Kneipp Egyesület elnöke a járvány 
ellen való házi védekezésül reggel,
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délben, és este evés előtt 3—5 bo
rókabogyószem rágását ajánlja.

Az észszerű óvintézkedések megtar
tása mellett — amelyeket a hatóság 
figyelembe ajánl — nem szabad fél
nünk. Mert ne felejtsük e l: a félelem 
és az aggodalom csak leszállítja a 
testnek ellenálló erejét! A ki fél köny- 
nyebben megbetegszik. Mi keresztyé
nek egytől féljünk csak, bűnt csele
kedni. Cz. G.

Luther buzdítása az ige megbecsü
lésére: »Kn azt tartom, hogy Német
ország az Isten igéjéből még soha 
sem hallott annyitt mint most, leg
alább a történetben ennek nyomát 
nem találom. Ha már most hála és 
dicsőségadás nélkül tovasietni enged
jük. félő, hogy még borzasztóbb sö
tétség és nyomor hárul ránk. Kedves 
németjeim, vegyetek, hiszen a vásár 
beállott; gyüjtsetek, hiszen kiderült 
és jó idő van ; ragadjátok meg Isten 
kegyelmét és igéjét, mert itt van. 
Mert azt tudnotok kell, hogy az ls-i 
tennek igéje és kegyelme olyan, mint 
a futó pásztás eső, nem tér oda 
vissza, ahol már egyszer volt. Volt 
már a zsidóknál, de eltűnt, hiába sír
ják azt vissza. Fái meghozta Görög
országba, onnan is elvonult: most 
övék a török. Róma és a latin fold 
is örült neki; vége, vége. övék most 
a pápa. Ti németek se gondoljátok, 
hogy az örökre a tietek lészen, mert 
elűzi azt a hálátlanság és a megvetés. 
Annakokáért kapjon rajta, aki csak 
tud; lomha népre gonosz esztendő 
jár.«

A hábory és a politikai 
élet eseményei.

A nagy és véres tragédia roham 
I lépesekben siet a kibontakozás felé.

Bízva az Isten megsegítő kegyelmében 
i akarjuk hinni, hogy végső jelenetében 
i nem lesz halált hozó a magyar nem- 
; . zetre. Azóta, hogy Bulgária meg adta 
i magát de nagyot fordult a világ ke- 
i reke. Uj fejezet indult meg a népek 
i és nemzetek történetében.

Bulgáriának megadásával, melynek 
! hadserege időközben teljesen leron- 
| gyolódott s ez volt tulajdonképeni 
/ oka kapitulálásának is, ott hagyta 
I trónját Ferdinánd cár is. Öt a tronon 
I III Boris néven a fia követte.

Az egymásra torlódó események 
fc során az elmúlt napokban újabb nagy 

lépés következett. Burján gróf kü
lügyminiszterünk a németekkel egye
tértésben újabb békeajánlatot tett. A

békeajánlat Wilson amerikai elnökhöz 
volt intézve, melyben Wilson elnöknek 
jan 8-án közzétett 14 pontból álló felté
tele alapján kérjük a béketárgyalások és 
fegyverszünet azonnali megkezdését. 
Wilson elnök eme békeajánlatunkra a 
német kormányhoz intézett válaszában 
a béketárgyalások megkezdését, több 
feltételhez köti Nevezetesen világos 
feleletet kért arra nézve, hogy vájjon 
a békeajánlat az egész német nép 
nevében történt-e, s kívánja többek 
között a megszállt területek azonnali 
kiürítését.

A német kormánynak Wilson el
nökhöz intézett válaszjegyzéke már 
megérkezett Amerikába, s ez a vá- 
laszjegyjék ismét magáévá tette Wil
son újabb feltételeit. Mire a »Harang- 
S£Ó« kézbe kerül, itt is lesz Wilson 
felelete.

Hogy a német kormánynak Wil- 
sonhoz intézett válaszjegyzéke egyes 
körökben elégedetlenséget szül, azon 
nincs mit csodálkozni való Német 
észszel, német szívvel rettentő nehéz 
is beletörődni abba az áldozatba, 
amelyet a német a békéért hoz.

Egyebekben a béke ügye nem áll 
rosszul. A francia sajtó ugyan még 
lázit a német ellen, de majd csak ő 
is deferál Vilsonnak és Angliának.

A mi a harctéri eseményeket illeti 
azokat egész röviden a következőkben 
jelezhetjük. Nyugaton a németek Lille 
és Verdun között visszavonulnak. A 
német vezetés a háború folyamán 
megmutatta, hogy mily fényesen tu
dott offenzív hadműveleteket vezetni, 
most megmutatja, mily mesterien 
tudja a hadtörténelemnek Napoleon 
óta legnagyobbszerü visszavonulását 
irányítani. Olasz harctérről eddig 
nincs érdemesebb hírünk. Albániában, 
Délszerbiában szövetséges csapatok 
tervszerűen folytatják visszavonulá
sukat, a melynek során Nist feladták.

« **
Ausztriában Huszarek báró minisz

terelnököt felváltotta Sylva Tarouca 
gróf. A mi általában a politikai hely
zetet illeti egyáltalán nem nevezhető 
valami rózsásnak. Wekerle magyar 
kormánya is válságban, utódjául több 
nevet emlegetnek. A magyar politi
kában mindinkább előtérbe lép a 
personál-unió alapjára való helyez
kedés.

A régi országház türelmes falai 
között a szociálisták, majd a radiká
lisok tartottak kongresszust. A szó
nokok tajtékzó gyűlölködésének ve
zér elve : vesszen mindenki, aki nem

uj magyar és nem cseh vagy délszláv 
vagy egyéb nemzetiségű.

Finország Frigyes Károly német 
herceg személyében megválasztotta 
uj királyát.

Legújabb. Wilson viszonválasza is 
megérkezett. Követeli: el kell pusz
títani minden önkényes hatalmat. A- 
zonnal meg kell szüntetni a buvár- 
hajóharcot s minden kegyetlenkedést. 
A német népnek magának kell a vál
tozást előidézni. A kettős monarchi
ának külön válaszolt.

Durazzót megszálták az olaszok.

Találó jellemzés. A mohamedánok 
szent könyve: a Korán szerint a bor: 
a bűnök anyja. Hű mohamedán nem 
is él szeszes itallal.

A reformáció egyik nagy 
áldásáról.

Miben áll tehát az igazi istentisz
telet? Abban, hogy mi Istennek 
higyjünk. Isten kijelentette lényegét, 
kijelentette szeretetét, irgalmasságát, 
hosszutürését, a bűnös emberiség 
iránti nagy-nagy kegyelmét. És ha 
mi ezt hisszük, nemcsak elhisszük, 
hanem szivünk bizodalmával elfogad
juk, akkor önkénytelenül is hálaadásra, 
dicsőítésre és magasztalásra nyílnak 
meg ajkaink. S épen ez a keresztyén, 
ez az evangéliomi istentisztelet: há
laadás, magasztalás és dicsőítés azért, 
amit Isten tett velünk és érettünk. 
Mivel Istennek kegyelme mindenkire 
kiárad, mivel a Krisztusban megjelent 
üdvösség minden egyes keresztyénnek 
Istentől nyert kegyelmi ajándéka, azért 
természetes, hogy a háladás is minden 
egyes hívőnek szent kötelessége.

Ez az összeköttetés azonban nem
csak esetröl-esetre jön létre, hanem 
folytonosan fennáll: a hivő keresztyén 
Istennek és Istenben él. Ugyanazért 
nemcsak beszédével: imádságával,
zengedezö éneklésével dicsőíti és 
tiszteli Istenét, hanem egész életével. 
Az igazi, evangéliomi istentisztelet e 
szerint nem egyéb, mint az Istennek 
tetsző, engedelmes, kegyes, alázatos 
élet. Az gyakorol igazi istentiszteletet, 
aki mindent Isten kezéből vesz s 
mindent neki köszön, az, aki a szen
vedést alázattal eihordozza, az áldást 
buzgón hálálja, a nyomorúság mély
ségéből Istenhez emeli tekintetét, benne 
bízik, benne remél, benne él Az 
ilyen istentisztelet gyönyörűséges, az 
ilyen istentisztelet nem teher és kö
telesség, hanem jog és öröm, bol-
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dogság és áldás. S hogy mi ezt az 
istentiszteletet ismerjük, hogy mi 
tudjuk, mit jelent az Urnák, a mi 
atyánknak szolgálata, — azt éppen 
a reformációnak köszönjük. A refor
máció tisztitó és felszabadító munkája 
nélkül mi is remegő rabok, rettegő 
szolgák volnánk, akik az eget ostro
molják hiábavaló küzdéssel és sa
nyargatással, s nem lehetnénk azok, 
akik vagyunk: bizó, hálás, boldog 
gyermekek, akik fölemelik szivüket s 
áhítattal vallják: mi atyánk, ki vagy 
a mennyekben.

Mi ismerjük és tudjuk, mi az igazi 
istentisztelet, tudjuk, hogy az nem 
egyéb, mint a keresztyén szent élet. 
De vájjon — s ez a pirulásra késztető 
kérdés, — de vajjjon gyakoroljuk és 
alkalmazzuk-e tudásunkat? Vájjon a 
mi életünkről igazán el lehet-e mon
dani, hogy az a mennyei atyának 
folytonos szolgálata ? Vájjon mi csak
ugyan úgy gondolkozunk, ugv élünk, 
cselekszünk-e, hogy Isten dicsőségét 
hirdetjük mindenkor? Vájjon mi va
lóban úgy szenvedünk, úgy türünk, 
úgy szeretünk-e, hogy az emberek 
látják a mi jócselekedeteinket és ezek 
alapján magasztalják a mennyei atyát, 
akiben másokat a szent életre elhívsz 
és arra meg is erősítesz ? Oh, itt is 
csak úgy áll a dolog, mint az emberi 
életben mindenütt: más az ismeret és 
más a valóság. Tudjuk, mit kell tenni, 
tudjuk, hogyan kell élni, de azért a 
cél mögött messze e'maradnak.

Mi következik most már ebből ? 
Az-e, hogy restelkedjünk, piruljunk 
és szégyenkezzünk? Avagy az talán, 
hogy emberi gyarlóságunkra hivat
kozva megelégedjünk magunkkal, azt 
mondván: amit tudok, megteszem, 
többet, jobbat nyújtani nem birok! 
Ez persze kényelmes álláspont s 
takarója a hanyagságnak. Csakhogy 
minekünk erre az álláspontra helyez
kedni nem lehet és nem szabad, mert 
különben evangéliomi keresztyén mél
tóságunkat eldobjuk magunktól. Mi 
nekünk az a tisztünk s feladatunk, 
hogy szem előtt tartsuk a célt és 
tisztán lássuk a valóságos állapotot 
is. Mivel pedig a valóságos, a tény
leges állapot a cél mögött messze 
elmarad, azért kötelességünk, hogy 
minden eiőnket megfeszítve igyekez
zünk előbbre, fölfelé, a célhoz foly
tonosan közelebb jutni. Ha tudjuk, 
hogy tökéletesek nem vagyunk, értsük 
meg, hogy tökéletesednünk kell.

De vájjon, hogyan lehetséges az? 
Úgy, hogy az Urnák megsegítő ke
gyelmét kérjük, azt elfogadjuk és 
hűségesen fel is használjuk. A kegye

lem közlésére az Ur maga rendelt 
örökkévaló eszközöket: az igét és a 
szentségeket. Ezeket kell tehát igénybe 
vennünk, hogy a kegyelem reánk 
kiáradjon és bennünket utunkon 
előbbre segítsen.

Az igével és a szentségekkel való 
élés a házi, illetve a templomi, a 
magán, illetve a nyilvános istentisz
telet keretében történik. Mivel pedig 
az ige áldására s általában a kegye- 
gyelmi eszközökben rejlő isteni gaz
dagságra tökéletesedésünk végett mind
egyikünknek szüksége van, azért 
nyilvánvaló az a kötelesség, hogy a 
közös istentiszteleten is mindenkor 
részt vegyünk. Ennek a közös isten- 
tiszteletnek rendkívül nagy áldása van, 
olyan áldása a mely nélkül Istenben 
való életünk el nem lehet s a melyet 
pótolni semmiképen nem tud senki. 
A közös istentisztelet vigasztal, erő
sít, a közösség tudata erőt, bátorsá
got ád. Szegények és sajnálni valók 
tehát mindazok, akik az istentisztele'tet, 
a nyilvános, közös istentiszteletet 
mellőzik és elmulasztják. Olyan áldás
tól fosztják meg magukat, amely nekik 
is szánva van, amelyet könnyen meg
szerezhetnének s a melynek hiánya 
kihat egész életükre: munkájukra,
küzdésükre, szenvedésükre egyaránt.

Mert értsük meg jól a dolgot! A 
nyilvános istentisztelet hallgatása és 
az azon való részvevés kötelesség 
ugyan, és pedig fontos, elsőrendű 
kötelesség. Ennek elmulasztása azon
ban nem Istenre nézve hátrányos, 
hanem arra nézve, aki a kötelességét 
megszegi. Sokan ugyanis úgy fogják 
fel a dolgot mintha a templomba já
rással, az istentisztelet meghallgatá
sával Istennek tennének szolgálatot. 
Ez a felfogás egészen téves. Az evan
gélikus felfogás egészen más. Nem 
mi szolgálunk Istennek, ha a temp
lomba elmegyünk és az igét hallgat
juk, hanem a magasságos Isten kö
nyörülő irgalmassága tesz szolgala
tot nekünk. Nem úgy áll a dolog tu
lajdonképpen, hogy az istentiszteleten 
résztvennünk kell, hanem az a helyes 
megítélés, ha azt tartjuk: az isten
tiszteleten résztvennünk szabad-e. Is
ten megengedi, hogy színe elé járul
junk, hogy igéjében lelkünket mefü- 
rösszük, hogy kegyelmének bőséges 
gazdagsága felüditse megfáradt és 
meggyötrött szivünket. Épen azért az 
istentiszteleten nem vonakodva, nem 
ellenkezve, és kedvetlenül kell részt 
vennünk, hanem szívesen, örömmel, 
benső boldogsággal, olyan formán, 
mint a zsoltáriró mondja: «jobb nékem 
egy nap a te pitvaridban, hogy nem

másutt ezer nap«.
Mivel az élet gondja, a munka és 

a hivatás a legtöbb emberre nézve 
lehetetlenné tenné, hogy a közös és 
nyilvános istentiszteleten minden nap 
megjelenjen, azért van a keresztyén 
egyházban az a rend, hogy ilyen 
nyilvános istentisztelet hetenkint csak 
egyszer tartatik, azon a napon, a 
melyik ős régi szokás s egyben is
teni rendelés alapján is a pihenésnek 
é> nyugalomnak napja. Ezt a napot 
rendeltetésünk megfelelően felhasz
nálni, minden keresztyén embernek 
szent joga s a maga jól felfogott ér
dekeben kötelessége is. Minthogy pe
dig az Isten kegyelméből való meg
erősítésre nemcsak egy napon, van 
szükségünk, hanem folytonosan, s egy 
napon egy egész hétre való erőt 
gyűjteni nem is igen lehet, azért nagy 
fontossága van a naponkinti, házi 
istentiszteletnek is, a melynél az egy 
család kötelékébe tartozók kulcsolják 
imára kezeiket s az egy család kö
telékébe tartozók merítenek az örök
kévaló ige áldott forrásából erőt, ki
tartást, vigasztalást, békességet, sze- 
retetet, bizodalmát, hitet. Itt sem sza
bad azonban feledni, hogy ez a házi 
istentisztelet nem jó cselekedet,* nem 
érdem, amely Isten előtt különösen 
kedvessé tesz, hanem szintén Isten 
irgalmasságának bizonysága, mivel a 
fődolog itt is az ige, az igét pedig 
Isten adja nekünk. S különösen nem 
szabad feledni azt, hogy a házi is
tentisztelet a közös, nyilvános isten
tiszteletet nem helvettesilheti és nem 
pótolja. Ez mindenkor csak kiegészí
tője és kísérője annak a közös buz- 
gólkodásnak, amelynél az egy hiten 
levők együttes áhítatban jelennek meg 
Uruk színe előtt, hogy közösen fo
gadják el az ő kegyelmét, mint test
vérek, mint tagok mint egy család 
gyermekei. S végül újból hangsúlyoz
zuk, hogy az igazi istentisztelet tulaj
donképpen az Isten akaratának meg
felelő élet. Ennek hiányát semmivel 
sem lehet pótolni. Hiába járunk temp
lomba, hiába imádkozunk itthon, ha 
életünk nem hirdeti annak nagyságos 
dolgait, aki benünket a sötétségből az 
ő csodálatos világosságára hivott el, 
akkor a nyilvános és a házi isten- 
tisztelet egyaránt kárba vés,z rajtunk. 
Ha azonban ezek elősegítik és meg
erősítik tökéletesbbitésünket, ha AJ" 
taluk gyarapodik életünk az urnák 
szolgálatában, akkor az áldás való
ban áldásunkra van. Adja Isten, hogy 
ez mindegyikünknél úgy legyen s ho
vatovább egyre teljesebben !

Balikó Lajos.
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gazmag kerül igy olyan mélységbe, 
hol ki nem kelhetvén elpusztul.-* Ez 
is egyik módja szántóföldjeink tisztí
tásának.

őszi szántással törjük föl régi, 
megritkult lucerna földjeinket, rétjein
ket, legelőinket, melyeket valami kár
tékony féreg megritkitott vagy talán 
tönkre is telt, hogy tavasszal azután 
elvethessük fűmaggal, vagy néhány 
évig munkáljuk s úgy alakítjuk újra 
át rétté legelővé.

Hibát követ el a ki földjeit őszi 
szántásban nem részesíti, a ki nem 
szánt elég mélyen s ez által a ter
mőréteget nem mélyíti, a ki őszi 
szántás előtt legalább is tarlószántás
ban földjét nem részesítette.

Az őszi szántás elmunkálatlanul 
marad egész tavaszig. A tél fagya 
a rögöket szétbomlasztja s fogasolás 
után tavasszal vetésre készen lesz 
földünk, ha pedig újra kell tavasszal 
szántanunk sokkal könnyebben vé
gezhetjük azt is s utána az elmun- 
kálás is könnyebb lesz s a fürge 
böjti szelek nem szárítják ki föld
jeinket.

A ki jó földbe akar tavasszal vetni 
s el akarja kerülni, hogy a tavaszi 
szárazság miatt vetése foltos legyen, 
el ne mulassza a mély őszi szántást. 
A jól végzett alapozó munka bizto
sítja a földművelésben is a következő 
munkának áldását és sikerét.

Egy öreg gazda.

Fájó könnyed c se p p je  oda  hűl a földre,I 
S busán  nézel a sok. kicsi fakeresz tre ,  
Melyek alatt  sok  hős,  nem  érezve  m ár  kint 
Reád a sírból is á ldólag fölteklnt . . .
Ha az olaszoknál nehéz  csaták dúlnak 
Vége akkor, vége a Te nyugalmadnak. 
M essze ,  m es sz e  szálldos lelked égő  vágya ; 
Z ászlós  fiadhoz, a Piave p a r t já ra  . . . 
Betegid ilyenkor fé lre  ö ssze sú g n a k  : 
„Ugyan mi baja  van foorvos urunknak-* ?. . .  

*
Ha feltűnik m ajd  a béke szivárványa,
Ne bán tsa  é ltedet  a múlt  idők árnya. 
Sebesü l tek  ez re  su t to g ja  m ajd  Néked 
Legyen áldott,  legyen e z e r s z e r  az élted. 
Amiért oly híven gyógyitgattad őkét,
A nagy martyrokat, a hős szenvedőket.  —

Oszlik m ár  a feihö az é g  horizontján,  
Mostan nincsen nálunk, sem m i ú jság  bátyám. 
Sok üdvözlet helyet mindnyájunknak vágya: 
„Derüljön m i r  béke e szegény  H a zá ra “ I* 

C S A JB Ó K  LIDIKÉ.

A tiszta Lélekismeret mennyei érzés, 
mely boldog napokban kimondhatat
lan bájt vonz minden körül, viszon
tagságokban pedig, ha sötétre borul 
az idő s létünk minden kellemi s 
híveknek vélt jóakaróink sora utol
sóig elpártol, oly édes meleget önt 
lelkűnkbe, mely az élet minden esetei 
ellen férfiúi önérzéssel s elszánással 
vértez fel minket. Nélküle a király
szék rideg pusztaság, vele még a 
kinpad s vesztőhely sem ijesztő s 
elsőiül utolsóig mindenkinek e világ 
roppant felszínén sajátja lehet, ki be
csületesen teljesiti kötelességit.

Széchenyi.

A szülök erényei és bűnei az utó
dokban. Edwards Jonathan hires 
amerikai lelkész és theologus utódai 
közül, aki a XVIII. században élt 
és gyermekeit istenfélő, becsületes 
életben nevelte, ezeret felkutattak. 
Ezek közül 14 theológiai igazgató, 
100 egyetemi tanár, 100 híresebb 
ügyvéd, 60 orvos, 30 biró, 60 iró, 
százon felüli a lelkészek és hittérítők 
száma és még sokan közülők vezető 
emberek az amerikai ipari és keres
kedelmi életben.

Ugyanabban az időben élt I -  
gonosz tevő családja Az ő utódai 
közül ezerkétszázat kutatták fel. Kö
zülük 400 teljesen eizülött, 310 koldus, 
130 betörő, 60 tolvaj, 7 gyilkos. Az 
ezerkétszázból csak 20 dolgozott 
valami ipari munkában, ezeknek a 
fele is a börtönben tanulta meg mes
terségét.

Okszerű földművelés.
Őszi szántás.

Eöldjeinknek azon részét, melyet 
ősszel nem vetünk el, jó mély szán
tásban részesítjük. Ezt a munkát őszi 
szántásnak nevezzük. Ezekbe a föl
dekbe kerülnek a tavaszi vetemények, 
kalászosok és kapások. Szép por
hanyó földbe csak úgy vethetünk 
tavasszal, ha az őszi szántást nem 
hanyagoljuk el. Ha földjeink jó erő
ben vannak, vagy a melyek trágyá
zást kívántak ősszel, meg is trágyáz- 
tattak, úgy az őszi szántással elké
szítettük a föld elmunkálásán kívül 
a tavaszi vetésre földjeinket Tavasz- 
szal csak el kell munkálnunk az őszi

V

szántásban részesült földeket s vet
hetünk. Hogy micsoda munkában 
részesítjük az őszi szántott földeket 
tavasszal, azt a tavasziak vetésénél 
ismertetem

Mig az előbbi szántásoknál a fő, 
hogy minél korábban végezzük, addig 
az őszi szántással épen nem kell 
sietnünk. Mig csak nem fagy meg 
annyira a föld, hogy lehetetlen szán
tani, addig mindig végezhetjük. Mikor 
elvégeztük a többi őszi munkát, le- 
takaritottuk a kukoricát, behordtuk a 
répát stb., hozzá foghatunk az őszi 
szántáshoz. A szántás melysége itt 
attól függ, hogy az előző szántáso
kat, tarlóhántást és keverést, milyen 
mélyen végeztük. Legyen ez 2—3 
cm. el mélyebb. Úgynevezett vadföld 
kerül igy felszínre, de ez télfolyamán 
átázik, eső, hó, fagy hatasa alatt 
termékennyé válik. Az őszi szántással 
tehetjük mélyebbé a termő talajt. Sok

Hitbuzgó vitézek. A drávamenti 
Légrád a török világban egyik leg
fontosabb végvára volt Magyaror
szágnak. A végbeli vitézek közt szép 
számmal voltak evangélikusok, akik
ről Zrínyi Miklós gróf is igen dicsé- 
rőleg nyilatkozott. Mikor az üldöz
tetések idején az evang. prédikátort 
a várból elűzték, 480 kipróbált vitézt 
csak úgy tudott a parancsnok vissza
csalogatni, hogy megígérte nekik az 
elűzött prédikátor visszahívását.

L e v é l  f ő o r v o s  b á t y á m h o z .
Midőn hozzád bátyám, e sorokat  irom, 
Enyhe napfény játsz ik a zöld fa lom bokon  ; 
Virágtól d íszeleg  e rdő ,  m ező, berek, 
L en g ed ez  a zephir ,  s a kis fűszál rem eg .  
G azd ag  sz in p o m p á já t  m u ta t ja  m ég  a nyár. 
Vigadva z en g e d ez  a sok dalos m adár .

*
Gondola tom  elszáll m os t  Albániába,
A vörös  k e resz tes  nagy hadíkorházba .
Hol annyi sebesü lt ,  szenvedő ,  hős b e te g  
Áldja,  kedves bátyám, segítő  hű kezed. 
Te gyógyitga 'od. vigasztalva őket,
A nagy martyrokat,  a hős  szenvedőket.
Ha egy hősöd sz e m é t  lezárja  az álom, 
Tudom , részvét  könnye reze g  szempilládon,

a —— ------------- — ------------ ii
S^ermeToTTilág.

F\z árva csillaaa.W
Irta: Csite Károly.

Kis juhnyáj legelészett a mély 
völgyben tova kanyargó üt mentén. 
Pásztoruk, egy kis halvány arcú, kék 
szemű, árva fiúcska, kiült a kavicsos 
útra s v^szontarisznyájába nyúlt, hogy 
nem veszett-e el belőle az eledele? 
Tegnap biz’ kicsúsztak az almái a 
tarisznya lyukas sarkán. Ma reggel 
azonban segített a bajon: összekö
tözte a lyukas sarkot hajnalka virág 
szárával. Három kis almát és oly 
vékony kenyérszeletkét kapott ugyanis 
mindig egésznapi eledelül, hogy ke
resztül nézve rajta meglátta a napot.

Kiszette almáit a tarisznyából s 
elébe rakta sorba az útra. Úgy nézte, 
vi/sgálgatta mindegyiket és észre sem 
vette, hogy egy vándor érkezett mel
léje.

— Ki fia vagy, gyermekem ? — 
kérdezte a vándor szerető hangon.
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— Édes anyámé! — felelte a fiú, 
bátrán szemébe tekintve a vándornak.

— Hol van édes anyád, kis ártat
lanságon ?

Jobb mutató ujacskájával felmuta
tott a gyermek az égre :

— Odafönt van édes anyácskám 
a Jézuskánál: Tavaly hivta el magá
hoz, hogy odafönt meggyógyítsa. 
Mert igen beteg volt ám édes anyács
kám ! — mondta a kicsike könytől 
csillogó szemmel.

— Aztán meggyógyította Jézuska 
édesanyádat ?

— Megám ! De azért nem engedi 
többé ide a földre jönni, mert akkor 
újra beteg lenne az én édes anyács
kám.

— Ki mondta ezt neked, fiam ?
— Magda néni mondta, a ki a 

szomszédunkban lakik s aki szintén 
beteg. És kéri mindig Jézuskát, hogy 
öt is vigye el magához, mert nincs 
ennie szegénynek. Ezt az almát az 
ő számára teszem el. Majd estére, 
mikor elalszik a gazdám, átviszem 
neki, — mondta a kis fiú, tarisznyá
jába eresztve az egyik almát s aztán 
a legkisebbiket vette kézbe

— Ezt pedig megeszem magam, — 
mondta s azonnal bele is harapott 
az almába.

— Hát a harmadikkal, azzal a 
legszebbikkel mi lesz ? Kinek adod ? 
— kérdezte a vándor, megsimitva 
a fm aranyszőke hajacskáját.

— Azt Jézuskának adom, — fe
lelte a fiú jóízűen rágicsáiva almáját.

— Hogyan adod neki, fiacskám ? j
— Itt hagyom az utón. Majd érte 

jön Jézuska, vagy érte küld egy an- j 
gyaikát. Tegnapelőtt este is itt hagy- . 
tam neki a legszebbiket s reggel már 
nem volt itt: elvitte Jézuska.

— Miért adod Jézuskának az al- j 
mádat, mikor magadnak is kell ? 
Úgyis keveset ad a gazdád!

— Azért adom neki, mert meg
gyógyította édesanyámat s azért is, 
hogy gyógyítsa meg Magda nénit. És 
arra is kérem Jézuskát, mutassa meg 
esténkint, mikor kell hazafelé indíta
nom a báranykákat? Mert ha korán 
haza érkezem velük, az is baj és ha 
későn azért is haragszik a gazdám : 
mindig megver, — mondta panaszos 
ajakkal a fiúcska s felkelt a gyepes j 
földről, mert egy pár juh igen előre I 
ment a nyájból.

— Bizonyosan meghallgatja Jézuska j 
a kérésedet; — szólt a vándor biz- ! 
tatón s észrevétlenül felemelte a föld
ről Jézuska almáját. Csókot lehelt a 
fiúcska homlokára s azzal megindult, I 
eltűnt a hegyi kanyarodónál.

Visszaterelte a pásztorfiu az előre 
szaladt báránykákat. Botjára támasz
kodva nézett fel az égre, miközben 

1 szürke alkony ereszkedett le a völgyre.
— Nini! — kiáltott fel csodás 

örömkitöréssel. — Ott fönn is bá- 
ránykák legelésznek ! a Jézuska bá-

j ránvkái. Bizonyosan Jézuska őrzi 
J őket.

— Merre is lehet a pásztoruk ? -- 
hordozta körül az égen fürkészőleg 
lelkes lobogáin kék szemét. S ime az 
égi báránykák közt megpillantotta a 
vándort, kezében a piros almájával. 
S amint nézte csodás bámulattal, 
lehullt a vándorról a kopott ruha. 
Ott állt fénytől örezve — a Jézuska. 
Kezében két ujja közt tartotta az 
almát, amely folyton fényesebb lett, 
mig végre szebben ragyogott minden 
csillagnál.

Zengzetes szózatot hallott erre a 
kis pásztorfiu Jézus ajakáról alá 
szállani:

— Fiam! Ide az égre teszem az 
almát, melyet nekem adtál. Ez lesz 
a te csillagod. Megmutatja ez mikor

: hajtsd haza esténkint a nyájadat . .
Jézus eltűnt erre az égről, ellenben 

j ott ragyogott azután is a csillag.
| — Oh, be gyönyörű az én csilla-
j  gom! — kiáltotta a kis árva fiú 

ujjongva s csókokat hintett kezecs
kéjével reá s aztan megindította kis 
nyáját haza felé a völgyi utón.

■Széchenyi a m a g ya rsá g  jö v ő 
jé rő l;  „ A  Magyar egy erőtöilpezsgő 
fiatal nép, mely csodálatos magas
ságra emelheti magát s minden lehet, 
ha Közértelmességét s Nemzetiségét 
tökéletesen kifejti. “ (Ma a közérte l- 
messég és nemzetiség helyett általános 
műveltséget és magyar nemzeti saját
ságokat, vagy a magyarban rejlő 
különleges erőket mondanánk. Tehát 
Széchenyi minél műveltebb es minél 
magyarabb népet kíván.)

H Í R E K .  + »

Az  e g y h á z  körébő l .
OSITE KÁROLY LEGÚJABB KÖNYVE.

Előfizetési fe lh ív ása : „ Jézu s  a szivek
b e n “ c im m el uj könyvem jelenik m e g  pár  
nap  múlva, mely vallásos • irányú e lb e sz é 
léseket tar ta lm az .  A könyvecske á ra  posta- 
költséggel együtt  I korona  2 0  fillér, alig 
több,  mint 2 3  a lm a ára. Mintegy 8 0 0
előfizetőre  volna szükség ,  hogy a d rág a  
pap ir  s nyomtatási költség  m eg té rü l jön  : 
nagy a bizalmam, hogy a Harangszó  
mélyen tisztelt  több ezernyi olvasói között  
vannak annyian, akik szere te t te l  olvassák 
tö r ténete im et.  Az előfizet si pénzek  cí
m e m re  (Körm end,  Vas-megye) küldendők. 
Tisztelettel : Csite  Károly.

Áthelyezések. Fáik Henrik, eddigi so- 
mogydöröcskei adminisztrátort a györkönyi 
gyülekezetbe, Kovács István eddigi egyház
kerületi segédlelkészt a somogydöröcskei 
gyülekezetbe helyezték át helyettes lelkészi 
minőségben.

Lelkészavatás. A soproni theol. aka
démián vizsgázott következű lelkészjelöl
teket : Nagy Miklós. Gyarmathy Dénes, 
Vajda Mihály és Stefanik .Jánost .szeptem
ber 29-én, szép ünnepély keretében, Győr
ben lelkészekké avatta Kapi Béla dunántúli 
püspök.

Lelkészválasztás. Az isztebnei egyház- 
község elhunyt lelkésze, Hrobony János 
helyébe Csoboda Pált választotta meg.

Püspöki misszionárius. A tiszakerületi 
püspöki misszionáriusi állást Máczay Lajos, 
volt rimasszombati főesperesi segédlelkész- 
szel töltötték be. Kisérje munkáját Isten 
áldása!

Elhunyt püspök. Tüdős István, refor
mátus püspök meghalt! Áldott legyen az 
Ur, hü szolgájának emlékezete!

Szabadságolás. A háború kezdetén 
önként jelentkezett katonának Káldos Ist
ván, szombathelyi segédlelkész. Végigküz- 
dötte a legnagyobb orosz, majd az olasz 
harctér ütközeteit. Egyetlen fiuk szabad- 
ságoltatását szülői felség folyamodásban 
kérték s Káldos István sok kitüntetéssel 
tért vissza, hogy folytassa lelkészi mun
kálkodását. Az Ur áldása legyen munkáján!

Halálozás. Wittchen Ede, a szepesszom- 
bati egyházközség nyug. lelkésze 74 éves 
korában meghalt. Legyen emléke áldott.

A tábori lelkészek köréből. Margócsy 
Aladár tábori lelkészt harctéri szolgálatra 
küldte ki a hadvezetőség.

Lelkész beiktatás. Zuláuf Henrik, 
hrasztováci lelkészt szept. 29-én iktatta 
be lelkészi hivatalába Szerényi Sándor, 
esperesi megbizott. Az Ur áldása kisérje 
az uj lelkész munkáját !

Korai halál. Supper Károly pinkafői 
tanító fia : Vilmos, a felsőlövői gimn. VIII. 
osztályának tanulója, életének 18 évében 
elhunyt. Legyen áldott em léke!

Az o r s z á g b ó l .
Viszontlátási szabadság. Miniszteri 

rendelet szerint mindazok a legénységi 
állományú egyének, akik fölgyógyultan 
újra a harctérre indulnak, indulások előtt 
8 napi „viszontlátási szabadságot“ kapnak.

A volt honvédelmi miniszter fia ele
sett. Báró Hazai Béla repülőhadnagy, báró 
Hazai Samu vezérezredes, volt honvédelmi 
miniszternek a fia, az albániai harctéren 
hősi halált halt. Az elhunyt ritka szép 
tehetség volt. A koronázáskor a király 
aranysarkantyús vitézzé avatta.

Az exhumálások szünetelése. A had
vezetőség, — megkereste a katonai ható
ságokat aziránt, hogy az elesettek és a 
tábori kórházban elhaltak exhumálására 
és hazaszállitására vonatkozó kérvényeket 
kivétel nélkül utasítsa el. A rendszabály 
oka a vasúti forgalom túlterheltsége és a 
súlyos vagonhiány.

A télen nem fűtik a vonatokat. Az
államvasutak igazgatósága közli, hogy az 
áltaiános anyaghiány miatt a tél folyamán 
nem fogják fűteni a vonatokat.

A rovarcsípés. Az emberi testen a 
rovarcsípés helyén a bőr rendszerint meg
duzzad, amely igen kellemetlen viszketeg- 
séggel szokott együtt járni. Ezt a kelle
metlen viszketegséget megakadályozhatjuk. 
Fullánkos rovarok, pl. méhcsipésénél első-



1918. október 20 HARANQSZÓ. 215.

sorban a fullánkot kell eltávolítani a 
bőrből, azután a megszűrt testrészt meg- 
nedvesitett konyhasóval kell behinteni a 
viszketés ellen. Hasonlóképpen jó a 10 
°/ -os szalmiákszesz, a szappanosviz, a 
mészviz, az erősen hígított kálilug, a vizes 
hamuzsir. A már meglevő bőrduzzanat és 
a gyuladás enyhítésére jó eredménnyel 
használják az ecetes, az ólomecetes és a 
kámforspirituszos lemosásokat és boroga
tásokat. A viszketést enyhíti még a nedves 
agyag és a nyes burgonyaszelet.

Megdrágult a cukor. A kormány a 
cukor árát okt. 1-től kezdődöleg a kis 
fogyasztásban kristály cukornál 3 K. 30 
fillérben, kockacukornál 3 K. 60 fill.-ben 
állapította meg.

A ruhanemű árának m egállapítása.
A kereskedelemügyi miniszter Ruhaszak
osztály megalakítását rendelte el, ez a 
szakosztály rövidesen meg fogja állapítani 
a ruhanemüek árát. Hir szerint ezzel je
lentékenyen le fog szállni a ruhák ára.

A gesztenye, dió és mogyoró m axi
málása. A Zöldség és gyümölcsforgalmi 
Intéző bizottság elrendelte, hogy október 
8-ikától kezdve a gesztenye, dió és mogyoró 
maximális árát a fogyasztó részére kg.-ként 
a következők lesznek. Geesztenyéből na
gyobb szemű, amiből 60—100 drb, megy 
egy kilóra 3 korona. Kisebb szemű (100 
darabnál több egy kilóra) 1 korona 80 fill. 
A dió ára vidéken 5 korona 40 fillér.

A sovány sertések vásárlása. A kor
mány úgy intézkedik, hogy a 20 kilogram
mot meghaladó sovány sertést belföldi 
forgalomban csak a hatóság által kiállított 
vásárlási igazolványnyal lehet vásárolni. 
Híizi vagy gazdasági szükségletre szolgáló 
sertés vásárlására jogosító igazolványt 2 
darab sertésig a községi elöljáróság, 2 
darabon felül a járási főszolgabíró, a ren
dezett tanácsú és törvényhatósági joggal 
felruházott városokban pedig a polgármes
ter, végül Budapest székesfőváros terüle
tén a székesfővárosi tanács állítja ki. 
Sovány sertés tulajdonjogának átruházása 
csak a szabályszerű vásárlási igazolvány 
alapján történhetik, tehát a tulajdonos so
vány sertését csakis annak adhatja el akinek 
a jelen rendelet értelmében szükséges vá
sárlási igazolványa van. A földművelésügyi 
miniszter szeptember 20-án túl elrendelheti 
a házi és gazdasági vagy tenyésztési szük
ségleten felül levő és darabonkint 20 kilo
gramm súlyt meghaladó sovány sertéseknek 

t közszükségleti célokra való hatósági igény- 
9 bevételét.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Diszkard Hindenburgnak. Solingen 

város Hindenburg tábornagynak hetvenedik 
születésnapjára diszkardot ajándékozott, 
amely most készült el.

Vasúti katasztrófa Svédországban. 
Norrköpmg közelében sulvos vasuü sze
rencsétlenség történt a malniöStockholnii 
vonalon. Egy északi irányban haladó vonat 
a vasúti töltés alámosása folytan kisiklott. 
Az egész vonat lefutott a vágányról és ki- 
gyuladf. A halottak és sebesültek száma 
még ismeretlen.

Csomagforgalom korlátozása. Török
országba és Bulgáriába további intézkedé
sig nem lehet postán csomagokat küldeni.

Mezőgazdasági doktorok Németor
szágban. A német császár megengedte a 
berlini mezőgazdasági főiskolának, hogy 
ezentúl végzett hallgatóit mezőgazdasági 
doktorokká avathassa és olyanoknak, akik

az ország mezőgazdasága körül különös 
érdemeket szereztek, a tiszteletbeli mező- 
gazdasági doktori cimet adományozhassa.

Levélforgalom Oroszországgal. Az
Oroszországgal való magánforgalomban le
velek és lezelezölapok ismét válthatók és a 
levelezéseknél bármely nyelv használható, 
de a cenzúra meg mindig életben van és 
az azt megnehezítő titkos Írások, gyors
írások stb nem használhatók.

