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Újjáépítés.
Irta: Szalay Mihály.

Sokat hallunk ma destrukcióról és 
rekonstrukcióról, vagyis rombolásról 
és helyreállításról. Rekonstruálni kell, 
amit a hitetlen és hazátlan elemek 
leromboltak. így lett jelszóvá a »Ke
resztyén Magyarország« s így vál
totta fel az előbbi irányt a »keresz
tyén kurzus«.

A romok megszámlálhatatlan so
kasága építésre hí minden hitét és 
hazáját szerető embert, hogy a ke
resztyén és magyar szellem bukásá
val elbukoit hazát újra építhessük.

Zajos »mozgalmak«-ban nincs is 
hiány. Csak csöndes, komoly építést 
látni keveset. Az eddigi építésnek jó
része inkább rombolás és a szép jel
szavakkal való éretlen visszaélés. 
Szomorú szemmel-kísérni, miben lát
ják sokan a keresztyénséget és ma
gyarságot. Egyik abban, hogy gyű
lölni és irtani kell a zsidóságot; a 
másik abban, hogy minden szaba
dabb és emelkedettebb szellemű ke
resztyénben a mai kurzus ellenségét 
szimatolja; a harmadik abban, hogy 
zajos és botrányos tüntetéseket ren
dez ; a negyedik abban, hogy lélek- 
halászattal foglalkozik; az ötödiknek 
meg azt jelenti a keresztyén kurzus: 
maradjon minden a régiben, fordít
suk vissza a haladás kerekét, marad
jon meg a kiváltságos osztályok nagy 
vagyona, kényelme, hatalma s az alsó 
rétegek tudatlansága és nyomorúsága. 
Aki másként gondolkozik, veszedel
mes destruktív elem.

Hogy az ilyen építők nem építe
nek s még a romokat sem tudják el
takarítani, szomorúan bizonyítja az 
a körülmény, hogy a keresztyén kur
zus alatt épen annyi a bűn, a kor
rupció, épen úgy folyik a hatalmon 
és a koncon való marakodás, épen

úgy halmozódik egyesek vagyona 
mások és a haza rovására, épen olyan 
hitetlen és erkölcstelen életet élnek 
a divatos keresztyének, mint mikor 
még szabadkőmívesek, modern pogá- 
nyok voltak és szégyenlették a ke
resztyén nevet. Most csak azért ke
resztyének, mert ez a divat, ez a 
hatalmon levő »kurzus«, ez ád ke
nyeret, állást, biztonságot, népszerű
séget. Ha holnap a keresztyénség 
rombolása lesz a divat, nem esnek 
zavarba, ott is otthon érzik magukat.

Aki valóban építeni akar, sokkal 
mélyebbre kell hatolnia. A külső rom
lást a belső romlás vonta maga után, 
tehát a belsőt keli újjáépíteni, hogy 
a külső is újjáépülhessen. A keresz
tyén szellem, vagyis az éltető lélek 
szállt el a nemzetből, azért kellett, 
mint a testnek, porba roskadnia. Te
hát a lelket kell visszahozni, hogy a 
testet életre kelthessük. Keresztyének 
voltunk Krisztus nélkül, tehát a baj 
ott rágódott a fundamentomon. Más 
fundamentomot vetettünk; a régiről 
lecsúszott egyéni, családi, társadalmi 
és nemzeti életünk.

Krisztus sokaknak elestére, sokak
nak feltámadására vettetett. Nekünk 
elestünkre, mert nem tudtunk rajta, 
mint szegletkövön megmaradni. Épí
tésünknél félre dobtuk öt, az mond
tuk, nem alkalmas arra, hogy bele
építsük életünkbe, vagy épen arra 
alapozzuk a magunk, gyermekeink, 
hazánk boldogságát; Krisztus nélkül 
könnyebb és jobb az élet, gyorsab
ban lehet boldogulni, bátrabban le
het a bűnnek élni: s így rajtunk is 
be kellett teljesedni az írásnak, hogy 
amely követ a^ építők félredobtak, 
mégis az lett a szegletkő s mivel ebbe 
a kőbe beleütköztünk: összezúzottunk 
s mivel ez a kő ítéletként reánk esett: 
széjjelmorzsoltattifnk.

Ha tehát a szép jelszavakkal nem 
rombolni, hanem építeni akarunk,

nincs más választás: álljunk határo
zottan az egyetlen fundamentomra; 
abba gyökerezzék, abból nőjjön ki, 
abból nyerjen uj erőt életünk, mert 
nincs más fundamentom, amelyen 
biztos és maradandó épület épül
hetne, csak amely egyszer s örök 
időkre vettetett: a Jézus Krisztus.

Míg erre az alapra nem állunk, 
lehet üres jelszó, lehet önző célokat 
takaró képmutatás, lehet éretlen és 
veszedelmes önámítás, de nem lehet 
valóság sem a »keresztyén kurzus«, 
sem a »Keresztyén Magyarországi«

Meg egyszer „Kara“-csoDg.
Irta: Torda Lajos. (Folyt.)

Sok, sok példát hozhatnék föl, 
melyek azt bizonyítják, hogy nem 
igaz egészen, amit Vámbéry, a jeles 
nyelvtudós hirdet, hogy a beköltözött 
ős-magyarok a finn-ugor népekkel 
elegyedve elvesztették eredeti török 
nyelvüket. így maradt meg a kara és 
csöng szó is . . .

Nem folytatom tovább. De ezzel a 
nyelvi kérdéssel kapcsolatban kifeje
zést kell adnom egy óhajomnak. Min
dig azt halljuk, hogy mi magyarok 
testvértelen nemzet vagyunk.,Ez nem 
igaz. Sok, nagyon sok testvérünk van 
Közép-Ázsiában, tehát vannak test
véreink, csak távol laknak. Talán 
nem is tudnak rólunk. Mi már tudunk 
róluk. Élnek testvéreink nagy szám
mal Indiában angol, Turkesztánban 
részben kínai, részben orosz fenn
hatóság alatt. Nyelvünk indiai, mon
gol, tibeti és csaggataj török szavak
tól hemzseg. Főleg az utóbbiból van 
sok benne. Ez áll a mienkhez leg
közelebb. Erre jött rá Vámbéry is, 
mikor Konstantinápolyban közép
ázsiai török zarándokokkal érintke
zett. . .
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Nem volna-e ideje, hogy életjelt 
adjunk magunkról ezeknek az otthon
maradt testvéreknek mi távolba sza
kadtak s hogy abból a kultúrából, 
műveltségből, melynek mi itt Euró
pában s ép mi evangélikus magyarok 
részesedtünk, juttassunk nekik néhány 
morzsát?! Soha még magyar ember 
keleti Turkesztánban nem kereste a 
magyarság nyomait. Ha az a körösi 
Csorna Sándor, aki Tibetben kutatott 
magyar nyomok után, elment volna 
északabbra Turkesztánba is, aligha
nem a tibeti nyelv szótára helyett a 
csaggataj török nyelv szótárát adta 
volna ki.

De hát mit tehetnénk az atyafiság 
fölelevenítésére ?

Ha két, három lelkes magyar theo- 
lógus elmenne oda hittérítőnek! Hit
térítéssel eddig nem foglalkoztunk. 
Scholtz esperesünk próbálkozott vele; 
nem volt szerencséje. Egyik pártfo
golja meghalt, mielőtt végzett, a má
sik elment Afrikába, de csakhamar 
elhagyta állását és német államszol
gálatba lépett. Minek küldjünk mi hit
térítőket az afrikai szerecsenekhez, 
vagy esetleg emberevőkhöz, mikor 
testvéreinkhez küldhetünk 1 ? Vannak 
ám ott már hittérítők svédek, tehát 
evangélikusok. De elképzelem annak 
a svéd hittérítőnek a kínját, mikor 
tanulja azt a török szót. Hogyan ejt
heti azt k i! ? Egy jó nyelvérzékü ma
gyar fíu játszva tanulná meg ezt a 
rokonnyelvet s nézne s bizalmas lenne 
az a testvér, mikor tisztán hallana 
beszélni valakit az ő nyelvén s meg-

T Á R C A .

A  v á n d o r .
Egy szomorú naplóból.

Irta: Porkoláb István.

........ január.
Vannak emberek, akik mindig szo

morút látnak és minden fájdalmat 
éreznek, néha még azt is, mely a 
betegnek nem is fáj. A szomorúság 
látása, fájdalmak átérzése beteggé 
teszi a jó lelket. A lélek nem húsból 
van, azért helyette a szív sajog s 
dobog fel kínzón, fájdalmasan. Igen: 
a jó lélek a szívet öli meg.

Az én szívem is sokszor dobog 
fullasztóan és zökög, akadozik, mint 
göröngyös úton a szekér. Hogy ne 
lássak, ne halljak lélekszomorítót, 
szív fájdítót, néha elkerülöm az em
bereket és keresem a szabad termé-

tudná tőle, hogy ez a valaki távolba 
szakadt testvér! Valamelyik püspö
künknek a svéd missziói körökkel 
kellene érintkezésbe lépni ez ügyben 
s hiszem, hogy akadnának lelkes if
jak, akik erre a misszióra örömmel 
vállalkoznának s lelkes magyarok, 
akik e célra szívesen áldoznának. 
Talán idővel jönne ide Magyaror
szágba turkesztáni ifjú tanulni. S mily 
szép lenne, ha az egykori buddista 
karacsong helyett utódaiknak már 
keresztyén karacsongjuk lenne, a mi 
közreműködésünkkel is. S amint most 
tudnak a hazreti Muzáról is (a szent 
Mózesról), úgy tudnának majd a csöng 
túra haztetí Jesu padsahimie-ről =  
a nagy úrról, a szent Jézusról, feje
delmünkről I (Vége.)

Újévi fohász.
Isten, teremtő és fentartó jóság!
Kinek kezében nemzetek jövője:
Tekintsd egedből, mint szenved az ország; 
És nincs, ki szánja, nincs, ki fölsegélje! 
Hozzád repül fel bús szívünk imája:
Óh, küldj egedből szent áldást reája 1

Kárpátok bérce s az alföldi róna,
Bitó igáját nyögi eHeninknek ;
Testvérek jajja hat el hozzánk róla . . . 
Jóságos Isten! siralmunkat halld meg! 
Fohászuk szálljon imánkkal elidbe :
Add vissza őket, rabláncukat törd l e !

Isten! ki büntetsz, hogyha megérdemlőnk, 
De áldó jobbod fölsegit, ha kérünk:
Ne nézd, a múltban ami sokat vétőnk,
Te légy jövőben a mi erősségünk!
S ki megbünhődött múltat és jövendőt: 
Óh, hozz e népre boldog újesztendőt!

Csajbók Lidiké.

szetet, ölén közelebb érzem magam 
az Istenhez. De hiába: a lelki sze
meket nem lehet befogni s így az én 
sorsom; mindig szomorút látni.

Tavasszal a virágba zsendülő fák 
alatt úgy tűnik fel, mintha egy bána
tos, könnyes leányarc tekintene reám 
a fehér virágszirmok közül.. . Bordó
holdas nyári estéken a tilinkó bús 
szava fájdítja a szívem.. .  A Loreley- 
haju ősz fel-fel lobbanó pásztortüzei- 
vel mindig az -aranyhajú Terikét jut
tatja eszembe, aki egy elmúlásra 
késztő őszi nap hagyott itt örökre...

Legjobban szeretem a jégvirágos 
telet, talán mivel az életem is ilyen: 
illattalan, mint a hóvirág s úgy eny
híti a téli napsugár, mint déltájon a 
csak percekre felengedő havat. Ilyen
kor — téli időben — a hegyeket já
rom s a fenyők meséit hallgatom. 
A fenyők susogása: akár az én sza
vam, mesém: szomorú sóhajtás, nem 
érti meg senki, ezért vész el a semmibe.

A kovács láncai.
Élt valamikor Angolországban egy 

kovács, aki olyan erős volt, hogy a 
legvastagabb kerékkötő láncot puszta 
kézzel szét tudta szakítani, amellett 
ügyes mesterember is volt s testi ereje 
és ügyessége folytán maga oly lán
cokat készített, amelyek a legnagyobb 
erőfeszítésnek is ellenállottak. Volt is 
keletje minden készítményének. Nem 
csoda, hogy jó módban élt és úri 
szokásokat vett fel. Egy dolog bán
totta urhatnámságát, hogy nem va
dászhatott. A vadászat akkoriban 
tisztán az uraság joga volt s a tör
vény halálbüntetést mért az orvva
dászatra. Hiába kért engedélyt, nem 
adták meg neki. Egyszer felgerjedve 
benne a vágy, mindjobban égette ez 
a lelkét, míg végre mégis csak orv
vadászatra adta magát, csakhogy 
szenvedélyének eleget tehessen. De 
elérte őt a végzet. Ott fogták el az 
erdőőrök az erdőben, ép amikor egy 
szarvast ejtett el. Vétkét nem tagad
hatta és nem is tagadta. Nyugodtan 
engedte, hogy láncra verjék, még mo
solygott is önmagában, amikor lán
colták, biztos volt benne, hogy a 
börtönben önmagára hagyva könnyű 
szerrel szétszakítja majd bilincseit, 
azután kifesziti az ablak vasrácsát és 
elmenekül. Börtönbe jövet hozzáfogott 
terve kiviteléhez, de bármennyire eről
ködött nem tudta a láncokat szétsza
kítani. Megdöbbenve vizsgálja a lán
cokat s kétségbe esve veszi észre, 
hogy ezeket a láncokat ő maga ké-

Tél van. Ottkünt a sikon és a he
gyek között vad vihar jár táncot. 
Nekem való idő: a vihar tombolása, 
a hó, a fagy dermedtsége úgytetszik 
enyhíti a gyulladt, fájó sebeket, jól 
esik, ha arcom tűként szurkálja az 
apró hó pihe s vadul belém-belém 
vág a jeges szél, azért én megyek.

Ma is a hegyek közt jártam. Hó 
fedte síkságon csupasz fákon gub
basztó fekete varjak közt vitt el az 
útam. A havat kavargató téli szél 
szomorú nótákkal kisérte a nyomon, 
daltalan ajakkal fázó madarak bor- 
zongtak az útszéli bokrokon és kihűlt, 
vihartépett fészkeik bús árvaságról 
regéltek. Róluk emberek jutottak 
eszembe, akik mindig fáznak, dide
regnek, szeretetlenek és társtalanok, 
mint magányos fa a síkságon, melyet 
vihar ver, villám sújt, nap süt és 
nem enyhít meg semmi. Mögöttem 
zuzmarás fák, befagyott patakok, álló 
malmok maradoztak el és látásukra
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szitette valamikor s oly jól dolgozva, 
hogy azokat emberi erő szétszakítani 
nem képes. Most ijedt meg csak igazán. 
Tudta, hogy az uraság szigorú s hogy 
a törvény és a jog annak az oldalán 
van. Irtóztató éjszakát töltött a bör
tönben s csak abban reménykedett, 
hogy tudomása szerint az uraság 
örvendetes eseménynek néz elébe s 
talán fia születik s kegyelmes lesz 
emiatt vele szemben. Ez az egy re
mény tartotta benne a lelket. Reggelre 
megjelent az ajtóban maga a földesur 
és így szólt hozzá: »kovács, halállal 
kellene vétkedért lakolnod — azt jól 
tudod — de ma éjjel megszületett az 
első fiam s ezért kegyelmet gyakor
iok veled szemben. Menj, szabad vagy, 
de többé ne vétkezzél«. Lehajolt, 
kulcscsal felnyitotta a láncokat össze
tartó lakatot és szabadon engedte a 
kovácsot, aki most meghatottan Ígérte, 
hogy többé nem vétkezik s szavát 
be is tartotta.