Katasztrófa egy amerikai lőszergyár
ban. A New-Jerseiben levű Morgan gránit- 
töltő telepen robban.''s t írtént. A munkások 
egy része szerencsésen megmenekült, azon
ban sokan eltűntek. A környékbeli niuni- 
ciós telepek veszélyben vannak a hulló 
szikráktól.

O lvassuk  a bibl iá t
Hol biblia a h á z taa  nincs,
Hiányzik ott a legtöbb k i u c M  
Tanyát a sálán ütött ott.
De Isten nem lel tá jié k o r

Okt. 20. vasárnap, 2 Móz. 34, 2 9 -3 5
21. hétfő, Jelen. 2, 1 — 11.
22. kedd, Róm. 7, 14-25
23. szerda, 1 Móz. 4, 3 - 8 .
24. csütört, 1 Péter 5, 8 -1 1 .

n 25. pentek, Neli. 4, 9 -1 2 .
26. szombat, 2 Kor 5, 14 17.

n 27. vasárnap, Jelen. 3, 1 - 6
28 hétfő, Efez. 6» 10-17
29. kedd, Jozs. 6, 12-20
30. szerda, Róm. 3, 21—28.
31. csütört, Csel. 4, 5 -2 0 .

1. péntek. „ 5, 2 6 -3 3
V 2. szombat, 1 Kir. 17, 1 - 7

N y i l v á n o s  n y u g t á z á s .
A pórládcnyi Olvasókör a háborúban 

elesettek özvegyei, árvái javára s részben 
az elesett hősök neveinek megörökítése 
céljából szinielöadást rendezett.

Az összes bevétel 2300 kor. volt Színre 
került a „Pofozó Masina“ c. bob. 2 felvo
násban s „Fáni orvossága“ c. boh. 1 fel
vonásban; továbbá „Színház után“ c. mo
nológot előadta Panda Ilonka s Férjhez 
menjek ?-e monológot peJ'g Bedi Ilonka 
A két bohózatban szereplők voltak Nagy 
Mariska, Halász Anna, Pfeiffer Mancika (bu
dapesti), Ruzás Rózsi, Bedy Ilonka. Panda 
Ilonka (szombathelyi), Döbrőssy János, 
Bedi Kálmán, Szabó József, Limonyak An
tal, Rúzsa Kálmán, kik mindnyájan szép 
sikerrel megfelellek vállalt szerepléseiknek.

Felülfizettek : Karcsay Lajos, Eger József 
20—20 K, Kövessy Ilona 18 K, Soltész 
Ferenc megbízásával többen 22 K, Hollósy 
Kálmán, fögimn. tanár, Várallyay János, 
Váralíyay Iduska, Krejter Ignác, Schlesinger 
Lajos, Fürst József, Fehér Ilonka, Ágoston 
Ida, Mészáros István, Lányi Ferenc, Edvy 
János, Kálay Ottilia, Balogh Ferenc, Bakó 
István 10- 10 K, Soltész Ferenc megbízá
sával többen 9 20 K, Füiöp Zsigmond, Ké
széi László, özv. Rúzsa Pá:né, Ágoston 
István. Kovács Lajos, Fehér János, Pollák 
Károly 8 - 8  K, Kovácsics Sándor és Bö- 
göthy Lidus 7—7 K, Molec Márton, özv. 
Fejér Lajosné, Fehér József, Hetyéssy Antal, 
Nagy Kálmán. Csite János, Tamaska Ida, 
Kukán Imre, Szabó Jánosné, Fazekas Sán
dor 6—6 K, Király Eszter, dr. Sonnenvald 
Fr-né, Hidegh István, Varga Eszti, Szeke
res Ilonka, Pfahnl János, Németh Lina, Bedi 

I Sándor, Tóth János, Sümegi Istvánná, (Sop- 
' ron) 5 K, Ments István, Panda Józsefné,

Seregély Margit. Tosztyánszky Bözsike, 
Petrovics József, Bögöthy József, Skribor 
Gyula, Töke Ignác. Vörös Róza, Várallyay 
Sándor, Ágoston Ilonka, Farkas Miklós, 
Eröss Sándor, Kondor Gyula, Bakó Pálné, 
Horváth Sándor. Kugler Noé 4—4 K, Teke 
Lajos, Rejbert Dénes Béres Jánosné 3 K, 
Horváth Z'ófia, Galambos llus, Kiss Ilonka, 
Doktorics Juliska, Hajba Irén, Loliész Fe
renc megb. N. N., Németh József m., Ador
ján Linus, Kováts llus, Adorján Sándor. 
Horváth Imre, Ments Lina, Béres József, 
Kovács S.. özv. Bakk Lajosné 2—2 K, 
Varga Sándor, Boros János, Tamaska Sán
dor, Szabó Margit, Horváth Géza, Varga 
Róza, Varga Anna, Németh István, Bárki 
József, Mór János 1 —I K Összes felülfi- 
zetés 526 K 20 fillér

A jótékony cél érdekében fogadják az 
„Olvasókör“ hálás köszöne'et.

A közönség köréből.
Nagytiszteletü Lelkész Ur!

A román határon szétszórt híveim 
látogatása közben egy kicsike evan
gélikus diasporát találtam. Vagy 
30—40-en vannak a román tenger
ben; lutheránus pap vagy 10 eszten
deje nem járt náluk. Kérésüknek kész
séges örömmel engedve, nekik is 
hirdettem az Isten beszédét és osz
tottam az úrvacsorát. Szerény de jó 
szívvel adott offertoriumokat egy ki
csit a magaméból kiegészítve (20 K) 
a mai napon Nagytiszteletü ur címére 
postára adtam. Kérem ezt a csekély
séget a »Harangszó«-nak evang. ka
tonáink között való terjesztésére for
dítani, vagy ha lehetséges, szívesked
jék ebből a célból címemre időnkint 
néhány példányt küldeni. Híveim jó 
része — szétszórva a határhegyek 
között — örömmel vesz minden 
nyomtatott írást, mi egyhangú életé
be egy kis szint, kedvet, hitet, remény
séget varázsol.

Nagytiszteletü Urnák
tisztelő hive

Magocs Károly.

Szerkesstői üzenetek:
Leik. hiv. Csővár. Kegyeskedjék Sop

ronba fordulni a lelkészi hivatalhoz. S z ív . 
üdv. — D. J -né Czelldömölk. Meleg ér
deklődéssel olvastuk szívből fakadó — 
szívhez szóló sorait. Az üg> es lollforgatáshoz 
gratulálunk.

A Harangszó perselye.
Nyomdára Varga Gyula esperes utján 

Deli Józsefné gyűjtéséből 17 K.

24 éves, szerény igényű leány, 
aki zongorázik, németül is beszél és 
háztartási dolgokhoz jól ért, 5 gim
náziummal állást keres. Cim a kia
dóhivatalban. 2—4.
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Wellisch Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezd
O L V A S Ó -  ÉS  T A N K Ö N Y V E T
a nem magyar anyanyelvű ev. népiskolák 
IV., V. és VI osztályai számára. A soproni 
felső ev. egyházmegye megbízásából szer
kesztették: Krug Lajos, Laschober Gusztáv, 
Pós Lajos és Schrauf Endre tanítók. Ára 
2 kor 40 fill.

H iv a ta lo s  és k ö z é r d e k ű  h i r 
d e té s  d i j a  m i n d e n  szó  G f i l l . ,  
m a g á n h i r d e t é s e k n é l  1 0  f i l lé r .  
E g y  1U o ld a l  e g y s z e r i  h ir d e té s  
r i t k a  b e tű k k e l  1 2  k o r .  3 - s z ő r i  
h ir d e té s n é l  1 0  %  e n g e d m é n y .

H o s s z a b b  n é v s o r t  c s a k  o l y a n  
e g y h á z b ó l  k ö z lü n k ,  ah o l n a 
g yo b b  s z á m ú  e lő f i z e tő n k  v a n  
és  e g y - e g y  n é v  d i j a  G f ü l .

A  h i r d e t é s i  d í j  K ö r m e n d r e  
k ü ld e n d ő .

»Az aradi á. h. ev. egyháznak 
buzgó tagja, nejével egyetértve, egy 
teljesen árva jobb á. h. ev. család 
ból szármázó, legföljebb 3 éves leány- 
gyermeket örökbe akar fogadni. Lehet 
a gyermek hadiárva is, — ha egyik 
szülő sem él. Közelebbi felvilágosítást 
nyújt az aradi á. h. ev. egyház lel
késze Frint Lajos. <

A pécsi evang. gyülekezetben meg
üresedett

egyház(fi)- szo lg a i
állásra megbízható nőtlen (20—50 
év körüli) férfiút keresek. Az alkal
mazottnak teljes ellátást és készpénz 
fizetést biztositok. Érdeklődőknek rész
letesebb felvilágosítással szolgálok. — 

Pécs, 1918. oktob. 12.
Baldaaf Gusztáv 

ev. lelkész.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL  
együtt bérmentve szállít 6 kor. 
ellenében N a g y  F eren cn é  

B a k o n y szen tlá sz ló .
7—10.

H ely ettes  Ó vónőt sür
g ő sen  keresek, hogy tanul
mányaimat tanitónőképzöben 
folytathassam.
Községi óvónő. Kemenesm2 gasi 

(Vas-m.)

Tisztességes leány, ki a varráshoz 
és mindenféle házimunkához ért, el
menne úri családhoz, hol jó bánás
módba részesittenék.

Cim a kiadóhivatalban.

P á l y á z a t .
A bakonybánki ev. egyházközség » 

kántortanitói állására pályázatot hir
det. Fizetés törvényes, szép uj lakás 
nagy kerttel. Kérvények teljes felsze
reléssel alulirt lelkésznek küldendők. 
Flatáridő okt. 25. — Molnár Gyula 
Bakonymagyarszombathely.

H irdetés.
Intelligens nő, ki a háztartás és 

gazdaság vezetéséhez kedvet érez és 
ért, korosabb urnái, mint házvezetőnő 
alkalmazást nyerhet. Érdeklődők for
duljanak az ev. lelkészi hivatalhoz 
Pécsre.

MEGHÍVÓ.
A „Dunántúli Ev. Egyházkerületi Nyomda részvénytársaság“ 1918. évi november 11-én, d. e. 10 órakor tartja

a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s é t
Szombathelyen, a szombathelyi protestáns gyülekezet tanácstermében, mikorra és hova a részvényaláirók

ezúton tisztelettel meghivatnak.

Az alakuló közgyűlés tárgyai:
1. a részvénytársaság alapitóinak jelentése eddigi működésükről és ezen működésük eredményeiről,
2. jelentés az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt biztosításáról,
3. a részvénytársaság alapszabályainak megállapítása,
4. határozás a társaság meg- vagy meg nem alakulása iránt,
5. a társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának megválasztása,
6. intézkedés a részvénytársaság alapítóinak az 1875. évi XXXVII. t.-c. 152. §-ában megállapított 

fellelőssége tárgyában,
7. netáni egyéb indítványok.
Megjegyzés. Az 1875. évi XXXVII. t.-c. 155. §-a szerint az alakuló közgyűlés határozatképesnek akkor tekintetik, ha 

abban, akár személyesen, akár képviselve, legalább hét oly aláiió van jelen, kik az alaptőkének legalább negyedrészét képviselik.

Kelt Szombathely 1918. évi október 16-án.

Al a p í t ó k :
Varga Gyula, Zotigor Béla,

Balikó Lajos, Czipoít Géza, Varga József,
Mód Aladár, Nagy Ferenc.

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 sze rk esz tő  és kiadó :
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] Erős vár a mi Istenünk.
Újabb fordítás.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyver és védelem ;
Minden bajból, mit szenvedünk, 
Ki szabadit sértetlen.

Gonosz, ős ellenség 
Ránk most formed még ;

* Erőszak és csel 
Zord vértjét öltvén fel :
Párja földön nem terem.

r ^Hatalmunkkal mit sem érünk, 
Elveszhetünk iziben ;
Küzd az Igaz Ember értünk, 
Maga végzett igy Isten.

Kérded tán: Ki ő?
Krisztus, a dicső!
Urunk, Zebaoth,

Nincsen más; tudhatod:
Tábort ő tart győztesen.

Teli poklok ördög hada 
Rémit bár, hogy elnyeljen ;
Nem félemlünk meg miatta, 
Bízunk a szent sikerben.

Világ fejedelme 
Tüzet, vért lihegve,
Nekünk hogy’ véthet?

F'éjén az ítélet I
Egy szó ejti el könnyen.

Csak az Igét hagyják állni,
Meg ne toldják semmiben ; 
Lelke áldást áraszt ránk ki, 
Célhoz vezet nagy híven. 

Vagyont, nőt, gyermeket, 
Testet, hírnevet,
Ám, hadd vigyenek,

Hisz’ úgy sem ők nyernek: .
Mienk marad üdv és menny!

Fordította f  VARGA MÁRTON.

Erangélikus vagy protestáns?
Egy kiváló német theologiai tanár fe j
tegetéséből közöljük a következőket:

A múlt év júliusában a reformáció 
jubileumi emlékünnepére Wartburgba 
utaztam. — Útközben folyton az a 
gondolat foglalkoztatott, hogy miért 
éppen Wartburg lett olyan jelen
tőssé az evangélikus egyház történe

tében és életében; miért nem a 
wittenbergi vártemplom, vagy szarka
kapu, vagy akár a wormsi birodalmi 
gyülésterem, vagy a speyeri templom, 
melyben az evangélikus rendek pro- 
testációja elhangzott? A wittenbergi 
vártemplom ajtaján ott van ércbe 
öntve a 95 tétel a bűnbocsátó cédulák 
árulása ellen. A wittenbergi szarka
kapunál égette el Luther a pápai 
átokbullát. A wormsi birodalmi gyü- 
lésteremben hangzott el Luther ajkai
ról a bátor, szinte dacos kijelentés:

J >Itt állok, nem tehetek máskép, — 
Isten engem úgy segéljen!« Végül 
Speyer városában tiltakoztak az evan
gélikus rendek az ellen, hogy hitük 
igazságaiban világi hatalmasságé le
gyen a döntő szó. Mind a négy hely 
drága a protestánsoknak. A »Rómá
tól el« mozgalom a »Protestáns Egy
let«, az »Evangélikus Szövetség« 
mind egyek a Róma ellen való 
protestálásban.

De az evangélikus egyház lényege 
ezzel még nincs kimerítve. Erejének 
gyökere éppen az evangéliom és ezt 
ajándékozta Luther a világnak Wart-



218. HARANQSZÖ. 1918. november 3

burgban a biblia lefordításával. Azért 
nyert Wartburg kiváló jelentőséget 
az evangélikus egyház életében. A 
Protestantismus mindig a pápaság 
világhatalmára tekint, az ev. egyház 
pedig az evangéliom itteni hatalmára.

De mi az evangéliom? »Úgy sze
rette Isten a világot, hogy az ő 
egyetlen egyszülött fiát adta, hogy 
mindenki, aki hisz ő benne, el ne 
vesszen, hanem örökéletet vegyen,« 
— ez az evangéliom 1 És az evan- 
géliomoknak ezt az evangéliomát 
találjuk abban az evangéliomban, 
melyet Luther a leggyöngédebb, a 
főevangéliomnak mondott, mely .János 
nevét viseli. Egy örvendetes üzenet 
a veszendő világhoz, egy örvendetes 
üzenet, mely a halálba is életet hoz, 
még pedig az örökéletet.

De mi az örökélet? Erre a kérdésre 
felel Jézus az ő főpapi imádságában 
ezen szavakban: »Ez az örökélet,
hogy megismerjenek téged egyedül 
való igaz Istennek lenni és akit el
bocsátottál a Jézus Krisztust.« Aki 
Istent megismeri, elismeri, vagyis aki 
őt személyesen úgy tanulja ismerni 
mint az ő Istenét, mint az ő atyját, 
annak van élete, üdvössége, szóval 
annak van örökéletbe nyúló élete.

De hogyan ismerjük meg a testi 
szemeink elől elrejtett Istent ? A leg- 
nyilvánságosabb emberben: Jézusban. 
Mi módon szemlélhetjük a láthatatlan 
Atyát? A látható Fiúban. Akinél van 
a Fiú, annál van az Atya is ; akinél 
nincsen a Fiú, annál nem lehet az 
Atya sem. A mi életünknek döntő 
kérdése az, hogy elhisszük-e a Fiúról, 
hogy ő az Atyától jött és elhis>zük-e 
az Atyáról, hogy ő a világot, ezt a 
világot, ezt a veszendő világot úgy 
szerette, hogy egyszülött Fiát adta 
érette. Ezzel a hittel a halálból az 
életre küzdöttük fel magunkat; ezzel 
a hittel lettünk veszendő emberekből 
Istennek gyermekeivé Az Isten Fiának 
vérével tisztultak meg az Istennek 
gyermekei a bűnnek szennyétől és 
Isten Fiának lelke által szabadultak 
meg a bűnnek rabigájából. Ez az 
evangéliom. Ezt hinni annyi, mint 
evangélikusnak lenni és akik ezt 
hiszik, azoknak közössége alkotja az 
evangélikus egyházat.

Ahogyan a szőlővessző egyedül a 
szőlőtőb’ől meríti erejét, melybe nem 
úgy van beledugva, hanem amelyből 
kinőtt; úgy az Istennek gyermeke az 
Istennek Fiából.

Amint a juhok igen jól megtudják 
különböztetni a tulajdonos pásztort a 
fogadott bérestől; úgy az evangélikus 
keresztyén az Ur Jézus Krisztust egy

helyettestől. A mi időnknek vérziva
taraiban milyen tehetetlen a Krisztus 
»helytartója« is! De mi tudjuk, hogy 
annak keze véd minket, aki azt 
mondotta: »És én örök életet adok 
nekik, és soha el nem vesznek és 
senki ki nem ragadhatja azokat az én 
kezemből. Az én Atyám, aki azokat 
adta nékem, mindeneknél nagyobb; 
és senki azokat ki nem ragadhatja 
az én Atyám kezéből«. De Jézus 
éppen a János-evangéliomban szól 
az ő pásztori helyetteséről, mikor 
Pétert a bárányok, juhok és bakok 
legeltetésével megbízza. De helyette
sétől egyet követei s ez egyben minden 
követelését belefoglalja s ez : a teljes, 
a kizárólagos, az odaadó, a minden 
nyereségtől, minden jutalomtól elte
kintő, de minden áldozatra s akár a 
halálra is kész, Jézushoz ragaszkodó 
szeretetet Csak aki ilyen szeretetet 
hordok szivében, az bírhatja a képes
séget, hogy Jézus helyettese lehessen. 
Arra az isteni üzenetre: »úgy sze
rette Isten a világot«, hangzik az alá
zatos, megszégyenült felelet: »Uram 
te mindeneket tudsz, te tudod, hogy 
én szeretlek tégedet«. -  Ez evangé
liom szerint való, — ez evangélikus.

De a szőlővesszőnek nemcsak a 
szőlőben kell maradni, hanem gyü
mölcsöt is kell hozni. Gyümölcsöt 
pedig csak úgy hozhat, ha a szőlőtő 
nedvei átjárják. A keresztyén ember
nek nem elég a Krisztuson csüggni, 
hanem ő neki is gyümölcsöt kell 
hozni. Gyümölcsöt pedig csak úgy 
hozhat, hogyha Jézus lelke járja át. 
Mi az a gyümölcs, amit a kerésztyén 
hoz, vagy amit Krisztus ő benne elő
hoz ? Felelet: igazság és szeretet.

t Mi az igazság?« kérdezi Pilátus 
vállvonogatva s kérdi ő vele együtt 
a világ is. »Én vagyok az igazság« 
feleli Jézus. Én nemcsak hirdetem, 
hanem cselekszem is az igazságot, 
én magam vagyok az igazság. Azért 
a Krisztus lelke első sorban az igaz
ságnak lelke. Kímélet nélkül felfedi, 
mennyire el vagyunk veszve. Nem 
tűr kétértelműséget, nem ismer fenn
tartásokat (reservatio mentalis); de 
mégmutatja egyúttal azt is, hogy mit 
akarhatunk és mit tudhatunk, meg
mutatja Isten gyermekeinek teljes 
dicsőségét, melynek alapvető feltétele: 
a megalkuvást nem ismerő igazságos
ság és a feltétlen őszinteség. Csak a 
feltétlenül igazságos ember hallhatja 
meg Jézus szavát. Minden igazság
talanság és az őszinteség hiánya 
evangéliom ellenzés s ha ennek csak 
árnyékát fedezzük is fel, protestálnunk 
kell ellene, különösen és első sorban

akkor, ha saját életünkben jelentkezik 
ilyen rendellenesség.

Az igazság azonban hasonlit a 
hideg fényhez, mely bár világosit, de 
nem melegit s azért az igazság még 
nem a Jézus egész lényege s nem a 
legmélyebb lényege Isten lelkének 
sem. Hogy az igazi lényeg miben áll, 
arra is felejthetetlenül János apostol 
tanít minket. Az Ur azt mondta: »az 
Isten lélek«, »az Isten szeretet« foly
tatja az apostol. Ez az igazság Jézus 
személyében állott megtestesülve sze
mei előtt, azért szól igy: »láttuk az 
ő dicsőségét, úgymint az Atyának 
egyetlen egy szülöttének dicsőségét, ki 
teljes vala kegyelemmel és igazsággal.« 
akit a Jézusban megjelent isteni sze
retet megragad, akiben a viszontsze
retet lángja fellobog; az nem mehet 
el Isten többi gyermekei mellett hide
gen, annak szeretni kell felebarátait; 
az nem fordulhat el részvétlenül a 
veszendő világtól, könyörülő szánal
mat kell iránta éreznie.

Két nagy veszedelem fenyegeti itt 
a keresztyént: a civódás és a gyűlöl
ködés A keresztyéneknek egymással 
való civódása az evangé'iomnak leg
nagyobb akadálya; azért Jézus az ő 
bucsuimádságában semmit sem kért 
az ő mennyei Atyjától olyan sürgő
sen és forrón, mint az ő tanítványainak 
egyetértését. Semmi sem teszi a 
keresztyénséget olyan tehetetlenné, 
mintha keresztyének a világ gyűlöle
tére gyűlölettel fetelnek, ahelyett, hogy 
szeretettel igyekeznének legyőzni azt. 
Testvéri szeretet, felebaráti szeretet, 
az ellenség szeretete, csak a Jézus 
lelkének gyümölcsei. Erről ismeri meg 
a világ, hogy Jézus tanítványai va
gyunk. Ez győzi meg a világot a 
Jézus igazságáról és arról, hogy 
elvész Jézus nélkül Az ilyen szeretet 
evangéliom szerint való, ez evangé
likus szeretet. Szeretet, mely másokról 
nem hazudozik, hazugságot be nem 
vesz; kérlelhetetlen igazságot követel, 
ilyen igazságot hoz a segítés jószán
dékával, ez az evangélikus szeretet. 
Ez bár nem világhatalom, de isteni 
hatalom, ha a keresztyénség elhiszi 
az apostolnak ezen állítását: »Aki 
bennetek vagyon, erősebb, mint az, 
aki a világban vagyon.«

De mivd a szeretet evangéliomának 
e világban küzdelmei vannak nem 
lehet el protestálás nélkül.

Az egyházra minden időben vesze
delmes anyagiasság, a hitet veszé
lyeztető külső kegyesség, betűkön 
rágódó léleknélküli tudálékosság, az 
Isten nélkül való, vallás nélkül való 
tetszetős, de bomlasztó erkölcsök
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eilelien protestálni s azok ellen egyúttal 
küzdeni: evangélikus keresztyénhez 
méltó feladat s elengedhetlen köte
lesség.

Evangélikus gyanánt az evangéliom 
szerint élni, protestáns gyanánt a 
Krizztus ügyéért bátran hadakozni; 
ez teszi Krisztus szerint valónak, 
vagyis keresztyénnek lenni.

S. Jaeger után B. I.

„Nem játszom Istennel Mária 
Terézia alatt pénzzel, hivatallal, ki
tüntetéssel, vegyes házassággal térí
tették a protestánsokat a katholikus 

.. vallásra, de ha kellett, nem riadtak 
vissza az erőszakos eszközöktől sem. 
Különösen a nemesek közt igyekeztek 
dús zsákmányt szerezni. Igen sokan 

I engedtek is a csábításnak és megfé
lemlítésnek. De a jobbak szilárdan : 
megálltak hitükben mint Erdélyben 
Cserey Mihály történetiró, akire nagy ; 
családja miatt ráfért volna egy kis J 
vagyon, mégsem tudta a dúsgazdag I 
Apor István szép Ígérete megtántori- 
tani. Tízezer forintot, ötven ház job
bágyot, a csíki főkapitányságot s 
holta után örökrészt ajánlott neki, ha 
katholikussá lesz : de Cserey azt fe
lelte rá: »Nem játszom Istennel, se 
nem adok másoknak is okot botrán- 
kozásra: jobb nékem szegényül él
nem, mint lelkemet megsértenem«.

' Z rínyi és a p ro te s tá n so k * )
Emlékezés a háromszázados jubileum 

alkalmából.
A magyar történelem két nagy 

Zrinvi MikHóst ismer. Az egyik a 
szigetvári hős, a másik pedig ennek 
dédunokája, a költő. Az ifjabb Zrínyi 
is méltó nagy ősének nevére Az 
egyetlen magyar lángelme, aki a hős 
hadvezér, a bölcs államférfiu és a 

> babérkoszorus költő hármas nagy 
talentomát egyesité lelkében. Szellemi 
nagyságát a külföld is elismerte. Egész 

** Európa csudálta, tisztelte, s/abadijóját 
látta benne és váratlan korai halálát 
meggyászolta. Csak itthon és Ausz
triában volt sok irigye és ellensége.

Mátyás király és Bethlen Gábor 
óta a nemzeti királyságnak méltóbb 
jelöltje soha sem volt. Buzgó művelője 
és pártfogója a tudományoknak és 
művészeteknek. Udvartartása is feje
delmi. Vallása szerint római katho
likus, sót Pázmány Péter gyámfia és 
tanítványa, de szabadelvüségét, nemes 
szivét és polit'kai bölcseségét azzal is 
bebizor yitá, hogy a legtürelmetlenebb

*) Mutatvány a jövő évi Luther-naptárból.
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korban mert védelmére kelni a 
testánsoknak Midőn születésének há^ 
romszázados jubileumát ünnepli most 
az egész ország, méltó, hogy mi 
evangélikusok is kétszeres hálával 
emlékezzünk meg róla.

A reformáció korában a Zrínyiek is 
protestánsok voltak, de a fehérhegyi 
csata után a többi megrémült főurakkal 
együtt elpártoltak. Már a szigetvári 
hős is protestáns könyveket vásárolt 
és terjesztett. Leányai mind evang. 
főurakhoz mentek férjhez." Evang. 
hitbuzgalmával különösen Zrínyi Kata 
válik ki közülök, aki előbb Thurzó 
Eerencnek, később pedig Eorgách 
Imrének volt a hitvese. 0  szülte és 
nevelte egyházunknak Thurzó Győr 
gyöt, a jeles nádort.

A szigetvári hősnek két fia ma
radt : Kristóf és György, akik közül 
különösen az utóbbi Zrínyi György 
(1549—1603) reformálta az egész 
Muraközt. Buchich Mihály és Lonc- 
haeus Pál voltak a legbuzgóbb 
lelkészei.

Zrínyi Györgynek is két fia volt: 
Miklós, aki Nádasdy Ferenc leányát 
vette feleségül és haláláig (1625) 
evang. maradt; második fia ifjabb 
Zrínyi György (1598— 1626) azonban 
a fehérhegyi csata után Páz nány 
csábitó szavára már i 622-ben áttért. 
Pedig öt évvel előbb még Thurzóékkal 
együtt ünnepelte a reformáció száz
éves jubileumát. Mint afféle hitehagyott 
húsz lelkészt űzött el a Muraközből 
és Bethlen G ;bor ellen is harcolt. 
Lázas betegséggel tért visza a hábo
rúból és Pozsonyban Pázmány prímás 
palotájában halt meg fiatalon 1626 
dec. 28-án.

Ennek az ifjabb Zrínyi Györgynek 
és Széchy Magdolnának a fia volt 
hősünk, Zrínyi Miklós, a költő, aki 
1618 tavaszán (május 1-én) született. 
Atyja, akit már nyolc éves korában 
elveszített, II. Ferdinándot és Pázmány 
Pétert kérte fel gyámokul. Édesanyja 
is vagy beteg volt, vagy más okból 
hagyta ót magára, mert a két testvér, 
Miklós és Péter az anyjokat soha 
sem említik s helyette inkább özvegy 
Batthyány Ferencnét nevezik édes- 
anyjoknak.

Takáts Sándor piarista történetiró 
derítette fel, hogy Zrínyi Miklós ne
velésében mily nagy része volt ennek 
a buzgó evang. asszonynak. Batthyány 
Ferencné, családi nevén Lobkovicz 
Poppel Éva, teljesen megmagyaroso- 
dott cseh-német bárónő volt s emellett 
a kálvinista Batthyányak házában is 
buzgó lutheránus, korának egyik leg
műveltebb, nemes szivü asszonya.

<lévén a Zrínyiekkel, 
^^saytgL-yáia^nogy a két kis árva, 

Miklós és Péter, úgyszólván anyátlan 
is, Batthyányné karolta fel őket, első 
neveltetésükről is ő gondoskodott. 
Atyjok halála után nyomban Csák
tornyára ment értük és a maga 
birtokára hozta őket Dobrára. Raki- 
csánba és Szalonakra. A kilenc éves 
Zrínyi Miklós első levelét Batthyány- 
nénak irta s a küldött vásárfiát kö
szöni meg benne. Édesanyjának nevezi 
a jó asszonyt, magát pedig árva 
fiának. S nevelőanyjuknak ez a forró 
szeretete akkor is megmaradt, mikor 
a két vidám és tehetséges fiú már 

'Grácban, Bécsben és Nagyszombatban 
tanult. Sokszor küld nekik levelet,' 
ajándékot, sőt még ingeket is varrt 
számukra.

Zrínyi Miklós ennek a müveit, 
jószivü és gondos nőnek közelében 
tanulta megbecsülni a protestánsokat. 
Amit Batthyányné a szivébe csepeg
tetett, azt később Pázmány és a je
zsuiták sem tudták belőle kioltani. 
Mikor a huszonegy éves ifjú hős első 
csatájára indult, akkor is nevelőanyja 
aggódott és imádkozott érte. A zalai 
alispántól kérdezi: igaz e, hogy az ő 
kedves gyámfia, akinek »próbára való 
szive van«, csakugyan próbára indult 
a török ellen. S örömmel veszi a 
választ: »Tiz török fejet hozott haza 
és négy elevent.« De azért nem 
bizakodott el az ifjú hős. Az evan
géliom szellemében azt is jó anyjától 
tanulta: »Az vitézség nem az földi 
embereknek, hanem az hatalmas 
Istennek dispositióján áll.«

És hányszor tért meg azóta dia
dalmasan a török csatákból. Egész 
Európa tőle várta a török járom 
lerázását. És Ausztria Szentgotthárdra 
még sem Zrínyit küldte a török ellen, 
hanem Montecuccolit, mert féltékeny 
volt reá. És a saját költségén épített 
Zerinvárát is Ausztria kívánságára 
kellett feláldoznia. Ez a keserűség és 
a csúfos vasvári béke majdhogy a 
halálba vitte.

A magyart egymagában is elég 
erősnek, a franciát, mint szövetségest 
önzőnek tartotta. Önérzetes, bátor 
jelszava volt: »Ne bántsd a magyart!«

De nemcsak mint hős volt ő nagy, 
hanem mint bölcs államférfiu is. 
Horvátország bánja volt és a nádori 
székre is ő lett volna legméltóbb. De 
Lippay prímás a szabadelvű és erélyes 
Zrínyi helyett a hitehagyott gyenge 
Wesselényit választatta meg. Ékkor 
irta Klobusiczky Zrínyiről: «Az érse
ket szidja, felette igen disgustatus,
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németnek, érseknek, papoknak, jezsu
itáknak nem barátja.«

Abban a türelmetlen korban, mikor . 
még főúri asszonyok is a szegény 
papi családok elűzésével akartak 
érdemekei szerezni, Zrinyi Miklós volt 
az egyetlen felvilágosult római kat- 
holikus mágnás, aki a protestánsokat 
pártfogásába velle. Jellemző reá nézve, 
hogy Wittnyédy Istvánt, a nagy luthe
ránus soproni prókátort választotta 
titkárának és bizalmas barátjának. 
Erről mondotta: »Wittnyédit jó em
bernek ismerem és a jó lelkiismeretű 
lutheránust többre becsülöm, mint a 
rossz lelkiismeretű katholikust.« Zrí
nyitől való az a második szép és igaz 
mondás is: »A protestánsok szabad
sága és az ország szabadsága egy 
alapon sarkallik.« És mikor a soproni 
evangélikusokon valami igazságtalan
ságot akartak elkövetni, Zrinyi az 
érdekükben hét levelet irt a királynak, 
nádornak és más főuraknak.

Az 1659. évi pozsonyi országgyűlé
sen, mikor a protestánsok üldözéséről 
volt szó, Zrinyi állott fel a védelmükre 
és ezt mondá: »Tudjátok meg, uraim, 
igaz pápista ember vagyok, vallá
somban való állhatatosságomban is 
egyitek sem halad felül. De micsoda 
dühös bolondság vinne engemet arra, 
hogy én példának okáért az én légrádi 
evangélikus vitézeimet és ott való 
presidiáriusimat (őrsereg) helyükből 
kiűzzem ? Bizony, akiket ismerek pá
pista katonákat, tiz törökre se 
mernék kimenni velük. De ha az 
evangélikusokkal vagyok, azoknak 
imádsága és sok éneklései között, 
valamikor harcra megyek, soha nye
reség nélkül meg nem térek.« Szép 
dicséret az evang. katonákra ilyen nagy 
hős szájából. Zrinyi a hadi vitézség 
forrását is a buzgó imádságban és 
éneklésben látja katonáink között.

És az 1662. évi országgyűlésen, 
ahol már oly elkeseredett volt a 
hangulat, hogy Wittnyédy tanácsára 
a protestánsok otthagyták a gyűlést, 
Zrinyi Miklós a tőle búcsúzó Szepessy 
Pálnak és a többi evang. követeknek 
ezeket az emlékezetes szavakat mon
dotta : >Én más valláson vagyok, de 
kegyelmetek szabadsága az én sza
badságom, a kegyelmeteken ejtett 
sérelem rajtam ejtett sérelem. Volna 
bár százezer pápista mellett százezer 
lutheránus és százezer kálvinista vi
téze a fejedelemnek : ők megmentenék 
együtt a hazát.«

Andrássy Gyula gróf is megszív
lelni való és abban a korban nagy 
bölcseségre és bátorságra mutató 
szavakat idéz Zrinyi müveiből: >A
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mostani világ — mondja Zrinyi — 
amikor szint akar adni a maga hada
kozásának, religiót obtendál (használ 
ürügyül). De hun vagyon Krisztus 
Urunk tanításában, hogy fegyverrel 
kell eretneket, törököt a mi hitünkre 
hoznunk? Sehol.«

>A katholikus hitnek az ő géniusza 
idegen a háborúságtól. Szent Péternek 
nem vala szabad a maga oltalmáért 
sem kardoskodni. A török ellen sem 
szabad azért harcolni, mert vallássa 
más, hatiem azért, mert reánk tusa- 
kodik.« •

»De ezt a mostani világ papjai 
másképpen értik. Zelusnak neve alatt 
lutheránusok és kálvinisták ellen 
declamálnak. Ezekre hadakoznak és 
kiáltanak gyülölséggel, s ha őtőlük 
lehetne, tüzzel-vassa!. Nem isteni 
zelus ez, hanem lábak alól felszedett 
ambíció, kivel magok javát s nem 
az Isten dicsőségét keresik. K isztus 
Urunk fundációját a testamentumot 
elrontják.«

íme igy Ítéli el korának türelmetlen
ségét a római egyháznak legkiválóbb 
tagja. Mily toronymagasságban állott 
Zrinyi kortársai, a vakbuzgó Nádasdy 
Ferenc, Esterházy és Erdődy György 
felett. És a vakbuzgó, önző főpapok
nak is jól megmondta az igazat, azért 
nem kellett nekik. Zrinyi a Csáktor
nyái vár kincstárában Luther Már
tonnak és Bóra Katalinnak igen díszes 
arcképeit még mindig ott őrizte.

Nagy volt végül Zrinyi mint költő 
is. Csak azt a szép versét, idézem, 
melyet a hősi halálról ir t:

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó
Öröm, tisztesség is csak legyen utolsó,
Akár farkas, akár emésszen meg holló,
Mindenütt feljül ég, a föld leszen alsó.
Méltán Írhatta hősi vitézségéről is 

azokat a szép sorokat:
Nem irom pennával, — Fekete tentával, 
De szablyám élivei, — Ellenség vérivel 

Az én örök hiiemet.
Költészetére a protestantizmus is 

hatással volt. Hős költeményében, a 
Szigeti Veszedelemben — mint már 
Toldi Ferenc kimutatta — ezért kevés 
aránylag a csudás elem. »Feszületre« 
ciinü költeménye pedig igazi szép 
himnusz Krisztushoz. A legmélyebb 
alázat, bűntudat és töredelem jut 
benne kifejezésre minden önérdem és 
önigazság nélkül. Tehát nem is az 
igazi római katholikus felfogás. Csak 
egy versszakot idézünk belőle:

Látod, mi érdemünk, mint kövön hangya nyom,
Sok bűnünk peniglen, mint levé.l az fákon,
Mint örvény tengeren és fövény az parton,
És mennyi m adár já r levegőben szárnyon,

Zrínyit ezt a sokoldalú nagy magyar 
lángelmét a kortársai nem értették
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meg Csak az egy protestáns Wiü- 
nyédy ismerte fel és szolgálta őt 
rajongó önfeláldozással mind halálig.
A hü prókátor valamely rendkívüli, 
szinte emberfölötti hőst látott benne. 
Főniksznek mondja, »mely ritka ma
dár, amilyen egy seculumban egynél 
több nem szokott lenni, amelyen 
sokáig fáradt a természet mig meg
alkotta.«

És ily csodás nagy hősnek nem a 
csaták mezején diadalok között, hanem 
a kursaneci erdőben egy otromba 
vadkan agyara által kellett kimúlnia! 
Utolsó utján is két protestáns, az • 
erdélyi Bethlen Miklós és a soproni 
Wittnyédy István volt vele. Mindketten *' 
leírják Zrinyi halálát. Wittnyédy a 
családi emlékkönyvébe jegyezte: »A 
két golyó által megsebesített vadkant 
üldözvén, váratlanul és közülünk senki 
által nem láttatva attól halálosan 
megsebesittetett és nyomorúságosán 
meghalt, akit háromnegyed órányi idő 
alatt láttam mint egészségeset, mint 
élőt és holtat. Óh mily kikutathatla- . • 
nők a te Ítéleteid Zebaóth Isten!«

Ez a mi magyar nemzetünknek 
szomorú végzete. A mi bűneinkért, 
a sok belviszályért, gyűlölködésért 
bünteti Isten a magyart. Ha van egy 
önzetlen nagy fia, vagy fejedelme a 
hazának, aki igazán szereti és naggyá, 
boldoggá tehetné népét, az váratlan 
balesettel hagy el bennünket. Gon
doljunk csak Rudolf királyfinak is 
váratlan gyászos halálára.

Zrinyi Miklóst születésének három
százados évfordulóján az egész magyar 
nemzet ünnepli. Mi protestánsok két
szeres hálával mondunk áldást dicső 
emlékére. De legyen áldott haló 
poraiban Batthyányné, a jó nevelőanya 
is, ki a nagyratermett ifjúnak szivét 
felénk hajlitá. És hálával adózunk 
Wittnyédinek is, ki Zrínyit a protestáns 
jellem iránt tiszteletre inditá.

Áldás emlékükre! Payr Sándor.