Mi emberek olyanok vagyunk, mint 
ez a kovács, könnyelműen vétkezünk 
és halmozunk bűnt bűnre, bár tudjuk 
az Isten igéjéből, hogy a bűnnek 
zsoldja a halál. Vétkezünk pedig ab
ban a hiszemben, hogy vétkeinket és 
bűneinket könnyen lerázhatjuk majd. 
Ámde ezek olyan láncok, melyeket 
magunk kovácsoltunk s kétségbeesve 
keli arról meggyőződnünk, hogy sa
ját erőnkből tőlük megszabadulni nem 
tudunk. Más sem segíthet rajtunk, 
mert a szabadulásnak kulcsa Isten 
kezében van. Nekünk is kétségbe kel
lene esnünk, ha csak önerőnkre vol-

a megnyugvásnak különös érzete vett 
rajtam erőt abban a biztos tudatban, 
hogy majd egyszer, talán nemsokára, 
vadul zakatoló szívem is elhallgat, 
akár ezek a malmok itt a befagyott 
folyó vizeken. Ha eltűnődik az em
ber az életen : megnyugszik a halál
ban : milyen jó, hogy nem kell örökké 
élni 1 Mi is lenne akkor?...

Kísérőim: a szél- és hóvihar, meg 
a gondolataim társaságában róttam 
az útat s értem a keresztúthoz, ahol 
egy Vándort sodort elibém az élet 
forgó szele. Görcsös bottal a kezé
ben, mezítláb vonszolta fáradt testét 
a havas, fagy-göröngyös országúton. 
Találkoztunk: az élet vándorai. Raj
tam jó ruha volt, róla foszlányokban 
a rongy lógott, különben társtalan ván
dorok voltunk mind a ketten. Rette
netesen fázott. Rongyaiból kilátszó 
meztelen testét vörösre szívta a jeges 
szél s felém nyújtott keze reszketett.

Alamizsnát kért, mit nem adhat

nánk utalva. De megszületett az élő 
Isten fia, az Ur Jézus Krisztus s meg
nyilatkozik ö  benne az Isten vég- 
hetetlen kegyelme. Szent fiáért meg
bocsátja minden bűneinket, felold 
minden kötelék alól. Ha mi is abba 
a fiúba vetjük minden reményünket, 
ha hisszük azt, hogy ez a fiú a mi 
váltságunkra jött el, úgy a Jézus 
Krisztus érdemeiért mi is kegyelmet 
nyerünk.

Angol eredeti után
Dr. T irtsch  G ergely.

Hadi följegyzéseimböl.
Az őrségen.

1914-et írtak. Megtörtént a mozgósítás. 
Bevonultam és a szerb h2 dizónába eső 
egyik hídnak az őrizetére vezényeltek ki 
őrkülönítményemmel együtt. Parancsom volt 
arra, hogy a sztratégiai szempontból fon
tos szerepet játszó hatalmas hidat megvéd- 
jük minden körülmények között.

Az őrségen töltött napok emlékét idé
zem elő most.

Egy nagy pusztaság kellő közepében 
vertünk tanyát. Az én szállásom egy szűk 
szoba, a legénység kvártélya pedig egy 
hatalmas csűr volt. A távolban húzódott 
meg egy kis falu szegényes házikóival, sá
ros utcáival és rendetlen udvaraival. Azon
túl a mérhetetlen kietlenség, elhagyatottság 
honolt. A szabad természet ölén élve mor- 
zsolgattuk lefelé az idő kerekén egymás
után pergő napokat. A szolgálaton kívül 
a természet, a mező, a rét nyújtott némi 
szórakozást úgy ősszel, mint télen. Néha 
még a szurtos pásztorgyerekek ártatlan 
mulatságai is nagy gyönyörűséget okoztak 
az embernek. Én is sokszor elnéztem e 
gyermekek naiv játékait, amint a tehenek

tam, de volt két kabátom, neki egy 
sem, az egyiket odaadtam, azt hittem, 
megmentem vele a megfagyástól. Azt 
hittem ... Nem tudtam nézni: a hi
degtől és a meghatottságtól mint ered
tek meg könnyei s folytak végig kín- 
barázdás arcán. Férfi könnyet látni 
nagyon szomorú s hogy ne lássam, 
sietve mentem tovább. Vándorom a 
falunak tartott, talán egy tányér me
leg étel reménye vonzotta, vagy egy 
fűtött zúg, hol merev tagjait felmele- 
githeti.

A vihar közben elmaradt s a hegy
gerincre érve elém gyönyörű pano
ráma tárult: a megszakadt felhők 
közül lemosolygott a téli nap, a fák 
ágain millió és millió apró hulló csil
lag, csillogott-villogott a napsugár 
aranyozta hózománc, a fenyők su
sogtak, hópallástjuk alatt hajladoztak, 
mintegy köszöntve a zivatar után újra
éledő természetet. Távolabbról a ha
tárhegyek látszottak, előttem a völgy

legeltetése közben pajzánkodtak, enyeleg- 
tek. Zöld gályákból és kukoricaszárból 
pásztorkunyhót építettek. E kis alkotmány 
remekmű volt és hirdette a nomádéletet élő 
falusi gyermekeknek a kunyhóalkotás iránti 
érzékét, technikai ügyességét

A mező, a határ végtelen birodalmának 
nagy csendjét ritkán szakította meg valami, 
így például a nagy tömegben repdeső var
jak károgásukkal, a nyulak futásukkal, ami
kor végigszáguldottak az avar pusztán, hogy 
kikerüljék a vadászt. Egyedül a szél volt 
az az elem, amely lépten-nyomon zavarta 
a némaságot. Szegény őrtálló katona alig 
tudott védekezni ellene, s nem tudta, hogy 
melyik percben fordítja fel egyetlen mene
dékét : az őrbódét.

Az ágyuzengés is végigzúgott amellett 
hosszú, tompa búgásával és hirdette, hogy 
a közelben csaták zajlanak le és honfitár
saink vére folyik a morajló ágyudörgés alatt.

Hej, az ágyudörgés! E mellett szánto- 
gat apáitól öröklött kis szántóföldjén egy 
öreg paraszt, akit már koránál fogva sem 
szólíthat harcba a hadiparancs. Gondola
tokba merülve halad az eke mellett. Ágyu- 
szó és ek e! A harc és a béke szimbólu
mai ! Az északi és déli harcteret juttatja 
eszébe ez a szokatlan hang. Ott látja lelki 
szeme előtt fiát, unokáját, rokonát küzdeni 
a fékevesztett ellenséggel. Nagyot sóhajt, 
könnyeit ingujjával törülgeti és aztán egyet 
csördít az ostorával, hogy gyorsabban ha
ladjanak az ökrök.

Egy másik tábla földön egy öreg nénike 
krumplit ásogat. Odébb meg a fiatal béres 
hosszú szekéren viszi hazafelé a kukorica
szárat. Olykor-olykor meg-megkondul a juh- 
nyáj kolompja is és a zajba belevegyül a 
csürhét őrző kondás dudája is. Nem messze 
gyors iramodással menekül egy ravasz róka.

Néha-néha ide téved a szomszéd falu
ból a búsan búgó harangoknak a szava is, 
hirdetve, hogy a közelben élénkebb élet van.

Ez volt a külvilág, amelynél sokkal 
élénkebb az őrség belső éle.

Embereim jól éltek. Volt dohányuk, volt 
pénzük. Zsoldjuk, hadi pótdíjuk és egyéb 
mellékjárandóságuk sokszor annyira rúgott,

ölén falvak szenderegtek, azt hinnők 
téli álomban, ha a kéményekből fel
szálló füst-fátyol nem jelezte volna, 
hogy ébren vannak: éltető, melen
gető tűzet szítnak a lakóik.

Egy ősfenyő törzséhez támaszkodva 
néztem le a völgybe és hallgattam 
áhítattal a mélyből feltörő csudás 
szimfóniát, a környékbeli falvak ha
rangjai vecsernyére szóltak, szavuk 
a tiszta légben harmonikus imába 
fonódott s mint egy zsolozsma, száll 
az ég felé az Űrhöz.

Elfogódva a természet templomá
nak szépségeitől, megenyhült lélekkel 
álltam ott soká, soká ... mígnem a 
határhegyek mögött lebukott a nap, 
köd ereszkedett a véges tekintet elé, 
este volt, haza felé indultam. Akár 
egy végtelennek tetsző fehér lepel, 
a látóhatártól feketésen szegve, olyan 
volt a síkság, beborítva a csillagfé
nyes, teleholdas menybolttól. A síkon 
néma csend fogadott, mint éjjel a
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hogy a takarékosabb népfelkelő haza is 
küldhetett a pénzéből pár koronácskát. 
Panaszra nem nyílott az ajka egyiknek sem. 
Bajtársias szeretettel és a haza iránti lel
kesedéssel enyhítették a szolgálattal járó 
fáradalmakat. Nótázással altatták el bána
tukat, ha néha-néha meglepte egyiknek- 
másiknak a szívét a honvágy. Körbe ültek 
és rágyújtottak egy-egy katonanótára. Ha 
elhallgatott a nóta, beszélgetni kezdtek a 
falujukról, családjukról, ismerőseikről és 
az élet ezer meg ezer bajáról.