Egy reformátor munkájának ered
ménye. Sztáray Mihály, aki a refor
máció kezdetén ferencrendi szerzetes
ből lett magyar reformátorrá az ige
hirdetésen kivül szép énekével, vitat
kozó ügyességével és irói tehetségé
vel olyan nagy eredményt ért el, 
hogy 7 év alatt 120 evang egyházat 
alapított Baranyában és Szlavóniában. 
A valpói és vukovári hitvitákon any- 
nyira meggyőzte a hallgatóságot a 
reformáció igazságairól, hogy a vele 
szemben álló s a kath. egyházat vé
delmező szerzeteseknek a felzudult 
hallgatóság elől a Száván tuba kel
lett menekülniük.
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Luther egyik legnagyobb kortársa 
Lutherről és a reformáció szük

ségességéről.
Valahányszor Isten kegyelméből 

ránk köszönt október 31-ike lelkünk 
mindannyiszor ujult erővel visszaszáll 
a múltba s megelevenedik előtte ket
tőzött mértékben dr. Luther Márton 
hatalmas .diadalmas alakja; feltárul 
újból előttünk a maga teljes egészé
ben az általa véghez vitt nagy mü 
örök becse. S ilyenkor a sok-sok 
kérdés között, mely önkénytelenül 
felvetődik lelkűnkben, éppen nem az 
utolsó: vajon Luther Istennek ama 
kiválasztott edénye volt e azoknak a 
szellemóriásoknak a szemében is, akik 
mint az ő kortársai lelki nagyságuk
nál, kiválóságuknál fogva szintén 
örökbecsűt, maradandót alkottak, Lut
herrel egyenlő rangú nagy lelkek 
voltak? Vájjon Luthert »az igénytelen 
barátot« a kezdet kezdetén már ők 
is olyan nagynak látták, ismerték fel, 
amilyen nagynak, hatalmasnak látjuk 
Luthert ma mi, emlékét hirdető, örök
ké élő alkotásaiban, a késő századok 
törpe ivadékai. Felvetődik lelkűnkben 
ez a kérdés a többek között ép az 
emberi lélek ama sajátlagos tulajdon
ságánál fogva, mely a kis kaliberű 
embereknél ép úgy megnyilatkozik, 
mint a hogy a szellemóriásoknál ál
talánosan tapasztalható, hogy az egyik 
ember ritkán szokta a másikat még 
életében az igazság teljes mértékével 
értékelni: legfeljebb csak néma ko
porsójára hozza el őszinte leiekkel 
az elismerés babér koszorúját. Két
szeresen jól esik látnunk, hogy a mi 
Lutherünket, a nagy reformátort az 
igazi nagylelkek, az igazi szellemóri- 
áéok már éleiében nagy müvének 
kezdetén nagynak, hatalmasnak látták 
ismerték fel.

A reformáció korának egyik leg
nagyobb alakja s igy Luthernek is 

egyik legnagyobb kortársa minden 
kétséget kizárólag Dürer Albert a hír
neves festő, ki származásánál fogva 
bennünket magyarokat, ennek követ
keztében magyar evangéliomi anya- 
szentegyházunkat különösképpen ér
dekel. hisz Dürer nagyatyja ötvös 
volt Ajtós községben Gyula mellett 
és valószínűleg szintén az Ajtós ne
vet is viselte. Édes atyja, ki szintén 
ötvös volt vándorutján 1455-ben 
Nürnbergbe került s ott letelepedvén 
a legnagyobb valószínűség szerint 
magyar nevét Dürerre változtatta. A 
szülőknek második gyermeke volt Dü

rer Albert a nagy festő, ez a kivált
ságos nagy lélek, ki mig egyfelől a 
íanutszés történetében korszakot al
kotott, addig másfelől a festészeten, 
fa és rézmetszésen kivül építészettel 
és szobrászattal is foglalkozott, sőt 
hogy a haditudományok iránt is mily 
nagy érdeklődést tanúsított mutatja e 
tárgyban irt a szakkörök által nagyon 
értékelt munkája. De emellett még a 
költészet terén is vannak Dürernek 
figyelemre méltó alkotásai. Naplója 
pedig ránk nézve kiváltképpen értékes. 
Dürer ki benső viszonyban állott a 
nürnbergi humanistákkal a tudós 
Pirkheimer Villibálddal, Korburgerrel 
a hires nyomdászszal, Spengler Lá
zárral az »Ádám siralmas esetének« 
szerzőjével, Hans Sackssal a népszerű 
dalköltővel és sok más kiválósággal, 
nemhogy 1517-ben, de már 1505-ben 
európai hirü ember volt, kinek neve 
tiszteletet parancsolt minden felé, ki 
császárok jóakaratát élvezte, kegyei
ben fürdött. Egyszóval irigyelt egyé
niség, hatalmas, befolyásos ember, 
kinek szava a közvélemény szava volt, 
kinek müvei, hatalmas alkotásai, fest
ményei, rézmetszetei ekkor már egész 
Európában csodálatot, bámulatot kel
tettek. Hogy maga Miksa császár 

I mekkora tisztelője, barátja, pártfogója 
; volt a művésznek, jellemzésül szol

gáljon, hogy egy Ízben, midőn a csá
szár jelenlétében egyik előkelő nemes 
ember szabadkozott a művésznek cse
kélyke szolgálatot teljesíteni, a csá
szár haragra gerjedve igy szólt: min
den parasztból tudok egy nemes em
bert faragni, de nem az összes ne
mesekből egy Dürert.

Amikor Dürer Albert 1517-ben az 
ő baráti környezetével egyetemben a 
vittenbergi eseményekről, az ágoston- 
rendü barát bátor fellépéséről, a 95 
tételnek tartalmáról értesült, jeléül 
kimondhatatlan örömének mely egész 
benső valóját elönté, meleg hálanyi
latkozat kíséretében néhány értékes 
képpel tisztelte meg a »barátot«. A 
küldeményre Luther részéről 1518-ik 
év elején érkezett meg a válasz. S 
Dürer kimondhatatlanul büszke és 
boldog volt. Nemsokára ezután egy 
csomagot kap Dürer Wittenbergából 
Spalatin György, Bölcs Frigyes vá
lasztó fejedelem kapitányának levele 
kíséretében. Amint kinyitja a csoma
got Luther könyvecskéje esik ki be
lőle. A levélben pedig az van Írva: 
hogy maga a választófejedelem küldi 
Dürer a káplánhoz irt levélben vá
laszolt 1520-ban. Legalazatosabb kö
szönetét fejezi ki a választófejedelem 
kegyelmessegének megnyilatkozásáért

és kéri a fejedelmet tartson ki dr. 
Luther Márton mellett, a keresztyén 
igazság kedvéért, mely többet ér 
mint e világnak minden gazdagsága, 
hatalma. Mert mindez elmúlik idővel, 
egyedül az igazság marad meg örök
ké. Ha az Isten is úgy akarja — irja 
többek között Dürer — hogy eljutok 
dr. Luther Mártonhoz, úgy a keresz
tyén férfiút egy rézmetszetben fogom 
megörökíteni, aki engem is nagy szo- 
rongattatásomból kisegített és kérem 
Tisztelendőségedet, ha Márton doktor 
valami újat irt német nyelven, azt 
költségemre nekem azonnal megkül
deni szíveskedjék.

Miksa császár halála után Dürer, 
hogy a császár utódiának V .  Károly
nál jóakaratját a maga számára biz
tosítsa 1521-ben Németalföldre távo
zott. Itt hozta össze a sors a rotter
dami Erasmussal s a művész kimond
hatatlanul boldog volt, hogy egy 
Erasmussal kezet szoríthatott. Itt ami
kor már - már utazásának célját el
érte, sokat látott tapasztalt, tanult s 
Antverpenben is mindenek részéről a 
legnagyobb tiszteletnek Örvendezett 
mint felhőtlen égből a villámcsapás 
úgy köszöntötte a szomorú hír, hogy 
Luthert Wormsból hazatérőben, az 
erdőben, nem messze Eisenachtól 
álarcos lovagok elrabolták. Majd a 
szive szakadt meg e hir hallatára. 
Mint a sokáig visszatartott ár törnek 
elő azért nagy hirtelen, erőteljes hul
lámokban szivének legrejtettebb gon
dolatai. Naplójában többek között a 
következőket irja: 1521-ben pün
kösd előtti pénteken Antverpenben 
meseszerűen terjedt el a hir, hogy 
L. M. árulva elfogták. Ezt a kegyes, 
szentlélek által megvilágositott férfiút, 
él e, vagy talán már meg is ölték, 
amit én nem tudok, de ha megölték, 
akkor a keresztyén igazságért szen
vedett ki . . mert kiokta.ni merte a 
keresztyéntelen egyházat, mely az ó 
embercsinálta törvényeivel nehéz te
herként a keresztyének szabádságá- 
nak útjában á l l .. .  Oh Isten szaba- 
didtsd meg a te szegény népedet, 
mely nehéz átok allatt nyög, mert te 
még soha népet emberi intézmények
kel úgy meg nem büntettél, mint (ben
nünket szegényeket a római szent 
székkel, akik pedig naponként véred 
által megváltott szabad keresztyének 
akarunk lenni Oh mennyei atyánk 
árassz szivünkbe szent fiad az ur 
Jézus Krisztus által világosságot, a 
melynél felismerhessük az utat, me
lyet követni szent kötelességünk, hogy 
mi örömteli szívvel szolgálhassunk te 
néked. És ha mi ezt a férfiút, ki vi-
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laposabban irt, mint bárki és a kinek 
te oly evangéliomi lelket adtál elve
szítettük — úgy kérünk mennyei 
Atyánk adjad egy másiknak újból a 
te szentlelkedet, a ki a kér. anya- 
szentegyházadat újból egybe gyűjti, 
hogy mi újból egyetértőén, keresz
tyénekhez illően éljünk. . . Oh uram 
adjad azért nékünk az uj ékes Jeru
zsálemet onnan felülről, a mennyek
ből, amelyről a Jelenések könyvé
ben szó van ; a szent tiszta evangé
liumot, mely emberi tanítással elsö
tétítve nincsen. Oh Isten ha Luther 
meghalt, ki fogja nekünk akkor az 
evangéliomot oly tisztán hirdetni . . 
Ti jámbor keresztyének velem együtt 
mind-mind sirassátok ezt az Istentől 
gazdagon megáldott férfiút és kérjé
tek az Istent, hogy ő minekünk egy 
másik megvilágositott lelkű férfiút 
küldjön. És itt Dürer legelsőbben 
Erásmusra gondolt. Oh rotterdami 
Erásmus hol késel — kiált fel — 
nézd mit mivel, mit visz végbe e vi
lág igazságtalan Tyranusa, a sötétség!

Mig Dürer ily kétségbeesetten jaj- 
dult fel, imádkozott, Luther mint tud
juk teljes biztonságban, volt ezalatt 
Wartburg várában.

Németalföldi utjából visszatérve 
Dürer Nünrberget teljes szellemi fel
fordulásban találta. A pápa hívei az 
evangélikusokat az eretnekek bélye
gével illették: az evangélikusoktól 
közben elmaradtak azok is, kik ben- 
sőleg, lelkileg agy sem tartoztak hoz
zájuk : a fiatal óriások, kik a Dürer
től elesett művészetet tették meg val
lásuknak. Ezek az u n. szabad lel
kek nemcsak a pápától, hanem minden 
isteni és emberi tekintéivtől szabadulni

J

kívántak és vagy a saját eszüket 
(racionálisták) vagy a természetet 
(naturálisták) kívánták az élő Isten 
trónjára ültetni.

E szellemi harcban, a vélemény 
nyilvánítások legvéresebb csatájában 
a nagy Dürer mindvégig Krisztus hü 
vitézének bizonyult. Égész lélekkel 
ragaszkodott az evangélíomhoz. Me- 
lanchton jelenlétében, ki ezekben az 
években többször fordult meg Niirn- 
bergben, kiről Dürer egyébként igen 
sikerült rézmetszetet is készített, Dü
rer többször juttatta kifejezésre evan- 
géüomi világnézetét. Melanchtonnak 
ekkor sok alkalma volt bepillantani 
a nagy művész leikébe.

1524. után Dürer elkezdett bete
geskedni. De minél inkább gyengült 
testileg, annál inkább érezte lelkében 
a Krisztus evangéliomában, az örök 
erőnek ama forrását, amely forrás, 
erő, maga az ur Jézus Krisztus s

ennek eredményekép élte utolsó éve
iben megajándékozta Dürer a világot 
legnagyobb alkotásának egyikével: a 
tövis koszorúval ékes Krisztussal. 
Dürer Krisztusa: a legmélyebb fáj
dalommal párosult legmagasabb di
csőség, felségesség és alázatosság. 
Erő, mely képes az embert megmen
teni, de egyszersmind megítélni az 
ember cselekedeteit. Egy ilyen Krisz
tus vplt Dürer lelkeben a keresztyén- 
ség központja. Ezt a Krisztust a ma
ga teljes egészében, feltétlen tiszta
ságában ő visszaadva az emberiség
nek, a világnak Luther fellépésében 
és a reformációnak nevezett mozga
lomban látta.

1526-ban pedig utoljára megaján
dékozta a világot müveinek legreme- 
kebbjével: a négy apostol cimü kép 
csoportozattal. A négy hatalmas fér
fiút Jánost és Pétert, Pált és Márkot 
két táblán kettenként csoportosítva 
olyan pompásan és egyéniségükhöz 
mérten jellemezte, hog\ a hagyomány 
találóan a négy vérmérséklet megtes
tesülését látja bennük megörökítve

Dürer testamentumaként alkotta 
meg utolsó müvét, - jelképül mintegy 
annak: emberek a töviskoronával
ékes Krisztusnak a nevében imádkoz
zatok. akit ez a négy férfiiu hirdetett, 
tanított. A képekre Dürer sajátkezü- 

[ leg a következőket irta r á : Ti világi 
[ hatalmasságok ezekben a veszedelmes 

időkben jól vigyázzatok, hogy emberi 
félrevezetésekkel meg ne rontsátok az 
Isten igéjét, mert Isten az igéhez sem
mit hozzátenni, sem elvenni nem en
ged. Azért hallgassatok a négy férfi
úra, Péterre. Jánosra, Pálra és Máikra: 
I. Ján. 4 1 ; II. Péter 2. I ; ÍI. Tim. 3.
1 — 6. Márk. 12.̂ 33 40 Dürere képet
szüiővárosának adományozta, később 
azonban megvette Maxmilíán és igy 
került a kép Münchenbe. A kath feje
delem az aláírást a képről lemetszette.

Dürer 1528. áprii. 6-án huavét nagy 
heteben halt meg. Haláláról úgyszól
ván semmi egyébb nem maradt fenn, 
mint egyik baráljának ama nagyon 
figyelemre méltó feljegyzése: Dürer 
halála édes és oly békességes volt, 
amilyent csak egy ember kívánhat 
magának. Luther Dürer halálhírének 
vételekor a következőket irta egyik 
nürnbergi barátjához: Dürernek, a 
legjobb embernek a halálát mélyen 
keil gyászolnunk. Te pedig légy bol
dog, hogy Krisztus őt ennyire meg- 
világositotla s ezekben a veszedelmes 
időkben jó órában elhívta. Mert ő 
eddig csak a legjobbat látta, nem 
kényszerült a legrosszabbat is meg
érni. Czipott Géza.

HARANÖSZO.

A háború és a béke sorsa
Az események torlódnak, nemcsak 

a harctereken, hanem idehaza a po
litikai küzzelmek mezején is. A szom
széd Ausztria alapjában megingott : 
önálló államok alakjában részekre 
bomlott. Természetesen ezzel ütött a 
magyarnemzet teljes függetlenségének 
az órája is. Egy királyi kézirat már 
be is jelenti Ausztria uj alakulását 
és biztosítja Magyarország területi 
sértetlenségét. Wekerle, ki időközben 
lemondott be is jelentette az ország
házban a personal uniót. Ennek ha
tása alatt a 48-as alkotmánypártba 
olvadt bele Tisza és a munkapárt. 
Wekerlével távozott a külügyminisz
térium éléről Gróf Burián, kinek he
lyébe Gróf Andrássy Gyula lépett. 
Élső ténykedése, hogy Wilsonhoz egy 
újabb jegyzéket intézett feleletül arra 
a jegyzékre, melyet csak a közel 
múltban Wilson a régj monachiához 
intézett, de a mely jegyzék, mint 
tudjuk merőben ellentétes Wilson 14. 
pontjának alapelveivel. Andrássy jegy
zékében a külön béketárgyalás meg
kezdését sürgeti Ausztria Magyar- 
országgal.

A németek is elküldték újabb vá
laszukat. Berlinben azt hiszik, hogy 
Wilson a német válaszra részletezni 
fogja az antant békefeltételeit.

Ezekben a sors döntő órákban 
nagyon kívánatos volna, ha végre 
már a magyar a magyarral kezet 
fogna egyetértene

A király megbízta József főherce
get, hogy a magyar politika élet ve
zetőivel tárgyaljon, ki következő prok- 
larnációval lépett a nemzet elé :

A Nemzethez!
Ö Felsége koronás királyunk avvaj 

bízott meg, hogy válságos közviszo
nyaink oly megoldását hozzam létre, 
amely a ijemzet egyetértésével ne 
csak biztosítsa, hanem életbe is lép
tesse hazánk teljes önállóságát és 
függetlenségét. Nagy és elhatározó 
lépés az, meJt külügyi vonatkozása
inknak, haderőnk önállóvá tételének 
s általában az igazgatás minden ágá
nak független berendezését a kor 
szabadelvű irányának s a széles nép
rétegek érdekeinek megfelelő módon 
kell valóra váltanunk. A beke azon
nali elérése msllett, ennek jövendőre 
való biztosításáért a népek nemzet
közi nagy szövetségének megkötése 
uraija törekvéseinket.

Állami területünk épségének s egy
ségének megóvása s annak a vesze
delemnek elhárítása, mely a béke
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megkötéséig is fenyeget bennünket, , 
azt a feladatot szabja elém, hogy az 
összes nemzeti erőnket egyesítve, a 
közérzületnek azt az összeforrását 
keltsem föl, mely egyedül vezethet 
célunk eléréséhez.'

Bizalommal fordulunk ezért a nem
zet minden hü fiához, hogy segítse 
elő' annak a célnak elérését s félre
téve minden ellentétet, minden sze
mélyes érdeket, óvja meg az ország 
törvényes rendiét Szegődjék higgad- 
sággal, komolysággal és önzetlen 
odaadással a nemzet nagy ügyének 
szolgálatába.

Az .erők egyesítése megérleli az 
összetartás gyümölcseit, hazánk ép
ségében megóvandó önállóságát és 
függetlenségét, a társadalom rendjét, 
és korszerű berendezését; a béke 
áldásait és jövő fejlődésünk biztosí
tékait

Hazafias érzületem egész melegével 
kérem a nehéz és sürgős feladatom
hoz a nemzet támogatását.

Budapesten, 1918. október 27.
József főherceg.

A változott időkkel kapcsolatban 
megalakult az u. n. nemzeti tanács, 
mely alakulatban a Károlyi párt, a 
szociáldemokrata párt és a radikális 
polgári párt egyesült.

Németországban is az alkotmányos 
életben mélyreható változások mennek 
végbe. Ludendorff tábornok lemondott 
Állítólag Vilmos esászár is lemondani 
készül.

Ausztriában az ui miniszterelnök 
Lammarch tanár lett.

A horvátit országgyűlés kimondja 
a délszláv nemzeti tanácshoz^ való 
csatlakozását. Elhatároztak, hogy a 
Magyarországgal közös intézményeket 
délszláv tulajdonnak jelentik ki. Ez 
az allamvasutak horvát vonalaira, a 
póstára és az erdősegekre vonatkozik.

Ami a harctéri eseményeket illeti 
itt mindenütt tervszerűen vonulunk 
vissza. Közben az olaszok egy újabb 
offenzivát kezdtek, de mindezideig 
nagyobb eredmények nélkül.

*
A király a hadsereghez.

Károly király a következő hadse
reg- és flottaparancsot bocsátotta ki:

Katonák 1 Közeledik a nap, amely 
a hazatérést s a békét hozza szárno- ! 
tokra! A feladatok, amelyeket addig 
teljesitenetek kell, még súlyosak; ka
tonai vitézségtek. belátástok és áldo- 
zatkészségtek ma még inkább szol
gálja kivétel és különbség nélkül a 
monarchia összes népeinek jövőjét.

HARANQSZO.

A ti számtalan csatákban kipróbált 
tetterőtök, hüségtek és vaskemény 
engedelmességtet, amely példátlan 
hőstettekre képesített benneteket, vál
tozatlanul fogja azt a sziklát alkotni, 
amelyen minden támadás és örvény 
ereje meg kell hogy törjön. Ezek nem 
szabad, hogy erőt vegyenek a had
seregen, és a flottán.

Katonák, feladataitok éppen oly 
tiszták és egyszerűek, mint az az 
eskü, amelyel a mindenható előtt tet
tetek. E felett nem lehet gondolkozni 
és habozni.

A haderőben a kezdettől fogva a 
monarchia összes népei egyaránt ott
hon voltak; ezért tudott oly nagy
szerű cselekedetekre vállalkozni. Épp 
úgy, mint amikor a háborúba lépett, 
épp úgy a jelen pillanat esélyei kö
zött is nyugodtan, céltudatosan, be
csületesen és hűen fog tovább haladni 
az összes népek üdvére.

Az Isten áldjon meg benneteket!
Reichenau, 1918. október 28.

Kát oly, s. k.

Halottak napján.
Miért szólnak a harangok,
S miért olyan bus a hang jók ? 
Mintha érző szivök volna :
Szavuk tompán azért szó na !
S mért oly busongók az arcok, 
Sejtetve kint, lelki harcot?
S a szemeknek mért a könnye?
Fájó szivek gyémánt-gyöngye!
Ne Kérdjétek. Jól tudjátok,
Micsoda nap virradt rátok:
A halottak bus napja van,
Habár nem is tudják sokan :
Mert óh nini sen érző szivük,
Sem Istenbe vetett hitük.
Pedig minden arra utal :
Hulló levél, száraz avar;
Vándor madárkák csoportja, 
Boldogabb hazának tartva 1 
Fehér fátyol tarmezőkön 
S szent némaság temetőkön i 
Minden, minden azt tudatja :
Nincs szív melynek nincs halottja ! 
Itthon s idegenben messze 
Hazájáért küzdve, esve.
Azok a dicső honfiak,
Kikért a szív majd meghasadt ! 
Nyugosznak hideg hant ajatt.
S hol kard zörrent s bomba robbant 
S a hősi szív harcra dobbant :
Ott ma mély csend és némaság,
Vált fel napot és éjszakát!
És ti, kik árvák lettetek,
Bárhol s mint halt meg kedvestek: 
Itthon avagy idegenben,
Harcban vagy magányos csendben : 
Jertek el, óh minden jertek ; 
Látogassuk a sirkertet 
ügy közelben, mint távolban : 
Valóságban s gondolatban.
Nem kell virág, sem koszorú,
Ha szived fáj s ha szomorú,
S él benne hü emlékezet,
Soha nemszünö szeretet:
— Sorsod legyen bár mostoha —
Az uem feled soha, soha !!
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Azt hirdeti a sir halma :
Ember ! n így az Ur hatalma !
Old le hát lábad saru át
S ugv iir.ád <d az ég Unit!
S mert hol i llasz; szent az a hely 

j S boldog o,i a h ő kecel!
Ezt oh emoer é?ezned kell,
Mig a halai rád nem lehel !!!

Múd Lenárd.

' flz uj Luthernaptár.
Hetvényi Lajos és Scholtz Ödön 

1 szerkesztésében ismét megjelent a jövő 
j évi Luthernaptár. Az érdemes szer- 
. kesztök most sem sajnáltak semmi 

fáradságot és költséget, hogy az uj 
naptárral értékes könyvet adjanak 
evangélikus népünk kezébe. Törekvé
sükben egyházi Íróink is készséggel 
siettek támogatásukra, aminek a sok 
szép és változatos olvasmány a bi
zonysága.

A szokásos naptári részen kívül 
tanulságos cikkek, felemelő és szó
rakoztató költemények, elbeszélések 
és anekdoták váltogatják egymást. 
Hosszabb cikk és több kép tárja 

; elénk egyházunk üldöztetését; külön 
cikk számol be a reformáció négy
százados jubileumáról, ugyancsak 

j külön-külön cikk ismerteti báró Pró- 
j nay Dezső lemondott egyetemes fel- 
j ügyelőt, a nyugalomba vonult, vagy 

elhunyt kiváló egyházi munkásokat 
és egyházunk uj vezéreit. Mindezeket 
a naptár képben is bemutatja, össze
foglalja és képben is szemlélteti a 
világháború nevezetesebb eseményeit, 
egyházunk veszteségeit; összefoglalja 
egyházunk múlt évi krónikáját. Tar
talmaz cikket a gazdálkodás köréből 
s uj rovatot kezd ismeretterjesztő 
cikkek számára. Külön is kiemeljük 
a ?Zrinyi és a protestánsok* cirnü 
két képpel kisért szép cikket. A kepek 
közül különösen Luther és Cronach 
Lukács arcképét, a pozsonyi hitval
lókat, az úrvacsorát, a .'irató asszo
nyokat és Jeruzsálem megsiratását 
kell kiemelnünk. A naptár hátulsó 
boritékán a sopronbánfaivi katona
temető bejáratánál felállított szép em
lékmű képe látható.

A naptár ára a nagy drágaság mi
att 3 korona, de igy is csak akkor 
fedezi a ráfordított nagy költséget, 
ha igen nagy számban terjedhet el.

Ealusi családjaink naptáron kívül 
alig szereznek be könyveket hát leg
alább ezt az egyetlen evangélikus 
szellemű magyar naptárt szerezzék 
be és olvasgassák. Ennyivel mindenki 
tartozik egyházának. Mert ki támo
gassa az egyházunk érdekében dol
gozó nemes vállalatot, amelyre a
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“naptár szerkesztői annyi időt, fárad
ságot és költséget áldoztak, ha mi 
nem támogatjuk ! ? A legszegényebb 
család is kevés áldozatot tesz az 
övökéhez képest a naptár megszer
zésével, de legalább ezt a kevés ál
dozatot hozza meg mindenki, ami 
nem is áldozat, mert bőséges ellen
értéket nyer a szép olvasmányokban.

A naptár megrendelhető minden 
lelkésznél és tanítónál s a megren
deléseket a Luthernaptár szerkesztő
ségéhez Sopronba (Paprét 2. szám) 
kell küldeni.

+4- H Í R E K .  -H
Az  e g y h á z  k ö rébő l .
Halálozások. Dr. Brósz László, kir. 

körjegyző, a kassai gyülekezet felügyelője, 
64 éves korában meghalt. — Belicza And 
rás, sziráki lelkész neje, szül. Sztolár Ilo
na szintén elhunyt, életének 34 évében — 
Rimár Jenő, nagyszentmiklósi lelkész neje, 
szül. Reichert Irma, életének 29 évében j 
meghalt. — Molnár János, dobronyai kán- j 
tortanitó életének 45., házasságának 19. j 
évében elhunyt. — Michaälis Izidor, volt 
kőszegi nyug. lelkész okt. 11-én Kőszegen I 
meghalt. |

Ihász Mihály kertai .lelkész'szerető hit- j 
vestársa, Barcza Vilma élete virágkorában j 
23-ik, boldog házasságának 6-ik évében i 
hirtelen elhunyt.

Legyen áldott emlékük 1
Nyugdíjba vonulás. Francz Vilmos, 

bárfai lelkész nyugalomba vonult.
Változások a segédlelkészek körében.

A nyíregyházi gyülekezet Valent Mártont 
hivta meg segédlelkészül. — Müller Ke- 
resztély eddigi kiskéri segédlelkész íglón 
foglalta el a segédlelkészi állást.

Lelkészválasztás. A zagrebi gyüleke
zet egyhangúlag Popp Fülöp, ottani ad
minisztrátort választotta lelkészévé. Legyen 
áldás munkálkodásán !

Lelkész jelölés. A bönyrétalapi gyüle
kezet egyhangúlag Fodor Miklós, őriszigeti 
lelkészt jelölte megüresedett lelkészi állá
sára.

Beiktatás. Szept. 29-én iktatta be hi
vatalába Csánigon, Nitschinger János ta
nítót, Tarján J. répeelaki lelkész. Ez alka
lommal nyugalomba vonult tanítóját, Ho- 
reczky Gyulát is meleg ünneplésben ré
szesítette a gyülekezet.

Uj iskola Sopronban. A soproni evan
gélikus ej yház Zergényi Jenő dr. "elnöklete 
alatt ülést tartott, amelyen a túlzsúfolt 
elemi iskola elhelyezését beszélték meg. 
Elhatározták, hogy minden előkészületet 
megtesznek, hogy a kedvezőbb viszonyok 
beálltával azonnal hozzá foghassanak az 
építkezéshez. Az építkezés munkájával 
Zergényi Jenő dr. foglalkozik, aki több 
telektulajdonossal folytat tárgyalást, hogy 
megszerezze azt az alkalmas helyet, ahol 
az uj, teljesen modern iskola felépüljön. 
Az uj épület iskola-fürdővel, tornacsarnok
kal és játszótermekkel van tervezve.

Hogyan terjed a Harangszó. A győri 
egyházmegyei belinissziói egylet anyagi 
erejéhez képest évről-évre több példány

ban fizet elő a Harangszóra s az egyes 
példányokat ingyen küldeti a szórványbeli 
szegény evangélikus családok címére, hogy 
akik idegen vallásnak között templomtól, 
iskolától távol élnek, legalább igy marad
janak összeköttetésben egyházukkal és 
hitrokonaikkal s igy erősödjenek hitükben 
és egyházukhoz való ragaszkodásukban. 
Hogy szegény szétszórt híveink milyen jó 
néven veszik a róluk való gondoskodást, 
mutatja Zámbó Antal gáspárházi cseléd 
esete, aki hálából 10 koronát küldött a 
Harangszó terjesztésére, hogy ez a lap, 
amelyből ő annyi jót merített, más szegény 
családokhoz is eljuthasson. Ez is bizonyítja, 
mennyire érzi evangélikus népünk az ilyen 
lapnak szükségességét s milyen jó dolgot 
cselekesznek azok a nőegyletek, belmissiói 
egyletek és egyes hívek, akik szivükön 
viselik a Harangszó ügyét és elősegítik 
ennek terjedését.

Az o r s z á g b ó l .
A királyi család Gödöllőn. A királyi 

család hosszabb tartózkodásra Gödöllőre 
érkezett.

A debreceni egyetem felavatása. Most 
avatták fel a debreceni egyetemet, melynek 
felavatásán részt vett a királyi pár is. Ez 
alkalommal több küldöttséget fogadtak, 
köztük volt az evangélikusok küldöttsége 
Geduly Henrik püspök vezetésével.

Zendülés Fiúméban. Fiúméban állo
másozó horvát ezred fellázadt. A lázadást 
sikerült csakhamar elfojtani.

József főherceg tábornagy. József 
főherceget a király tábornaggyá léptette 
elő s megbízta a magyarországi déli front 
vezérletével.

Hadiki idásaink. A közös miniszterek 
a delegáció elé terjesztett jelentésűkben 
Magyarország és Ausztria hadikiadásait ez 
évi julius elsejéig 61T3 miüárdban jelöl
ték meg. Ebből a kvóta szerint Ausztri
ára 38’87, Magyarországra pedig 22'51 mil
liárd háborús költség jut.

Kétezer Hangya s/övetkezet. Ez év 
október 15-ike fontos határnapot jelent a 
magyarországi szövetkezeti mozgalom tör
ténetében, mert ekkor kezdte meg műkö
dését a 2000-dik Hangya szövetkezet Zircen.

A cirokmag mint népélelm ezési cikk. 
A kölesből az idén gyenge a termés annál 
bőségesebb a cirokmagból és mivel a 
hántolt cirokmaggal pótolni lehet a köles
kása hiányát, ipari körökben előkészüle
teket tesznek a cirokmagnak nagyobb 
mennyiségben népélelmezés céljából való 
hantolásra.

A holtkézbirtok ellen Békés vármegye 
közgyűlése elé indítványt terjesztettek a 
holtkézbirtokok és hitbizományok állami 
megváltásáról.

A rokoni viszony a hadseregben. A
hadügyminiszter végérvényesen kimondta, 
hogy a hadseregnél közeli rokonok, pl. 
testvérek nem lehetnek egymással szem
ben alárendeltségi viszonyban. így az 
egyik testvér nem lehet a másiknak a 
tisztiszolgája.

Gyoni Géza emléke Sopronban. A
soproni Frankenburg irodalmi kor Gyóni 
Gézának a magyar harci dicsőség korán 
elhunyt lantosának emléket állít. A kor 
vezetője e célból a honvédelmi miniszter
hez fordult, hogz az öntéshez szükséges 
bronzot a hadsereg bocsássa rendelkezésre.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Umberto szavolyai-aosztai herceg, az 

olasz király unokaöccse hősi halált halt.
Hir Trocky megörőléséről. Egy orosz 

lap jelentése szerint Trocky megőrült és 
üldözési mániában szenved.

A spanyol járvány bacillusa. Állítólag 
két francia orvos Nicolle és Lebailly fel
találták a spanyol járvány bacillusait, Sze
rintük a betegség okozója egy igen kicsiny 
mikro-orgamiznus, a mely minden eddig 
leirt mikrobatától különbözik. Különösen 
nagy mennyiségben fordul elő az orr és a 
hörgök által kiválasztott nyálkában.

Tót étvágy. Prágai távirat szerint a 
Venkov c. lap amerikai lapok jelentése 
nyomán azt Írja, hogy az amerikai tótok 
elhatároztak, hogy a felszabadult Tótország 
fővárosává Pozsonyt teszik meg és Wil
son tiszteletére Wilsonvárosnak fogják el
nevezni.

Bécs éhínség előtt. Hivatalosan is el
ismerik, hogy ha valami gyors változás 
el nem következik a császárváros éhínség 

[ előtt áll.
6220 letartóztatás és 800 kivégzés. A

Pravda jelenti, hogy a rendkivüli bizott
ság jelentése szerint 6220 embert fogtak 
el és 800-at lőttek agyon.

O lvassuk  a b i b l i á t .
Nov.

n

3. vasárnap, 46. Zsoltár.
4. hétfő, Róm. 8,
5. kedd, Jób. 5,
6. szerda, 2. Móz. 2,
7. csütört, 91. Zsolt.
8. péntek, 91. Zsolt.
9. szombat, 2. Móz. 14,

17—28.
17-22,
* 1- 10.

1— 8 .

9-1 6 .
27—31.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL
együtt bérmentve szállít 6 kor. 

1 ellenében N agy  F eren cn é
B a k o n y szen tiá sz ló .

8 - 10.

Wellisch Béla
könyvkiadóvállalata

SZ E N T G O T T H Á R D  (Vasm egye).
! Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt in. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezd

I O L V A S Ó -  ÉS  T A N K Ö N Y V E T
a nem magyar anyanyelvű ev. népiskolák 
IV., V. és VI osztályai számára. A soproni 
felső ev. egyházmegye megbízásából szer
kesztették : Krug Lajos, Laschober Gusztáv, 
Pós Lajos és Schrauf Endre tanitók. Ára 
2 kor 40 fill.

Szorgalmas, szerényigényü, jó er
kölcsű mindenes leány kerestetik 3. 
tagú ev. úri családhoz. Fizetés meg
egyezés szerint. Cim: Schréter, Dom
bóvár (Tolna m)

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 sz e rk esz tő  és  kiadó :

S z a l a y  Mi h á l y  Lovászpatona (Veszprém rn.) 
Társszerkesztök: Czipott Gézi, Németh Károly és Zongor Béla.

C ia n z e t« k i a r a  s o  M t m n  k ö z v e tle n  k ü ia « « a e i  A K 9 0  t ,  c s o p o r t o s  k ü l d ő n é l  4  K. K é z ira to k  L O V Á 3 Z P A T O N Á -ra  ( V e s z p ré m  m e g y e ) , e lő 
f iz e té s i  d i ja k ,  r e k l á m i d ő k  a  H A R A N Q 8Z Ó  k ia d ó h iv a ta l á n a k  K Ö H M E N D -re , k ü ld e n d ő k .  E lő f iz e té s t  e l lo g e ^  m in d e n  e v . l e ik é .z  e s  ta n ító .

T A R T A L O M : Madár Mátyás: Fohász. (Vers) — Vezércsillagok nehéz időkben. — C. G.: Ami most a legfontosabb. — A közel
múlt napok rövid története — Dunántúli Lutherszövetség. — Hírek.

Fohász.
Nagy v ilág b an  Is te n , e r ő s  v á ru n k ,
R em ényt, n y u g to t c s a k  ben n ed  ta lá lu n k ;  
L eb o ru lu n k  s z e n t  o l tá ro d  m e lle tt  
S im á d ság in k  té g e d e t  k e re s n e k .  "  
H ozzád k iá lt  a  b á n k ó d o k  a jk a ,
A s z ü l i ,  ki g y e rm e k é t s i r a t j a .

„  T ég ed  k e r e s  m inden  g o n d o la tu n k ,
É b ren , a lv a  h o z zá d  fo h á s z k o d u n k .
Ne fo r d í ts d  e l- t í í lü n k  s z e n t  o r c á d a t ,
Á ld d  m eg k ü z d i  g y e rm ek in k  s  h a z á n k a t !

t  Madár Mátyás.
•/ —  ----------------

Vezércsillagok
nehéz időkben

Amiképen azért szent az, aki 
elhívott titeket, ti is szentek le
gyetek teljes életetekben, mert 
meg van írva: Szentek legyetek, 
mert én szent vagyok. És ha 
Atyának hívjátok-őt, aki személy- i 
válogatás nélkül Ítél, kinek-kinek 
cselekedete szerint, félelemmel

töltsétek a ti jövevénységtek
i d e j é t .  Péter 1, 15-17.

Kövessétek mindenki irányá
ban a békességet és a szentsé
get, amely nélkül senki sem látja 
meg az Urat. zsidó  iev. 12,14.

Teljes alázatossággal és sze
lídséggel, hosszú tűréssel el
szenvedvén egymást szeretetben, 
igyekezvén megtartani a lélek 
egységét a békességnek kötelé
kében Efezusi 4, 2—3.

Nem fizetvén gonosszal a go
noszért, avagy szidalommal a 
szidalomért; sőt ellenkezőleg 
áldást mondván, tudva, hogy 
arra hivattatok el, hogy áldást
örököljetek I. Péter 3, 9.

Atyafiui szeretettel egymás 
iránt gyöngédek; a tiszteletadás
ban egymást megelőzők legye
tek. Az igyekezetben ne legye
tek restek; a lélekben buzgók 
legyetek; az Úrnak szolgáljatok. 
A reménységben örvendezők, a

háborúságban tűrök; a könyör
gésben állhatatosak. Örüljetek 
az ömlőkkel és sírjatok a sírók-
hal. Római levél 12, 10—15.

Akár esztek, akár isztok, akár
mit cselekesztek, mindent az Is
ten dicsőségére míveljetek.

Kor. 10, 31.

Vigyázzatok, álljatok meg a 
| hitben, legyetek férfiak, legyetek 
[ erősek. Minden dolgotok szere- 
I tetben menjen végbe.

Kor. 1. 16, 13-14.

A szeretet hosszútürő, kegyes: 
a szeretet nem irigykedik, a sze- 

j retet nem kérkedik, nem fuval- 
kodik fel. Nem cselekszik ékte
lenül, nem keresi a maga hasz- 

i nát, nem gerjed haragra, nem 
j  rójja fel a gonoszt, nem örül 

a hamisságnak, de együtt örül 
az igazsággal; mindent eífedez, 
mindent hiszen, mindent remél, 
mindent eltűr. i. Kor. 1 3 ,4 - 7 .

Mert közülünk senki sem él 
önmagának és senki sem hal
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önmagának: mert ha élünk, az 
Urnák élünk; ha meghalunk az 
Urnák halunk meg. Azért akár 
éljünk, akár haljunk az Űréi 
vagyunk. r ™ . h , 7 - 9 .

Ami most a legfontosabb.
Amint azt már a »Harangszó« 

olvasó közönsége nagyon jól tudja 
október 31-éré virradó éjjel őszi ró
zsa jegyében megszületett az uj ön
álló és független Magyarország. Az 
őszi rózsa jegyében, melynek tövisei 
nincsenek. Polgárság, katonaság, mun
kásság, nép mind egyet akar csak, 
azt, hogy végre a magyar haza ha
tárain belül, boldog legyen itt min
den ember.

Magyarország felett ma a polgári 
és katonai hatalmat a magyar nem
zeti tanács, közelebbről, ennek fel
esküdött népkormány gyakorolja. Az 
a kormány, amelyet a népakarat 
emelt az ország élére. A kormány
nak s igy az ő közegeinek — mely
nek legelső feladata a külső és belső 
békét biztosítani, a rendet helyre ál
lítani és fentartani — engedelmesked
ni : szent kötelessége mindenkinek. 
Mert ne feledjük el, hogy egyedül 
csak a rend szolgálja a szabadságot, 
az önállóságot, a függetlenséget. A 
felszabadult és parancsoló népakarat 
mindenekelőtt abban nyilatkozik meg, 
hogy legelsőbben is önmagának tud 
parancsolni, önmagát tudja fegyel
mezni. Igyekezzék azért mindenki a 
rend fentartásában segédkezet nyúj
tani.

»Kiki a szerint hazafi, a szerint 
emberi most, amint segíti a kormányt 
a rend, a komolyság a biztosság ut
ján. A haza aszerint marad meg, 
amint ma legkisebb fia is olyan érett 
tud lenni, mint máskor csak a leg
nagyobbnak kell«.

A legfontosabb tehát most, hogy min- 
mindenki kivétel nélkül ebben az or
szágban az Isten lelkének a birtokában 
legyen Az erő, a szeretet, a józanság 
lelkének a birtokában, mely léleknek 
gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, 
béketürés, szivesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség. c. G.

O lvassuk  a bibliát.
November 17. vasárnap, Ap. csel. 9, 36—42. 

„ 18. hétfő, 103. Zsolt 14—18.
„ 19. kedd, János 11, 38—44
» 20. szerda, 1. Kor. 15, 51—58.
„ 21. csütörtök, Phil. 1, 21 — 26.
, 22. péntek, I. Tess. 4, 13—18.
r 23 szombat, 2. Péter 3, 7—14.

HARANQSZO.

A közelmúlt napok rövid 
története.

Hogy tiszta képet alkothassunk 
magunknak a közelmúlt napok tör
téneti eseményeiről, ott kell felven
nünk az események fonalát, ahol la
punk legutóbbi számában elhagytuk. 
Tudjuk, hogy a király a Wekerle- 
kormány lemondásával József főher
ceget bízta meg a kibontakozással, 
ki egy szózattal fordult a nemzethez. 
József főherceg gróf Hadikot bízta 
meg a kormány-alakítással. Mielőtt 
azonban Hadik kormányát megalakít
hatta volna, a villamos feszültség, 
amely az utolsó napokban úrrá lett 
a lelkeken, október 30-áról 31-éré 
virradó éjjelen oly vészes erővel tört 
ki és oly eseményeket hozott létre, 
amelyekkel szemben a Hadik-kormány 
léteiéről szó sem lehetett többé. így 
most már a legelső helyen is meg
értették, hogy az egyedül lehető meg
oldás : Károlyi Mihály kinevezése.

A forradalmi események a neve
zetes éjszakán Budapesten az Astória 
szálló előtt játszóttak le, ahol a Nem
zeti Tanács székelt. Itt érték egymást 
a kisebb-nagyobb tüntető csoportok, 
felvonulások és a Nemzeti Tanács
hoz való csatlakozások, amikor a tér
parancsnokság Veres Pálné utcai 
helyisége előtt majdhogy összeütkö
zésre nem került a sor, két katona
tiszt jelenté a Nemzeti Tanácsnak, 
hogy a térparancsnokságot elfoglal
ták, az őrség rendelkezésre bocsá
totta rnagáT. Miután aztán az összes 
közintézményeket: telefon, posta, fő- 
kapitányság, vasút stb. megszállták, 
a politikai és katonai hatalom így 
Magyarország felett a Nemzeti Ta
nács illetőleg ennek felesküdött nép
kormány kezében összpontosult. A 
király ugyanis közben Károlyi kor
mányát a hűség-eskü alól feloldotta.

Az uj népkormány legfőbb gondját: 
Magyarország függetlensége, az or
szág határainak a védelme és a köz
rend megóvása képezi. Egyszóval a 
külső és belső béke helyreállítása. 
Adja a jóságos Isten, hogy az minél 
előbb sikerüljön. A forradalmi moz
galom azonban legszebb és legki
magaslóbb jellemzőjét: a vértelensé- 
get nem tudta megóvni mindvégig, 
mert október 31-én, amikor a forra
dalom már minden célját elérte, ál
dozatul esett a felkorbácsolt indula
toknak gróf Tisza István.

Tekintettel lapunk szűk terjedelmére, 
a közben lezajlott eseményeket rövi
den a következőkben foglaljuk össze:

1918. november 17.

November 1-én minden fronton letet
tük a fegyvert. Károlyi és Jászi az
óta már tárgyaltak az ellenséggel 
Belgrádban. Hat héten belül alkot- 
mányozó gyűlés dönt majd az állam
forma mellett. A rend fentartására, a 
haza határainak védelmére szervezik 
a nemzetőrséget. Innen is — onnan 
is érkeznek nyugtalan hírek a cső
cselék garázdálkodásáról.

A hazatérő katonaságot Ausztri
ában nem egy helyütt kifosztják. 
Románok bevonultak Cernovicba, a 
bajorok Tirolba. A németek elküldték 
megbízottjaikat Fock tábornokhoz. 
Vilmost lemondásra szólították fel a , 
szociálisták Németországban. Az olasz 
flotta befutott Fiúméba és Pólába.

Dunántúli Lutherszövetség.
Kapi Béla püspök kezdeménye

zésére az idei egyházkerületi köz
gyűlés alkalmával Szombathelyen 
megalakult a Dunántúli Lutherszö- 
vetség s most folyik a taggyüjtés. 
A Szövetségnek négy szakosztálya 
van: 1., egyházvédelmi, propaganda 
és sajtószakosztály, 2., ifjúsági 
szakosztály, 3., szociális szakosztály 
és 4., missziói szakosztály. A kibo
csátott ismertetést itt közöljük:

1. Mi a Dunántúli Luther- 
Szövetség ?

A Dunántúli Luther-Szövetség a 
dunántúli evangélikus férfiak és 
nők önkéntes szövetkezése egyházi 
és társadalmi feladatok teljesítésére. 
Ezen szövetkezés célja az egyház
tagokban rejlő erők kifejlesztése, 
azoknak egymással egyesítése és 
tervszerű felhasználása és ez által 
az egyház külső és belső erősítése.
2. Mit akar a Dunántúli Luther- 

Szövetség ?
A Dunántúli Luther-Szövetség 

tagjaiban az összetartozás és össze
tartás érzéseit erősiti. Legyőzi a 
térbeli távolságot, a nyelv-, művelt
ség- és vagyoni különbözőségeket, 
felkeresi a más vallásfelekezetüek 
tengerében magára hagyottakat s 
mindnyájukat láthatatlan, de erős 
kötelékkel belekapcsolja az evan
gélikus egyházba.

Az összetartozás és összetartás 
érzései alapján kifejlődő egyházi 
öntudatot erősiti a közös munkál
kodásban, mellyel tagjait az egyház 
munkásaivá teszi. Kiterjeszti figyel
mét az egyházi élet mindazon mun
kamezőire, melyeket egy lélekkel,
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de közös erővel kell művelni. Ki- ; 
épiti és terjeszti az evangélikus I 
sajtót; felkarolja az evangélikus j 
hadiárvák és árvák, özvegyek és 
elhagyottak ügyét; gondjaiba veszi 
a konfirmált ifjúságot, az evangé
likus leányifjuság iskolai és egyházi 
nevelését, a szórványban szétszór
tan lakó evangélikusok egyházi 
érzésének erősítését, a szervezés 
előtt álló, avagy építkező gyüleke
zeteket.

Munkaprogrammját a szövetség 
szakosztályok segítségével valósítja 
meg.

3. A szövetség szakosztályai.
a) Egyházvédelmi, propaganda 

és sajtószakosztály.
Az evangélikus egyházi öntudat 

és vallásosság erősítésére az egy- 
házker. gyülekezeteiben előadáso
kat, felolvasás-ciklusokat, szövet
ségi ünnepeket rendez. Kiemeli és 
értékesíti egyházunk erkölcsi és tár
sadalmi erőit, feladatává teszi, hogy 
egyházunk úgy az állammal, mint 
más vallásfelekezetüekkel szemben 
egységesen jelenjék meg.

Az evangélikus sajtót támogatja, 
az evang. lap- és vallásos iratter
jesztést szervezi; a hiányzó sajtó- 
orgánumok (evang. gyermeklap, 
müveit családok lapja stb.) meg
teremtését sürgeti és elősegíti; 
evang. sajtóalapot teremt, támogatja 
az evang. nyomda mozgalmat; 
felkelti és ébrentartja az evang. 
sajtóval szemben az érdeklődést.

b) Ifjúsági szakosztály.
A konfirmált s az iskolából kima

radó ifjúság összetartására a gyü
lekezetekben konfirmáltak egye
sületét szervez, azok működését 
figyelemmel kiséri és irányítja. 
Megfelelő helyeken konfirmandus 
otthonokat állít fel s ezekben elhe
lyezi a szórványból konfirmálásra 
kerülő ifjúságot.

Gondoskodik, hogy az evang. 
leány-ifjúság erős kötelékekkel kap
csolódjék az egyházhoz, művelését 
valláserkölcsi irányban vezeti s 
szórakozásának tisztaságát védel
mezi. Előmozdítja és támogatja az 
evang. leánynevelés ügyét.

c) Szociális szakosztály.
Megteremti, szervezi és irányítja 

az összes jótékonysági és védelmi 
munkát. (Cselédleányok védelme; 
iparos tanoncok; rokkantak, ka
tonaság stb.). Előkészíti és végzi a 
háború után felmerülő feladatokat.

Nyilvántartja az evang. hadiár
vákat s szükség esetén gondoskodik 
megfelelő elhelyezésükről, taníttatá
suknál segédkezet nyújt; az evang. 
árvákat az egyházker. területén 

\ levő árvaházak felhasználásával 
(Sopron, Győr, Pinkafő) elhelyezi, 
taníttatásuk alatt őket segélyezi, e 
célra hadi árva- és árvaalapot gyűjt 
s ebben az alakban megvalósítja 
az egyházker. árvaház eszméjét.

Szervezi és irányítja a gyüleke
zetekben az anya- és csecsemővé
delmet ; gondoskodik az édesanyák 
szükséges oktatásáról stb.

d) Missziói szakosztály.
Szervezés alatt álló gyülekeze

teknek anyagi- és erkölcsi eszkö
zökkel támogatása. Építési tervek, 
műszaki tanácsok stb.

4. A szövetség szervezete.
A szövetség szervezetét központi 

és vidéki szervek alkotják.
A központi szervek  programmal- 

kotó, vezető, irányitó, egységesítő 
szervek. Ilyenek: az elnökség, az 
elnökségből és szakosztátyok elnö
keiből álló elnöki tanács, a választ
mány, a közgyűlés.

A vidéki szervek anyaggyüjtő, vég
rehajtó, tájékoztató és propaganda 
szervek. Ilyenek: az egyházmegyei 
szövetségi választmány s a gyüle
kezetenként szervezendő helyi bi
zottság.

A szövetség elnökségénél és szak
osztályainál a férfi és nő tagok 
egyformán érvényesülnek.

5. A szövetség tagjai.
A szövetség tagjai lehetnek mind

azok, kik céljait a szövetségbe való 
belépésükkel és egyéni munkájuk
kal előmozdítani hajlandók.

a) Alapitó tagok, akik egyszers- 
mindenkorra 200 kor. összeggel 
járulnak a szövetség céljaihoz.

b) Rendes tagok, akik évenként 
6 kor. (ha egy családból férfi és 
nő belép 9 kor.) összeget fizetnek 
a szövetség céljaira s munkaprog- 
rammja megvalósításában tevéke
nyen közreműködnek.

c) Segítő tagok, akik évenként 
legalább 2 kor. összeggel támogat
ják a szövetséget.

Tagokul beléphetnek a gyüleke
zetek. nő-, leány-, ifjúsági egyletek 
tetszés szerinti évi járulékkal.

A szövetség tagjaival való érint
kezés az időnként megjelenő ma
gyar és német nyelven kiadott szö
vetségi újság segélyével történik.

6. Mit tehetünk a Dunántúli 
Luther-Szövetségért ?

A Luther Szövetség nagy felada
tait meg kell értenünk, a magun
kévá kell tennünk és akkor belátjuk, 
hogy a Luther Szövetség nem 
idegen, nem közönyös minekünk, 
hanem az egyházunk és a mind
nyájunk javát szolgálja. A Luther 
Szövetséget szeretnünk kell!

Azután mutassuk meg szerete- 
tünket. Lépjünk be a Luther szö
vetség tagjai közé s vegyünk részt 
munkájában.

Buzdítsunk másokat is a belé
pésre ! Ismertessük meg egyházunk 
tagjaival a Luther Szövetséget s 
annak magasztos hivatását.

Legyünk rajta, hogy gyülekeze
tünk és ennek nőegylete szintén 
belépjen a Szövetségbe.

Vallásos, egyházias, becsületes 
életünkkel bizonyítsuk be, hogy 
nemcsak a tagsági dij lefizetése, ha
nem életünk és szivünk által is tagjai 
vagyunk annak a Luther Szövet
ségnek, mely evangélikus népünk 
anyagi és erkölcsi javaiért küzd és 
első meg utolsó célját abban keresi, 
hogy evangélikus egyházunk az Ur 
kegyelme által megerősödjék s di
adalmasan építhesse a földön az 
Isten szent országát!

+ +  H Í R E K .  +*-

A z  e g y h á z  kö rébő l .

„Jézus a sz ív e k b e n “
címmel új elbeszélés kötetem jelenik  
meg november hó közepére. Ára csak 
1 korona 20 fillér. Mintegy 800 előfi
zetőre volna szükségem, hogy a drága 
nyomtatási költség megtérüljön. Nagy 
a bizalmam, hogy a „Harangszó“ mé
lyen tisztelt olvasói között vannak any- 
nyian, kik szeretettel olvassák történe
teimet. S hiszem, hogy nem kell csa
lódnom bizalmamban s az ád buzdítást, 
lelkesedést a további munkára. Az elő
fizetési pénzek címemre (Körmend, 
Vasvármegye) küldendők.

Tisztelettel CS1TE KÁROLY.
Szives tudomásul. Szíves tudomására 

hozzuk a „Harangszó“ tisztelt előfizetőinek, 
hogy lapunk a mai számtól kezdve ismét 
hetenkint jelenik meg. Minhogy pedig a 
„Harangszó“ a szükséges mennyiségű pa
pirossal csak december végéig van ellátva 

*s minthogy heteken keresztül folyton hiába 
sürgettük és kértük a Papirközpontnál a 
jövő évre szükséges papiros kiutalását és 
megküldését, most pedig beláthatatlan idő
kön belül egyáltalán nem remélhetjük a 
papiros szállithatását, hogy január 1-ével 
a Harangszó és olvasóközönsége között az 
összeköttetés meg ne szakadjon, addig is, 
míg a szüséges papiros birtokába jutunk, 
a Harangszó heti 4 oldalon fog megjelenni.
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Reméljük, hogy mire 4 oldalnyi terjedelem
mel papirraktárunk elfogy, az'élet és a 
közlekedés Isten segítségével ismét a ren
des mederbe terelődött: a Harangszó ré
szére szükséges papiros megérkezett s mi 
újból a régi terjedelemben szólhatunk a 
„Harangszó“ buzgó, áldozatkész olvasó 
közönségéhez. Ennek szíves tudomásul 
vételét szeretettel kéri

a HARANGSZÓ
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Halálozások. Szentiványi Árpád v. b- 
t. t. a tiszai kerület felügyelője meghalt 
Sajógömörön. — Mally íren diakonissza 
Pozsonyban elhunyt. — D Dr. Lajciák 
János felső- és alsóbocabányai lelkész éle
tének 43-ik évében, Zatkalík Károly bánki 
lelkész neje 26-ik évében elhaitak. Áldott 
legyen emlékük.

Esküvő. Báró Solymossy Lajos leányát: 
Íriszt október 17-én vezette oltárhoz gróf 
Bödingen Miksa.

Választások A körmendi gyülekezet 
tanítójává Kováts József karakószörcsöki 
tanítót, a nyíregyházi gyülekezet, segédlel
készévé Walent Mártont választotta meg.

Lelkészavatás Banczik Oszkárt Geduly 
Henrik püspük lelkésszé avatta.

Szakvizsga. A pozsonyi theologián leg
utóbb négy theologus tett szakvizsgát: 
Horváth Sándor, Kolányi Iván, Krabulecz 
Iván és Páris Lajos.

Új nyomdavállalat. Dunántúl mellett 
megmozdult végre az ev. egyetemes egv- 
ház is Ev. nyomda és sajtóvállalat rész
vénytársaság címen most bocsátotta ki az 
alapítási tervezetét. E szerint kibocsátásra 
kerül 20.000 darab egyenkint 50 korona 
névértékű részvény. Az aláírás zárhatár
ideje január 31.

Itt említjük meg, hogy a dunántúli kér. 
nyomdarészvénytársaság alakuló közgyűlé
sét tekintettel a nehézkes közlekedési vi
szonyokra egyelőre elhalasztották.

Nyilvános nyugtázás Mesterháza ifjú
sága a hősi halált haltak emlékének meg
örökítése céljából jótékonycélu szinielőadást 
rendezett, amelyen az össses bevétel 1483 
korona volt. Felülfizettek a következők: 
Schrenk Herman 26, Mesterházy Ödönné 
15, dr. Mesterházy Ernő, Mesterházy Sán
dor, Hetyésy Antal, Erhardt József 10, 
Ments Ferenc és Terus, Sarang Erzsiké, 
Ments Lajos, Bakó István, Kövessv Ilona, 
dr. Saneved Frigyesné, Ments Józsefné, 
Seregély Margit, Kertész József, Csupor 
Sándor 5, Noszlopy Elekné, ifjú Kelemen 
János 6, Goldschmidt Kálmán, Kiss Ignác, 
ifj. Csupor Sándorné, Schiller Otília, Mes
terházy Gyula, Bakó Lajos, Perenyei kis
asszonyok 4, Ments Karolina, Bögöthy 
Linuska, Somogyi Károly 3, Németh Róza, 
Erőss István, Szanyi Lidia, Giczi József, 
Péterfi Bálint, Derdák János, Fazekas Sán
dor, Mojecz Márton, Mór Rózsika, Horváth 
Zsófia 2, Káronics Lajosné, Német János, 
Kiss Lajos, Rákli Péter 1 kor. Összesen 
felülfizéttek 200 koronát. A nemes célra 
történt felülfizetésért ezúttal is köszönetét 
mond a mesterházi ifjúság.

Az o r s z á g b ó l .
Halálozás. Ifj. gróf Tisza István spanyol 

betegségben, elhalt.
Tilos a szeszkimérés. A magyar nem

zeti tanács elrendelte, hogy további intéz
kedésig az egész ország területén szeszt 
kimérni nem szabad.

Meghoszabbitották a lejárt fölmenté
seket. A magyar hadügyminiszter rendelete 
értelmében az összes mostanában lejáró 
fölmentések és bevárási engedélyek érvé
nyét 1918. évi. dec. 31-ig meghoszabbitották.

A huszonegyedik gyermek. Rodus 
Erzsébetnek Monostoron most született a 
21-ik gyermeke. Tizennyolc állítólag élet
ben van.

Tízezer katonaié. A hadvezetőség 
10 000 katonalovat bocsát ingyen a magyar 
gazdák rendelkezésére.

Az ingatlan forgalmi bizottság m eg
szüntetése. Az előző kormányok alatt az 
Ingatlan forgalmi bizottság elé kellett ter
jeszteni minden újabb adás-vételt, amely 
sok szerződést megsemmisített, mikor ha- 
dimilliomosok, spekuláló bankok, vagy más 
megbízhatatlan elemek akarták a magyar 
földet maguknak megszerezni A mostani 
ezt az Ingatlan forgalmi bizottságot felosz
latta.

A győri ágyugyár hajógyára. A győri 
ágyugyár békeprogramját már elkészítette. 
A már megkezdett vasúti lokomotív gyár
táson kívül a gyár hajó gyártással is fog
lalkozni szándékozik.

Drágul az edény. Eddig is drága volt 
a zománcozott edény, most pedig egyszere 
6(Vo-ka! drágult meg

Tót ev lelkész Magyarország terü
leti épségéért. Gömörmegye rendkívüli 
ülésén Bancik Sámuel lelkész tót hivei 
nevében kijelentette, hogy a magyar haza 
édes gyermekeinek vallják magukat és 
visszautasítják a cseheknek azt a követe
lését, hogy a magyarországi tót megyék 
Csehországhoz c^atoltassanak.

A csendőrség. Minthogy különösen a 
I falusi lakosság körében a csendörség sze- 
j repéröl téves felfogás uralkodott, a hadiigy- 
! miniszter parancsban kiadta, hogy a csend- 
! őrség eddigi kötelességei és jogai válto- 
i zatlanul fenállanak
! Angol köszönet a magyaroknak. A

háború alatt az antant államok alattvalói 
sehol oly jó bánásmódban nem részesültek, 
mint Magyarországon. Ezt kifejezésre jut
tatták már a Budapesten élő angolok a kik 
köszönetüknek nyilatkozatban is kifejezést- 
adtak.

Milliós adomány a hazatérő katonák 
javára. A harctérről hazatérő katonák se
gítségére irányuló és kormányrendeletben 
is kifejezésre juttatott szándékok előmoz
dítása érdekében a Cukor gyárosok Orszá
gos Egyesülete mai ülésében Hirsch Albert 
dr. indítványára egyhangúlag elhatározta, 
hogy e célokra egy millió koronát bocsát 
a közélelmezési miniszter rendelkezésére.

Két vasúti szerencsétlenség. A Buda
pest—Pragerhofi-vonalon Zalaszentjakab 
állomáson, e hónap 3-ára forduló éjjelen 
kevéssel éjfél előtt borzalmas vasúti sze
rencsétlenség történt. A Budapest felől 
Pragerhof-felé haladó 204. számú gyors
vonat a Zalaszentjakab állomásra beérkező 
kórházvonatnak, mely szabad sínpárra akart 
éppen áthaladni, négy utolsó kocsiját el
ütötte és pozdorjává zúzta. A kórházvonat, 
mely november 1-én indult el Pólából, 
telve volt sebesült és beteg tengerész ka
tonákkal és orogz foglyokkal, a kik Pólába 
voltak kirendelve munkára. Á négy utolsó 
kocsiban legnagyobb részben az oroszok 
voltak elhelyezve. Szemtanuk állítása sze
rint a szerencsétlenségnek negyven halottja 
és mintegy nyolcvan súlyos és sok köny- 
nyebb sebesültje van. Pragerhofból Ma
gyarország felé tartott a déli vasút egyik

katonavonata, zsúfolva hazautazó katonák
kal. Alig ment tizenöt kilométert a vonat, 
amikor Pettaunál nyílt pályán az egyik 
zsúfolt kocsi tengelye eltört. Ez a vasúti 
kocsi hat másikkal együtt kisiklott és dara
bokra tört. A borzalmas katasztrófának több 
mint nyolcvan halottja van, valamennyien 
a frontról hazaérkező katonák. A sebesül
tek száma kétszáz.

Legújabb. A békedelegátusok Belgrád- 
ból elutaztak, miután a francia kormány 
velük a feltételeket megismertette. A fel
tételek bizony nagyon súlyosak. Reméljük 
azonban, hogy az antant vezetőségénél 
velünk szemben is az igazság és a méltá
nyosság lép előtérbe. — Itt említjük meg, 
hogy Wilson és kormánya a románok, úgy 
bel- mint külföldi mindennemű politikai 
és területi igényeit jogosnak elismerte.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Néger kiállítás Newjorkban. Newjork- 

ban legutóbb néger művészeti kiálitást 
rendeztek, mely az amerikai négerek mű
velődését, művészetét mutatta be igen ér
dekes megvilágításban.

Buzafeleslegek. Az egyesült államokban 
állítólag 400, Kanadában, Argentínában és 
Judiában 100—100, Ausztráliában 200 össze
sen 900 millió bushel a buzafelesleg. Ez a 
mennyiség 245 millió métermázsának felel 
meg.

Zsidó köztársaság. Londonban a na
pokban proklamálták a zsidó köztársaságot.

Németországban is mindegyre forróbb 
a hangulat. Kiel térparancsnokát megölték. 
A forradalmi mozgalom átterjedt Ham
burgra, Brémára, Lübeckre, Wilhelmsha- 
venre. Sőt a lapjelentések szerint Mün
chenben, Berlinben kikiáltották már a köz
társaságot. A császár és a trónörökös le
mondott.

Egy jómódú evangélikus család, 
gyermekek nincsenek, örökbe fo
gadna 11—15 éves protestáns fiu- 
vagy leánygyermeket. A cim Nagy 
Gyula, Mosonmegye, Halászi.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL  
együtt bérmentve szállít 6 kor. 
ellenében N agy  F eren cn é  

B a k on yszen tlá sz ló .
9—10.

W e l l is c h  Béla
könyvkiadóvállalata

SZ E N T G O T T H Á R D  (Vasinegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezet
O L V A S Ó -  ÉS  T A N K Ö N Y V E T
a nem magyar anyanyelvű ev. népiskolák 
IV., V. és VI osztályai számára. A soproni 
felső ev. egyházmegye megbízásából szer
kesztették : Krug Lajos, Laschober Gusztáv, 
Pós Lajos és Schrauf Endre tanítók. Ára 
2 kor. 40 fill.

Nyomatott Wel'ip h p<>la villámáén-iS i'rnv'mv^mr'-ti.Shan S ‘ímigo'9 arilnn.
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Felelős szerkesztő és kiadó :

S z a l a y  M i h á l y  Lovászpatona (Veszprém m.)
Társ szerkesztők: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla. |
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„Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek.“ 2. Thess. I. 3.

TARTALOM: Ligethi Béla: Korhadt tölgy én ek e ... (Vers.) — szm .: Hazatérő katonáinkhoz. — B. /.: Egy világitó torony vilá
gosság nélkül. — Történelmi idők. — Kiss Lajos: Imádság. (Vers.) — Hírek

Korhadt tölgy éneke...
Csak még egy tévedt sugarat 
Bocsáss felém te büszke nap 
S a korhadt fának levele 
Új virulással lesz tele!

Úgy álltam mint a ciprusok, 
Melyek közt csendes szél susog  
S ki tépett szívvel arra járt, 
Alattam nyughelyét talált!

De jött a vészes zivatar 
S m egtépte koronám hamar; 
Bántottak átkos zord fagyok  
Sm osttépett,korhadttönk vagyok!

A fáradt szivü idegen  
Alattam többé nem pihen 
S fészkét tar ágaimra már 
Nem rakja daloló madár!

Mégis e fájó éjen át 
Mégis várok valami csudát: 
Mosolygó, m eleg sugarat, 
Amelyből új Élet fakad!

LIGETHI BÉLA.

Hazatérő katonáinkhoz!
Százezrével jöttök fogságból, 

harctérről rátok váró, értetek 
aggódó szüléitek, testvéreitek, 
hitestársatok, gyermekeitek, ma- 

í  gyár véreitek közé. Sokan el
maradtak, idegenben porladnak, 
akik veletek együtt szakadtak el 
otthonuktól, hazájuktól. Sokat 
hiába várunk, sokat ezerszer el
siratunk, aki örökre hazatért, 
de nem közénk a magyar ha
zába.

Kegyelettel gondolunk azok
nak elomló porára, áldott em
lékére; szeretettel, áldással fo
gadunk titeket, akik életben 
térhettek vissza körénk annyi 
kimondhatatlan szenvedés után.

Másként szerettünk volna fo
gadni benneteket. Azt szeretnénk, 
ha a viszontlátás öröme össze
eshetnék a győzelem, vagy leg

alább a megnyugtató, hazánk 
jövőjét biztosító béke örömével. 
Ez azonban elvétetett tőlünk. 
Örömünk poharába keserű öröm
ként vegyül a győzelmes csaták 
szerencsétlen vége, sok remé
nyünk porba esése s a jövőért, 
hazánk épségéért való nehéz 
aggodalom és küzdelem.

De kétségbe nem esünk. Ami 
volt, elmúlt! Ne hátra, hanem 
előre nézzünk! Ne üljünk le 
tétlenül a múlton keseregni, ha
nem induljunk a jövőért dol
gozni és imádkozni. Okuljunk 
a múlton, rakjuk le a hibákat, 
amelyek vesztünket okozták, 
erősítsük és használjuk azokat 
a nemes erőket, amelyekkel 
nemzetünket a Gondviselés olyan 
bőven megáldotta.

Temessük el a múlttal külö
nösen a pártoskodást, ezt a vég
zetes magyar betegséget, mert
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történelmünk tanúsága szerint 
rendesen ez tette tönkre győ
zelmes harcainkat, ez fordította 
jó szerencsénket balszerencsére. 
Most is leginkább a beiső vi
szálynak köszönhetjük bukásun
kat. Nem elég, hogy az egész 
világ ellenségünk, még magunk 
is téptük, rontottuk magunkat 
és kezére játszottunk ellensége
inknek. Átok verte meg a ma
gyart, hogy ez soha össze nem 
tart! Bár lehetne ez a mondás 
örökre a múlté, ne jönne át 
velünk a jövőbe. Bár valósulna 
itt meg a hosszú harc után a 
kívánatos külső és belső béke, 
amelyet eddig nem tudtunk 
eléggé megbecsülni.

Illeszkedjetek bele ti is a meg
változott viszonyokba. Kerülje
tek mindent, ami a békét, ha
zánk és nemzetünk jövő fejlő
dését veszélyeztethetné. Becsül
jétek meg az édes otthont, 
amelynek melegét olyan sokáig 
nélkülöznötök kellett. Becsüljé
tek meg egyházatokat, amely 
családotokat, gyermekeiteket a 
templom és iskola által távol
létetekben vigasztalta, erősítette, 
Isten felé emelte. Nekik is ne
héz volt itthon a kereszt, de mi 
lett volna, ha közben-közoen a 
templomban le nem rakhatták 
volna terhüket és új erőt nem 
nyerhettek volna a keresztvise
lésre.

Azt se felejtsük el soha, hogy 
a béke is, országunk, népünk, 
családunk és a magunk bol
dogsága is csak úgy lehet igazi 
és állandó, ha az egyetlen biz
tos fundamentumon: az evan
géliumon épül. Aki ezt a szeg
letkövet kifelejti, vagy készakarva 
félrelöki építéséből, csak az 
összeomlásnak épít. Építsünk 
tehát az egyetlen biztos funda- 
mentomon! gzm

Amikor Luthertől azt kérdezték: Mit 
tenne, ha a császár száműzné, a pápa pe
dig kiátkozná. — azt felelte: „Ha a föld 
nem fogadna be, majd befogad az ég “.

Egy világító torony 
világosság nélkül.
Egy előkelőén kiállított és felszerelt 

francia kiránduló hajó indult el Mar- 
seilleből, hogy utasait Algirba vigye. 
Vidám kirándulókkal volt tele a hajó 
fedélzete, kik közül sokan még azok
nak a farsangi örömöknek hangula
tában • voltak, melyeket Párisban és 
Nizzában végig él veztek. Napszálltakor, 
mikor a hajó a Mallorka és Minorka 
szigetek veszélyes zátonyai felé köze
ledett. hirtelen nagy vihar kerekedett.
A kapitány, ismerve a veszélyt, megfe
szített figyelemmel kereste szemevei 
a világító torony útbaigazító sugarait. 
— Hiába, — egyetlen fénysugár sem 
világította meg a vihartól űzött, 
habzó hullámhegyeket. Hogyan? Ta
lán a lelkiismeretlen spanyol toronyőr 
elfelejtette kigyujtani a világosságot?
A kapitány borzadva gondolt azokra I 
a nem kis számú hajószerencsétlen- | 
ségekre, melyek ezen a veszélyes j 
helyen évenkint történni szoktak. — j 
A megretteni kapitánynak azonban ; 
nem volt ideje gondolkodni, mert a 
vihar üvöltésébe hirtelen egy mindent 
megrázó recscsenés hallatszott, — a 
haió a söiétben sziklazátonyra futott 
s rövid néhány perc múlva a tenger 
mélységébe sülyedt. Az utasok közül 
egyetlen egy menekült meg olyan 
formán, hogy egy magasra tornyo
sodó hullám egy sziklabarlangba 
dobta.

Íme mit ér egy világító torony 
világosság nélkül! És kivel lehet egy 
ilyen sötét tornyot összehasonlitani ? 
Azzal a keresztyénnel aki a maga 
világosságát elrejti, a maga hitét 
megtagadja, elaludni engedi, a ki a 
megfeszitett Krisztusról szóló bizony
ságtételt elhallgatja, a ki mulasztásá
val, hanyagságával másoknak vesz
tét okozza, a helyett, hogy felebarát- 
jainak az égi hajlékok felé vezető 
utón szavaival, életével útbaigazító 
világossága lenne!

Volksbote után B. /.

__________ HAKANQSZO.___________

Történelmi idők.
Magyarország független 

köztársaság.
Az országház kupolatermében nov. 

16-án kiáltották ki a magyar független 
köztársaságot. S ezzel a történelmi 
ténnyel Magyarország történetében 
egy uj fejezet kezdődik, uj idők kö
szöntének bennünket. Adja a jóságos 
Isten, hogy a magyar nép az uj
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államforma keretei között, az ő 'lán
goló szabadság- és hazaszeretetével 
végre megtalálja a maga boldogságát.

Az uj köztársasági államforma is 
azonban s ezt ne feledjük csak úgy 
lesz képes bennünket boldogítani, ha 
áz uj keretet, az egyedül boldogító 
tartalommal — a kötelességnek hű
séges, becsületes teljesítése abban a 
munkakörben, ahová bennünket az 
isteni gondviselés állított, — igyeke
zünk megtölteni. Fel tehát Magyar- 
ország sokat szenvedett népe a 
munkára, fogjunk végre össze, le
gyünk hívek mindhalálig, egyakarattal 
munkálkodjunk közre most saját ma
gunk és hazánk boldogulásán. Mert 
erre soha nagyobb szükség nem volt, 
mint napjainkban.

A köztársaság kikiáltását megelőzte 
a képviselőház s a főrendiház rövid 
utolsó ülése. A főrendiházban külö
nösen szép volt Wlasits Qyula elnök 
beszéde: »Ha a békekötés biztosítja 
a magyar állam területi egységét, 
akkor az ifjú Magyar köztársaságban, 
munkás polgárságával és hazafias 
munkásságával, belső testvéri egysé- 

| gével még öröm és bolgogság lesz 
élni — mondotta többek között.

Pont 11 órakor, ahogy a kormány 
I és a Nemzeti Tanács tagjai bevonultak 
. a kupola terembe és elhelyezkedtek 
, az emelvényen, kezdődött meg a 
i magyar nemzet életében a sorsdöntő 
i aktus. A megnyitót Hock János mon- 
: dotta. Utána Nagy Qyörgy előterjesz- 
| tette a tárgysorozatot, 
j Midőn előbb még okt. 31.-ét és 
í nov. 16.-át nemzeti ünneppé iktatták, 

Nagy Qyörgy felolvassa a Néphatá
rozati javaslatot, mely szerint Magyar- 
ország Nemzeti Tanácsa a nép aka
ratából a következő véghatározatot 
hozta:

I. cikk.
Magyarország minden más ország

tól független és önálló népköztársaság.
II. cikk.

A népköztársaság alkotmányát az 
uj választójog alapján sürgősen egy
behívandó alkotmányozó nemzetgyű
lés állapítja meg.

A magyar országgyűlés képviselő
háza és főrendiháza feloszlik és 
megszűnik.

III. cikk.
Addig, mig az alkotmányozó nem

zetgyűlés másként nem határoz, az 
állami főhatalmat Károlyi Mihály el
nöklete alatt álló népkormány gya- 
koro’ja a Nemzeti Tanács intéző bi
zottságának támogatásával.
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IV. cikk.
A népkormány alkosson sürgősen 

r.éptörvényekei:
1. Az általános, titkos, egyenlő, 

közvetlen és nőkre is kiterjedő nem
zetgyűlési, törvényhatósági és köz
ségi választójogról,

2. a sajtó szabadságáról,
3. a nép esküdtbiráskodásáról,
4. az egyesülés és gyülekezés 

szabadságáról,
5 a íöldmives népnek földhöz jut

tatásáról.
Ezeket a törvényeket léptesse a 

kormány sürgősen életbe és hajtsa 
végre.

V. cikk.
Az ezzel ellenkező törvényes in

tézkedés hatálya megszűnik, minden 
egyéb törvényes intézkedés hatályban 
marad.

Budapest, 1918. évi november 
hónap 16.

Hock János felszólalása után Ká
rolyi Mihály beszélt hosszabban, majd 
Kunfi miniszter, mire Hock az ülést 
berekesztette. A magyar köztársaság 
szikratáviratot küldött a világ összes 
népeihez, melyben közli a testvér né
pekkel, hogy a magyar népnek egyet
len vágya, hogy minden más néppel 
békében és testvéri szeretetben éljen.

A kupola teremben hozott határo
zatokat a képviselőház erkélyéről 
Bokányi hirdette ki a népnek.

Az uj köztársaságra a hüségesküt 
a miniszterelnökség épületében a 
kormány tagjainak kezébe elsőnek 
tette le Habsburg József, ki Károlyi 
üdvözlő szavaira a következőkben 
válaszolt: Szivem egész melegével 
köszönöm a miniszterelnök ur meleg 
és lelkesítő szavait. Higyjék el, ma
gyar szivem vitt erre a lépésre, az a 
magyar s z í v , amely utolsó dobbaná
sig csak ezért a hazáért, csak ezért 
a népért ver.

Imádság.
Eljöttünk házadba atyánk, jó Istenünk! 
Megfáradtán íme leborulunk!
Mert sújt a bánat, lever a bú, gond,
Az élet útja oly nehéz nekünk.
Ki vállainkra raktad a keresztet: 
Irigység... B osszú ... vérbe feresztett!... 
lóság... Szeretet . Igazság... Szállj le ránk! 
Buzgó imában kérünk jó Atyánk!

Eljö'tünk házadba Atyánk, jó Istenünk ! 
Nalad oly édes a pihenés.
Testünk naponta faradt a munkában,
De 1 lkünk Veled egyesülni kész.
Ha megjelensz nálam én Istenem,
Hogyha keblemben hordozhatlak é n :
Ez a világ mily más életében,
Szent ébredésnek bűvös ünnepén.

Eljöttünk házadba Atyánk, jó Istenünk! 
Viharhányatott, kemény harcosok.
Viruló ifjak . .  rózsás arcú lányok . . .  
Gyenge gyermek . . .  a g g : fö.di vándorok. 
Halld meg, miért lelkünk hőn esdekel, 
Szent templomodban légy hozzánk k özel; 
Teljesítsd be vágyunk, add meg reményünk; 
Magyar hazánkat óh tartsd meg minékünk.

Védjed, oltalmazd meg kis fészkünket 
Istenfélő család imája e z ;
Hozd vissza, jó Isten, kedvesinket!
Fájó szivünk értük így esedez.
Kik egykor téged velünk együtt áldtak,
Ne engedd prédául zord-kemény halálnak; 
Légy velük naponta, életüket védd meg, 
Hogy házadban újra áldhassanak Téged.

Szomorú ügyünkben Tehozzád fordulunk, 
Te jó, Te szent, Te végtelen Isten!
Ha te nem segítesz, ki segít meg minket, 
Ha csügged szívünk és reményünk nincs it- 
Rég leáldozott már békességünk napja, [ten. 
Virrasz fel Urunk új, vidám, szép tavaszra; 
Egymást megértés szerte e világon 
Mindenkit egyformán a szívünkbe zárjon.