így teltek a napok. Mindenki előtt azon
ban első volt a kötelesség.

Lassanként elközelgett az ősz után a tél 
s a tél meghozta az idő sebes szárnyán 
a karácsonyt is. Ki ne szeretett volna ha
zamenni az ünnepekre kis családjához? 
De nem lehetett, mert komoly volt az id ő!

Elérkezett a nagy nap előestéje. Öt óra 
tájban bemegyek a legénységi szobába. A 
szolgálatot nem teljesítő legénység együtt 
van. Beszélgetésbe elegyedtem velük. Mind
egyiknek volt valami mondanivalója. A csa
ládi viszonyokat, az ünnepet emlegették. 
Míg így hallgattam az őszinte megnyilat
kozásokat, az én lelkemet is bizonyos fájó 
hangulat szállta meg és így szóltam a le
génységhez : „Fiuk, ma karácsony előesté- 
lyét üljük. Ma egy éve vígan valánk ott
hon, most pedig távol szeretett otthonunk
tól, e kis őrbástyán, hazafias kötelessé
geink teljesítése közben ünnepeljük a Meg
váltó születése ünnepét. Gondolatban tér
jetek vissza kedves családi körötökbe, oda, 
ahol egy éve édes családotokkal együtt 
örvendezve állottatok a szépen csillogó 
karácsonyfa alatt és ahol együtt örültetek 
a Jézus eljövetelének. Lebegjen lelketek előtt

temetőket keresztező utakon. Mész 
szebbről a falu házikóiból szelid mécs
világ pislogatott felém jólesőn, útat 
mutatva: erre jöjj. Mentem a fény 
felé. Ezt tesszük különben egész éle
tünkben : megyünk a fény felé és néha 
mikor oda érünk, akkor látjuk csak, 
hogy csalóka volt a hívogató mécs
világ.

A keresztútnál ismét Vándorom 
jutott eszembe: vájjon hol, merre 
járhat, kapott-e egy tányér gőzölgő 
levest, vagy enyhet adó zugot? — 
Nem kellett sokáig tűnődnöm. A tö
retlen hóban egy rongydarabban bot
lott meg a lábam. Szomorú sejtésem 
támadt: nem-e a Vándorom ? Nézem: 
ő  volt. Ott feküdt a hóban, szenv
telenre simult arccal a holdba bámul
va, mellette a kezéből kiejtett vándor
b o t... Üteréhez nyúltam: sodrony 
kemény volt, a szíve tájékát figyel
tem : hátha az élet egy halk zörejét 
hallhatom: de semmi, semmi, egy 
halk rezdülés se, csak dermesztő, 
halálos, örökös csönd. Megfagyott.

A fáradt Vándor hazaért.
Levettem a kalapomat és imád

koztam.

Az én szemem mindig szomorút 
lát.

a múltnak ez a kedves emléke és kérjétek 
a ma született Krisztust, hogy ezt a vesze
delmet, amelyet ellenségeink készítettek a 
mi romlásunkra, minél gyorsabban hárítsa 
el fejünk fölül. Zúgjon ma is fületekbe az 
az egy éve hallott karácsonyi ének, amely 
szeretett gyermekeitek ajkán oly édesen 
zengett: „Mennyből az angyal lejött hoz
zátok, pásztorok, pásztorok!“

Nem egy emberemnek könnyezett a 
szeme. Ajkamon elakadt a szó. Szalutál
tam. Legényeim „hapták“-ba vágták magu
kat és otthagytam őket. Szempilláimon 
könnycseppek rengedeztek.

Kevés idő múlva kellemes ének hang
jai hatolnak be szobámba. Hallgatom és 
hallom, hogy az én embereim énekelnek 
és pedig áhitatosan éneklik a karácsonyi 
szent éneket: „Mennyből az angyal lejött 
hozzátok, pásztorok, pásztoroki“

Ilyen volt a mi karácsonyunk 1914-ben 
az őrségen.

V akarcs Kálmán.

A betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu.

Betlehem kapuja előtt római ka
tona állott őrt. Páncélt és sisakot 
viselt, rövid kard lógott az oldalán 
és hosszó lándzsát tartott a kezében. 
Egész nap mozdulatlanul állt, úgy
hogy szinte vasból valónak gondol
hatta volna az ember. A város lakói 
ki- s bejártak a kapun, koldusok pi
hentek a kapu ívének árnyékában, 
gyümölcsös kofák és borárusok ko
saraikat és edényeiket odarakták 
melléje a földre; de ő még a fejét 
sem fordította feléjük, hogy rájuk 
tekintsen.

Mintha csak azt mondta volna:
— Mindez figyelemre sem érde

mes. Mit törődöm én veletek, kik 
dolgoztok és kereskedtek s olajos 
korsókat és bortömlőket cipeltek! 
Hadsereget szeretnék látni, amint 
sorakozik, hogy az ellenség ellen 
vonuljon! Nyüzsgést-forgást s he
ves harcot, amint a lovasság ro
hamra száguld a gyalogság ellen! 
Nézni a bátrakat, amint rohamlétrák
kal sietnek előre, hogy az ostromlott 
vár falait megmásszák 1 Semmi más
ban nem találok én öröqiet, csak a 
háborúban. A római sas villogására 
vágyom. A rézkürtök harsogására, 
csillogó fegyverekre, szétfrecscsenő 
piros vérre.

Közvetlenül a kapu előtt pompás 
mező terült el, telve fehér liliommal. 
A katona nap-nap után ott állt, te
kintetével a mező felé fordulva, de 
soha csak egy pillanatra se jutott 
eszébe, hogy a virágok rendkívüli 
szépségét megcsodálja. Néha észre

vette, hogy a járó-kelők megálltak s 
úgy gyönyörködtek a liliomokban; s 
elcsodálkozott magában, hogy ilyen 
semmiségre is képesek időt veszte
getni.

— Ezek az emberek, — gondolta, 
nem tudják, hogy mi a szép.

S amint így elgondolkodott, las- 
sankint eltűntek szemei elől a zöldelő 
mezők s a Betlehemet környező olaj
fás dombok; álmodó lelke ott járt 
valahol a napsütéses Libia forró, izzó 
sivatagában. Képzeletében egy légió
katonát látott hosszú, egyenes sorban 
a sárga homoktengeren át menetelni. 
Sehol védő árnyék a perzselő nap
sugarak elől, sehol üdítő forrás, se
hol határa a sivatagnak és célja a 
fárasztó menetelésnek. Nézte a kato
nákat. amint éhségtől és szomjúság
tól eltikkadva, ingatag léptekkel ha
ladnak előre. Látta, egyik a másik 
után mint rogy össze az izzó nap 
hevétől. De a csapat mégis folyton 
csak előre tartott; nem habozott, nem 
gondolt arra, hogy vezérét cserben 
hagyja s visszaforduljon.

— Látjátok, ez a szép! gondolta 
a katona. Ez aztán méltó egy bátor 
férfi figyelmére!

Miközben naponta őrhelyén állt, 
elég alkalma nyílt volna megfigyelni 
a szép gyermekeket, akik körülötte 
játszadoztak. De a gyermekekkel is 
úgy volt, mint a virágokkal. Fel nem 
foghatta, hogy mi érdemes rajtuk a 
figyelemre.

— Mi örülni való van ezen? — 
gondolta, mikor az embereket moso
lyogni látta, amint el-elnézték a gyer
mekek játékát. Különös volt szemé
ben, hogy valaki ilyen semminek is 
örülni tudjon.