Itt vagyunk házadban Atyánk, jó Istenünk ! 
A Te megfáradt munkás gyermekid, [zünk, 
Koronázd munkánkat, ha kezdünk, ha vég- 
Ne hagyjon cserben a rem én y ... a h it . . .  
Fehér bölcsőnktől sötét koporsónkig 
Éltünk napja hol kel és álászáll: 
Családunk... egyházunk... édes hazánk... 
Védd, oltalmazd, áldd meg óh jó Atyánk.

Amen. 
Kiss Lajos.
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® „ 30 szombat, Ezsaj. 34, 11—16.

+4 H Í R E K .  ++
A z e g y h á z  kö r é b ő l .  

„Jézus a sz ív e k b e n “
címmel új elbeszélés kötetem jelenik  
meg november hó közepére. Ára csak 
1 korona 20 fillér. Mintegy 800 előfi
zetőre volna szükségem, hogy a drága 
nyomtatási költség megtérüljön. Nagy 
a bizalmam, hogy a „Harangszó“ mé
lyen tisztelt olvasói között vannak any- 
nyian, kik szeretettel olvassák történe
teimet. S hiszem, hogy nem kell csa
lódnom bizalmamban s az ád buzdítást, 
lelkesedést a további munkára. Az elő
fizetési pénzek címemre (Körmend, 
Vasvármegye) küldendők.

Tisztelettel CSITE KÁROLY.
Halálozás. Rell Samu, a teszéri gyüle

kezet nem rég nyugalomba vonult lelkésze, 
48 évi lelkészkedés után elhunyt.

- Lángos Lajos póniki lelkész 28 éves 
korában, Sárkány Emil ny. lelkész neje 
Placskó Paula 66 éves korában, Rösch 
Frigyes neje Reguly Margit, Kiss Samu 
nagybarátujfalui lelkész r.eje Madár Jolánka

231

35 éves korában elhaltak. A minden vigasz
talásnak istene legyen vigaszul a tört ke
mények omladéka felett kesergőknek. Az 
elhunytak emléke pedig örökké áldott!

Protestáns kormánybiztos. A kormány 
a protestáns egyházak jogos érdekeinek 
megvédésére kormánybiztossá kinevezte 
Dr. Kováts István budapesti theol. akad. 
tanárt.

Kitüntetett tanítók. A vallás és közokt. 
miniszter Brunner János mencséri, Cseri 
Ferenc gércei, Hammer Gyula kőszegi, 
Karner József drumolyi, Klein József ro- 
honci, Leyrer János edeházi és Rechling 
Samu nagyszentmihályi tanítókat 40 évi 
szolgálatukért díszéremmel tüntette ki.

A reformáció emlékünnepe. Október 
31-ét ez évben is mindenütt hálaadó isten
tiszteletek, ünnepségek keretében ünnepel
ték meg gyülekezeteink. Különösen párat
lanul szép ünnepélyt rendezett a pécsi 
egyház. Az értékes program kiemelő pont
ját Payr Sándor soproni tanár „A refor
máció hatása a magyar nemzet életében“ 

, című munkája képezte, melyet a szerző 
gyengélkedése következtében, ki személye
sen meg nem jelenhetett Baldauf Gusztáv 
lelkész olvasott fel.

Alapítvány Németh Rozália nagysimonyi 
lakos a pécsi ev. egyháznak fentartási célra 
200 K örök alapítványt tett. E nemes szívre 
való áldozatkészségével Németh Rozália a 
pécsi egyháznak időtlen időkig közbecsü- 
lésben részesülő tagja lesz. Szebben alig 
örökítheti meg valaki nevét az egyházban, 
mint ily szép lettel.

Az o r s z á g b ó l .
Nem szabad burgonyát szeszterm e

lésre használni. A minisztérium az 1918. 
évi termésű burgonyának és tengerinek 
szesszé való földolgozását, illetve az árpá
nak szesztermeléshez való fölhasználását 
eltiltotta és fölhatalmazta a közélelmezési 
minisztert, hogy a szeszfőzdékben e célra 
visszatartott termést a közellátás céljaira 
használja föl.

A hadisegélyek kifizetése. A hadügy
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőig  
elrendelte, hogy a hadbavonultak hozzátar
tozóinak megállapított hadisegélyét novem
berre és decemberre fizessék ki még akkor 
is, ha a hadbavonult már visszaérkezett 
állandó tartózkodási helyére.

Munkát kaphatnak a katonák. A 
magyar államvasutak igazgatósága falraga
szokon adja értésére a hazatérő katonáknak, 
hogy nagy tömeg munkásra van szüksége. 
Az államvasut felszólít minden katonát, aki 
dolgozni akar és munkát akar vállalni, 
hogy jelentkezzék az államvasutak műhely- 
főnökségénél.

Szigorú büntetés az árdrágításért.
Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság 
elnöke elrendelte, hogy az árvizsgáló bi
zottságok a mostani átmenet idején szigo
rúan kezeljék azokat, akik most árdrágítást 
követnek el.

Élelmicíkkek szállítása. A közélelme
zési miniszter rendelete folytán szállítási 
igazolvány nélkül lehet Magyarország terü
letén szállítani a következő élelmiszereket: 
sajt- és vajnemüek, élő- és leölt baromfi, 
libazsír, élő- vagy leölt vad, mézet, méz
viaszt, mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, 
diót, savanyított káposztát, gyümölcsízt, 
bármilyen konzervet, csupán gabonanemü- 
eket nem. Szállítási igazolvány ezentúl csak 
Fiúméba, Horvát-Szlavonországba, Ausztri-



2 32. HARANGSZü. 1916. november 24.

ába, vagy általában az ország határán kívül 
levő helyekre szükséges Az utasok ezentúl 
sem vihetnek ki az országhatáron túl 
élelmiszert kézipodgyászukban, benn Ma
gyarországban ezentúl nem fogják az utasok 
podgyászának tartalmát ellenőrizni.

A vasúti forgalom  korlátozása A 
vonatok túlzsúfoltsága miatt szigorú rend
szabályokra van szükség. A mostani körül
mények között alig lehet fenntartani a 
közlekedést, ezért nagymértékben korlátozni 
fogják, esetleg egészen megszüntetik a 
személyforgalmat

Tilos értékeket kivinni az országból.
A kormány rendeletileg eltiltotta, hogy 
Magyarország területéről bármely kötvényt, 
részvényt, takarékbetéti könyvet, csekket, 
bármilyen értékpapírt, pénzt, vagy ékszert 
lehessen más országba, vagy a pénzügy- 
miniszter által rendeletileg eltiltott helyre 
vinni.

A posztó és bőrgyárak nem dolgoznak  
többé a hadsereg részére. A hadügy- 
miniszteri államtitkár utasítja a textil- és 
bőrgyárakat, hogy a hadsereg részére 
készített cikkeket a Népruházati Bizottság 
rendelkezése szerint a polgárság részére 
szállítsa le és lehetőleg nyomban térjenek 
át a polgári fogyasztásra szánt cikkek 
gyártására.

Hadsereg, nem zetőrség és polgárőr
ség. A hadügyminiszter rendeletet adott 
ki, amely három fontos intézkedést tartal
maz, megszervezi a hadsereget, a nemzet
őrséget és a polgárőrséget. A hadsereg az 
öt legfiatalabb évfolyam, vagyis az 1896., 
1897., 1898., 1899 és 1900. években szü
letettekből, rövid katonai szolgálatra, ezek 
visszatartása, illetve behívása útján fog 
alakulni. A kormány kötelességének tartja, 
a birtokpolitika megvalósítása alkalmával, 
vagy állami alkalmazásokkal háláját első
sorban is ezekkel szemben leróni. Azokkal 
szemben azonban, akik ebbeli kötelességük
ről megfelejtkeznek, a törvény teljes szigo
rával fog eljárni. A rendelet fölhív minden
kit, hogy társadalom körében ezen rendelet 
végrehajtását ellenőrizze, a bevonulásra 
kötelezetteket fölvilágosítsa és a visszaélő
ket bejelentse. A fönti évfolyamú minden 
közkatona és őrvezető a továbbszolgálati idő 
alatt, szolgálatba lépése napjától kezdve, 
az elhelyezésen és élelmezésen kivül, a 
napi zsoldot is beleértve, napi tiz koronától 
tizenhat koronáig terjedő illetményben ré
szesül. — A nemzetőrség önként jelentke
zőkből áll, ezeknek szolgálati kötelezettsége 
a beálló szükséghez képest, néhány hó
napra terjed. Hivatása a veszélyeztetett 
rend föntartása. Díjazásuk ugyanaz, mint 
a föntemlített hadseregé. — A polgárőrség 
szintén önként jelentkezőkből áll, ezek ren
des napi munkájuk mellett községük védel
mét Szolgálják. Díjazásuk nincs.

A köztársaság katonája nevét viseli 
a hadügyminiszter rendelete értelmében 
ezután minden a magyar köztársaság szol
gálatában álló katona.

Az űj hadügyminiszter Linder helyébe 
Bartha Albert lett.

Szerbek, csehek, előnyomulása. Úgy
a szerbek mint a csehek folytatják elő
nyomulásukat. Az előbbiek bevonultak már 
Pécsre.

A fegyverszüneti szerződést, melynek 
tárgyalásai kínosak és megszégyenítőek 
voltak, mindkét részről aláírták.

Aradon Jászi miniszter tárgyalt a ro
mán vezetőkkel eddig minden eredmény 
nélküi. A románok 32 vármegyét követel
nek maguknak.

Vérengzésekről, rombolásokról, rablá
sokról hallani innen is, onnan is még min
dig. Szomorú jelenségek ezek, melyek e 
komoly időkben nagy éretlenségről tesznek 
tanúságot. Itt említjük meg, hogy a kormány 
rendelet szerint az olyan katona, aki rabol, 
puszii', lop, nem részesül földben.

Muszáj n evetn i! „Újvári telefonál“ a 
címe annak a legújabb kétoldalú tréfás 
hanglemeznek, melyet Újvári Károly adott 
elő. Ezen a hanglemezen a kitűnő komi
kus fölülmúlta önmagát, olyant nyújtott, 
amely e lemezhez fűzött óriási várakozást 
teljes mértékben igazolja, szóval a legjobb 
hanglemez-produkciót A lemez pénzért 
nem kapható, csupán 6 darab lejátszott 
öreg lemezért szállítja WÁGNER „Hang
szernagyáruház“ Budapest, József-körut 15.

A n a g y  v i l á g b ó l .

— Uj időszám ítás Oroszországban.
Oroszországban azt tervezik, hogy a for
radalom évfordulóját teszik meg az év 
kezdőnapjának, tehát a legközelebbi újév 
napját nov. 6-ára tűzik ki. — Tervezik azt 
is, hogy a vasárnap egyházi jellegét meg
szüntetik és egy más napot jelölnek ki 
pihenőnapnak.

Németország is megkötötte a fegyver- 
szünetet. A feltételek itt is bizony nagyon 
kemények, azért most a német kormány 
egy felhívással fordult az egész világhoz, 
melyben kéri, hogy nyújtsanak neki segéd
kezet, mert különben Németország éhen 
hal. Vilmos, a németek volt császára a 
trónörökössel Hollandiába menekült.

A forradalm i láz, mely tőlünk s Né
metországból végezetre átcsapott ellensé
geinkhez, megbontotta állítólag az olasz, 
angol és francia csapatokat is. Svájcban is  
igen komoly a helyzet, nemkülönben Svéd- 
és Norvégországban. Spanyolországban is 
kormányválság van.

Hivatalos és közérdekű hirdetés 
dija minden szó 6 fillér, magán
hirdetéseknél 10 fillér. Egy V* oldal 
egyszeri hirdetés ritka betűkkel 
12 korona. 3-szori hirdetésnél 10 
°/o engedmény.

Hosszabb névsort csak olyan 
egyházból közlünk, ahol nagyobb 
számú előfizetőnk van és egy-egy 
név dija 6 fillér.

A hirdetési dij KÖRMEND-re 
küldendő.

Egy jómódú evangélikus család, 
gyermekek nincsenek, örökbe fo
gadna II—15 éves protestáns fiu- 
vagy leánygyermeket. A cim Nagy 
Gyula, Mosonmegye, Halászi.

D U N Á N T Ú L I  szakács- 
könyvet PÓTFÜZETTEL  
együtt bérmentve szállít 6 kor. 
ellenében N a g y  F eren cn é  
Sárvár. 10- 10.

Muszáj nevetni I

Újvári telefonál
a címe annak a legújabb tréfás, két
oldalú hanglemeznek, melyet Újvári, 
a közkedvelt magyar éneklő komi
kus a Télikertből ad elő. Hogy ez 

a kiváló,
népszerű komikus

az ő csodás tehetségével milyen 
elsőrangút produkál, azt a most 
megjelent lemezen a legfényesebben 

igazolja. E lemez
pénzért nem kapható,

hanem csupán hat darab használt, 
lejátszott lemez ellenében, kizáróla

gos joggal

Nvr>matr>if WelüRch Bála .iiUmii^einä könyvnyomdájában Szentgo*thárdnn.

=■:--  ------------ ------
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TARTALOM: Imrék Samu: Boldogok, akik sírnak... Négy éve.T. Ne félj kicsiny sereg! (Versek.) — szm .: |ön-e csakugyan az 
eljövendő? — Biztosítsuk alapítványainkat. — A Nemzeti Tanács kiáltványa. — A katonaló sorsa. — Hírek. — Persely

Boldogok, akik s írnak ..
Siralom életünk, sírva fekszünk, kelünk, 
Folyton csak borongós, ködfátyolos

[egünk;
A szivünk vérezik, a lelkünk meg sajog, 
Egyre-másra érnek e földön a bajok.

S e nehéz életben, búban, szenvedésben, 
Mint madár fészkénél, párjával meg-

[lebben,
, aJÖrömet keltve szól a Krisztus lágy szava: 

Boldogok a sírók, övék ég  vigasza !

Í *

Négy é v e . . .

Négy éve dühöng már a rémes, vad vihar, 
Négy éve, hogy szívünk megszakadni

[akar,

Í Hosszú, négy esztendő csupa gyász,
[siralom,

. . .  Az egész nagy világ egy sötét sir-
[halom.

Szentséges, nagy Isten ! meddig tart 
[még e vész?  

Mikor tér e földre vissza a józan ész?

I Fényes egeidből dörögd le már szavad: 
Emberek! elég v o lt ! — gyilkolni nem

[szabad! ;

Ne fé lj k ics iny sereg!
Siralom völgyében sóhajtoz a lelkünk, 
Négy hosszú éve már, örömünk hogy

[eltűn t;
Beborult fölöttünk tán végleg a szép-ég,
— Irgalmas nagy Isten! örömünk lesz-e

[még ? . . .

És íme egyszerre megzendül szent sza
bad,

Keresztül harsogja a véres harcokat, 
Száll hegyen és vö lgyön : „Ne félj ki

csiny se r e g !“
— S bánatunk eloszlik, szívünk nem

[kesereg.
IMRÉK SAMU.

Jön-e csakugyan  
az eljövendő?

A háború alatt mintha nem jött, 
hanem végleg eltűnt volna a világból 
a békességes, alázatos ádventi király. 
Sőt mintha most a béke küszöbén is 
üres szó volna az ő eljövetele. Be
szélnek örök békéről, nepek egyetér
téséről, politikai,' gazdasági békéről, 
csak Krisztus békességéről nem. So

kan a béke építői közül nem is akar
nak Krisztusról tudni; mintha már 
nein ő volna az eljövendő, hanem 
más megváltóktól kellene a szabadu
lást és békességet várnunk.

Pedig az egész történelem az ő 
; folytonos jöveteléről tanúskodik. A 

népek fejlődésében hol élesebben, hol 
elmosódottabban ott van lába nyoma 
mindenütt. Ahol csak nemesebb fel
lángolás, emelkedetebb gondolkodás,

I tisztább vágy, emberségesebb törvény, 
igazságosabb rend után való törekvés 

j jelentkezett: mindenütt rá mutatha
tunk : itt Krisztus ment el, itt ő járt 
az emberek között. Az ő lelke gyúj
totta, tisztította meg a sziveket, vá
gyakat, törekvéseket és az ő lehellete 
teremtett új életet.

Nagy események, nagy alkalmak 
i idején nagyobb mértékben éreztette ő 

is a világba lépését. Az ilyen jöve
telei úgy kiváltak folytonos jövetelé
ből, mint az a hozsánnás bevonulás 

í többi jeruzsálemi utjai közül. Ilyen 
rendkívüli alkalom volt a keresztyén 
egyház megszületése, a reformáció s 
a francia forradalom nyomában tá
madt szabadságharcok. Ilyenkor meg-
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rendült az út, amelyen elhaladt, 
megrendült a ház, amelybe tüzes 
leikével leszállóit, megrendült a s z í v , 
amelybe belépett, megrendültek az 
országok, nemzetek, amelyek között 
megjelent. Ilyenkor új idők szele járta 
át a világot s az a szél az ő lelké
nek szárnycsapásaitól származott. 
Ilyenkor mérföldes lépésekkel haladt 
előbbre a világ s benne Krisztus 
eszméi, igazságai jutottak nagy mér
tékben diadalra. Minden rendkívüli 
idő rendkívüli erővel hirdeti Krisztus 
szavait: »Bízzatok, én meggyőztem a 
világot !«Nem a világé, nem a másé, 
egyedül az övé a győzelem, ö  lép 
be mindig nagyobb hatással és győ
zelemmel a világba.

Ez a törvény, ez az öröktől fogva 
megállapított isteni terv most sem 
hazudtolhatja meg magát. Sőt még 
nagyobb mértékben kell érvényesülnie, 
mert soha ilyen nagy alkalom, soha 
ilyen sok népre, szinte az egész vi
lágra kiterjedő nagy események nem 
történtek és soha ennyi szívben, 
ennyi országban, ennyi társadalmi 
intézményben akkora megrendülések, 
ilyen alapos megrázkódtatások nem 
mentek végbe.

Valóban Krisztus jöveteléről tanús
kodik a mai idő is és ezt az utánunk 
élő korok még tisztábban meg tudják 
majd állapítani. Nem ő nem jött a 
háború előtt és a háború alatt, ha
nem mi torlaszoltuk el útját bűneink
kel, Még igy gyűlöletbe, vérbe, kí
nokba merülve is ott láttuk őt járni 
az egymást marcangoló népek között. 
Ahol a vér között is a szeretetnek 
egy-egy virága fakadt, ahol a védtelen 
lakosságban, a fogságba esett kato
nákban nem az ellenséget, hanem a 
szerencséiig embert látták s ahol az 
ellenség sebesültjeit is rendszeresen 
gyógyították : ott mindenütt Krisztus 
járt a maga könyörülő, megbocsátó 
szeretetével. Ez pedig ebben a há
borúban sokkal nagyobb mértékben 
mutatkozott, mint azelőtt bármelyik
ben, tehát ma minden bűn mellett is 
jobb, szelidebb, Krisztus hatásától 
gazdagabb a világ.

Ó ember és ember között a bé
kességet akarta, harcot csak a bűn 
ellen indított s mivel a békességet 
nem tudta a világ megbecsülni, vi
lágháborúnak kellett megtanítani a 
béke megbecsülésére s a háborúk 
kerülésére. így jött Krisztus a vér
zivataron keresztül is. így győzte meg 
ismét a világot. így fordította jóra, 
amit az emberek gonoszul gondoltak.

Ö jön a forradalmi átalakulásban 
is. Ö jön meg azok által is akik

vele minden közösséget megtagadnak. I 
Ami valóban nagy eszme és igazság I 
van tanításukban: mind Krisztustól I 
kölcsönözték. Ami nem tőle való, 
nem is lesz maradandó, hanem mint 
az iszap fog lassanként elmaradozni.

Krisztus hirdette legelőször, hogy 
közös atyánk van, amiből magától 
következik, hogy mint testvéreket 
egyenlő jog, egyenlő igazság, egyenlő 
szabadság, egyenlő boldogulási fölté
telek illetnek bennünket. Ő Ítélte el 
legélesebben a dologtalan, csak lako- 
mázó dúsgazdag és elhagyatott Lázár 
közti különbséget. Ő kívánta, hogy 
az elsőséget nem az uralkodásban, 
hanem a másokért való szolgálatban 
kell keresni. Az ő nyomán valósította 
meg a reformáció a maga egyházain 
belül a demokráciát, amely meg 
adja minden egyháznak az önrendel
kezési jogot, minden egyháztagnak 
az általános egyenlő szavazati jogot 
és művelődési lehetőséget. Csak saj
nálni lehet, hogy százados elnyoma
tása és a hitközöny terjedése miatt 
nem tudta mindezt a társadalmi és 
állami életbe rendes fejlődés utján 
nagyobb mértékben átvinni.

Krisztus jövetelét érzi bizonyos 
mértékben a katholikus egyház is. 
Nemcsak a kivül állók, hanem már 
az alsó papság is követelni kezdi a 
püspöki és szerzetesi javak kisajátí
tását, az evangéliómi egyszerűséget, 
a papnőtlenség eltörlését és egyéb 

! korszerű reformokat.
Hoz ez az átalakulás sok nehézsé

get, sok megpróbáltatást nagy meg
rázkódtatást egyházunknak is, de 
megnyugtat bennünket az a tudat, 
hogy mindenen keresztül Krisztus jön 
a világba s az egész világ akarva, 
nem akarva, hittel, vagy hitetlenül 
nagy lépéssel halad az egy akol és 
egy pásztor felé. szm.

Biztosítsuk alapít
ványainkat.

Áldozatkész híveink a múltban is, 
a jelenben is sok alapítványt tettek 
és tesznek gyülekezeteink javára, 
amelyekkel a maguk, vagy elhunyt 
családtagjaik nevét akarják megörö
kíteni és gyülekezetük jövőjét kíván
ják biztosítani.

Azokat az alapítványokat, amelyek 
iskolai, vagy általában egyházfentar- 
tási célt szolgálnak, egészben, vagy 
részben az elidegenítés veszedelme 
fenyegeti, amennyiben csak idő kér
dése iskoláink államosítása s amint 
iskoláink, tanítólakjaink és tanítói

földjeink az állam birtokába kerülnek, 
velük együtt mennek iskolai célra 
tett alapítványaink s azoknak bizo
nyos része is, amelyek általában 
egyházfentartási célra tétettek, mert 
az iskolát is az egyház tartja fenn, 
tehát az ilyen alapítvány kamatainak 
egy része az iskolát illeti.

Megtörténhetik tehát, hogy az 
alapítványokat az állam megfelezi, 
hogy a tőkének fele továbbra is az 
iskola javára kamatozzék. Ez ellen 
nem is igen tiltakozhatunk.

Hogy mégis megmentsük, ami 
megmenthető és az alapítványtevők 
szándékán csorba ne essék, mert vi
lágos, hogy ők az egész alapítványt 
gyülekezetüknek szánták és ott akar
ják nevüket, vagy családtagjaik nevét 
megőriztetni: a még élő alapítvá- 
nyozók készítsenek aláírásukkal uj 
alapító levelet s vegyék bele ezt a 
záradékot: »Ha pedig az egyházkö
zség iskolája idővel más jellegűvé vál
nék, az alapítvány tőkéje és kamatai eli
degeníthetetlenül egészben a . . . .  i 
ág h. ev. egyházközséget illetik« és 
kössék ki, hogy azután a kamatok 
vagy csupán ág. h. ev. hitoktatásban 
részesülő iskolás gyermekek segélye
zésére, vagy kántori fizetésre, vagy 
más tisztán egyházi célra szolgálnak.

Mivel pedig ez az ügy nemcsak 
az alapítványtevőket, hanem a gyü
lekezetek minden tagját legközelebbről 
érdekli, hívják fel rá olvasóink gyü
lekezetük vezetőinek és alapítvány
tevőinek figyelmét és késlekedés nél
kül tegyék meg, amit tehetnek ala
pítványaik biztosítására.

A Nemzeti Tanács 
kiáltványa.

A Nemzeti Tanács a következő 
felhívást bocsátotta k i:

Mindenkihez!
1. Az állam senkit el nem tarthat, 

aki nem dolgozik. Állami eltartásra 
csak az árváknak, öregeknek és rok
kantaknak van igényük.

2. A társadalmi élet alapja a munka 
és a csere. A népállam föladata, 
hogy a munkát és cserét szabályozza, 
mindenkit hozzájuttasson a neki való 
munkához és minden dolgozó embert 
hozzájuttasson munkája teljes egyen- 
értékéhez.

3. A jogfosztás, az elnyomás és a 
kizsákmányolás államát nem lehet 
egy-két nap alatt jogállammá és nép
állammá átalakítani. Ha hosszú esz
tendőkig el tudtuk tűrni az elnyoma-
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tást és kizsákmányolást, legyen hozzá 
erkölcsi erőnk, hogy az átmeneti időt 
türelemmel és bizalommal kitartsuk.

4. Az állam ma rettenetes helyzet
ben van. A négyéves bűnös háború 
fölemésztette az állami vagyont, föl
emésztette egész nyersanyagkészle
tünket, elkoptatta vasutainkat, tönkre
tette minden közüzemünket, elpusztí
totta nemzetközi összeköttetéseinket, 
megbénította egész közigazgatásunkat 
és kiirtotta munkaerőnk javát. Az 
országot éhínség fenyegeti, vasutain
kat a megállás veszedelme, egész 
gazdasági életünket az összeomlás.

5. Hogyan lehet ezeket a vesze
delmeket elhárítani ? Mindenekelőtt 
dolgozni, dolgozni! Mindenki azon a 
helyen, a hol van, dolgozzék kettős 
erővel, mert különben megáll és föl- 
bomlik minden. Dolgozzunk, mert 
hiszen most már a jog és igazság 
népállamáért dolgozunk.

6. A kormány első cselekedete az 
volt, hogy véget vetett az országot 
gyilkoló háborúnak és megkötötte a 
külső békét. De a külső béke áldá
sai csak akkor érvényesülhetnek, ha 
béke van idebent is. Ne tűrjük tehát, 
hogy idebent bárki is megzavarja a 
békét, rendet és nyugalmat.

7. Mi kell a belső békéhez? Min
denek előtt fegyelem. Ha tudtunk en
gedelmeskedni az elnymó és kizsák
mányoló kormányoknak, ha tudtunk 
engedelmeskedni azoknak a kormá
nyoknak. amelyek százezer számra 
küldték halálba testvéreinket, tudjunk 
engedelmeskedni a mai kormánynak, 
mely a mi bizalmunkból ül a helyén 
s amely éjjel-nappal azon dolgozik, 
hogy Magyarországon rendet, békét, 
szabadságot, jólétet teremtsen. Kis 
hibák miatt ne elégedetlenkedjünk, 
gondoljuk meg, hogy az elmúlt kor
mányok bűneit évtizedekig néztük 
béketüréssel és hogy az átalakítás 
nem történhetik meg néhány hét alatt. 
Hallgattassuk el a bujtogatókat, amíg 
az országot halálos veszedelmek fe
nyegetik.

8. Az egész ország a háború ál
dozata. A négy évet átszenvedett 
katonáinkon az ország segíteni fog, 
de csak akkor segíthet rajtuk, ha ka
tonáink segítenek az országot meg
menteni.

9. Ha az ország összeomlik, ez 
senkinek se használ, mindenkinek 
csak árt. Ez a fölfordulás éhínséget, 
rablást, gyújtogatást, fosztogatást je
lent. Mindenkinek van anyja, felesége, 
gyerekei, testvérei, az ő életükre vi
gyáz, aki a rendre vigyáz és aki szor
galmasan dolgozik.

10. Dolgozzunk, tartsunk rendet, 
legyünk türelemmel, mentsük meg 
Magyarországot. Éljen a szabad ma
gyar népköztársaság!

Magyar Nemzeti Tanács.

Ha a fecske levert fészkét ismét 
újra és újra tudja rakni s legfeljebb 
az üldözésen okulva más eresz alatt 
keres védelmet: rommá dőlt életterve, 
vagy vesztett vagyona mellett miért 
csüggedne el éppen az ember, ki 
egyedül bir értelemmel s egyedül hisz 
a gondviselésben ?

Br. Kemény Zs. regényíró.

A katonaló sorsa.
Milyen szép legendákat. lehet ol

vasni a katonalóról, a mely érti a 
trombitaszót, a gazdája beszédét és 
hű, 0 in t a kutya. Hány képen látható 
megörökitve, mint a katonaló meg
ható ragaszkodásának bizonyítéka, a 
haldokló huszár, a ki mellett hűsé
gesen őrködik magáramaradt lova!
És ebben a háborúban hányszor 
emlegették, mekkora munkát végeznek 
a katonalovak, a forspontok és mi
lyen szépen gondoskodnak ezekről a 
a derék állatokról. Tessék ezek után 
elolvasni a Zala cimü újság követ
kező hírét:

A nagykanizsai utcákon tegnap és 
az elmúlt két éjszakán csoportostul 
száguldoztak le és föl a gazdátlan 
lovak. A szegény harctéri állat már 
ingyen sem kell, mert mindenki el
látta magát annyi lóval, a mennyit 
el tud tartani. A katonaságnak nincs 
elegendő szénája, zabja s az éhes 
állatok a fák kérgét és a havat eszik. 
Körülbelül harminc lovat a kínzó 
éhség bekényszeritett a városháza 
udvarára, ahol egy-kettőre fölfaltak 
néhány vesszőkosarat, aztán körülvet
tek egy hivatalszolgát, hogy az moz
dulni se tudott közöttük. Nem bán
tották az embert, csak néztek rá nagy, 
fekete, kérő, nedves szemmel, hogy 
szinte látta az ember a hangtalan 
kérést:

— Ember, te nagy, hatalmas, jó 
vagy, segíts rajtunk!

Égy ló fölment a rendőrkapitány
ság első emeletére. Ezt is az éhség 
hajtotta föl a lépcsőkön. A nagy, a 
hatalmas, a jó emberek azonban nem 
segítettek a szerencsétlen állatokon s 
azok közül több az utcán fordult föl 
éhen. Az embernek a szive majd 
meghasadt, a mikor az éjszaka látta 
az elcsigázott, éhségkinozta lovakat 

i szomorúan, reménytelenséggel okos I 
szemükben az utcákon barangolni. I

Egyik-másik nyitott kapun még be
mentek, de hamarosan visszafordul
tak ; bele-beleharaptak a kerítések 
fájába, aztán tovább vánszorogtak. 
Nem akadt okos ember, hatóság, a 
mely egv-kétnapi eleséget kieszközölt 
volna számukra; nem akadt hatóság, 
a mely gondoskodott volna, hogy a 
lovakat tovább szállítsák, olyan he
lyekre, a hol viszont a mezei munka 
is késik a lóhiány miatt. Nem gon
dolt senki a jelentős nemzeti vagyon 
megmentésére. Jó emberek, derék 
hatóságok, könyörüljetek meg a sze
rencsétlen lovakon. Ha mást nem 
tudtok tenni, bunkóztassátok le őket.

Sok legenda szertefoszlott ebben a 
háborúban, köztük a katonaló legen
dája is.

+«- H Í R E K .  -H
A z e g y h á z  kö r é b ő l .

KÉRELEVt. A hátrálékos előfizetőket 
tisztelettel kérjük, hogy a „Harangszó“- 
val szemben fennáló kötelezettségüknek  
haladéktalanul eleget tenni szívesked
jenek.

Halálozások. Rónay Pál ev. tanító neje 
szül. Csérv Zsuzsánna életének 63-dik, 
boldog házasságának 44-dik évében Som- 
lószőllösön elhalt. A megboldogultban töb
bek között Rónay Gyula uraiujfalui lelkész 
édes anyját siratja. Legyen az elhunyt 
emléke áldott.

Jakab Iván, suri lelkész október 30-án 
rövid szenvedés után meghalt. Mint oly 
sokan, ö is a spanyol járványnak esett 
áldozatául. Jakab Iván pápai születésű volt. 
Korai halálát özvegy édesanyja, neje és 
apró árvák siratják. Nyugodjék békében.

Apostolkodó egyháztagok. Ma, mikor 
mindenfelé a közöny és hitetlenség nehezül 
a szivekre, egymás után támadnak önkéntes 
munkások, akik felveszik a küzdelmet 
Krisztus ügyéért és templomtól, iskolától 
távol levő hitrokonaikat hitükben, kitartá
sukban erősítik. Így tesz egyik Dunántúli 
szórványunkban egy takarékpénztári tiszt
viselő hitbuzgó neje, aki a községükben 
levő 10 evang. családot összetartja, erősíti, 
s vallásos olvasmányokkal köti őket egy
házunkhoz.

Legutóbb a Luthernaptárt rendelte meg 
valamennyi család számára és azon van, 
hogy a Harangszó is lehetőleg mindegyik 
családhoz járjon.

Munkáját már eddig is szép siker koro
názta. Sok ilyen egyháztag kellene a mi 
lagymatag, közönybe merült egyházunknak, 
így valósulna még az egyetemes papság 
elve, ha mindenki Istentől elhívott papnak 
érezné magát és szavával, életével építené 
embertársait. Mért nem becsüli meg minden 
keresztyén ezt az elhivatását ? !

Értesítés a „Luther Naptár“ ügyében. 
Tisztelettel tudatjuk, hogy az 1919-ik évi 
.Luther Naptárinak szállítása a legnagyobb 
sajnálatunkra megakadt, mert a postán 
csomagot jelenleg nem vesznek fel. Mihelyt 
lehetséges lesz, a szállítás tovább folyik. 
Ahova tehát eddig nem érkeztek meg a 
példányok, ott egyelőre egy kis türelmet
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kérünk. A lelkész és tanító urak, általában 
a bizományosok szíveskedjenek a „Luther 
Naptár" vevöközönségét felszólítani, hogy 
naptár vásárlással várjanak, míg a „Luther 
Naptár“-ak meg nem érkeznek.

Nagy az aggodalmunk, hogy a mostani 
szomorú szállítási viszonyok miatt a már 
feladott csomagok is nagyobb számban 
elkallódtak, vagy pedig szánalmas állapot
ban érkeztek meg rendeltetésük helyére. — 
A helyzet tisztázása céljából tehát ha majd 
a múlt évi adatok alapján előjegyzett szál
lítás befejeződik, értesítést teszünk e he
lyen közzé ennek megtörténtéről azzal a 
kérelemmel, hogy azok a lelkész és tanító 
urak, illetve bizományosok, kikhez az 1919- 
ik évi „Luther Naptár“-ak a múlt évben 
elkelt számban nem érkeztek meg, erről 
legyenek szívesek jelentést tenni.

A „Luther Naptár" ügyét e nehéz vi
szonyok között meleg felkarolásra ajánlva 
maradtunk kiváló tisztelettel:

„Luther Naptár" 
szerkesztősége és kiadóhivatala 

Sopron, Paprét 2.

Az o r s z á g b ó l .
Francia katonák Budapesten. A fegy

verszünet értelmében Budapestet és kör
nyékét egy francia hadosztály szállta meg.

Ruha- és cipőrekvirálás. A katonaság 
visszaözönlése szükségessé tette a ruha és 
cipő rekvirálásának elrendelését.

A szerbek jogellenes viselkedése. A 
balkáni antantsereg vezérével kötött fegy
verszüneti feltételek egyetlen vigasztaló 
pontja az, hogy egész Magyarországon, 
tehát a megszállt területeken is magyar 
kézben és magyar fönhatóság alatt marad 
a közigazgatás. Ezzel szemben azt látjuk, 
hogy a szerbek ezeket a feltételeket nem 
respektálják. Az egész közigazgatást min
denütt ők veszik a kezükbe. A kormány a 
fegyverszüneti feltételek ily durva megsér
tése ellen tiltakozó jegyzéket intézett az 
antant kormányaihoz.

A csehek Felsőmagyarországon. Az 
erőszakos foglalásra törő csehek harctérré 
tették a magyar felvidéket, amellett azonban 
még ők panaszkodnak és az antant előtt 
kegyetlenkedéssel vádolják a védekező 
magyarokat.

A hazai románok kiáltványa. A ma
gyarországi román nemzeti tanács vezető 
emberei az aradi tanácskozás során még 
azt hirdették, hogy a román nemzet sorsa 
felől a legközelebb összehívandó nemzet- 
gyűlés fog határozni. Ezzel szemben most 
a román nemzeti tanács a világ népeihez 
egy kiáltvánnyal fordul, amelyben kijelenti, 
hogy szabad és független államot akar 
létesíteni és egyesülni akar Romániával.

Fölhívás a földbirtok felajánlására. 
Az országos magyar gazdasági egyesület 
felhívást intéz a magyar birtokosokhoz, 
hogy földjük egy részét önként ajánlják fel 
a népies birtokpolitika céljaira. A fölajánlott 
birtokokat a földmívelésügyi min.-nél kell 
bejelenteni. A fölajánlás nem ingyen történik.

A szociáldemokrata párt programmja. 
A szociáldemokrata párt a politikai forra
dalom győzelmét csak az első lépésnek 
tartja programmja megvalósításában. Végső 
célja a magántulajdon megszüntetése s a 
vagyonközösség, vagy kommunizmus életbe 
léptetése. Erre azonban, amint a párt lapja, 
a „Népszava" kifejti, még nem érett meg 
Magyarországon az idő.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Német-Ausztria államtanácsa kijelen

tette, hogy Pozsony, Moson, Sopron, Vas
megyék zárt német területei Német-Auszt- 
riához csatolandók, főképpen Bécs városá
nak élelmezése szempontjából nélkülözhe
tetlenek. Itt említjük meg, hogy Francia 
ország ellenzi Német-Ausztriának Német
országhoz csatlakozását

A béketárgyalás eddigi megállapodások 
szerint dec. közepe táján veszi kezdetét. 
Wilson a békekonferenciát személyesen 
fogja megnyitani.

Amerika élelm iszer seg itsége Euró
pának. Rövid időn belül amerikai hadi
hajókat küldenek Európába a középponti 
hatalmak országaiba irányított élelmisze
rekkel.

Az antant megparancsolta a fiumei 
olasz megszálló csapatoknak, hogy Fiúmét 
haladéktalanul ürítsék ki.

Litvánia minden külső hatalomtól való 
teljes függetlenségét proklamálta.

Nagy-Oroszország visszaállítása. Az 
antant követelésére Ukrajna csatlakozott 
Oroszországhoz, amelynek egyes &  zei 
államszövetségben fognak együtt élni.

A Harangszó perselye.
„A jó tékonyságról pedig é* az ada 

kozásrol el ne felejtkezzetek, m ert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.* 
Zsid. lev. XIII., 16. v.

A HARANGSZÓ terjesztésére eddig 
befolyt: 165169 K. Újabban adakoztak: 
Dr. Thébusz Béla orvos Bpest. 50 K, 
Mógócs Károly táb. leik 20 K, Kis Lajos 
tanító Százd 1540 K, a szilsárkányi gyűl.

adom. 10 K, Payr Sándor tanár Sopron 
10 K, Lámbó Antal Gáspárháza 10 Kr 
Mátis József Beled 540 K, Bors János- 
Györság 5 K, Tar Mihály Győrság 5 K, 
Mesterházy Gyula Tüskevár 3 K, Kiss 
Sándorné Nemescsó 3 K. Ihász Miklósné 
Felpécz 3 25 K, Varga Jánosné Resicza- 
bánya 2 K Bankó János Kőhegy P80 K, 
Pohánka Ödön Csővár 1 -70 K, Zakocs 
István Pápa 1 40 K, Ments Terus Mende 
1 *40 K, Deli Árpád Felsölövő 70 f, Tima 
Kálmán Pozsony 40 f, Pozsgai András 
Mellété 30 f, N N„ N. N., N. N. 20—20 f. 
Összesen: 181204 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt: 167-66 
K. Újabban adakoztak: Tima Kálmán Po
zsony 10 K. Schrikker László Győr 5 K. 
Összesen : 182 66 K.

Hadi árváknak eddig befolyt: 200 K. 
Újabban adakoztak: özv. Kovács Lajosné 
Újmalomsok 262 K. Összesen: 202 62 K.

Vak katonáknak eddig befolyt: 347-30 
K. Újabban adakoztak: Tima Kálmán Po-! 
zsony 10 K, Kiss Sándorné Nemescsó 4 K. 
Ments Terus Mende 1 K. Összesen: 
362-30 K.

O lvassuk  a bibliát.
December 1. vasárnap, 24. Zsolt.

„ 2. hétfő, Ezsaj. 9, 5—6.
„ 3. kedd, Máthé. .5, 1—13.
„ 4. szerda, 2. Zsolt.
„ 5. csütörtök, Ezsaj. 11, 1 — 10.
„ 6. péntek, Mark. 13, 24—33.
„ 7. szombat, Máthé. 25, 31—40.
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Nyomatott Wellisch Béla vfllamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TARTALOM? Csajbuk Lidiké: Borús az é g . . .  (Vers.) — Balogh István: Maradandó a mulandók között. — Lázas szervezkedés. — 
Hajnal. Nem láttam m ég ... (Vers) — Hírek. — Szerkesztői üzenetek. — A Harangszó perselye.

Borús az é g . ..
B e ru s  az ég, bánatosan  s ír  a szé l, 
fperoadásról, b ú s e n y é s z e t e i  b eszél. 
N in cs m adárdal a lige íb en , n in cs  o irá g , 
C om b éi uesztett a faßen m ár m in d en  ág. 
Y é lg y  élén a Ris pafaRra nem  hajol 
RéR nefelejcs, a su itogó  lem b a l ó l ; 
Y is z i  a szél az e lsá r g u lf  lercle l,
H s Red bereng a le la re ll réf f e le t ,  
B elR em re is  szá ll n yem a szto  érzelem  . v . 
A  lerm észef haldeR lása fáj ncRem .

~  „ I t  a béRe" zeng hegyeR en és siR en, 
‘ V em  derül az eddig b ú s arceRen. 
lenneR h aza, eg y re  a $ és  daliáR, 

ftifi. érfúnR a peres harceR af rioáR , 
b e g y  neRiR a peres R úzdelm eR h e ly e t ,  
BéR és e t £ e n  adjen csen d es e n y h -h e ly e b  
h g y ü t  érzeR azeRRal, RiR érülneR ,
IV  bánala is ran  az én szipem neR  j 
is ler t azeRra gendeleR m esf szú n felen , 
H.iR elesteR, s m ég sírjuR  is  j e l t e l e n . . ,  
A  term észet h aldeR lásá t s ir a to m : 
h rtü R  is  n a g y  sz íre m b en  a fá jd a lo m !

Csaj bók Lidiké.

Maradandó a mulandók 
között.

119. Zs. 96. „Minden 
tökéletes dolognak 
látom, hogy vége lé
szen 1 De a te paran
csolatod végtelen.“

Mindenkinek látni érezni kell, hogy 
a régi világ a maga megszokott 
intézményeivel letűnő félben van s 
abban a nagy kavarodásban, mely 
ellenállhatlan erővel ragadja magával 
a népeket, országokat, egy új világ 
megszületése van készülőben. — Az 
események arra is engednek követ
keztetni, hogy egy még soha nem 
látott nagy világforradalom van ki
törőben. — Hogy ez hogyan fog 
végződni, hova fog vinni, azt még 
sejteni sem bírjuk. Jobb lesz-e a 
készülő űj világ a réginél, előre meg 
nem mondhatjuk. Jobbak, boldogab
bak, elégedettebbek lesznek-e az em
berek a háborúnál is nagyobb ese
mények után, szintén nem tudjuk. 
Csak azt az egyet látjuk, hogy év
ezredekre biztosítottnak látszott intéz
mények is meg tudnak inogni, hogy 
ezekre is áll a Zsoltárírd által kife

jezett igazság: „Minden tökéletes
dolognak látom, hogy vége lészen / “

Ezt az elmúlás gondolatába ringatd 
igazságot hirdették nekünk azok az 
elsárgult falevelek is, melyeken az 
ősz folyamán lépten-nyomon jártunk. 
— Milyen tökéletes, milyen szemet 
gyönyörködtető, árnyékot add koronát 
képeztek mig a fán voltak s milyen 
tökéletesek voltak egyenként is s mi
lyen halotthoz hasonlók, milyen Ítélet 
szavával zörrenők lettek a mi lábaink 
alatt I

A levelekkel egyetemben világszerte 
sürü egymásutánban hullottak le az 
élet fájáról az emberek is. Nem a 
bömbölő ágyuk, nem a kattogó gép
fegyverek kaszabolták le őket, hanem 
a nesztelenül, a látatlanul surranó 
betegség döntötte ki őket az élők 
soraiból s leszedte az élet rózsáit a 
gyermeknek, az ifjúnak, a hajadonnak 
arcáról, kivette a kenyérkereső esz
közöket a családapák és anyák ke
zéből s a reszkető öregeknek arcát 
fehér hajukkal egyenlő szinüvé festette.

Elmúlásnak, halálnak jelei ezek 
körülöttünk.

De még a halálban is boldog az, 
ki életében megtalálta az élet fejedel-
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mét és annak karjain mehet az örök
kévalóság felé. Az ilyen embernek 
elköltözése nem fájdalmas hervadás, 
hanem egy csendes, békességes haza
menetel a mennyei Atyának örökké
való hajlékaiba. - Ha azt akarjuk, 
hogy a mi elköltözésünk is ilyen csen
des, békességes hazamenetel legyen, 
egész életünk folyamán készülnünk 
kell rá.

Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy 
az örökélet kapuja annyira szűk, 
hogy azon még a halotti lepelt sem 
vihetjük keresztül. Mindazt, a mit itt 
a földön szereztünk, vagy kaptunk, 
itt kell hagynunk s csak a mi éle
tünknek emlékezete kisér el bennün
ket. — Vigyázzunk, hogy ez az em
lékezet olyan legyen, hogy az örök
élet szűk kapujánál az élet fejedelme 
kézen foghasson bennünket és ránk 
is alkalmazhassa a szeretetteljes 
meghívást: „Jöjjetek én Atyámnak 
választottal és bírjátok örökség szerint 
a földet, mely számotokra a világ 
fundamentomának felvezetése óta el
készíttetett. 8

Ha igy készülünk, akkor nem ag
gaszt minket az a tapasztalás, hogy 
minden tökéletes dolgoknak végük 
lészen, hogy vége lészen magának 
az emberi életnek is, mert megbátorit 
minket a zsoltáríró által kifejezett 
igazság másik része, mely igy hangzik:
„ De a te parancsolatod végtelen. “ — 
Istennek ez a végielen, soha el nem 
múló parancsolatja, akarata, igéje két 
fő alkotórészt foglal magában: a 
törvényt és az evangéliomot.

Az az isteni akarat, mely a tör
vényben foglaltatik soha el nem múlik. 
Istennek törvényét meg nem semmi
síti, meg nem másítja sem világhá
ború. sem világforradalom, sem em
bereket tizedelő járvány, sem a ter
mészet titkait elleső s egeket ostromló 
emberi tudomány.

Mindenféle emberi törvény elavul
hat, elveszhet, változást szenvedhet; 
de Istennek törvénye el nem avul, el 
nem vész és semmi változást nem 
szenved. Semmiféle emberi erő, semmi
féle emberi hatalom az Istennek 
törvényéhez semmit nem adhat, sem 
abból semmit el nem vehet. Ezt a 
törvényt lehet megvetni, lehet lábbal 
tapodni, lehet kigunyolni, lehet félre
magyarázni, de nem lehet sem meg- 
gyöngiteni, sem megsemmisíteni.

Ha valaki megharagszik a napra, 
elbujhatik előle, de az árnyékban 
elsenyved; ha valaki megharagszik a 
rohanó folyóra, megpróbálhatja meg
állítani, de az áradat elragadja; ha 
valaki megharakszik a levegőt tisztitó

és gyümölcsfáit tördelő szélviharra, 
átkozhatja, de irányából el nem térít
heti, meg nem állíthatja.

El lehet bújni az Istennek törvénye 
elől is, de aki ezt megcselekszi, an
nak lelki világa elsenyved; ellene 
állhat valaki az Úr törvényének, de 
annak ereje mint a polyvát magával 
sodorja a dacolót; átkozhatja valaki 
az Úr törvényének tisztitó, sokszor 
tördelő erejét, de sem meg nem akaszt
hatja sem irányából el nem térítheti, 
mig az a maga tisztitó munkáját el 
nem végezte..

Sokszor úgy látszik mintha Isten 
törvényének tisztitó, szabályozó, tör
delő ereje szünetelne népeknek s 
egyeseknek életében. De ne felejtsük, 
hogy ez a jelenség előfordul, a ter
mészet életében is.

Van eset rá, hogy sokszor hosszú 
ideig tart a kedvező időjárás, meg
történik, hogy évekig minden esemény 
az emberek jótetszését szolgálja, de 
azután jönnek esztendők, melyek a 
nagy csendesség helyébe viharokat, 
förgetegeket, hosszas szárazságokat, 
hosszas esőzéseket, időn kívüli fagyo
kat hoznak s mikor a rendkívüli idő
járás végig seper a természet életén, 
magával ragadja mindazt ami kedvező 
időjárásra rendezte be magát s csak 
az erős, a s z í v ó s , a rendes törvények 
szerint alakult állja meg helyét.

A mi életünkben is hosszú ideig 
tarhat az az idő, melyben minden 
kedvünk szerint megy, melyben az 
Isten elhalasztani látszik az ő meg
próbáló Ítéleteit; de a történelem rá 
a bizonyság, hogy elkövetkeznek az 
embernek életében is a megpróbáló 
viharok ; népekre, világrészekre kiter
jedő szenvedések, melyek a gyengét, 
a korhadtat, a kényelemre berende
zettet magukkal ragadják és csak az 
erősnek az Ur törvénye szerint ala
kúknak kedveznek.

Az a nagy világzivatar is, mely 
a háború véres szárnyain népeken, 
országokon száguldott keresztül, meny
nyi mindent elsepert, magával raga
dott ! Erősnek látszó trónok dőltek 
össze, erősnek látszó országok bom
lottak feli, megváltozhatlannak látszó 
intézmények máról — holnapra eltűn
tek ; porba omlott sok minden, a mi 
évszázados emberi hazugságokon, 
emberi csalásokon épült fel és az 
istenítélet alatt reszkető népek véren, 
füstön, romokon-át keresik egymás 
remegő kezét, hogy testvériesen meg
szorítsák és megfogadják, hogy ezután 
természetesebben, tehát Isten törvé
nyének megfelelőbben fognak egymás 

> mellett élni.

ix i  f a l i  HP r i .ífctóö

A viharoktól tépett s békességet 
kereső emberiség felett pedig felhang
zik a régi figyelmeztetés: Vigyázzatok, 
az Isten nem csufoltathatik meg. A 
mit az ember veténd, azt aratándja. 
Rettenetes dolog az élő Istennek ke
zébe esni.

Éljetek tehát az Istennek törvénye 
szerint, a mint az röviden a tízpa
rancsolatban foglaltatik s a mint azt 
a ti Üdvözítőtök betöltötte és magya
rázta. Ez a jézusi magyarázat már 
nem puszta ítélő törvény, hanem 
örömhír, evangéliom.

Az Istennek akaratja ugyanis nem
csak a törvényben, hanem az evan- 
géliomban is foglaltatik.

A kijelentett törvényhez az Isten & 
egy fenyegetést és egy ígéretet fűzött, 
melyek szerint megbünteti az atyák 
vétkeit a fiakon harmad és negyed- 
iziglen, az őtet gyűlölőkön ; de irgal
masságot cselekszik ezeriziglen 
azokkal, akik őtet szeretik és az ő |  
parancsolatit megtartják.

Miért büntet az Isten csak negyed- j! 
iziglen és miért jutalmaz ezeriziglen? 
Azért, ment a negyedik nemzedéknél 
a bűnnek rabszolgái rendszerint ugv 
is kivesznek, kirágattatnak saját bűneik 
pusztítják el őket és az ő álnokságuk 
elhordja őket mint a szél. — Az 
Istent szeretők, a bűneikből megtérők 
pedig még ezeriziglen is virágoznak, 
mint a folyó mellé ültetett gyümölcsfa, 
mely meghozza a maga termését 
idejekorán.

Éhez a megtéréshez, éhez az ezer- , 
iziglen való virágzáshoz mutat utat 
és eszközöket az Isten örökre megálló 
parancsolatjának, akaratának máso
dik része: az evangéliom.

Evangéliom magyarul örvendetes 
üzenete egy szerető mennyei Atyának j 
az ő bajba jutott gyermekeihez. —
A törvény követel és Ítél; — az 
evangéliom szabadulásra való utat 
mutat és vigasztal. — A törvény 
mint egy tükör mutatja a mi bűnein- . 
két; — az evangéliom mint egy
megmentő kéz utánunk nyúl és az 
örvényből kiemel minket.

A tengernek veszélyes partjain, 
hol a viz alatt sziklazátonyok rejtőz
ködnek, világitó tornyokat szoktak 
felállítani, melyek a hajónak mutatják 
a biztonságos utat; — a nagyon 
veszélyes kikötőkben pedig révkalau
zok szoktak az érkező hajóra szállni, 
a kik teljesen ismerik a biztos utat 
s a kik képesek a legnagyobb vihar
ban, a legnagyobb hullámverés között 
is parthoz kormányozni a hajót.

Az élet tengerének fenyegető zá
tonyai között nekünk ilyen vezérlő
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világosságunk a Jézus evangélioma, 
ilyen biítos kalauzunk maga Jézus, 
ha őtet élethajónkra felvesszük és 
a kormányrudat neki átengedjük.

Ha a hánykodó hajón velünk 
Jézus, akkor fenyegethet a bűn ezer 
zátonya, ostromolhat a kisértés ezer 
csapdosó hulláma, világveszedelmek 
fergetege, halál pusztítása, — nem 
félünk, mert vésznek viharnak tom- 
bolásán át is megbátorodott szívvel 
halljuk az örömkint, a bátorító, a 
hazahívó, örökké megálló atyai üze
netet : úgy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyetlen egyszülött Fiát 
adta, hogy minden, valaki hiszen ő 
benne, el ne vesszen, hanem örök j 

f  életet vegyen!
Balogh István.

Szenvedés az élet nagy tanítója, 
ennek lehellete alatt fejlődik a lé
lek. Eschenbach Mária irónö.
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Nem láttam m é g . . .
Nem láttam még ilyen várost, 
Gyászban van itt minden ház most. 
Zűgnak-búgnak a harangok; 
Temetőbe kiballagok —
Kiballagok.

Temetnek itt majd minden nap. 
Könnyes szemmel néz le a nap.
Fáj a szívem, szemem meg sír,
Itt is, ott is egy-egy új sír —
Egy-egy új sír.

Megsiratom mindet, mindet, 
Sírjaikra rózsát hintek — 
hejh, hogyha majd itt pihenek. 
Nem t orn engem ki sirat meg — 
Ki meg. * ,

Hajnal.

H r H  I R E  K. +*
A z e g y h á z  k ö r é b ő l .
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Az o r s z á g b ó l .
Szomorú vád a volt magyar király 

ellen. Mindinkább nyilvánvalóvá lesz, hogy 
a volt király a veszedelem napjain nem 
tanúsított magyar uralkodóhoz méltó visel
kedést és szembehelyezkedett fogadalmá
val, melyet a magyar alkotmányra tett.

Habsburg József felajánlotta összes 
birtokait, nemkülömben összes illetményei
ről szegénysorsu katonák javára lemondott.

Letartóztatták Heltai Viktort a forra
dalmi átalakulás első budapesti város- 
parancsnokát. A letartóztatást csalás, lopás, 
hűtlen kezelés erőszak, gyilkosságra való 
felbujtás büntette címén rendelték el.

Tárgyalások a tótokkal, Maniuval és 
a szlovénekkel. Jászi miniszter újból 
tárgyalásokba bocsátkozott a külömbözö 
nemzetiségekkel, mely tárgyalások a köz
lekedés és közélelmezés kérdéseire vonat
koznak

Az öt legifjabb korosztály behívása.
A belső rend fenntartása, valamint a sze
mély- és vagyonbiztonság megóvása kész
tette a magyar népköztársaság kormányát 
arra. hogy a legfiatalabb öt korosztály 
leszerelésétől egyelőre eltekintsen, illetőleg, 
hogy ezeket az évfolyamokat újból fegyver 
alá hívja.

Reméli és el is várja a népkormány, 
hogy a hazának minden ezen korosztályhoz- 
tartozó fia kötelességének híven eleget is 
tesz. A behivási parancs nem teljesítése 
esetén a kormány a törvény teljes szigorát 
fogja alkalmazni.

A fosztogatóktól megvonják a hadi
segélyeket. A belügyminiszter rendelete 
szerint olyanok családtagjaitól, akik a je
lenlegi viszonyokkal visszaélve, garázdál
kodnak, fosztogatnak, rabolnak és egyéb 
bűncselekményt követnek el, a hadisegély 
megvonandó.

A szegedi kath. papság a papnőtlen
ség ellen. A szegedi alsópapság foglalkozott 
a Budapesten alakult Papi Tanács prog- 
rammjával, mely 11 pontban foglalja össze 
az alsópapság törekvéseit. A szegedi pap
ság nem találja a 11 pontot elég radikális
nak, azért annak kibővítését kívánja s 
többek között sürgeti a papnötlenség 
eltörlését-.

Az erdélyi magyarság jajkiáltása.
Az Erdélybe betört román hadak láttára 
a csőcselék Erdély legtöbb részében garáz
dálkodik. Az erdélyi magyarság azért sür
gős segítséget kér a kormánytól. Azt szeret
nék, ha Erdélyt francia katonaság szállná 
meg.

Nem kell többé cipőjegy. A kereske
delmi miniszter akként szabályozta a cipő- 
ellátást, hogy a bőr továbbra is a cipöhi- 
vatalok teljes' ellenőrzése mellett juthat a 
cipészekhez, de a cipöjegyeket eltörölte.

Magyar katonák szerencsétlensége 
az Adrián Egy katonákat szállító hajón 
az Adrián nyilt tengeren tűz keletkezett, 
amelynek több mint kétszáz magyar katona 
esett áldozatul.

A katholikus Tanács megalakulása.
Budapesten megalakították a kath tanácsot, 
hogy annyi sok beszéd és tanácskozás 
után végre kezükbe vegyék a katholikusok 
ügyüket, hogy az autonómiát megvalósít
hassák. Az értekezleten megjelent a püs
pöki kar nevében Prohászka püspök, ki 
beszédjében a katholikusok alkotmányozó 
gyűlésének összehívását sürgette.

Állami közjegyző. Kormányrendelet 
szerint a királyi közjegyző címe ezentúl 
állami közjegyző lesz.

Lázas szervezkedés.
Akármerre nézünk, mindenütt 

lázas szervezkedést látunk. Tömö
rülnek, szervezkednek, dolgoznak 
hazánk belső ellenségei, hogy Ma
gyarországtól Erdélyt, a Felvidéket 
és a Délvidéket elszakítsák. Tö
mörülnek, szervezkednek, dolgoz
nak a magyar politikai pártök, tár
sadalmi osztályok, — jórészt a 
hazáról megfeledkezve, sőt ennek 
kárára is, — hogy a maguk érde
keit megvédjék.

Szervezkednek az egyházak is. 
Szervezkedni kell nekünk is, mert 
nekünk is van félteni valónk s van
nak közös érdekeink, amelyeket 
még kell védenünk a vallástalan, 
teljes felfordulást akaró elemek 
ellen.

Tömörüljünk tehát sürgősen a 
Dunántúli Luther szövetségbe, ne
hogy a késedelem és szervezetlen
ség miatt veszendőbe menjenek 
legféltettebb kincseink, legneme
sebb eszméink és velünk együtt 
későn és hasztalan sirassák azokat 
utódaink s magyar hazánk és tár
sadalmunk is.

O lvassuk  a bibliát.
Dec 8. vasárnap, Máthé 25, 41—46.

, 9. hétfő, Ezsaj 42, 1—8.
. 10. kedd, .  61, 1—3.
» 11. szerda, 118. Zsolt. 14—23.
„ 12. csüt., 118- .  24—29.
. 13. péntek, Ezsaj. 60, 1 — 6.
„ 14. szombat, Róni. 13, 11 — 14.

Tragikus sors. A még mindig oly nagy 
mértékben dühöngő spanyol járványnak 
áldozatul esett Körmenden Dávid János tanító 
életének 3 1-dik évében és félesége szül. 
Milosits Ida házasságuk harmadik hónap
jában. Legyen édes a pihenésük s áldott 
az emlékük!

Uj felügyelők. A losonczi egyház felü
gyelőjévé Selmeczy Miklóst, a sikátori Papp 
József ny. igazgatót választotta meg. Ez 
utóbbit Pócza Ferenc lelkész szép ünnep
ség keretében iktatta be nemes hivatalába 
a reformáció emlékünnepén.

Haza a fogságból. Steítner Aurél fel
sőlövői tanitóképezdei igazgató 4 éves 
orosz fogságból szerencsésen hazatért. 
Isten hozta !

Áthelyezés. Szeberényi Zoltán bpesti 
segédlelkész Kecskemétre, Faivay Jenő 
kecskeméti lelkész Bpestre lettek kölcsö
nösen áthelyezve.

Uj erők. A felsőlövői gimnázium és 
tanítóképző két uj erővel gyarapodott meg 
Pahr Alfréd és Schranz János tanárok 
személyében.

A magyarországi protestáns egyházak 
táviratban fordultak György angol, Wilma 
hollandi királyhoz, melyben Magyarország 
részére védelmet kérnek

„Jézus a szivekben.“ Közeledik Kará
csony szent ünnepe. Amikor újból nem 
kis gondot okoz sokunknak, hogy mivel is 
kedveskedjünk ez idén a mi kicsinyeinknek ? 
Mit vegyünk nekik, mivel lepjük meg őket 
hogy örömük teljes legyen. A ki pici övéit 
azért igazán szereti, gyermekeinek örömét, 
lelkűk világát, szivüknek tisztaságát szivén 
viseli, az siet és megrendeli Csite Károlynak, 
a ma már országos nevű írónak, a „Ha
rangszó“ buzgó munkatársának alkalmi 
könyvét: — Jézus a szivekben.

Csite Károly eme kis művében annyi 
művészettel, oly sok közvetlenséggel, oly 
lebilincselően szólal meg a gyermekek nyel
vén, oly ügyesen szövi meséit, férkőzik a 
gyermekek szivéhez, hogy szinte észrevét
lenül vezeti el őket a gyermekek legnagyobb 
barátjához : Jézushoz. A könyv ára : 1 K 
20 f. Megrendelhető a szerzőnél Körmenden.
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Gondoskodnak a hadirokkantakról.
Az Országos Hadigondozó Hivatal arra 
kéri a rokkant katonákat, hogy ne aggód
janak sorsuk felől, mert jövőjükről gondos
kodni fognak, de ne felejtsék el, hogy az 
országban negyedmillió rokkant van, akik
nek ügyét egyszerre nem lehet elintézni. A 
rokkantak forduljanak Írásbeli vagy szóbeli 
kérelmükkel akár a központhoz, akár a 
legközelebbi hadigondozó népirodához.

Nemzeti palota. A budai királyi vár 
ezentúl a nemzeti palota nevet fogja kapni. 
A palota dísztermeit múzeumi célokra akar
ják fölhasználni.

Mindenki lásson m unkához! A Ma
gyarországi Szakszervezeti Tanács kiált
ványt intézet a magyar munkásokhoz és 
felhívja figyelmüket azokra a nehézségekre, 
amelyek miatt a vasúti közlekedés, a gyá
rak munkája és ennek folytán az ország 
közellátása igen nehezen leküzdhető aka
dályokba ütközik. A Szakszervezeti Tanács 
ezért fölszólítja a munkásságot, hogy meg
felelő szakmunka hiánya esetén vállaljon 
mindenki a maga testi erejének megfelelő 
más munkát, mert a munka nem szégyen, 
hanem dicsőség.

A sertésölések bejelentése. Előzetes 
bejelentés és engedély kikérése nélkül ser
tést senki le nem ölhet.

Az élelm ezési rendeletek. A közélel
mezést illető rendeletek, mint az öröltetés, 
az egyes élelmiszerek beszerzése, a fejadag, 
továbbra is változatlanul fönnállanak.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Parasztforradalom készül Romániá

ban. Segesváron sok romániai bojár család 
vonult át megrakott szekerekkel. A bojárok

a Romániában kitörőiéiben levő paraszt- 
forradalom elől menekülnek.

Ellentétek Németországban. Észak és 
Dél Németország között mint élesebb ellen
tétek merülnek fel. Bajorország önállóan 
intézi külügyeit.

A békekonferencia résztvevői. A jelen
tések szerint a békekongresszuson legalább 
ezerötszáz hivatalos kiküldött vesz részt.

Lembergben a lengyel légionáriusok 
kbl. 3000 zsidót lemészároltak. Ezenkívül 
vagy 20—30.000 ember koldusbotra jutott.

Nikitát m egfosztották a trónjától. 
A montenegrói skupstina megfosztotta a 
tróntól Nikita királyt az egész dinasztiával 
együtt és kimondta, hogy Montenegró 
Szerbiával egyesül.

Futár indul az orosz fogságban levő 
magyarokhoz. A hadügyminisztérium ab
ból a célból, hogy Oroszországban maradt 
hadifoglyok a hozzátartozóikról hirt kap--  
hassanak, futárt indít útnak Oroszországba. 
A hadügyminisztérium felhívja az Orosz
országban élő hadifoglyok hozzátartozóit, 
hogy posta útján lehetőleg levelező lapon 
a hadifogoly nevét és táborát, valamint tiz 
szóig terjedhető legfontosabb és csakis 
családi körülményekre vonatkozó közle
ményüket a hadügyminisztérium hadifogoly- 
osztályának tudomására hozzák. Ezenkíyül 
a levelező lapnak tartalmaznia kell a feladó 
nevét és pontos címét. A levelezőlapot 
közvetlenül a hadügyminisztérium hadifo
goly-osztályába, III. emelet 42. alá kell cí
mezni.. Hasonló eljárást tervez a hadügy
minisztérium az olasz, francia és angol 
fogságban levőkre vonatkozóan is. Erre a 
postai felhívásra csak az orosz fogságban 
lévők hozzátartozói küldjék be közlésüket.

Szerkesztői üzenetek:
Névnapi köszöntő. Rm. A családtagok 

szemében bizonyára kedves a jökävänatok 
összefoglalása, de másokat alig érdekel 
annyira, hogy közlése indokolt lenne. Ah
hoz ilyen általános tartalom mellett leg
alább a formának kell teljesen megfelelő
nek lennie. — Névtelennek, aki a „Sajtó“ 
és „A s z í v “  cimü kath. lapok egyes pél
dányait szives volt már ismételten meg
küldeni, ez utón mondunk hálás köszöne
tét. Bármelyik olvasónktól szívesen vesz- 
szük, ha mások munkájára felhívja figyel
münket. Egyéb észrevételeket is szívesen 
fogadunk. Annak örülünk, ha minél többen 
gondolkodnak egyházunk sorsán és segí
tenek a szebb jövőért folyó munkában 
Ideje volna, ha mindenki kivenné a maga 
részét ebből a munkából. — Többeknek. 
Az uj évfolyam Újévkor kezdődik. Az 
előfizetési dijat a szerint szabjuk meg, 
amint a nyomdával meg tudunk egyezni.

A Harangszó perselye.
Rokkant katonáknak eddig befolyt: 

313*50 K. Újabban adakoztak: özv. Kovács 
Lajosné Újmalomsok 2-62 K, Ments Terus 
Mende 1 K. Összesen: 31712 K.

Ev. nyomdára eddig befolyt: 246 70 K. 
Újabban adakoztak; Péfer Károlyné Ne- 
meskeresztur 20 K, Kontár Károly Puszta
mellék 20 K, Tar Györgyné Ménfő 10 K, 
Boros Erzsébet Czák 10 K, özv Frankovics 
Jánosné Zalaszentgrót 5 K. Összesen: 
31170 K.

Muszáj nevetni!

Újvári telefonál
a címe annak a legújabb kétoldalú 
tréfás hanglemeznek, melyet Újvári 
Károly adott elő. Ezen a hangleme

zen a
kitűnő komikus

felülmúlta önmagát, olyat nyújtott 
amely e lemezhez fűzött óriási vára
kozást' teljes mértékben igazolja, 

szóval
a legjobb hanglemez-

produkciót. — E lemez pénzért 
nem kapható, csupán 6 darab le
játszott lemez ellenében, kizáróla

gos joggal

WAGNER
„Hungszernagyáruház“- nál

Budapest,József-körut 15. Fiók: IX. Ráday u. 18 
Telefon: József 35 -  92.

A „ F a v o r i t“  h a n g l e m e z g y á r  f ő r a k t á r a .

Beszélőgépek 200 koronától 1000 koronáig. 
Dalszöveges lemezjegyzék és árjegyzék ingyen !

Meghívó.
A »Dunántúli Ev. Egyházkerület» 

NyomdcJ Részvénytársaság« 1918. évi 
december 17-én d. u. 1 órakor tartja

a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s é t
Szombathelyen, a szombathelyi pro
testáns gyülekezet tanácstermében, 
mikorra és hova a részvényaláírók 
ezúton tisztelettel meghivatnak.

Az alakuló közgyűlés tárgyai:
1. a részvénytársaság alapítóinak 

jelentése eddigi működésükről és ezen 
működésük eredményeiről,

2. jelentés az alaptőkének kellő 
aláírás és befizetés által történt biz
tosításáról,

3. a részvénytársaság alapszabá
lyainak megállapítása,

4. határozás a társaság meg- vagy 
meg nem alakulása iránt,
* 5. a társaság igazgatóságának és 

felügyelő bizottságának megválasz
tása,

6. intézkedés a részvénytársaság 
alapítóinak az 1875. évi XXXVII. t.-c. 
152. §-ában megállapított felelőssége 
tárgyában,

7. netáni egyéb indítványok.
Nyomatott Wellipch Béla villsmüzemti könyvnyomdájában Szentgottbárdon.

V
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Felelős sze rk e sz tő  é s  kiadó :

S z a l a y  M i h á l y  L ovászpatona (Veszprém m.) 
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

C lő ftze t« a l a r a  8 0  s z á m r a  k ö z v e tle n  k ü ld é s s e l  4  K 6 0  t ,  c s o p o r t o s  k ü ld é s s e l  4  K. K é z ira to k  L O V Á S Z P A T O N Á -ra  (V e s z p ré m  megye), e lő 
f iz e té s i  d i ja k , r e k la m á c ió k  a  HARANQ8ZÓ k ia d ó h iv a ta lá n a k  K Ö R M E N D -re , k ü ld e n d ő k .  Előfizetést elfogad m in d e n  e v . lelkész és tanító.

,,T é r j e t e k  é n  h o z z á m ,  h o g y  m e g t a r t a s s a t o k . . . “ Es .  4 5 — 2 2 .

T A R T A L O M:  H tss Ferenc: Anyámhoz. (Vers.) — Balogh István: Hova menjünk?
hivás. — Hírek.

Szomorú Advent. — Előfizetési fel-

Anyámnak.*)
Édes öreg szülém, drága Anyámasszony, 
Úgy sejtem, úgy érzem, hogy többé nem látom; 
Áldott puha kezét nem csókolom többet, 
Nem sírók el keblén egy-két forró könnyet.

Idegen ez a nép, idegen az ország, 
Napról-napra jobban elgyötör a honvágy: 
Csak még egyszer látni jó Apám s Anyámat, 
Még egyszer ölelni három kis hugámat.

Ha én itt meghalnék, édes Anyám, lelkem : 
Értem ne gyászoljon s egy könnyet se ejtsen! 
De ha emléki közt néha majd kutatgat, 
Oh, csak akkor jusson nekem egy pillanat.

Csak egy röpke percet szenteljen majd ne- 
Sóhaja se halljék, könnye se peregjen, [kém, 
Annyit mondjon halkan, nehogy más meg

hallja :
— Az én szegény fiam orosz föld takarja...

Huss Ferenc.
*) 1917. november 26-án indult el Blaged&rnoéból 

és m ost kaptuk meg.

H ova m en jü n k ?
Ján. VI. 67—69. 

A ránk nézve,;sok tekintetben szo
morú végétéért? világháború nemcsak

az emberek külső életviszonyait rázta 
meg és forgatta fel sok esetben fene
kestül ; hanem — tagadhatatlanul — 
alapjában megrázta a hitet is.

Az a magábaszállás. az a bün- 
bánat, az az imádkozó hangulat, mely 
az embereket a háború kezdetén ha
talmában tartotta és templomba haj
totta, a háború folyamán fokozatosan 
megcsökkent. A háború borzalmai és 
szenvedései alatt az emberi szívek 
elfásultak, közönyössé, sőt elkesere
detté lettek. Mivel az ember minden 
bajában bűnbakot szokott keresni, 
hogy rajta keserűségét, haragját ki
tölthesse, a háború szenvedéseiért 
sokan az Istent tették felelőssé: meg- 
káromolták, megtagadták és elhagyták 
a Jézussal való közösséget is felbon
tották. Idők folyamán be fog bizo
nyulni, hogy az emberek vesztett 
csatáknál is nagyobbat veszítettek 
mikor szívükből kiesni engedték leg
értékesebb kincsüket: Istenüket és 
Megváltójukat. Mivel az ember min
den jóhoz, minden igazán értékeshez 
szenvedések árán jut, ezt a nagy 
veszteségét is majd nagy szenvedések 
árán fogja belátni.

Most az emberek nagyon nehéz, 
nagyon válságos időket élnek.

Ilyen nehéz, válságos időket éltek 
át Jézus tanítványai is abban az idő
ben, melyben Jézus és Péter között 
a fent jelzett evangéliomi szakasz 
párbeszéde végbement.

Ez a párbeszéd pedig akkor történt, 
mikor Jézust galileai működésének 
tetőpontján, különösen a kapernaumi 
zsinagógában mondott kemény beszé
deiért az előbb lelkesedő sokaság 
kezdte elhagyogatni »kezdőnek tőle 
hátraállani«. Jézus a ragaszkodásnak, 
a lelkesedésnek ezt a megfogyatko
zását, visszaesését nemcsak hogy el 
nem titkolja, hanem világosan és 
élesen kifejezésre is jutattja, mikor 
a 12 tanítványhoz így szól: „Nemde 
el akartok e ti is menni?“

A Genezareth tavának nyugoti 
partján, egy lakatlan hegyvidéken 
történt, hogy Jézus ötezer éhező em
bert öt árpakenyérrel és két halacs
kával csodálatos módon megelégített.

Az a sokaság, melynek lelkére Jé
zusnak beszédje is mély benyomást 
tett, ezen csodálatos esemény által 
fellelkesítve, Jézust királlyá akarja
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tenni. Jézus azonban nem akar az 
Izrael királya lenni, hanem az em
beriség számára az élet kenyerévé 
akar válni. Azért sietve kimegy a lel
kesedő sokaság közül, egyedül félre 
vonul egy magános hegyre, hogy az 
ő mennyei Atyjával társalogjon.

Ott a hegynek csendes magányá
ban végig gondolja eddigi nyilvános 
működését, felidézi lelkében a jóllakott 
sokaság lelkesedését és világossá lesz 
előtte, hogy ez a csodákért, kenyér
ért, földi javakért lelkesedő sokaság 
nem alkalmas az Isten országára ; an
nak még lélekben alaposan meg kell 
tisztulni s meg kell ismerni, meg kell 
szeretni azokat a lelki javakat, a me
lyek többet érnek a kenyérnél, a föld 
minden javainál, minden dicsőségénél.

Miután az Atyával való társalgás 
és buzgó imádság által magát meg
erősítette, másnap azzal az elhatá
rozással ment be Kapernaumba, hogy 
az ember igazi lelki szükségletéről, 
saját küldetéséről világos, félre nem 
érthető képet tár hallgatói elé. Ekkor 
tartotta a kapernaumi zsinagógában 
azokat a kemény beszédeket, melyek 
izgalomba hozták a farizeusokat és 
lelke mélyén megrázták a hallgatóság 
többi részét. Ennek a kapernaumi 
kemény tanításnak következménye 
volt, hogy rendes hallgatói közül is 
sokan »hátra állának.f Ez a jelenség 
nem maradhatott elrejtve a tanítvá
nyok előtt és mély hatást gyakorolt 
órájuk is ; — mert nehéz olyan ügy
ben bízni, olyan ügyet keveseknek 
szolgálni, amelyet sokan cserben 
hagynak. — Jézus világosan látta a 
tanítványok ingadozását, ami különö
sen feltűnő lehetett Judás Iskariotes- 
nél, mert közvetlenül Péter vallomása 
után Jézus ezt a kemény nyilatkoza
tot teszi róla : „Nemde nem tizenketten 
választottalak-e titeket és mindazáltal 
egy tiközületek ördög?“

Mivel Jézus ennyire belátott tanít
ványainak leikébe, alkalmat akart ne
kik adni a végleges elhatározásra s 
azért intézi hozzájuk a kérdést: „ Nemde 
el akartok é ti is menni?“ Nem akarta, 
hogy nagy, nehéz munkájában hatá
rozatlan, ingatag emberek vegyék 
körül, akik mind a nádszál a szélben 
ide-oda hajladozzanak, hanem azt 
akarta, hogy tanítványai és követői 
egyenes jellemű, határozott emberek 
legyenek.

Jézusnak ez a kívánsága, követe
lése fennáll ma is !

Könnyű egy lelkesült sokaság kö
zött Jézus követőjének vallani és 
mutatni magát, de nagyon nehéz a 
népszerűtlenné lett, lekicsinyelt, ellen-

I ségektől ostromolt názárethi prófétá- 
| nak kíséretéhez szegődni. Könnyű volt 

az ötezer ember között Jézus kenye
réért lelkesedni, de nehéz volt Kaper- 
naumban is Jézus követőjének vallani 
magát, mikor ajkairól ez a kemény 
beszéd hangzott:Bizony, bizony mon
dom néktek: Ha nem eszitek az em
ber Fiának testét és nem iandjátok 
az ö vérét, nem lesz élet tibennetek.
A ki eszi az én testemet és issza az 
én véremet, az én bennem lakozik és 
én is abban. Nem csodálhatjuk, ha 
a zsidók tusakodva kérdezték egy
mástól : „ Mimódon adhatja nekünk 
az ő testét, hogy azt együk?“ Az 
úrvacsorára yonatkozó ama jöven
dölést nemcsak hogy nem értették, 
hanem az egyenesen felingerelte őket. 
Mindennapi kenyeret kivántak ők Jé
zustól s az mennyei kenyeret kínált 
nekik. Nem értették meg és elfordul
tak tőle.

Az emberi léleknek ezt a hangu
latát mi is nagyon jól ismerjük.

Az ötesztendős háború folyamán 
a Jézussal való összeköttetésükből 
sokan valami rendkívülit, valami 
csudásat vártak. Sokan imádkoztak 
az ő nevében, sokan hordozták tar
solyukban, szíveikben az ő bátorító 
evangéliomát. Sokan azt akarták, hogy 
az imádkozó embert ne fogja a golyó 
s annak kezébőí a háborús nyomo
rúságok folyamán se fogyjon el a 
mindennapi kenyér, ne hagyja el az 
erő, az egészség.

Mikor azonban az emberek látták, 
hogy sokszor a legbuzgóbban imád
kozok kezében fogyott meg a minden
napi kenyér, mikor látták, hogy a 
közös szenvedések senkit külön meg 
nem kiméinek s hogy Jézus legra- 
gaszkodóbb híveit is elhagyhatja az 
erő, az egészség, akkor sokaknak 
hite megingott és csalódott remény
séggel kezdőnek hátra állani és Jé
zustól elfordulni.

Ezek a hátraállók, ezek az elhi- 
degülők azonban elfelejtik azt, hogy 
a háború előtt s a háború küszöbén 
senki sem fordult Jézushoz, senki 
sem kérdezte meg: Mester hova 
menjünk? Merre induljunk? Az egye
sek és népek szívét kétes eredetű 
mámoros lelkesedés tartotta fogva 
és a népek bosszúvágyból, hatalmi 
érdekből a háború véres mezején 
akartak leszámolni egymással.