Egyik nap, midőn szokása szerint 
a város kapuja előtt őrhelyén állt, 
körülbelül három éves kis gyermeket 
látott a rétre jönni játszani. Szegény 
gyermek volt, minden öltözete egy 
darab birkabőr s egészen egymagá
ban játszott. A katona, amint ott állt, 
szinte akaratlanul figyelmes lett a kis 
jövevényre. Az első, ami feltűnt neki, 
hogy a fiúcska oly könnyedén futott 
a réten, mintha csak lebegett volna 
a pázsit fölött. Mikor pedig játszani 
kezdett, még jobban elfogta a csodálat.

— Kardomra mondom I kiáltott fel 
végül, ez a gyermek másképpen ját
szik, mint a többiek! Mi lehet, ami 
úgy leköti?

A kis gyermek csak néhány lépés
nyire játszadozott tőle, úgyhogy figye
lemmel kísérhette minden mozdula
tát. Látta, amint kinyújtotta a kezét,

/
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hogy méhet fogjon, amely egy virág- 
kehely szélén tilt s úgy megrakodott 
virágporral, hogy alig bírta a szár
nyait emelni. Csodálkozással látta, 
hogy a méh megengedte fogni magát 
anélkül, hogy kísérletet tett volna a 
repülésre, vagy hogy fullánkját hasz
nálta volna. Mikor aztán a kicsike 
ujjai közt tartotta a méhet, a vár 
falának egy nyílásához szaladt vele, 
amelyben méhraj tanyázott s ott le
tette a kis állatot. Amint ily módon 
az egyik méhen segített, azonnal sie
tett vissza, hogy segítségére menjen 
egy másiknak. A katona látta, hogyan 
fogdosta naphosszat a méheket s vitte 
őket kaptárukba.

— No, ez a gyermek csakugyan 
balgább mindannyinál, akit eddig lát
tam, — gondolta. Hogyan juthat 
eszébe, hogy segítsen ezeknek a mé- 
heknek, melyek nélküle épúgy boldo
gulnak s azonfelül meg is szúrhatják 
a fullánkjukkal ? Micsoda ember lesz 
ebből, ha életben marad?

(Folyt, köv.)

k népszámlálás előmunkálatai.
A törvényhozás az 1920. évi XXXIII. 

törvénycikkével elrendelte a népszámlálás 
megtartását. A népszámlálás most is a 
Szilveszter éjjí állapot szerint január hó 
1. és 10-ike között fog lefolyni. E nagy 
művelethez, mely 10 évenkint szokott meg
történni s amelynek most sokkal nagyobb 
jelentősége van, mint a rendes körülmé
nyek között, az előmunkálatok szorgosan 
folynak, nemcsak a magyar királyi köz
ponti statisztikai hivatalnál, hanem a váro
sokban és a vidéki jegyzőségek irodáiban 
is. Az összeállításra szükséges nyomtatvá
nyok már elkészültek, sőt a központi 
statisztikai hivatal valamennyi városnak és 
községnek már szét is küldte a felvételi 
nyomtatványokat. A statisztikai hivatalnak 
ez alkalommal volt bizonyos támpontja a 
kiküldendő számláló lapok számának meg
állapításánál, mert a folyó évi április 
havában a közélelmezési célokra történt 
népösszeirás adatait vette alapul, amelyhez 
képest szükségesnek mutatkozott öt szá
zaléknál több lapot nyomtatni és kiküldeni. 
Nem hihető ugyanis, hogy a mai viszonyok 
között bárhol is öt százaléknál nagyobb 
népszaporulat állhatott be nyolc hónap 
alatt, hacsak valamely rendkívüli esemény, 
vagy intézkedés (menekültek, internálták 
elszállásolása, katonák odahelyezése,) nem 
szaporította meg nagyobb mértékben a 
lakosság számát. Egyébként a statisztikai 
hivatal indokolt kérelemre azonnal küld 
nyomtatvány kiegészítést.

Most folyik országszerte a számláló 
biztosok kiszemelése és kinevezése, amely 
utóbbi jog városokban a  polgármesternek, 
a járásokban a főszolgabiráknak van fen- 
tartva. Mint mindég, úgy most is a szám
láló biztosok zömét a tanítók fogják tenni, 
különösen a falvakban, míg a varosokban 
a tanítókon kívül a menekült tisztviselők 
is némi mellék jövedelemhez juthatnak,

sőt felajánlotta működését a NYUKOSZ 
(Nyugalmazott katona tisztek országos 
szövetsége) is, nemcsak a fővárosban, 
hanem a vidéken is.

Magának a számlálólapnak hasonló 
kérdései lesznek, mint 10 év előtt, új kér
dései is vannak azonban, amelyek legin
kább a világháború okozta károkat kívánja 
megvilágítani. így kérdezi a számlalólap, 
hogy a megszámlált egyének a világháború 
következtében foglalkozása változott-e, vagy 
a világháború előtt hol volt rendes lakó
helye. Külön kérdés van a hadiözvegyekre 
és hadiárvákra vonatkozólag, egy kérdés 
pedig a végzett szakiskolákat tudakolja. 
Egy kérdés sorozat a világháborúban ka
tonaköteles korosztályok katonai szolgálata 
iránt tesz fel kérdéseket.

Arra nézve, hogy mindenki csak a 
valóságban megfelelő adatokat szolgáltat
hatja, az 1917. évi XXXV. törvénycikk 
rendelkezései maradnak érvényben. De 
emellett biztosítja a törvény azt is, hogy 
a bevallott adatok adókivetés alapjául nem 
vehetők, magánosoknak ki nem szolgáltat
ható és egyenkint közzé nem tehető.

Rendes körülmények között is valóságos 
leltári művelet, a nemzet erőpróbája egy 
ilyen népszámlálás és igy fontos esemény 
a nemzet életében. Nem kell tehát hang
súlyozni, hogy milyen nagy jelentősége van 
most amikor az ország megcsonkítása után 
vérző szívvel kell számba venni értékeink
ből a legbecsesebbet, az embert. Meg kell 
állapítanunk, hogy milyen korú és nemű 
és milyen összetételű emberanyagunk ma
radt meg, mennyi a háború áldozatainak, 
az elesetteknek, a most is fogságban lé
vőknek, a rokkantaknak, a hadiözvegyeknek 
és hadiárváknak a száma, hogy teljes 
mértékben előttünk álljon az a borzasztó 
csapás, amely a háborúval és az ország 
igazságtalan megcsonkításával a nemzet 
legbecsesebb alkatelemét, az embert érte 
el és hogy odatarthassuk a művelt világ s 
a közöttünk hatalmas legyőzőink elő a 
rettentő képet: talán megmozdul lelkiis
meretük. Hazafias kötelessége ezért min
denkinek, hogy annak idején pontos és a? 
igazságnak megfelelő adatok bevallásával 
a népszámlálás sikerét előmozdítsa.

O lvassuk  a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

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

Külmisszió.
Jan. 3. Máté 28. is—so. Jézus egyedural

kodói igényekkel lép fel. Nem tűr maga 
mellett mást. Minden hatalmat, minden 
népeket, minden embert s minden embert 
egészen akar. Ezért parancsolja a külmisz- 
sziót, a pogányok térítését is. E parancs 
nekem is szól. Mit tettem én Jézus egyed
uralma érdekében?

Jan. 4. Apostolok cselekedetei 1 7 .1«. 
Pál lelke háborog, amikor látja, hogy a 
bölcs athéniek mily lelki nyomorban élnek. 
Szoktam-e gondolni a pogányok nyomorú
ságos helyzetére? ők is Isten képére te
remtettek 1 Eltölt-e háborgó fájdalommal a 
rájok gondolás s utána a Krisztus iránti 
hálával a magam helyzetére való tekintés ?

Jan. 5. Máté 2 . í. Milyen vágy élhetett 
ezekben a pogányokban, hogy messze nap
keletről fáradsággal, veszedelmekkel nem 
törődve eljöttek keresni az Urat! Kivánko- 
zom-e én ennyire megváltóm után?

Jan. 6. Máté 2 . 1—2. A bölcsek rossz 
helyen keresik a megváltót. Hány ilyen vá
gyódó, kereső pogány lélek juthat útvesz
tőbe, mert nincs, aki elvezesse őt Jézus
hoz 1 Hogy fogok tudni én számot adni 
ezekről az ítélet napján?