Ez nem volt sem Istennek, sem 
Jézusnak akarata !

Ha az emberek Jézust kérdezték 
volna meg, hogy hová, merre men
jenek, bizonyára ezt a szelíd felele
tet kapták volna : ne menjetek el a »

harcok véres mezejére, mert ott a 
magatok számára nyomorúságot vet
tek ; menjetek el a békesség aszta
lához és ott közösen egyetek az élet 
kenyeréből, hogy el ne fogyatkozzék, 
el ne silányodjék a ti lelketek; men
jetek el a szeretet oltárához és vi
gyetek oda annyi áldozatot, hogy a 
földkerekség minden nélkülözőjének 
jusson belőle elegendő; menjetek el 
az igazság oltárához és ott tanuljá
tok meg, hogy ti egy közös mennyei 
Atyának drága áron megváltott gyer
mekei, egymásnak édes testvérei 
vagytok.

Mivel azonban a felzaklatott indu- 
latu emberek Jézust nem kérdezték, 
Jézus nem felelhetett, — feleltek 
helyette a népeket gyilkoló fegyverek, 
a vértől gőzölgő csataterek, melye
ken Jézus csak sebeket kötözhetett, 
megtört sziveket vigasztalhatott.

Vérözönnek, egetverő jajkiáltásnak 
kellett elborítani a világot, soha nem 
látott nyomorúságoknak kellett meg
ostromolni a fegyvereit kevélyen . 
csörtető emberiséget, hogy a Jézus 
igazságai, a Jézus jótanácsai nap
fényre kerüljenek. Akárhogyan akar
nák ugyanis letagadni, mindazok az 
igazságok amelyektől most az embe
rek a nyomorúságtól megváltásukat 
várják, nevezetesen: szabadság, test
vériség, egyenlőség, emberi függet
lenség, az egyenlő mértékkel való 
mérés, az emberi lelkek egyenlő ér
téke és méltósága, a munkás méltó 
jutalma, a nyomorultaknak a segítés- ö 
hez való joga, mind benne van a 
Jézus tanításában, evangéliomában ; 
csak Luthernek bátorsága kellett volna 
hozzá, hogy a világosság, az igazság 
után törők ezeket a közkincseket az 
emberiség számára elő hozzák.

Ha az emberek Jézustól nem cso
dát vártak volna, hanem az ő kincses 
házából merítettek volna, akkor há
ború nélkül, vér nélkül, jajkiáltás 
nélkül jutottak volna hozzá azokhoz 
a drága kincsekhez, melyeknek most 
küszöbön levő birtokbavétele annyira 
megdobogtatja sziveiket.

Azért jó a Jézussal egy utón ha- \ 
ladni, az ő kíséretéhez tartozni s 
azért jó a kirekesztetteknek, a hitük
ben ingadozóknak Jézus szemrehányó 
kérdésére figyelni: „Nem elakartok 
e ti is menni“ ? Feleljünk neki Péter 
gyors elhatározásával és lelkesedé
sével : „ Uram, hova mennénk, — 
örökéletnek beszéde vagyon tenálad! 
kit mi megismertük és elhittük, hogy j 
te vagy ama Krisztus, az élő Istennek 
Fia “! . j

Balogh István.
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Szomorú Advent.
Sok szomorú Ádventje volt már 

ennek a szerencsétlen, sokat szenve
dett szegény magyar hazának De 
ilyen szomorú, vigasztalatlan Adven
tét alig élt még által az idők folya
mán, hosszú ezer esztendőn keresz
tül. Az ember szíve majdhogy meg 
nem dermed, amikor egy rövid hét
nek történeti eseményeit emlékbe idézi, 
azokat magyar lélekkel mérlegeli. 
Ilyenkor fájó lelke önkénytélenül fel- 
jajdul: Jó ég, hát akkora a mi vét
künk, hogy így sújtasz bennünket! 
Csakugyan oly rosszak, mostohák 
voltunk mi, hogy emlőinkön táplált 
édes gyermekeink most mind hűtlenül, 
nyugodt lelkiismerettel elhagyhatnak 
bennünket. S mind valamikor Krisztus 
köpönyegét, úgy tépik, szakgatják 
foszlányokra édes hazánk testét!

Mert míg délen a szerbek elhelyez
kedtek, a bácskai és bánáti szerbek 
kimondották az önálló szerb vajdasá
got, addig december 1-én Gyulafehér- 
várott a román nemzetgyűlés prokla- 
málta a hazai románság elszakadását 
Magyarországtól. Ez az elszakadás 
pedig Erdély elvesztésével azonos, 
Erdély többé nem a miénk ?! Lehet
séges ez ? Nem ! Ez nem lehet való
ság, ez csak egy rövid ideig tartó 
rettenetesen idegőrlő rossz álom! 
Ezzel azonban még nem telt meg 
egy rövid héten belül a keserű pohár.

A románok alig hogy elhelyezked
nek és szállják meg nap-nap után a 
románországi csapatok Erdély külön
böző gyöngyeit, a magyar nemzet 
ezalatt ismét kálváriájának egy újabb 
állomásához érkezett. Az antant pa
rancsára és rendeletére, amelyet a 
Budapesten székelő francia különít
mény közvetített, vissza kellett von
nunk katonáinkat a felső vidékről s 
a tótlakta vármegyék megszállását a 
a cseh csapatok részéről minden el
lenállás nélkül meg kell engednünk 
és el kell viselnünk.

Ezekután szinte kétségbe kellene 
esnünk, ha a magyar nemzet örök
életébe és az Isten kegyelmének gaz
dagságába vetett hitünk nap-nap után 
nem táplálna, éltetne bennünket. Azért 
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
nem félünk, ha elváltoznék is a föld, 
ha hegyek omlanának is a tenger 
közepébe. Nemzetek zajongnak, or
szágok mozognak, a seregek ura ve
lünk van, Isten a mi várunk.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

Előfizetési felhívás.
Nehéz körülmények között köze

ledik lapunk a IX. évfolyam végéhez 
és lép Újévkor a tizedikbe. De annál 
nagyobb hálával tartozunk Istennek, 
hogy a sok akadály mellett is se
gítségünkre volt és annál mélyebb 
köszönettel adózunk lelkészeinknek, 
tanítóinknak, munkatársainknak, ol
vasóinknak, jóltevőinknek, nyomdánk
nak, hogy a sok kedvezőtlen körül
mény ellenére is híven kitartottak 
mellettünk és lehetővé tették lapunk 
megjelenését. Az ő segítségükkel 
tudtunk katonáinknak ezernél több 
ingyenpéldányt küldeni s a szórvá
nyokban élő hívek közül is sokat 
felkeresni és hitében erősíteni.

Bizalommal kérjük, támogassanak 
bennünket továbbra is. Ismertessék, 
terjesszék lapunkat, ezt az egyetlen 
szélesebb körben munkálkodó magyar 
evangélikus néplapot. Igyekezzék min
den olvasónk legalább egy uj olvasót 
szerezni: hadd terjedjen ki lapunk 
hatása minél több családra. Igen 
nagy szükség van ma arra, hogy a 
hívők tömörüljenek és egymás hitén 
épüljenek, erősödjenek, mert a hitet
lenek soha ekkora számban, ilyen 
céltudatosan össze nem fogtak a 
keresztyénség ledöntésére. Akaratlanul 
is az ő munkájukat segíti, aki a 
hitért küzdők táborába nem áll és 
bármi gyönge erejével ezt a tábort 
nem erősíti. Ha szét vagyunk szórva, 
legalább a Harangszó kössön össze, 
bennünket, ebből lássuk egymás 
örömét, bánatát, munkáját, törekvését, 
ebből merítsünk tájékozódást az 
egyházunkat érdeklő kérdésekben.

A kiadóhivatalt áttesszük a nyom
dához, tehát az új megrendeléseket 
és befizetéseket erre a címre kérjük 
küldeni: A Harangszó kiadóhivata
lának Szentgotthárd (Vasvármegye). 
Mivel pedig a papiros hiánya és 
drágasága miatt felesleges példányokat 
nem nyomathatunk, kérjük a meg
rendeléseket lehetőleg december 30-ig 
beküldeni. Ezzel sok hiábavaló költ
ségtől és zavartól kímélnek meg ol
vasóink bennünket.

Az előfizetési dijat a körülmények 
hatása alatt kénytelenek vagyunk 
csoportos küldéssel (legalább 10 pél
dány rendelésénél) 8 koronára, cim- 
szalagos küldéssel 10 koronára emelni. 
Lapunk aránylag még igy is a leg
olcsóbb lap, mert mi nem a magunk, 
hanem olvasóink nyereségéért dol
gozunk.

Az előfizetési díj felemelése csak 
látszólagos. A »Harangszó« ugyanis
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a jövő évtől kezdve egész éven át 
hetenkint, tehát 52 számban fog 
megjelenni. És pedig 1 —10 számig 
8 oldalnyi, 11—41-ig 4 oldalnyi. 
42— 52-ig 8 oldalnyi terjedelemben.

Amidőn tehát időt, fáradságot, 
áldozatot nem kiméivé mindent elkö
vetünk, hogy a »Harangszó« az egyet
len magyar ev. néplap el ne némuljon, 
kérjük a nagy közönség értékes tá
mogatását. Csak egy kis áldozatho
zatalról van szó.

Megrendelhető minden lelkeszi és 
tanítói hivatalnál.

O lvassuk  a bibliát.
Dec. 15. vasárnap, Pfil. 4, 4—7.

, 16. hétfő, Ezsaj. 40, 1—11.
„ 17. kedd, Luk. 1, 5—7.
„ 18. szerda, „ 1, 18—23
„ 19. estit., „ 1, 26 -33 .
, 20. péntek, „ 1, 34—38.
„ 21. szombat, „ 1, 46—56.

+4- H Í R E K ,  -k
A z  e g y h á z  körébő l .

A Dunántúli Luther-Szövetség szerve
zési és taggyűjtési munkálatai folyamatban 
vannak. A zavaros és változó idő alkal
matlannak látszik ugyan a taggyüjtésre, de 
éreznünk kell azt is, hogy erre, vagy ha
sonló szervezetre különösen most és a jö
vendőben lesz nagy szüksége egyházunk
nak. Hogy híveink is érzik és tudják ezt, 
mutatják az egyes gyülekezetekből eddig 
már visszaérkezett gyüjtőivek. Igy például 
a meszleni kis gyülekezet eddig már 13 
alapító-tagot jelentett be s a gyűjtés még. 
tovább folyik, a rábaszentandrási gyüleke
zet gyűjtőívét 637 korona tagdíjjal küldötte 
meg, Muraszombatból eddig 1025 korona 
érkezett, Szombathelyen 2241 kor folyt be. 
A jelentkezések naponkint érkeznek, bizony
ságául annak, hogy ahol komolyan aggód
nak az egyházat fenyegető veszedelmek 
miatt, ott sietnek híveink a jövendő elő
készítésére és biztosítására.

Jubileum. Kalláth Károly, szepestóí- 
falusi lelkész november 20-án ünnepelte 
lelkésszé avatásának 40. évfordulóját.

Vallásos estélyek. A nagyközönségnek 
élénk érdeklődése mellett tartják Szombat
helyen rendszerint vasárnap este a vallásos 
összejöveteleket. Az előadásokat maga 
Kapi Béla püspök tartja, ki legutóbb a „ke
resztyénség és az új alakulás* címen érte
kezett.

Alapítvány. Mátis Ádám és neje, Né
meth Eszter a kemeneshögyészi gyülekezet 
buzgó tagjai, a világháborúban hősi halált 
halt feledhetetlen fiuk, Gyula emlékére 1000 
kor. alapítványt tettek evangélikus hadiár
vák javára. A jó Isten adjon vigaszt áldo
zatos szivüknek.

A magyar protestáns egyházak a kül
föld tájékoztatására küldöttségeket menesz- 
tenek Amerikába és az entente országokba. 
A küldöttségekben püspökök, lelkészek és 
theológiai tanárok vesznek részt. Az evan
gélikusok részéről Geduly Henrik püspök 
ment el Upsalába.
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Segédlelkész áthelyezés. Kapi Béla 
dunántúli püspök egyházi érdekből áthe
lyezte a következő segédlelkészeket: Kéri 
Jánost Szombathelyről Veszprém-Surra, 
Jónás Lajost Muraszombatból Kemenes- 
4iőgyészre, Síkos Kálmánt Tótkereszturról 
Bükre, Grósz János volt tábori lelkészt 
pedig Nagyhajmásra.

ífj. Zettl József csikostöttösi ev. lelkész 
november hó 30-án 32 éves korában rövid 
szenvedés után elhunyt. Halálát gyülekeze
tén kívül özvegye és két kis gyermeke gyá
szolja. Áldott legyen emlékük.

Hagyomány. Húsz Ede, durándi egy
házi gondnok végrendeletileg 1000 koronát 
hagyományozott az egyháznak.

Halálozások. Bernáth Pál, lédényi lel
kész életének 39 , lelkészkedésének 14-ik 
évében elhunyt.

Püspökválasztás. A Tiszáninneni re
formátus egyházkerület dr. Révész Kálmán, 
kassai lelkészt választotta püspökévé.

Az o r s z á g b ó l .
Sigray párisi útja. Sigray Antal a kor

mány megbízásából Párisba utazott, hogy 
ott viszonyainkról informálja az antantot. 
Sigray sógora Gerardnak az Unió berlini 
volt Nagykövetének.

Új fegyelem a hadseregben. A had
ügyminiszter rendeletet adott ki, amely a 
hadsereg új fegyelmét szabályozza. A ren
delet szerint a fegyelmi fenyitö hatalmat 
ezentúl nem a parancsnokok, hanem a föl
állítandó választott esküdtszék fogja gya
korolni.

A francia nyelv. Hir szerint a kultusz- 
miniszter a francia nyelvet rendes tan
tárggyá akarja tenni a gimnáziumokban, az

egyetemen megalapítja a francia tanszéket 
és Budapesten egy francia középiskolát.

A fűszerek ára. Az Országos Központi 
Árvizsgáló Bizottság a fűszerek árát a 
következőképpen maximálta: egész bors 
260, törött bors 270, egész fahéj 240, 
törött fahéj 260, egész gyömbér 70,. törött 
gyömbér 80, vanília 1630, köménymag 40, 
babérlevél 4-80, mazsola 34, csokoládé 34, 
kakaó 120, tea 140 kor. kilogrammonként 
a kiskereskedelemben.

Az ország címere. Kormányrendelet 
értelmében Magyarország címeréről elma
rad ezentúl a királyi korona. Az új címer 
mintarajzait legközelebb közzéteszik.

Katonai egyenruhát csak katona 
viselhet. Belügyminiszteri rendelet meg
tiltja a katonai egyenruha viselését azok
nak, akik nem katonák. Akiknek nincs más 
ruhájuk, mint katonaruha, kötelesek azon 
valami változtatást tenni. Tilos főképpen 
a nem katonáknak katonasapkát viselni.

Olcsóbb lett a paprika. A paprika 
maximális ára 35 kor. volt eddig kgr.-ként, 
Szegeden állítólag már 25 kor.-ért kapható.

Szabad lesz dohányt termelni. Hir 
szerint rövid idő múlva rendelet fog meg
jelenni, amely megengedi a mezőgazdáknak, 
hogy az 1919. évben saját használatukra 
dohányt ültethessenek. A családfő a saját 
részére 200 szálat, minden további férfi
családtag részére pedig 100—100 szál 
dohánypalántát ültethet. Minden szál pa
lánta után 1 kor. engedélydijat kell fizetni. 
A szükséges dohánymagot díjtalanul fogja 
a minisztérium rendelkezésre bocsátani.

A többség nyelvén tanítanak az 
iskolákban. A közoktatásügyi miniszter 
elrendelte, hogy az elemi iskolákban, ahol 
valamely nemzethez tartozó tanulók vannak

többségben, ott az illető nemzet nyelve 
legyen minden tantárgyban az oktatási 
nyelv. A kisebbség nyelvét mint kisegítő 
nyelvet használják.

A n a g y  v i l á g b ó l .
Berlin megszállása. A szövetséges és 

amerikai csapatok ideiglenesen megszállják 
Berlint a végből, hogy ott rendőri szolgá
latot végezzenek.

Spanyolország köztársaság ? A spa
nyol kormány lemondott. Az államforma 
megváltoztatása itt is küszöbön van. Spanyol- 
ország is köztársaság lesz.

Szibériában levő hadifoglyok. A Szi
bériában levő magyar hadifogoly testvéreink 
hazaszállítása érdekében megindult moz
galom vezetősége minden módon igyekezik 
sikert elérni. Legközelebb egy deputáció 
fog megjelenni, Károlyi Mihályné vezetése 
alatt a Budapestre érkező Henrys francia 
tábornok elé, hogy jóindulatát kérje hadi
foglyaink hazaszállítása dolgában. Továbbá 
a japánokkal keresnek összeköttetést arra 
nézve, hogy személyszállító hajókat adjon 
a haza szállításhoz a vladivosztok-hon- 
kong-aden-fiumei vonalon. Ezeket a tár
gyalásokat igyekezzenek sürgősen lebonyo
lítani, mert ez a vonal csak áprilisig ha
józható. Ha a megegyezés sikerül, az eset
ben májusban itthon lehetne minden szi
bériai magyar hadifogoly, körülbelül négy- 
százezer ember.

Leégett a bécsi arzenál. A volt oszt
rák-magyar monarchia legnagyobb hadi
anyag gyűjtőhelyén, a bécsi arzenálban tűz 
támadt, amely elpusztította az óriási épület 
legjelentősebb részét. A tűz az arzenál I raktárházában ütött ki.

Ha igazán kellemesen
akar mulatni,

Hozassa m eg  a m ost  legú jabban  
m egje len t

Újvári telefonál
című kétoldalas, tréfás, kacagtató 

hanglemezt
Ára: 6 darab ócska, lejátszott 

hanglemez.
Ezen lemez p én zé r t  nem hapható.

Újvári Károly e lemezen ugyancsak 
megkacagtatja a hallgatóit. Elejétől 

végig  holtra nevettető!

Kizárólag csakis

WAGNER
„Hangszernagyáruház“-nál

Budapest, József-körut 15. Fiók: IX. Ráday u. 18
A ..Favorit“ hanglem ezgyár főraktára.

Beszélőgépek 200 koronától 1500 koronáig.
Nagy, fényképes hangszer- és lemezjegyzék ingyen 1

Meghívó.
A > Dunántúli Ev. Egyházkerületi 

Nyomda Részvénytársaság« 1918. évi 
december 17-én d. u. 1 órakor tartja
a lak u ló  k ö z g y ű lé sé t

Szombathelyen, a szombathélyi pro
testáns gyülekezet tanácstermében, 
mikorra és hova a részvényaláírók 
ezúton tisztelettel meghivatnak.

Az alakuló közgyűlés tárgyai:
1. a részvénytársaság alapítóinak 

jelentése eddigi működésükről és ezei* 
működésük eredményeiről,

2. jelentés az alaptőkének kellő 
aláírás és befizetés által történt biz
tosításáról,

3. a részvénytársaság alapszabá
lyainak megállapítása,

•4. határozás a társaság meg- vagy 
meg nem alakulása iránt,

5. a társaság igazgatóságának és 
felügyelő bizottságának megválasz
tása,

6.3 intézkedés a részvénytársaság 
alapítóinak az 1875. évi XXXVII. t.-c. 
152. §-ában megállapított felelőssége 
tárgyában,
l  7. netáni egyéb indítványok.

Nyomatott Weilisch Béla villamfizemü könyvnyomdájában Szentfottbárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Felelős szerkesztő és kiadó :

S z a l a y  Mi h á l y  Lovászpatona (Veszprém m.) 
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla.

E lőfizetési á r a  8 5  s z á m ra  közvetlen  kü ldésse l 4  K 8 0  f, c s o p o r to s  k ü ld é sse l 4  K. K ézira tok  LO V A8ZPA TO N A-ra (V eszp rém  m egye), e lő 
fiz e tés i d ijak , rek lam ác ió k  a  H A R A N O S Z Ó  k ia d ó h iv a ta lán a k  KÖRM ENO-re, kü ldendők . E lő fizetést elfogad  m inden ev. le lkész ée tan ító .

..................................... ................f................................. ........................................................................................
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön békesség és az em

berekhez jóakarat.“ Luk. 2 ,  14.

T A R T A L O M :  f  Madár Mátyás: Karácsonykor. (Vers.) — Szalay Mihály: Békeföltételek. — szm.: Mit várhatunk? — Ypszilon 
Vagyonközösség — Kgy francia tudós Magyarországról. — A kormány birtokpolitikája. — Karácsonyi lángok mellett. — Gyermek
világ. Ligethy Béla: Bandi és a madarak . . . (Vers.) — Sorsdöntő időket élünk. — Kiss Samu: Apróságok. — Hírek. — Tárca. 

Somboryné Pohánka Margit: Nem az lesz a béke . . . (Vers.) — Péci: Legenda.

KarácsonyKor.
Jertek vándortársim,

Hív a szent karácsony
Keresni Megváltónk 

E bűnüs világon.
Induljunk hát bátran!

Ne rettentsen vissza 
Rögös utunk terhe,

Meg ne tántorítson 
A világ szerelme;

Menjünk Bethlehembe.

Ott, hol a magas ég 
Ráborúl a földre,

Felszárad szemünknek 
Sok keserű könnye,
Erőt nyer a gyönge.

Isten! jó Istenünk, 
Egyengesd utunkat;

Segélj, hogy elérjük 
Kitűzött célunkat,
Felleljük Urunkat.

f  MADÁR MÁTYÁS.

Békeföltételek.
Irta: Szalay Mihály.

tíéketárgyalások között köszönt 
ránk karácsony ünnepe. Oda irányul 
az egész világ figyelme. A győztesek 
büszke bizakodással, a legyőzöttek 
sápadt reménykedéssel lesik: mikor 
és hogyan valósul meg ez a karácso
nyi üzenet: Békesség e földön!

Világbékéről, örök békéről, népek 
testvéri szövetségéről beszélnek. Nem
zetközi szerződésektől, döntő bírósá
goktól s egyéb közös megállapodá
soktól várják az állandó békességet. 
És eközben szorongó lélekkel érzik a 
mélyebben látók, hogy hazug békesség 
készül, amely újabb viszályok csiráját 
rejti magában s a testvéri szövetség 
csak papiroson lesz meg, nem a szí
vekben. Láthatatlanul, mégis láthatóan 
ott lebeg a béketárgyalások felett ez 
az ítélet : Tanácskozzatok, de haszon
talan lesz, beszéljetek beszédet, de 
nem áll meg. [És. 8, 10.]

Igazi békesség csak a krisztusi

békesség volna, amelyet az angya
lok éneke hirdet; de ez is csak akkor 
valósulhatna meg, ha a kiszabott 
békeföltételeket lelkiismeretesen meg
tartaná a világ. Erről azonban nem
csak megfeledkezik, hanem tudni sem 
akar.

A karácsonyi üzenetből többnyire 
csak ezt szoktuk megtanulni: Békesség 
e földön ! mert csak ezt tartjuk ma
gunkra nézve kellemesnek és kívána
tosnak. Csakhogy ez a békesség 
kemény föltételekhez van kötve: Di
csőség a magasságos mennyekben az 
Istennek és az emberekhez jó akarat! 
Kívánja tehát a megzaklatott világ a 
békességet ? Akkor adja meg előbb 
Istennek a dicsőséget és legyen mély
séges, benső jóakarattal az embe
rekhez.

Csakhogy ezt már, sót épen ezt 
nem akarja. Nem látják be a népek 
és vezetőik, hogy a háborút nem 
egy-két ember, hanem az Istentől 
elfordult gonoszság vagyis az készí
tette elő, hogy az emberek Isten
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helyett a kíméletlen önzést, a ma
gasra emelkedett emberi tudást, a 
minél több vagyont és élvezetet 
nyújtó földet dicsőítették és bálvá
nyozták. Ez aztán magával hozta, 
hogy jóakarat helyett irigységgel, ki
zsákmányoló kapzsisággal, sértegető 
gőggel, kaján gyűlölettel teltek el 
egymás iránt, mig végül egymás 
elnyelésére törekedtek.

Most új világot akarnak. Új ha
tárok és új állam formák közé szo
rítják a nemzeteket, vagy legalább 
a legyőzőiteket és ettől új, örök 
békességet várnak. Másfelől azonban 
meghagyják, sőt nagyobbra növelik a 
hitetlenséget, a fejedelmi trónok után 
le akarják dönteni Isten trónját is 
és helyette az eddigi bálványokat 
akarják állandóvá tenni pedig Jézus 
szerint aki istentelen is : embertelen 
boszuvággyal, kíméletlen roszakarat- 
tal alázza meg az erősebb a gyön
gébbet.

Bent hazánkban is nyíltan hadat 
üzennek egyes vezetők a félre veze
tett tömegek az Isten dicsőítésének 
és mások, sőt hazájuk iránt való 
jóakarat nélkül, szemérmetlen önzés
sel tülekednek és osztozkodnak az új 
államformák között.

Lehet-e igy szó világbékességről, ! 
népek testvéri szövetségéről? Nem 
inkább erre a bibliai igazságra kell-e 
gondolnunk: A hitetlenek olyanok, 
mint a háborgó tenger, amely nem 
nyughatik és amelynek vize iszapot 
és sárt hány ki. Nincs békesség a 
hitetleneknek! [És. 57, 20 — 21.]

T árca.
Nem az lesz a béke...
Nem az lesz a béke:
Az a m egszenvedett, százszor le kö-

nyörgött;
Botor elvakultság ha már nem áztatja 

vérrel a görön gyöt; 
Ha zöldbe szökken a komor árkok mélye, 
Hogy rátüz a tavasz első verőfénye. 
Gránát-tépte erdők mikorra megtelnek 

vadgalambbúgással, 
Gyilkos fegyverünket mikor betakarjuk 
Krisztusi bocsánat fehér fátyolával.
És hull virágesö, — és zeng öröm-ének 
Előttük, utánuk, — akik haza térnek: 
A béke hozzátok mégsem akkor tér meg!

Óh, mert a nagyboldog vígság közepébe, 
Még sok nehéz bánat vetődik élénkbe; 
Vérző verejtékes, könnyes esztendőink 
Mig visszakísértő bús árnyakra válnak, 
Ott látjuk reszketni gondtelt pillantá

sán, halovány orcáján :

HARANOSZŐ.

Hiába békekötés, hasztalan új, 
szerződések, új határok, új államfor
mák ! Ha az emberek és népek bel
sőleg meg nem újulnak, hanem épen 
olyan, sőt még istentelenebb és em
bertelenebb életet élnek: a békesség 
hazug és aggasztóan ingatag lesz 
köztük, mert a külső változások, a 
másként szabott keretek belső válto
zás és új lelki berendezkedés nélkül 
nem érnek semmit. Hiába cserél a 
farkas minden tavasszal és ősszel 
ruhát: csak farkas marad és farka
sok között mindig hajszálon függ a 
béke. Belső természetét kellene ki
cserélnie, hogy békés báránnyá lehes
sen.

Azt a világból száműzött kará
csonyi vendéget, Krisztust kellene 
újból vissza hozni, keserű nagy bün- 
bánattal visszasírni, hogy tanítaná 
és segítené a világot az isteni béke
föltételek megtartására: Isten dicsőí
tésére, emberséges jóakaratra, mert 
csak ilyen emberek és országok kö
zött lehetne e földön igazi békesség.

Mit várhatunk?
A politikai és társadalmi életben 

végbemenő nagy átalakulás a vallási 
életet sem hagyja érintetlenül. Itt is 
nagy és mélyre ható változások lesz
nek. Az új rend bevallottan a réginek 
romjain akar fölépülni. Sokan annyira 
mennek a múltnak megtagadásában, 
hogy le akarnak rombolni mindent, 
még a jót is csak azért, mert a múltra

Kik a kis ajtónál mindhiába várnak. 
Felsíró álomban amíg hívogatnak 
Egyet is közülük, — akik elmaradtak : 

Nem az lesz a b ék e !

Az igazi békét hordozzuk magunkban 
Árvákra vetődő fényes mosolyunkban. 
Övék a jövendő és övék az élet,
Újra megváltói az emberiségnek !

Szent varázshatalma van a szeretetnek; 
Hogyha minden sajgó sebet behegesz- 
Ha végig uralja egykor a világot, [tett, 
S üszkös romokon új szentegyházat épít, 
Glóriás hőseink elhalkult szivéből rózsa

erdő támad,
S milliók imája közelít az égig. 
Hogyha, kiket az Úr képére terem tett: 
Nagy m éltatlanságtól szégyenpir nem 
Akkor légy köszöntött, [é g e t;
Százszor m egszenvedett, százszor le

könyörgött
Isteni békesség — hozsánna ten ék ed !

Somboryné Pohánka Margit.

I f i 8. december 25.

emlékeztet. A szociáldemokrácia és a 
radikálizmus nem titkolja, hogy ellen
sége a vallásnak. Nálunk ez az ellen
szenv különösen a keresztyénség ellen 
annál élesebb, mert a szociáldemok
raták és radikáUsok vezetői közül a 
legtöbben névleg sem keresztyének, 
másrészt a keresztyénséget készakarva 
összetévesztik a többségben levő kat- 
holikus egyházzal s annak hibáit a 
keresztyénség rovására Írják.

A legfontosabb kérdés, amely a 
mi egyházunkat is mélyen érinti: az 
egyház és az állam szétválasztása s 
ezzel kapcsolatban a felekezeti iskolák 
államosítása.

Az egyház és az állam szétválasz
tása azt jelenti, hogy az állam ezután 
nem veszi igénybe az egyház szol
gálatait, ünnepélyes alkalmakkor nem 
számít közre működésére, az egyházi 
hivatalok betöltését s az egész egy
házkormányzást magára az egyházra 
bízza; de nem részesíti az egyházat 
állami támogatásban, sőt az államtól 
régebben nyert egyházi javakat is ki
sajátítja, vagyis szekularizálja.

Első pillanatra kitűnik, hogy ezzel 
a katholikus egyház veszt legtöbbet. 
Minket eddig is mellőzött az állam. 
Koronázáskor és egyéb állami ünne
pélyeken csak a kath egyház fényes 
szertartásait és magas egyházi mél
tóságait vették igénybe s viszont csak 
a katholikus egyház ünnepeit tartatták 
meg az állami hivatalokkal. Anyagilag 
is csak a katholikus egyházat látta 
el az állam bőségesen. Mi az államtól 
századokon át elnyomatást s a kath.

Legenda.
Kemény Pál népfölkelő megfordult 

valamennyi harctéren. Végig próbálta 
a háború minden dicsőségét és bor
zalmát. Vitézségével három érmet 
meg három csillagot szerzett. Kétszer 
megsebesült, de csakhamar ott volt 
megint a lövészárokban.

— Ha több nem ér, majd csak 
haza kerülök, — mondogatta csön
desen — Semmi sem tarthat örökké. 
Ez a veszett csetepaté sem. Aminek 
kezdete volt: vége is lesz. Úgy-e, 
gyerekek!

— Valamikor. Talán — nyújtják 
azok a szót kedvetlenül. — Hanem 
azt nem sokan érjük meg. Pedig már 
jó volna az áldomást meginni. Sza
kaszvezető úrnak különös szerencséje 
van. Más a helyében már régen be
rukkolt volna örökre.

— Hát ha jól elnézem, akikkel 
együtt kezdtem, mind megunták már 
a hosszú mulatságot; mind elmentek:
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egyházhoz képest legújabb időben is 
aránytalanul kevés anyagi támogatást 
nyertünk.

Tőlünk egyházi javakat vissza nem 
vehet az állam, de megvonhatja a 
szegényebb egyházközségek, a kisebb 
javadalmu lelkészek és az egyház
kormányzat javára nyújtott állam se
gélyeket, amelyeknek elmaradása ne
héz próbát, talán veszedelmes meg
rázkódtatást is zúdít egyházunkra és 
ennek gyöngébb gyülekezeteire, ame
lyek már teljesen a segélyek számba
vételével rendezték be háztartásukat. 
Most az államsegélyekre való tá
maszkodás keményen megboszúlhatja 
magát.

De minthogy a katholikus püspöki 
és szerzetesi javakat — úgy látszik 
— nem ingyen akarja az állam sze
kularizálni, jogosan elvárhatjuk, hogy 
a többi felekezet is részesüljön a 
megváltási díjjal arányos javadalom
ban. Az igazi evangélikus álláspont 
ez volna: »szabad egyház szabad 
államban,« vagyis ne adjon az állam 
egyik egyháznak se, de ne is nyomja 
el egyiket se a másik kedvéért, ha
nem szabad versenyben engedje őket 
fejlődni, hogy ne a vagyon és külső 
hatalom, hanem a bennük rejlő er
kölcsi erő döntse el, kié legyen a jövő.

Hogy az állam melyik megoldást 
választja, nem tudjuk; de ha állam
segélyeinket megtagadná és ezzel ne
héz válságba döntené is egyházunkat: 
nagy megnyugvással és reménységgel 
indulhatnánk a jövőnek abban a tu
datban, hogy végre nincsen minden

külső hatalommal ellátott uralkodó 
I egyház és mellette szegény, folytono

san nyomott, háttérbe szorított egy- 
egyházak, hanem egyenlő feltételek 
mellett fejti ki mindegyik a benne 
rejlő erkölcsi erőket és lehetőségeket. 
Az ilyen versenytől nekünk nincs mit 
félnünk. Tőle csak egyházunk erősö
dését várhatjuk

Ezt várhatjuk az új birtokreformtól 
is, mert többnyire egyházunkon kívül 
álló nagybirtokok kerülnek felosztásra 
s vagyontalan híveink földhöz jutván 
könnyebben bírják a reájuk eső egy
házi terheket. A katholikus egyház 
ellenben elvesztve hatalmas patrónu- 
sait és nagyobb terhet rakva híveire, 
nehezebben illeszkedhetik bele a vál
tozott viszonyokba és elveszti vonzó 
erejét, amelyet eddig a nagyobb egy
házi tehertől menekülő, gyönge hitü 
protestánsokra gyakorolt.

Ránk nézve sokkal több veszélyt 
rejt magában az iskolák államosítása 
és a vallásnak az iskolából való ki
szorítása. Igaz, hogy a hath, egyház 
ennek is nagyobb kárát vallja, de mi 
sem nézhetjük teljesen közömbösen, 
mert mi az államnak tudtunk jó pol
gárokat, de nekünk az állam nem 
tud, nem is akar, jó egyháztagokat 
nevelni. Ha az iskolán kívül része
sítjük is gyermekeinket vallásoktatás
ban, ennek hatását a másvallásu, 
vagy vallástalan állami tanító a maga 
munkájával és hatásával nemcsak 
megbéníthatja, hanem teljesen tönkre 
teheti. Pedig gondolja meg akárki, 
mi lesz azzal a nemzedékkel, amely

*
vallás nélkül növekszik fel. h»“ 
átkát első sorban a szülők ér„ 
meg; de romlásba dől az az ország 
is, amelynek ilyen polgárai lesznek. 
Minden államnak igazi talpköve csak 
a tiszta erkölcs lehet; ha ez meg
dől, vele együtt összeomlik az állam 
is és tisztább erkölcsű népek hatal
ma alá sülyed. Eleget beszél erről a 
régi babilóniai, görög és római álla
mok pusztulása ; de mint az embe
rek, az államok is ritkán szoktak 
más kárán okulni.

Anyagi terhet is rak ránk az 
államosítás. Iskoláinkat, tanítólakjain
kat, tanítói földjeinket, sőt alapítvá
nyaink egy részét is elveheti az ál
lam, tehát értékes ingatlanoktól, eset
leg tőkéktől foszt meg bennünket s 
kénytelenek leszünk külön kántori 
állásokat szervezni és javadalmazá
sukról gondoskodni.

Nem közömbös ránk nézve a 
nemzetiségi országrészek esetleges 
elszakadása, vagy önrendelkezése sem. 
Mig a kath. és ref. egyház tagjainak 
többsége magyar, a mi híveinknek 
nagy része német és tót nyelvű s 
felsőbb iskoláink, egyházi és műve
lődési központjaink is többnyire nem
zetiségi vidéken vannak. Az ilyen 
vidékek elszakadásával tehát elvesz
tenénk egyházunknak több régi tűz
helyét és oszlopát, egyetemes egy
házunk lélekszáma és ereje pedig 
tetemesen megfogyatkoznék.

Legnagyobb veszedelem fenyegetné 
az egyházakat, de az államot és tár
sadalmat is, ha a demokráciát vagyis

ki mennyei raportra, ki rokkantállo
mányba, ki az ellenség prófuntját 
fogyasztani. Ki tudja, én is mire ma
radtam eddig — tette hozzá elkomo- 
rodva. — Megérem-e a közelgő Ka
rácsonyt, mert még előtte, úgy lát
szik, meleg napjaink lesznek.

Csakugyan kemény ütközetre került 
a sor. Kemény Pál mindenütt elől 
járt s egyszerre mintha rettenetesen 
melbe vágták volna, elesett, a ruhá
ján keresztül tört a vér, egy pillanatra 
a feleségét és gyermekeit látta fekete 
ruhában, amitől a szíve csaknem 
megszakadt, de aztán egy fehér angyal 
leszált hozzá, megérintette a gyilkos 
golyó helyét s a vér elállt, a fájda
lom pedig valami édes, álomszerű 
boldogságba olvadt át.

Azután az angyal szállt vele föl
felé. Amint körül nézte magát, látta, 
hogy a ruhája lefoszlik róla s helyette 
tiszta fehér tapad reá, amelyen ott 
piroslik a golyó helye, de az érmek 
ne 3 mennek vele. Sajnálni kezdte

| őket. Mivel bizonyítja, hogy nem volt 
| utolsó katona. Oda lent megbecsül- 
j ték ; hogyan jelenik igy meg a ma- 
I gasságos mennyei raporton

De az angyal megnyugtatta: Ahova 
megyünk, oda nem juthat be semmi 
emberi találmány, legkevésbé a hiú
ság jelvényei. Tudod, milyen sokan 
méltatlanul hordják. Ismerjük mi 
anélkül is, ki mit ér és mit érdemel.

— Hát ez a piros sebhely ? Mért 
nem maradt akkor ez is a földön ?

— Mert ilyent a legegyszerűbb és 
! legártatlanabb ember is viselt. Em

lékezhetsz r á : ott kapta a Golgotán.
Amerre láttak, mintha sürü hó 

kavargott volna: szállt a sok fehér 
ruhás ember fölfelé. A sebhely ott 
piroslott mindegyiken; soknak keze, 
lába hiányzott; de az arcukon nem 
látszott bánat, vagy szenvedés. A 
hazaérók öröme ragyogott rajta.

Amint a széles aranykapun be
léptek, egy csoport ember várta őket. 

I Tizen, tizenketten lehettek. Legelői

egy óriás orosz, akinek a fején ha
talmas sebhely látszott. Kemény Pál 
megismerte. Ennek a fejét ő szakí
totta be a kárpáti harcokban. Ezt 
nem felejtette el, mert ekkora emberrel 
soha sem került szembe.

Megdöbbent. Ezek az életüket 
kérik számon a gyilkosuktól! Vala
mennyit ő küldte volna ide? Nem 
lehetetlen, mert jó lövő volt s a leg
többjük löt sebet visel.

De azok nem néztek rá haraggal. 
Amint hozzájuk ért, kezüket nyújtot
ták és megnyugtatták:

— Ne félj, testvér, nem bosszúval 
bocsánattal és békességgel várunk.

Kemény Pál zavartan tekintett hol 
rájuk, hol az angyalra. Nem tudta, 
mit szóljon. Azon is csodálkozott, 
hogy mindegyiknek a nyelvét tisztán 
megérti. Valóságos ország ez, vagy 
álom ország?