Jan. 7. Máté 2 . 3—12. Milyen boldogok 
ezek a pogányok, hogy megtalálták Jézust! 
Ma is sok megtért pogány kereszténysége 
örvendezőbb, áldozatkészebb, mint az 
enyém. Miért tűnt el Jézushoz való viszo
nyomból az első szerelem boldogsága s 
ajándékozó készsége?

Jan. 8. Máté 10. ie. A hittérítők tényleg 
oly veszedelmek között élnek, mint a juhok 
a farkasok között. Gondolok-e rájuk? Az 
én kötelességem terhét is hordozzák 1 Tá
mogatom-e legalább őket imádságaimmal 
s adományaimmal ?

Jan. 9. Apostolok cselekedetei 10. Péter 
missziói úton jár, de nem látja meg a köz
vetlen közelében élő pogányokat, mert ir
tózik tőlük. Tudom-e, hogy a falum végén 
is élnek pogányok, a cigányok ? Mit teszek 
azért, hogy ők is Krisztuséi legyenek? 
Irtózom tőlük ? Isten előtt nincsen személy
válogatás !

H E T I  K R Ó N I K A .
A nem zetgyűlés sok reménységgel és 

bizalommal fogadta az új pénzügyminisz
tert, ki bemutatkozása alkalmával megnyerte 
a nemzetgyűlés bizalmát, ami döntő fon
tosságú, mert Hegedűs pénzügyi politikája 
és terve csak úgy biztat sikerrel, ha az 
ország is szinte vakon hisz abban, amit ö 
hisz. Utolsó ülése a nemzetgyűlésnek dee. 
22-én volt. Az ülés akkor is interpel
lációkkal telt el. Nem kis port vert tel 
Orbók Attila interpellációja a debreceni 
közállapotok miatt, ahol az interpelláló 
szerint valóságos harc dúl a katholikus és 
kálvinisták között. A nemzetgyűlés február 
3-ig szünetel A szünet alatt a miniszté
riumokban lázas buzgalommal dolgoznak, 
elsősorban a pénzügyminiszter egész sereg 
törvényjavaslatot készít és terjeszt a nem
zetgyűlés elé. A pénzügyi javaslatokat a 
nemzetgyűlés egy része némi bizalmatlan
sággal várja. A kér. szocialista néhány tagja 
már is kilépett a kormányzó pártból. Ennek 
az u. n. Szmrecsányi csoportnak eddig 11 
tagja van.

Hegedűs Lóránt. Magyarország Új 
pénzügyminisztere elé nagy várakozással 
tekint ez a szegény ország, de a külföldön 
is elragadtatással emlegetik nevét minden 
felé. Hogy kicsoda Hegedűs Lóránt, jel
lemzésére idézzük egyenlőre saját szavait, 
amelyekkel, mint a kereskedelmi Bank volt 
ügyvezető igazgatója bucsozott:

— Mint bankárt búcsúztatnak. Igen 
most távozom. Életemnek talán utolsó 
banküzletét csináltam. Eladtam a saját 
nevemet. A haszon az országé, a munka 
az enyém. Eladtam abban a pillanatban, 
mikor a legkisebb kínálat volt a piacon 
emberekben. Tisztán fogok a harcból kike
rülni. A pénz rothadásának megállítása az, 
amire vállalkoztam.

Kedves és szellemes módon búcsúzott
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azután az ügyvezető-igazgatóság tagjaitól, 
volt kartársaitól, nem felejtvén munkatár
sait, telefonkezelőjét és szolgáját sem. Én 
is vele együtt — úgymond — szolga va
gyok. Miniszter szolgát jelent. Megtanultuk 
a bibliából, hogy akik közületek első akar 
lenni, az legyen az utolsó. Én pedig szol
gálom az országot. Én távozom, mert sok 
gond vár reám. Talán összetörök, de az 
ország megbirja ezt. Én sokáig készültem 
erre a munkára. Harmincéves készülés 
után erre az áldozatra vágyom. Rám vár
nak, Buda vár. Az ezeréves magyar kálvária 
stációi várnak. Ha mások megtudtak vakulni 
és tönkre tudtak menni érte, akkor ezért 
a hazáért dolgozni fogunk.

A pápa a  cseh klérus ellen. A dec. 
16-iki konzisztóriumon a pápa beszédet 
mondott, melyben a többi között ezeket 
mondotta: Két gond nehezedik reám a 
legnagyobb súllyal. Az első a cseh klérus 
egy részének, amely úgylátszik, megfeled
kezett nagy papi méltóságáról, a sajnálatos 
viselkedése. Hálát ad azonban Istennek, 
hogy a többség hű maradt az egyházhoz. 
A forrongó cseh klérus vezére úgylátszik, 
Jednota, aki ugyan folyton hangoztatja, 
hogy a tett intézkedések csak adminisz
tratív természetűek, de a püspöki paran
csok ellen tovább tart az ellenállás és 
tovább folyik a katholikus egyház elleni 
propaganda is. Főleg azt követelik, hogy 
a szentszék enyhítse a cölibátusra vonat
kozó szigorú rendelkezéseket, sőt, hogy 
azoknak a papoknak, akik a lelkészi tisztet 
otthagyják, adják meg az abszoluciót. Az 
egyház azonban elsősorban a cölibátusnak 
köszönheti fönmaradását, amelyet teljes 
szigorában főn kell tartani. A cölibátus 
célja, hogy a féktelen emberi szenvedel
meket korlátozza. Az egyház sohasem fogja 
megengedni, hogy ezeket az üdvös szabá
lyokat mellőzzék, vagy csak könnyítsék is.

P écsett összeom lott L inderék u ra l
ma. Kerülő utón jelentik, hogy a pécsi 
szociálista városi uralom összeomlott. A 
Linder Béla és Lovászy Márton vezetése 
alatt álló szociálista-kommunista párt kiált
ványt bocsájtott ki, melyben bejelenti, hogy 
a szerb hatóságok részéről nélkülözött tá
mogatás hiányában a városi közigazgatást 
tovább nem vállalhatja. A pártvezetőség 
az általa választott törvényhatósági bizott
sági tagokat lemondásra szólítja fel. Mivel 
a további teendőkre nézve a helyzet még 
nem alakult ki és egyáltalán nem lehet 
tudni, hogy mi a szerbek szándéka, a vá
rosnak egyelőre nincs semmiféle vezető
sége és alárendelt tisztviselők viszik tovább 
az ügyeket. A Linder-féle uralom gyászos 
összeomlása nagy örömöt és megelégedést 
keltett a hetekig terror alatt élő pécsi pol
gárság körében.

Konstantin király fölhívása a  görög 
néphez. Konstantin király a görög néphez 
fölhívást intézett, melyben többek a követ
kezőket mondja:

— Boldog vagyok, hogy három végtelen 
hosszú, fájdalmas esztendő után közöttetek 
lehetek. Életemnek most már csak az a 
célja, hogy méltónak mutatkozzam a hel
lén nép szeretetére, az alkotmány és a 
parlamentáris kormány pontos megtartá
sával. A belső ügyekben az a szándékom, 
hogy egyetértés által helyreállítsam a nyu
galmat. Kifelé a nemzeti újjáépítést törek
szem megvalósítani és ebben a fölada
tomban hősi hadseregemre támaszkodom. 
Külpolitikám a már régen megszokott irányt 
fogja követni.

EGYHÁZI k ö z é l e t .

Előfizetési felhívás.
Újévkor lapunknak új évfolyama 

kezdődik. Midőn munkatársainknak, 
olvasóinknak, jóbarátainknak eddigi 
támogatásáért hálás köszönetét mon
dunk, egyúttal bizalommal kérjük, 
támogassanak bennünket az új év
folyamban még fokozottabb jóakarat
tal, hogy egyházunkat és evang. né
pünket annál nagyobb erővel és öröm
mel szolgálhassuk.

Igen nagy szükség van ma arra, 
hogy mindenki kivegye a maga részét 
ebből a szolgálatból, aki teheti, szel
lemi, aki teheti, anyagi erejével. Min
denkinek éreznie kell az erre hajtó 
felelősséget és kötelességet. Szerezzen 
mindenki legalább egy-egy új olvasót 
lapunknak, hadd csendüljön bele a 
harangszó minél többek szivébe.