Együtt«mentek beljebb, ahol magas 
trónon az Isten ült s felette ezer 
nap világított, amelyeknek láttára a
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maimat az ochlokrácia, vagyis a 

helelen tömegek uralma váltaná fel. 
Amilyen örömmel kell köszöntenünk 
és támogatnunk a demokráciát, mert 
hiszen a népjogok kivívásában a mi 
egyházunknak régi törekvése valósult 
meg, olyan fájdalommal látnánk, ha 
a demokrácia ochlokráciává sülyedne. 
Pedig a történelem tanúsága szerint 
a népjogok kivívását sokszor a fék
telen tömegek garázdálkodása követte 
és tette tönkre s szabadság helyett 
a legelrettentőbb zsarnokságot lép
tette életbe. így van ez Oroszország
ban, ahol a bolysevizmus fenekestül 
felforgatott mindent és utoljára is 
a külföldnek kell a rendet fegyverrel 
helyre állítania.

Ha ez az áramlat, amely ellen 
köztársaságunk vezetősége teljes ere
jével küzd, netán nagyobb erőre kapna 
nálunk is, alapjában támadná meg a 
mi egyházunkat is és mindazt, amit 
mi nagynak, szentnek és jónak tar
tunk. De ezzel hazánknak is a saját 
romjai alá kellene temetkeznie.

Ezt figyelmen kívül hagyva is ké
szen lehetünk arra, hogy a vallást 
igen erős támadások érik és sok 
hamis próféta támad, akik sokakat 
meg ingatnak és elszakítanak hitük-

karácsonyi gyertyák jutottak Kemény 
Pál eszébe. Itt is Karácsony van hát 
csakhogy sokkal fényesebb.

A trón körül beláthatatlan sereg 
énekelt lelkesen, boldogan, mindenki 
a maga nyelvén, mégis érthetően és 
összehangzóan. Kemény Pál is kény- 
zserítő, boldog vágyat érzett az 
éneklésre. De mit énekeljen ? Nem 
sokat tűnődik; magától felszakad 
szivéből legkedvesebb karácsonyi 
éneke:

— Krisztus urunknak áldott szü
letésen . . .

Ámulva látja, hogy az ö hangja 
is épen bele illik a hatalmas kar 
énekbe. Egyszerre olyan otthonosan 
érzi magát, mintha mindig itt lakott 
volna s mindig ezt az éneket éne
kelte volna a többiekkel együtt.

Most az angyal megérinti a vállát:
— Új lakó jön. Siessünk fogadá

sára.
Amint a bejáratnál megállnak, 

csodás megnyilatkozást érez Kemény 
Pál a szemében. Egyik közelgő jö
vevényben a maga gyilkosát ismeri 
meg, akit most talált el a halálos 
golyó. Annak is épen a szivén sza
ladt keresztül. «

Rá sem ér boszura gondolni. Va
lami meleg testvéri érzés járja át s

tői. Vihar száguld keresztül a vilá
gon, a vihar pedig válogatás nélkül 
neki dől mindennek, amit útjában 
talál és megpróbálja hasznos, haszon- 
talán, fa erejét. Ami korhadt, ledől; 
ami életre való, megtépve is megáll 
és tovább gyümölcsözik, sőt a meg- 
rázkódás csak javára válik, mert 
élénkebbé teszi nedvkeringését.

A keresztyénség fáját Krisztus 
ültette, tehát ez a vihar sem vehet 
rajta diadalt. Mivel pedig a mi egy
házunk a tiszta keresztyénséget igyek
szik megvalósítani és a haladás elől 
soha sem zárkózott e l: megpróbálva, 
megrázva és megtépve is tovább él, 
sőt a vihar csak egészségesebbé és 
frissebbé teszi benne az életerő kerin
gését. szm.

V agyonközösség.
A szociáldemokrata párt lapja, a 

>Népszava< kifejti, hogy ők nem bíz
nak a velük együtt kományzó füg
getlenségi pártban és radikális párt
ban, hanem arra törekesznek, hogy 
egyedül vegyék kezükbe az ország 
kormányát és a maguk programját 
valósítsák meg. Szerintük a mai de-

megbocsátó szeretettel öleli a jöve
vényt szivére. Az is megismeri, 
megérti és együtt mennek, hogy 
hangjukat a hatalmas karénekbe ve
gyítsék.

De meg nem állhatja, hogy az 
angyalhoz ne forduljon.

Hogyan, hogy itt mindenki megérti 
egymást és még az ördög is angyallá 
kezd válni ?

— Ne csodálkozz rajta. A szeretet 
testvérekké teszi az ellenségeket is ; 
a testvérek pedig nemcsak a nyel
vükkel, hanem a szívükkel beszélnek 
és a szívükkel szó nélkül is megértik 
egymást.

De talán csak most van bennünk 
ez a megáradó szeretet, mivel Kará
csony ünnepe van. Emlékszem, egy 
nap a földön is szeretetről és békes
ségről szoktunk beszélni.

— Nem. Itt mindig igy van. Itt 
az egész élet örökös Karácsony.

— Hogyan lehet ez ? És mért 
nincs igy a földön is ?

— Azért, mert itt, amint látod, 
mindig együtt vannak az emberek 
Istennel, a földön pedig mindig arra 
törekesznek, hogy mint a tékozló fiú, 
minél messzebb essenek atyai kezétől!

Péci.

I mokratikus köztársaság kivívása csak 
I az első lépés tulajdonképeni elérésé

hez: a magánvagyon megszüntetésé
hez és a vagyonközösség életbelép
tetéséhez, a kommunizmushoz.

Ezt a törekvést a többi párt, köz
tük a kisgazdák pártja határozottan 
visszautasítja és károsnak tartja.

Minden politikától menten vizsgál
juk meg röviden ezt a kérdést.

A szociáldemokrácia azt hirdeti, 
hogy a természet a maga javait 
együttesen, egyenlően adja az egész 
emberiségnek, tehát nincs joga abból 
senkinek a magáévá tenni semmit. 
Ez az elv ebben a mondásban nyert 
legélesebb kifejezést: »A magántulaj
don : [Proudhon] lopás.« Ez azt je
lenti, hogy aki magánvagyont szerez, 
azt az emeriség közös vagyonából 
lopja el. Tehát meg kell szüntetni a 
magánvagyont és vissza kell adni a 
közösségnek.

A megoldást úgy gondolják, hogy 
minden föld, minden gyár, minden 
tőke s ezeknek minden gyümölcse 
az államé lenne s az állam osztaná 
szét egyenlően a fogyasztók között. 
A mai rekvirálások és fejadagok ki
szabása mellett nem nehéz ezt el
képzelni. Amolyan »közös hombár 
rendszer«-féle lenne. Aki mit aratna, 
bele öntené a közös hombárba és 
onnan kapná meg a rá eső részt, 
de munkája után félre nem tehetne 
semmit és gyermekeire örökségül 
nem hagyhatná.

A vagyonközösség hívei szeretnek 
az első keresztyénekre hivatkozni, de 
jogtalanul és helytelenül, mert náluk 
a vagyonközösség nem volt kötelező, 
hanem a jobb módú hívek szerétéi
ből segítették szegényebb sorsú tár
saikat.

Magán vagyonáról nem kellett 
senkinek sem lemondania. Ez Ananiás 
és Safira példájából világosan kitűnik. 
Péter világosan megmondja, hogy 
földjüket is, eladása után az árát is 
megtarthatták volna, maguknak mert 
a maguké volt.

Az önkéntes kommumizmus is csak 
a jeruzsálemi gyülekezetben lépett 
életbe, másutt a keresztyének nem 
követték, sőt Jeruzsálemben is kény
telenek voltak beszüntetni, mert 
anyagi romlással fenyegette a híveket. 
A vagyonosabb hivek meggyöngültek, 
a szegényebbek pedig nem a maguk 
becsületes munkájára támaszkodtak, 
hanem a másoktól való alamizsna 
várásra és dologtalan henye életre 
szoktak, úgy hogy az elszegényült 
jeruzsálemi gyülekezet számára Pál 
apostol is kénytelen volt a többi
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gyülekezetben segélyt gyűjteni. A 
teljes vagyonközösség nem is vezet 
soha igazi fejlődésre, hanem mindig 
anyagi és erkölcsi sülyedést okoz. 
Az újabb korban mepróbálták Dél- 
amerika egyik államában. Egy darabig 
úgy látszott, minden megy a maga 
rendjén, boldogok az emberek, de 
aztán, mivel ilyen körülmények között 
az érdem sem részesül nagyobb 
jutalomban és előmenetelben, mint 
az érdemetlen s mivel semmi maga
sabb eszme nem töltötte meg lelkűket 
és nem emelte a porból fölfelé, 
fásultságba, bús komorságba estek.

Az ilyen példák elég tanúságul 
szolgálhatnak; de enélkül is bárki 
elképzelheti, hogy a teljes vagyonkö
zösség a munkás és értékes emberek 
munkakedvét és értékét lejebb szállí
taná, s lassanként az emberi társa
dalom teljes romlását vonná maga 
után.

Teljes vagyonközösség helyett arra 
kell törekedni, hogy senkinek mások 
rovására túlságos nagy vagyona ne 
lehessen, vagyis egyes fák az égig 
ne nőjjenek és a többieket árnyékuk
kal a fejlődésben ne gátolják, más
részt ne legyen senki olyan szegény, 
hogy tisztességes emberi sorsban ne 
élhessen. Ezért a bizonyos határon 
túl növő vagyont mindig ki kellene 
sajátítani és megadni mindenkinek az 
élethez, boldoguláshoz és előmene
telhez szükséges föltételeket

Ypszilon.

Egy francia tudós 
Magyarországról.
Mikor az ellenség Magyarország 

felosztását tervezi és elfogult gyűlö
lettel mond rólunk Ítéletet, nem ér
dektelen felidézni egy elhunyt nagy 
francia tudósnak Elisée Reclusnaíc 
1877-ben tudományos pártatlansággal 
irt sorait amelyekkel hazánkat és a 
magyar nemzetet jellemzi.

Magyarországnak — Írja többek 
közt Reclus — nagy előnye a Laj
tán inneni (ausztriai) tartományokkal 
szemben, hogy valóságos földrajzi 
egységet alkot. A magyar királyság 
Európa ama részeinek egyike, amely 
az egymás mellé került fajok külön- 
félesége mellett is a legegységesebb 
és legtömörebb egész. Magyarország 
a lakosság számára és ‘civilizációjára 
nézve alantabb áll ugyan a monar
chia német részeinél, de viszont ezek
kel szemben politikái tekintetben jóval 
felsőbb állást foglal el területének

alakjánál és népeinek csoportosulá
sánál fogva. E világosan körülhatá
rolt ország közepét egy nagy, valaha 
beltengert alkotó síkság foglalja el, 
egyéb másodrendű medencék: nyu
gaton a pozsonyi, keleten az erdélyi 
alkotják a roppant amfiteátrum többi 
részét, de szorosan hozzácsatlakozva 
a középponti Magyarország síkságai
hoz a talaj lejtése által s öntözve 
egyszersmind ezeket vizeik áradatával.

Hasonlóképpen az ország legjelen
tékenyebb népfaja, mely a kard ha
talma által éppúgy, mint a nyelv, 
intézmények és szokások befolyása 
által évszázadok óta gyakorolja a 
fenhatóság jogait a Kárpátok vidé
kein, a Duna két partján elterülő 
nagy síkságot foglalja el, mig a többi 
népesség köröskörül van eloszolva és 
minden anyagi érdekeivel mintegy az 
uralkodó nemzetre van utalva.

Hogy Magyarország különböző né
pei a betörések és háborúk mellett 
és a nemzeti gyűlölködések ellenére 

, mindezideig — erőszak által bár, 
vagy önkéntesen — egy csoportban 
megmaradtak egy azon politikai ura
lom alatt, azt szintén hazájuk neve
zetes területi egységének köszönhették.

Mi lesz ez ország jövendő sorsa ? 
1 Szorongva várjúk az egyensúly ama 

nagy változását, melynek Európa du- 
namenti részeiben lehetetlen el nem 
köVetkeznie: de bármilyen legyen is 
a Kelet népeinek politikai csoporto
sulása a jövendőben, a Kárpátok 
övezte arénát elfoglaló nemzetnek 
mindenkor a legnagyobb befolyása 
lesz az általa szerzett és megvédel- 
mezett területen. Gyakran hangoz
tatták, hogy a világuralomnak az 
árja-faj népeire kell átháramlania és 
hogy a többi népcsaládoknak ezeknek 
kell magokat alávetniük: mindenesetre 
jól van az emberiség jövendőjének 
érdekében, hogy magában Európában 
és a kontinesnek egy életképes ré
szében éppen egy nem-árja fajú nemzet 
legyen az, a mely — ámbár a ke
reszteződések által az Európa több 
népével már nagyon rokonná vált — 
ama részeken a főszerepet játssza. 
Az indoeurópaiak nagyzó követelé
seire a magyarok történelmökkel fe
lelnek. Nagy fogyatkozásaik voltak, 
az igaz : de mindazáltal vájjon ki az 
szomszédaik között, aki náloknál je
lesebbnek merné magát mondani ér
telemben, vitézségben, vagy akár a 
szabadság szeretetében is?

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

A kormány földbirtok- 
politikája.

Búza B^rna földmívelésügyi mi
niszter a kormány földbirtokprogram
járól ezeket mondotta :

Ragaszkodom ahhoz, hogy föld
birtok közkézen ne legyen, mert ál
talános tapasztalat, hogy ez nem 
alkalmas a földbirtok helyes gazda
sági használatára. Különbséget teszek 
mégis. Erdőknél a nagybirtokrend
szert tartom helyesnek, vagyis a 
centralizációt, földbirtoknál ellenben 
a kisbirtokrendszert, vagyis a decen
tralizációt.

Nem tagadom, megvan az az ag
godalmam nekem is, hogy a kisbir- 
tokok létesítése átmenetileg csökken
teni fogja a gazdálkodás intenzivitá
sát és a terméshozamot, de viszont 
olyan jelentékeny szociális és népe
sedési előnyei vannak, hogy azok 
kedvéértel kell viselnünk azt a hátrányt, 
a mely különben is csak átmeneti, 
mert hiszen például Németországban 
ma már általánosan elismerik, hogy 
a kisbirtok intenzivebben és nagyobb 
eredménnyel gazdálkodik, mint a 
nagybirtok, különösen az állattenyész
tés terén. Bizonyos vagyok benne, 
hogy helyes gazdasági politikával a 
magyar nép gazdálkodását is igen 
rövid idő alatt fölemelhetjük a ma
gasabb színvonalra.

— Első sorban a közkézen lévő 
földbirtokokat szeretném megváltani s 
azonkívül teljes kisajátítási jogot sze
rezni az államnak minden nagybir
tokra, a melynek a fölosztása gazda
ságilag, szociális szempontból szük
séges.

A nemzet legfontosabb érdekei 
szempontjából úgy szeretném, hogy a 
magyar földbirtok túlnyomó része 
csupa családi kisbirtok, legyen, olyan, 
a melyet egy gazdacsalád megművelhet 
a maga erejével és megélhet belőle, 
mert igy lehet a legtöbb embernek 
földbirtoka, ez hozhatja a legáltalá
nosabb megnyugvást, kímélheti meg 
gazdasági életünket a legjobban a 
munkabérviszályok rázkódásaitól is.

Hasonlóan fontos nemzeti szem
pontokból épp oly szükségesnek tartom 
azonban megfelelő számú középbir
toknak és nagyobbszabásu intenzív 
gazdálkodásra berendezett, de nem 
túlságos terjedelmű nagybirtokoknak 
fönmaradását is. Mostani viszonyaink 
között az lenne a leghelyesebb arány, 
ha a terület hatvanöt-hetven száza
léka lenne kisbirtok és harminc-har
mincöt százaléka közép- és nagybir-
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tok. A nagy parcellázási akciónál épp 
ezért megfelelő mérsékelt arányban 
egy-kétszáz holdas középbirtokokat is 
óhajtanék létesíteni, de ügy, hogy ezeket 
csak önállóan gazdálkodó és gyakor
latilag képzett gazdák kaphassák.

Nagy nemzeti szerencsének tarta
nám, ha a méreteiben elég radiká
lisnak tervezett birtokreform nagyobb 
ellentétek nélkül és az egész lakos
ság összhangzó egyetértésével lenne 
keresztülvihető.

Karácsonyi lángok 
mellett.

Innen-onnan két hónapja lesz an
nak, hogy a Károlyi párt s a vele 
szövetkezett pártok kezükbe vették az 
ország sorsának intézését. Osztatlan 
bizalom köszöntötte őket mindenfelől. 
Mert hiszen az adott viszonyok kö
zött mindenki meg volt róla győződve, 
hogy valóban egyedül Károlyi pártja 
s a vele szövetkezett pártok, kik az 
antant feltétlen bizalmát, barátságát 
birják, képesek egyedül Magyaror
szágot megmenteni. És ime most két 
hónap múlva szomorúan kell kons
tatálnunk, hogy a kormány nemcsak 
az antant barátságára nem építhet 
semmit, korántsem dicsekedhetik, akár 
a csehek, románok, szerbek, tótok 
és az antánt jóindulatával, de magá
ban a szövetkezett pártokban egymás 
között meg az annyira szükséges 
együttérzés, egyetértés, amely pedig 
legelső feltétele annak, hogy a kor
mány eredményeket legyen képes 
elérni úgy befelé, mint kifelé. Mert a 
kormány bizony válságos helyzetben 
van.

A kabinetben helyet foglaló pol
gári és szociálista pártállásu minisz
terek közötti ellentét még mindig erős. 
A személyi ellentéteket látszólag meg
oldották azzal, hogy Batthyányi bel
ügyminiszter és Bartha hadügyminisz
ter lemondtak. Batthyányi helyébe 
Nagy Vincze államtitkárt nevezték ki 
belügyminiszternek, míg a hadügy- 
i. iniszteri tárcát ideiglenesen Károlyi 
vállalta. Hogy azonban a tárgyi el
lentéteket mennyire sikerül megoldani, 
a z  ma még a jövő titk. Pedig halo
gatni való időnk nincsen. Minden
képpen elérkezett a legfőbb ideje an
nak, hogy legelébb önönmagunkkal 
tisztába jöjjünk. Wilson Párisba ér
kezett. Az előzetes békekonferenciát, 
mire a »Harangszó« mindenhová el
jut, minden bizonnyal megkezdették 
s mi, midőn e sorokat írjuk, még azt

sem tudjuk, meg vagyunk-e egyálta
lán a békekonferenciára híva. Most 
tehát, legalább a karácsonyi lángok 
mellett, ezeknek fényénél lássuk be, 
hogy nekünk mindenek előtt egymás 
közötti békességre van nqgy szük
ségünk.

|  Styermek '̂V’ilá

Bandi és a madarak. . .
Pattog a tűz a kályhában,
Meleg van most a szobában ; 
Odakinn meg kemény, hideg 
Szél fü Isten igazában !
Kis Bandi az ablak mellett 
Nézi a sok hulló pelyhet 
S egyszerre csak nagy hirtelen 
Édes anyja ölén terem.
Nézz anyuskám ki a fára,
Kis madár száll ágról-ágra :
Hideg tél van, fázik szegény 
Engedjük be a szobába !. . .
Beengedném, kicsi fiam,
Látod, az ajtó nyitva van ;
De a madár jobban szeret 
Szálldogálni a szabadban !
De azért, ha úgy akarod,
Vihetsz neki olajmagot,
Diószemet, lágy kenyeret,
Amit a kis madár szeret 1
Akkor aztán minden délre 
Ideszáll az ablakszélre 
S kenyeret fog kérni tőled 
Pompás királyi ebédre ! . . .
A kis Bandi vigad, nevet: 
Vigyünk hát neki kenyeret, 
Diószemet, olajmagot,
Mindenféle jó falatot!. . .
De amig a magot hordja 
Titkon mégis azt gondolja:
Jobb lenne most, ha a madár 
Melegedni bejött volna!
Bejött volna csak egy percre, 
Legalább fölmelegedne 
Hegyen, völgyön hét falun át 
Vígan tovább repülhetne 1

Ligethy Béla.

Sorsdöntő időket élünk.
Készen kell lennünk a hit kemény 

próbáira. A vallástalan, keresztyén- 
ellenes szervezetek és napilapok félre
vezetik a közvéleményt, hitetlen és

erkölcstelen közszellemet teremtenek 
s már nyiltan a keresztyénség meg
döntését, a jövő nemzedék vallástalan 
nevelését követelik.

Minden magyarnak és keresztyén
nek érdeke, hogy az ellenünk folyó 
aknamunkáról s a szükséges tenni
valókról tájékozást szerezzen és ki
vegye a maga részét a mentés mun
kájából.

Magyar evangélikus népünknek 
egyetlen tájékoztatója és irányítója 
a >Harangszó«. Ezért nem volna 
szabad egyetlen család házából sem 
hiányoznia. Terjessze, ismertesse 
minden lelkészünk, tanítónk és min
den olvasónk.

A X-ik évfolyam minden héten 
megjelenik s előfizetési díja csoportos 
küldéssel 8 korona, címszalagos kül
déssel 10 korona.

Megrendelhető minden lelkésznél 
és tanítónál. A megrendeléseket és 
befizetéseket erre a címre kell kül
deni: »Harangszó« kiadóhivatala
Szentgotthárd (Vasmegye).

O lv assu k  a bibliát.
December 22. vasárnap, Lukács 1,57—66. 

, 23. hétfő, Lukács 1, 67—75.
. 24. kedd, János 1, 14—18
„ 25. szerda, Gál. 4, 4—7.
, 26. csütörtök, Tit. 2, 11 — 14.
, 27. péntek, Lukács 2, 23-35 .
„ 28. szombat, Lukács 2. 36—38.
„ 29. vasárnap, Lukács 2, 39—40.
„ 30. hétfő, 121. Zsoltár.
„ 31. kedd, Lukács 24, 29.

Apróságok.
Luther életéből.

Gyűjti s írja : Kiss Samu.
Luther szomorúságában és levert

ségében azzal a latin szóval szokta 
magát vigasztalni: »Vivit«, ami ma
gyarul annyit tesz: »él«. Gyakran 
krétával az asztalra irta, sőt néha 
az ajtókat és a falakat is teleirta ve
le : vivit, vivit, S amikor kérdezték 
tőle, mit akar ezzel mondani, azt 
felelte: »Jézus éi. S ha nem élne, 
nem kívánnék én sem csak egy óráig 
is élni. De mert ő él, mi is élni fo
gunk ővele, amint maga mondta: Én 
élek és ti is élni fogtok«.

♦
Mint mindig, Luther korában is 

voltak, akik az Isten igéjénél többre 
becsülték e világot, az örökkévalónál 
a múló, földi dolgokat. Ezekre mon
dott Luther egy mesét az oroszlán
ról, aki nagy lakomát csapva meg-
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hívta arra az összes állatokat. Köz
tük a disznót is. Mikor aztán az íz
letes, finom ételeket a vendégek elé 
tálalták, megszólalt a disznó: »Ka
punk korpát is ? « ...  Ilyenek — foly
tatta a reformátor — a testi élveze
tet hajszoló, földiekbe temetkező em
berek is. Mi prédikátorok a legjobb 
és legfelségesebb eledelt kínáljuk ne
kik a templomban ; minők: az örök 
üdvösség, a bűnök bocsánata s Isten 
kegyelme; de ők az orukat fintorgat- 
ják, mert aranyra éheznek.

*
Luther Márton beszélte kevéssel a 

halála előtt, hogy az 1530-iki biro
dalmi gyűlésen Albert mainzi püspök 
mikor a bibliából olvasgatott, vélet
lenül egyik tanácsosa ment hozzá s 
igy szólt: »Kegyelmes uram, mi köze 
kegyelmednek ehhez a könyvhöz?« 
Erre ő igy felelt: »Bizony én magam 
sem tudom, mert ami ebben a könyv
ben van, az mind ellenünk szól«.

*
Lutherről beszélik, hogy egy róm. 

kath, templomban nagy festményt 
látott, mely nyílt tengeren hajót áb
rázolt. A hajó födélzetén volt a pápa 
az érsekekkel, püspökökkel, papokkal, 
szerzetesekkel és egyéb tagokkal. 
Mindannyian teljes biztonságban. Mig 
ellenben a nép, az u. n. laikusok a 
zugó habokkal küzködtek, viaskodtak 
és közülük sokan elmerültek a hul
lámokba. Csak azok menekültek meg, 
akik felé a hajón levő egyháziak 
mentő kötelet dobtak. . . Luther meg
ütközött a kép értelmén s azt mondá: 
Ez nem krisztusi eszmét ábrázol. 
Mert ő nem egyesekért, hanem min
denkiért ontotta vérét; s Krisztus 
nem egy társadalmi rendnek, vagy 
osztálynak, hanem mindazoknak a 
megváltója, akik hittel ragaszkodnak 
őhozzá«.

*+ H Í R E K .  +♦
A z e g y h á z  k ö rébő l .
E lő f iz e tő in k n e k ,  m  u n k a t á r 
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o lv a s ó k ö z ö n s é f jé n e k  b o ld o g  k a 
rú  r s o n y i  ü n n e p e k e t  k  í v á n  u n k .

Lapunk legközelebbi száma január 
1-én jelenik meg.

Püspöki látogatás. Dr Raffay Sándor 
püspök november 24 én gyülekezetek láto
gatására indult Turóc-és Zólyom várme
gyébe.

H elyetteslelkész.. Wedl Endre, buda
pesti fasori segédlelkész püspöki megbí
zással Újfazekasvarsándra ment helyettes- 
lelkésznek, helyét Szuchovszkv Lajos, ceg- 
.édi helyetteslelkész foglalta el.

HARANGSZO.

8 osztályú népiskola. Hir szerint a 
népiskolákat 8 osztályossá akarják tenni, 
a középiskolákat újjászervezni s a 60 éven 
fölüli tanítókat nyugdíjazni.

Halálozás. Ifj. Korossy Dezső, a nem
rég édesatyjai helyébe választott szabadkai 
lelkész a spanyol járvány áldozata lett. A \ 
nemrég elhunyt Schönviszner Kálmán 
esperes özvegye, szül. Mayerfalvi Maier 
Karola elhunyt Budapesten. Hátramaradt 
szeretteiknek nyújtson vigasztalást az Úr 
kegyelme, az elhunytak emléke legyen 
áldott!

Női lelkészek. Zürichben okt. 27-én 
négy férfival együtt lelkésszé avattak két 
nőt is, névszerint Gutknécht Rózát és 
Pfister Elizt Ha a két női lelkészt valahova 
megválasztják, ők is éppen olyan jogokkal 
biró papok lesznek, mint férfikollégáik.

A svéd király üzenete a magyar 
protestáns egyházaknak. A magyar pro
testáns egzházak táviratban fordultak a 
svéd királyhoz és védelmet kértek a pro
testantizmus végső várát Erdélyt a román 
ortodoxia részéről fenyegető veszedelem 
ellen. A svéd király erre a táviratra a kö
vetkező választ küldötte :

Ő felsége a király táviratukat megkapta 
és minthogy nagyon szívén viseli valamennyi 
protestáns egyház érdekeit, elküldötte a 
sürgönyt György királyhoz és Wilson el
nökhöz, hogy ilyen módon a protestáns 
egyházak érdekeit a közelgő béketárgya
lásokon megvitassák.

Emléktábla felavatás. A muraszombati 
gyülekezet emléktáblával jelölte meg 
Újtölgyesen azt a házat, melyben Kardos 
János volt őrihodosi lelkész, a vendvidék 
kiváló költő-papja született. Kardos János 
izzó magyar hazáfiasága mellett hivatott 
költője volt népének, akinek vallásos tárgyú 
költeményei, énekei, népdalai, mai napig 
egyetlen termékei a vend irodalomnak. 
Kiváló forditó volt. Átültette a vend nyelvre 
a szózatot és számos költeményt, népdalt.
A szabadságharcz idejében erős nemzeti 
érzése kardot köttetett vele s a saját maga 
által híveiből toborzott csapat élén védte 
a veszélyeztetett határokat

A muraszombati gyülekezet s vele a 
járás evangélikus közönsége csak önmagát 
becsülte meg, amidőn kiváló fiának emléket 
állított. A ház melyben a költő-pap szüle
tett jelenleg Bankó Viktor birtokos tulajdona, 
ki a régi épület helyére csinos lakóházat 
emeltetett. A sötét márványból készült 
emléktáblát október kó 31-én bensőséges 
ünnep keretében avatták fel. Az énekkar 
az „Erős várunk az Isten“ kezdetű régi 
protestáns énekkel vezette be az ünnep
séget, amely után Luthár Adám battyándi 
lelkész mély áhítattal imát mondott.

Heiner Géza őrihodosi lelkész tartotta 
meg ezután emelkedett hangú ünnepi be
szédét. amelynek keretében üdvözletét ho
zott a költő pap volt gyülekezetétől. Ének 
után pedig Kováts István vend nyelvű 
mély érzéstől áthatott beszédje következett, 
amely után a közönség a Hvmnuszt éne
kelte. Az énnekkart Rúzsa Ferenc vezette 
s a falusi leányokból álló dalárda általá
nos megelégedéssel működött

Az o r s z á g b ó l .
A nemzetgyűlés. A kormány áprilisra 

vagy májusra tervezi a nemzetgyűlési vá
lasztásokat s a nemzetgyűlés még a nyár 
folyamán összeül, amikor is végleg elha
tározzák a köztársasági államformát s meg
választják az elnököt.
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Sajtószabadság. A sajtószabadságról 
szóló törvény életbelépett.

Főiskolák a nők számára. A kormány 
elhatározta, hogy minden főiskolát meg
nyit a nők számára.

Összeírják azokat, akik földet kap
nak. A földművelésügyi miniszter rende
leté szerint minden község tartozik kimu
tatást készíteni a területén állandóan lakó 
azon földművesekről, akik hadi szolgálat
ban voltak, vagy még most is vannak, akik 
már a háború kitörése előtt is állandóan 
földműveléssel foglalkoztak és akiktől, mint 
törekvő emberektől, a föld okszerű műve
lése várható és ennélfogva érdemesek arra, 
hogy a földszerzésre vonatkozó jogos kí
vánságukat a kormány a legalkalmasabb 
nak látszó módon és időben elősegíthesse. 
Föl kell venni a föntebb említett általános 
követelményeknek különben megfelelő min
den olyan családfőt és olyan más földmű
vest, aki családalapításra képes, föltéve, 
hogy magának nincs földbirtoka, vagy ha 
van is, de az az öt kataszteri holdat nem 
éri el és reá örökség útján sem fog öt ka
taszteri holdnál nagyobb, vagy akkora föld
birtok szállani, amely a már meglévő föld
birtokát öt kataszteri holdra kiegészítse. 
Olyan földművest, akivel együttlévő felesé
gének van öt kataszteri holdat elérő bit - 
toka, csak akkor szabad fölvenni a kimu
tatásba, ha legalább két fiúgyermeke van. 
Akik hadiszolgálat, hadifogság, munkake
resés, vagy elvállalt munkájuk teljesítése 
miatt lakóhelyüktől állandóan távol vannak, 
amennyiben különben az általános alap
elvek alá esnek, azokat hivatalból kell föl
venni a kimutatásba. Nem szabad fölvenni 
a kimutatásba azokat, akik a közrend meg
rontásában vagy vagyonrongálásban vétke
sek voltak ; akik a kínálkozó munkaalkal
makat maguk és családjuk biztosítására 
föl nem használják; azokat sem szabad 
fölvenni, akik nem tudják igazolni, hogy a 
katonaságtól szabályszerűen bocsáttattak el.

Rézgálic. A földművelésügyi miniszter 
kijelentette, hogy a szőlők jövő évi rézgá- 
licszükséglete biztosítva van s az iránt is 
történt gondoskodás, hogy a szőlősgazdák 
műtrágyát és ként kaphassanak.

Mezőhegyes eladó. A kormány a me- 
zőhegyesi ménesbirtok értékes állatállo
mányát eladja. A siementhali bikák 4500-- 
5500, a him mangalicák 800, községeknek, 
illetve köztenyésztésre 700, kocák szintén 
700 koronáért eladók.

Kormányrendelet a birtokforgalom
ról. Az igazságügyi és földművelésügyi 
miniszterek rendelete szerint, ha a föld- 
művelési miniszter a telekkönyvi hatóság
tól fölérkezett iratokat a telekkönyvi ható
ságnak minden értesítés nélkül visszaküldi, 
az ily visszaküldés azt jelenti, hogy a föld
művelési miniszter az ingatlant megszerezni 
nem kivánja s a birtok eladható annak, 
akinek részére az elidegenítés az irato’c 
szerint tervbe volt véve.

Magyar kommunisták. „Vörös Újság“ 
címen lap indult meg Budapesten, amely 
azt hirdeti, hogy a kommunisták magyar- 
országi pártjának a lapja. Úgy látszik, fő- 
képen az orosz fogságot szenvedett kato
nákra akar hatni, azután azokra az ele
mekre, akik mindig ott látják az igazságot, 
ahol az erősebb hangot hallják és ilyen 
elemek bizonyára vannak a magyar szo
ciáldemokrata pártban is.
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A spanyol betegség Afrikában. Afri
kában is dühöng a spanyol járvány. Dél- 
Afrikában például a fehér és fekete lakos
ság közül eddig ötvenezer ember esett a 
járvány áldozatául.

A hadifoglyok hozzátartozói a világ 
asszonyaihoz Az oroszországi és szibé
riai hadifoglyok hozzátartozóinak országos 
Szervezete a hadifoglyok érdekében kiált
ványban fordul az egész világ asszonyai
hoz, hogy segítsék hazahozni Oroszország
ban és Szibériában rekedt hadifoglyainkat.

A Mackensen-féle hadsereg interná
lása. A Mackensen-féle hadsereg interná
lása már folyamatban van, de mivel a had
sereg egységei az ország különböző részei
ben vannak, az internálás technikai végre
hajtása csak lassan mehet végbe.

Svájcban megálltak a vasutak. Svájc
ban a vasúti forgalom teljesen megállt. A 
svájci vasutak vezérigazgatósága komolyan 
gondolkozik a vasúti forgalom megszünte
tésének gondolatával, minthogy semmi re
mény sincs arra, hogy szénről godoskod- 
hasson.

Vilmos excsászárt kötélre kívánják.
Megerősítik azt az angol jelentést, hogy 
Berneth angol munkásügyi miniszter egyik 
beszédében azt követelte, hogy Vilmos 
excsászárt kötél általi halálra ítéljék mert 
ő volt a világháború legnagyobb gonoszte
vője. Az utóbbi vizsgálatok alkalmával 
kiderült, hogy a császár elnökölt azon az 
ülésen, melyen elhatározták a háborút.

A szövetségesek nem tárgyalnak 
kommunista országokkal. A Reuter-ügy- 
nökség közli, hogy a szövetségesek azokkal 
az országokkal melyekben kommunizmus

van, sem nem tárgyalnak, sem a békét 
meg nem kötik. Ily országokban a szövet
ségesek feladatává válik a régi rendszerrel 
együtt a régi rend visszaállítása.

Bulgáriában kitört a forradalom. 
Bulgáriában kitört a forradalom. A mun
kásság és földmives parasztság megtámadta 
a megszálló csapatokat és angol és francia 
tiszteket leöldösték. Romániában is nagy 
zavargások törtek ki. A helyzet komolysá
gára vall, hogy az Erdélyt megszálló három 
román hadtesl hanyatt-homlok visszamegy 
Romániába, a melynek több községe láng
ban áll.

Leszállítottuk a fegyverszüneti szer
ződésben megállapított hajókat. A kor
mány Wix francia alezredessel történt 
megállapodása értelmében hat monitort, 
ugyanannyi csavargőzöst, hatvan uszály
hajót átadunk az ántántnak. A hajók angol 
tengerészekkel Peborno angol hajóskapi
tány vezetésével elindultak Belgrád felé.

Óriási drágaság. Törökországban le
írhatatlan drágaság van, a háztartás leg
alább 350 százalékkal drágult meg. 1 kgr. 
kenyér ára 5 frank, egy pár cipő ára 
1200 frank stb; Hir szerint már körülbelül 
százezer ember éhen halt.

Sándor szerb herceg délszláv régens. 
Sándor szerb herceg átvette a délszláv 
állam régensségét.

Szerkesztői üzenetek:
Régi előfizető. Inkarnációra a Kará

csony neve emlékeztet, ami megtestesülést, 
vagy testben való megjelenést jelent A 
karácsonyfát egyik német eredetű Podma- 
niczky báróné hozta be Magyarországba

s az elsőt Aszódon állította fel. Németor
szágban gyermektelen öregek is állítanak 
karácsonyfát maguknak. $*4

Hivatalos és közérdekű hirdetés díja 
minden szó 6 fillér, magánhirdetések
nél 10 fillér. Egy l/4 oldal egyszeri hir
detés ritka betűkkel 12 korona. 3-szori 
hirdetésnél 10°/o engedmény.

Hosszabb névsort csak olyan egy
házból közlünk, ahol nagyobb számú 
előfizetőnk van és egy-egy név díja 6 f.

A hirdetési díj KöRMEND-re Vasm. 
küldendő.

Rendelje meg
Csite Károlynak ^rof bbképt
kiadású, diszkötéses könyveit, melyek 
csinos, díszes kiállításuknál és vallá
sos irányú tartalmuknál fogva igen 
alkalmasok vizsgái jutalomkönyvnek, 
valamint születésnapi, karácsonyi és 

konfirmációi ajándéknak :
Ára ajánlott küldéssel:

A m i  a  m e n y b e  k ö t  . . 3-60 K.
M i  a  h a z a  ? . . .  . 3-60 »
I t t ho n ......................................3-60 >
A  g y e r m e k s z ív  k ö n y v e  (1, Mißt) 3-60 > 
A  g y e r m e k s z ív  k ö n y v e  (II. kötél) 3-60 > 
Az 5 kötet ára együttes rendelésnél, 
postai küldéssel és csomagolással 16 
korona. Megrendelhető C s ite  K á r o ly 

n á l  K ö r m e n d e n , (Vas m.).

Dunántúli
Szakácskönyvet
pótfüzettel együtt bérmentve szál

lít 6 korona ellenében 1-10 
NAGY FERENCNÉ, Sárvár. Vasm.

Jó k ö n y v e k !
Albert J. : Túl az ópereneián (mesék) . . .  240
Babay K. : Nádíödeles házak alatt . . . .  2 40
Borsos 1. : A gályarabok története . . . 2-40
Ozipott G. : Csendes órák (háborús). . . . —-10

„ „ Gyászos mezők, két ezred éven
át vérző v á r o s .......................................... —’20

Dingha B : Hol volt, hol nem volt (mesék) . 2 40
Karkas M.-né : Történetek az életből. . . . 2'40
Gagyhy D. : Mária nővér ............................................2’40

„ „ Hősök k o r a ............................................2’40
Hamvas J. : M esés tö r t é n e te k ................................. K'40
Kapi B. : A boldogság k ö n y v e .......................... 2 40
Kovács S. : Bocskay I s tv á n .....................................—.30
Masznyik K. : Képek az ókori kér. egyház

tö rté n e té b ő l.....................  . . . .  2-40
Pósa L. : Arany liget (költemények) . . . .  2’40
Stráner V. : A biblia az élet könyve. . . . 2 -40
Szalay M. : A nagy országúton (költem.) . . 2.—

„ „ Guszti (vidám történetek( . . .  1‘60
„ „ Nótaszó a tábortűznél (háborús

d a lo k ) .......................................................... —'20

Az itt felsorolt könyvek kaphatók Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon (Vasm.)

WAGNER
„Hangszernagyáruház“-nál

Budapest, József-körut 15. Fiók: IX. Ráday u. 18.
Telefon: József 35—92.

Beszélőgépek 200 koronától 1000 koronáig. 
Fényképes dalszöveges lemez- és hangszerárjegyzék ingyen ! 5 -2 4

Muszáj nevetni!

Újvári telefonál
a címe annak a legújabb tréfás, két
oldalú hanglemeznek, melyet Újvári, 
a közkedvelt magyar éneklő komi
kus a Télikertből ad elő. Hogy ez 

a kiváló,
népszerű komikus

az ő csodás tehetségével milyen 
elsőrangút produkál, azt a most 
megjelent lemezen a legfényesebben 

igazolja. E lemez
pénzért nem kapható,

hanem csupán hat darab használt, 
lejátszott lemez ellenében, kizáróla

gos joggal

Nyomatott Wellisch Béla v ilhm lzem ü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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