Az előfizetési díj a Luther-Szövet
ség tagjainak cimszalagos küldéssel 
egész évre 86 korona, csoportos kül
déssel 80 korona. A nem Luther- 
Szövetségi tagoknak cimszalagos kül
déssel 94 korona, csoportos küldéssel 
88 korona. Ez a magasnak látszó 
díj aránylag kevesebb értékű, mint 
valamikor a 2 koronás előfizetés volt. 
Hasonló terjedelmű más lapok dija 
100—180 korona.

Megrendelhető minden lelkészi és 
tanítói hivatalnál; ahol pedig ilyen 
nincs, akármelyik buzgóbb egyháztag 
összeírhatja a megrendelőket. A meg
rendelések és befizetések késedelem és 
zavar elkerülése céljából a lehető leg
rövidebb idő alatt erre a címre kül
dendők : Harangszó kiadóhivatalának 
Szentgotthárd (Vas m.)

E lőfizetőinknek, m u n k a tá r
sa in kn ak  és la p u n k  olvasóinak  
Isten től m egáldo tt boldog ú j 
évet k ívá n u n k !

Elnöki tanácsülés. A Dunántúli Lut- 
her-Szövetség elnöki tanácsa szentmártoni 
Radó Lajos és Kapi Béla püspök elnöklete 
alatt december 22-én ülést tartott Szombat- 

-helyen.
Uj egyházm egyei felügyelő. A ke-

menesaljai egyházmegye felügyelőjévé dr. 
Ostffy Lajos nyug. főispán helyébe dr. Radó 
Gyulát választotta. Az egyházmegyei gyám
intézeti bizottság világi elnökévé Mester- 
házy Jenő zalaistvándi gyülekezet felügye
lője lett megválasztva. Mindkettőnek be
iktatása majd a rendes közgyűlésen fog 
megtörténni.

Legszebb em lék. Luthár Lajos és 
felesége elhalt Jenő fiuk emlékére a szent
gotthárdi missziói egyháznál 5,000 koronás 
alapítványt tettek. Az alapítvány kamatai
ból évenként karácsony ünnepén egy-egy 
szegény gyermek részesül segélyben.

Harangavatás. Répcelakon január 9-én 
harangavatás lesz. Ez alkalommal adják át 
magasztos rendeltetésének azt a harangot, 
melyet a gyülekezetnek Szalay Sándor 
adományozott hősi halált halt fia emlékére. 
A harang 45,000 korona volt. A harang
avatáson Zongor Béla esperesen kívül 
részt vesz a gyülekezet meghívására Kapi 
Béla püspök is.

Bezi. Idősb özv. Gősi Jánosné és ifj. 
Gősi Jánosné, az orosz fogságban elhalt 
fiú, illetve férj, Gősi János emlékére 1200 
koronát adományoztak a bezi-i gyüleke
zetnek.

Kőszeg. Karácsony másod napján si
került vallásos estélyt tartott. Gyülekezeti 
ének, ima s Mojir Mihály és Freyler Emma 
művészi játéka után dr. Tirtsch Gergely 
lelkész nagyhatású felolvasást tartott: „Is
ten keze a világtörténelemben“ címen. 
Utána Hammer Gyula igazgatótanító veze
tése mellett egy női kar Mendelsohn „Elás“- 
át adta elő. A befolyó jövedelmet a pinka
fői árvaháznak szánták.

M agyarszom bathelyen az Ev. Ifjú
ság i Egyesület dec. hó 12-én ismét 
vallásos estélyt tartott a következő sor
renddel: 1. Közének. 2. Ima. 3. Nyájas 
őszi holdas este, szavalta Bácsi Erzsébet. 
4. A családi otthonról felolvasást tartott a 
lelkész. 5. Az Úr lábainál, szavalta Takács 
Erzsébet. 6. Zengjen ének minden szájon, 
énekelte az ifjúsági vegyeskar. 7. Ne félj, 
csak higyj, szavalta Szabó Róza. 8. Ima, 
áldás. 9. Könének. Az estély offertóriuma 
113 K-val az ifjúsági egylet alapját növeli.

N agym óriczhidán december hó 5-én 
tartott a Dunántúli Luther-Szövetség pro
paganda előadást és ünnepélyt. Közének s 
Kovács Mihály lelkész imája után Sass 

• Ilona szavalta mély érzéssel „Boldog a 
ház* című költeményt. Utána a Szövetség 
kiküldötte, Horváth Béla csikvándi lelkész 
magasan szárnyaló beszédben ismertette a 
Szövetség célját. Ezután Bácsi Nándor gaz- 
dász szavalta a „Szivárvány“ című költe
ményt szívbe markoló mély hatással. Be
fejező ima és közének után offertórium 
volt, amely 692 koronát eredményezett a 
Luther-Szövetség céljaira.

A székesfehérvári gyülekezet bel- 
missziói egyesületei dec. hó 16-án vallásos 
estét rendeztek a következő sorrenddel: 
1. Gyülekezeti ének 127, 2. Gáncs Aladár 
lelkész imája. 3. „Bűnös vagyok.“ Szavalta 
Hajdú Mariska leánygimn. növendék. 4. 
„Egyetlen forrása r minden kegynek“ éne
kelte az Egyházi Énekkar Almásy Brúnó 
kántor vezetésével. 4. János ev. 1 7 . 13. 
alapján „Az öröm útja“ címen Pauer Irma 
misszionáriusnő a Bethánia és evangéliumi 
Munkások Szövetsége budapesti női mun
kájának vezetője tartott előadást. 5. „Csen
des éj* énekelte az egyházi Énekkar. 6. 
Záró imát mondott Maurer Endre főreál
iskolai tanár. Az estély után karácsonyi 
vásár volt játékokból, kézimunkákból, bib
liák, énekeskönyvek, igehirdető iratok és 
képekből. A vásár forgalma 4000 koronán 
felül ment. A gyülekezet összes adósságát 
kifizette Lelbach Károly egyháztag 30,195 
kor. adományával.

A soproni evang. ifjúsági és Olvasó 
Egylet Hanzmann Károly lelkész vezetése 
alatt vasárnaponként felváltva német és 
magyar vallásos estélyeket rendez, ame
lyeknek elején és végén énekkar szerepel, 
a magyar szavalatokat theológiai hallgatók 
és tanítóképző intézeti tanulók, a német 
szavalatokat pedig gyülekezeti ifjak és
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lányok vállalják. Van mindig egy-egy zene- 
és énekszám is. Felolvasást theol. tanárok, 
helybeli lelkészek, tanítók és egyes buzgó 
gyülekezeti tagok tartanak.

A Sántha tiszteletdíjra a gyülekezet 
pénzügzi bizottsága 500 koronát javasolt, 
az ifjúsági egylet Sántha-ünnepélyén pedig 
befolyt 275 korona.

A sárvári evang. nőegylet december 
19-én tartotta 2-ik vallásos estélyét a temp
lomban, mely alkalommal zsúfolásig meg
töltötték a templomot a nagy részben más 
vallásu hivek is. Az estély műsora a kő
vetkező volt: 1. Közének: „Isten felséges 
adománya.“ 2. Ima. 3. „Miatyánk.“ Éne
kelte: Schranz Ilonka. 4. Fölolvasás.
Tartotta: Varga József lelkész „Magyari 
István és Báthory Erzsébet“ címen. 5. 
„Jézus szívem neked adom-* Énekelte: 
Varga Endre tanító. 6. „Erős vár“. Sza
valta : Varga Ilus. 7. „Hiszek“. Szavalta: 
Trombitás Margit és a „Magyar Hiszekegy“ 
mondotta Bognár llus. 8. Ima 9. Közének. 
Offertórium 231 02 K., mely a vllianyvilá
gítási költségekre fordittatik

A vönöcki evang. leányegylet szép 
ünnepély keretében tartotta meg Sántha 
Károly jubileumot. Költeményeiből szaval
tak a leányegylet tagjai és karének is az 
ő szerzeményéből került ki. Az ünnepély 
szép sikere főként Vargha Juliska elnök
nőnek köszönhető. Ugyanez alkalommal 
Pfeifer Ottóné a leányegylet céljaira 40 
koronát adományozott.

Vönöckön karácsonyi ajándékul a kö
vetkező adományok folytak b e : Papp Ká- 
rolyné 50 K, Harangszó terjesztésére 10 K, 
Németh Pálné 20 K, Töke Erzsébet vak 
katonák részére 40 K, árváknak 20 K-t, 
Mendel Jánosné 150 K, Erős Istvánná 40 K, 
Erős Lidia 20 K, özv. Hőbe Károlyné, Né
meth Ida, Mendel Jánosné, Takács llus 
hajadon a csillárokba 46 szál gyertyát aján
dékoztak, özv. Hőbe Károlyné és gyerme
kei Hőbe Eszter és férje Wolner János a 
vönöcki ev. iskolánál 1000 koronás alapít
ványt tettek Hőbe Károly emlékére.

Luther-Szövetségi ünnepségek. Var
ga Gyula esperes az egyházlátogatás alkal
mával sikeres Luther-Szövetségi ünnepsé
gek között Pusztaszentlászlón és Zalaist- 
vándon megalakította a helyi szövetségeket. 
A kemenesaljai esperességböl hátra van 
m ég: Zalaszentgróth, Zalaegerszeg és Bar- 
lahida. (Alsólendva megszállás alatt.)

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Tóth Imre leányát, Sárikát, 

Uraiujfaiuból eljegyezte Pintér Ferenc m. 
kir. pt. számellenőr Sopronból.

H I U E I íl.
Károlyi Mihály grófot Velencében 

m egverték. Karolyi Mihály grófot Velen
cében, amikor a Hialtó-hidra akart lépni, 
két ember megtámadta és megverte. A tá
madók állítólag magyarok, akik az össze
csődült tömegnek olasz nyelven ezt kiál
tották oda: Ez a világ legnagyobb himpel- 
lérje és árulója. Károlyi a kiáltott ijedelem 
következtében idegsokkot kapott.

A portóm entesség  e ltö rlése  és a  va
súti kedvezések m egszüntetése. A mi
nisztertanács Hegyeshalmy Lajos kereske
delemügyi miniszter javaslatára elhatározta, 
hogy a postai portómentességet az egész 
vonalon eltörli és a vasúti díjkedvezéseket 
is fokozatosan megszünteti. A portómen
tesség eltörlése lehetően 1921 március 
11-én, de legkésőbb ápr. 11-én fog életbe
lépni és az államháztartás mérlegét lega
lább is évi 80 millió koronával fogja meg
javítani.

Betétek lefoglalása, a  dev iza-fo rga
lom felszabad ítása . Hegedűs Lóránt pénz
ügyminiszter pénzügyi intézkedéseinek biz
tosítására rendeletet adott ki a pénzinté
zeteknél és a bankcégeknél elhelyezett be
tétek 20 százalékának zárolásáról.

M egtiltották a  M agyar Nemzeti Ki
rá ly ság  P ártja  m űködését. A magyar 
királyi belügyminiszter a Magyar Nemzeti 
Királyság Pártját a további működéstől 
eltiltotta.

Balogh Jenő — a dunántúli refo r
m átus egyházkerü let főgondnoka. A
dunántúli református egyházkerület főgond
noki állására beadott szavazatokat most 
bontották fel Komáromujvárosban. Száz- 
kilencvenkilenc szavazat közül százhetven- 
négyet Balogh Jenő volt igazságügyminisz
ter, a Mágyar tudományos Akadémia most 
megválasztott főtitkára, kapott. A többi 
szavazatokból hat Tisza Kálmán grófra, öt 
nagyatádi Szabó Istvánra és öt Szász Ká
rolyra esett.

Győr fe lira ta  novem ber 13-nak gyász- 
ünneppé való ny ilvánításáról. Győr vá
ros törvényhatósági bizottsága feliratot 
nyújtott be a nemzetgyűléshez, hogy nov. 
h3. napját, mint az ország megcsonkítását 
magában foglaló úgynevezett trianoni béke 
ratifikálásának napját, törvényhozásilag or
szágos gyászünneppé nyilvánítsa.

M onarkisták győzelm e Spanyolor
szágban. Spanyolországban vasárnap men
tek végbe a parlamenti választások. A 
monarkisták nagy győzelmet arattak és a 
választásból hatalmas többséggel kerültek 
ki. A szociálisták mindössze csak két man
dátumhoz jutottak.

Rum a tótoknak. A cseh szeszközpont 
már másodízben oly nagy mennyiségű ru
mot küldött a felvidékre, hogy ott a pálinka 
szinte patakokban folyik. Minden lélekre, 
a csecsemőket is számítva, 1 liter „ható
sági" rum esik. A tót falukban a pálinka 
meg is teszi hatását. Verekedés napirenden 
van. A csehek azonban pálinkával akarják 
feledtetni a tótok elnyomatását.

A szerajevoi gyilkosról u tcát nevez
tek  el Szabadkán. A szerbek bevégzett 
ténynek tekintik Bácsbodrog vármegye el- 
szakitását, s minden tekintetben véglege
sen rendezkednek be. így Szabadka kor
zója, a Kossuth-utca, most Regenta Alexan- 
dra-utca. A Rákóczi-utca nevét Haraniba- 
sics-utcára változtatták, Harambasics kohó
ról. A legjellemzőbb névváltoztatás azonban, 
hogy Gavrilo Princip-ről, az egyik szera
jevoi gyilkosról is elneveztek egy utcát.

A katolikus nem zetközi szervezke
dés. A világ katolikusainak nemzetközi 
szervezkedése napról-napra aktuálisabbá 
válik. A Magyar Kurír munkatársa előtt 
lcgilletékesebb helyen erre vonatkozólag a 
következőket jelentették k i:

— Anglia, Franciaország, Hollandia, 
Spanyolország és az északamerikai Egye
sült-Államok egyes katolikus vezérei bizott
ságot alakítottak, hogy a katholikus szer

vezeteket egyesítsék és katolikus világ- 
szövetséget alapítsanak, amelyből egyetlen 
nép sem volna kizárva. A bizottság a ka
tolikus szervezetek egy-egy képviselőjét 
gyűlésbe hívja meg, hogy a munkaprogram
ról és a végrehajtás eszközeiről tanácskoz
zék. A gyűlés 1921. február 2-án Párisban 
lesz. Ezt a gyűlést általános világgyűlés 
követi, amelyen az alapszabályokat meg
állapítják és a Szövetséget végérvényesen 
megalakítják.

Haza Szibériából. Közvetlen karácsony 
előtt újabb hadifogoly szállítmány meg
érkeztével 2056 szibériai rab-magyar érke
zett. Az ünnepélyes fogadtatás ezúttal is 
Szentgotthárdon történt.

A legolcsóbb és a legszebb ajándék gyermekük 
számára Az Én Újságom. Előfizetési ára negyedévre 
25 korina. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrásé/ 
út 18. Tessék mutatrányssámot kérni.

A magyar nrilányok legkedvesebb folyóirata ne
gyedszázad óta a  Magyar Lányok. SzerkeszU : Tutsek 
Anna. Előfizetési ára negyedévre 80 korona. Kiadó- 
hivatal : Budapest, VI., Andrássy út 16. Tessák mu
tatványszámot kérni.

Rövid hírek. A görög királyi pár ha
rangok zúgása közepette vonult be Athénbe. 
— Olaszország újból ultimátumot intézett 
D’Anunzióhoz. — 200,000 az orosz mene
kültek száma Konstantinápolyban. — Olasz
ország elismeri Konstantin királyt, a dél
szlávok a szövetség felmondásával fenye
getőznek. — Ausztria Anglia ellenőrzése 
alá kerül. — Szászországban megalakult 
a királypárt. — Egy milliónál több a mun- 
kátalan Angliában.

MAGYAR GAZD A.

A többtermelés.
Ma utón útfélen emlegetik, hogy miraj

tunk csak ez az egy segít, többet kell 
dolgoznunk és többet termelnünk. De ho
gyan ? Gyáraink nagy része nyersanyag és 
szén nélkül áll, nincs munka, nincs kereset, 
pénzünknek nincs értéke, adósságaink 
lavinaként növekednek és állami költség- 
vetésünk fedezetlen tiz milliárdot mutat 
ebben az egy esztendőben. A földbirtokra 
hárul minden teher, mert ma egyedül az 
a produktiv. De ha a magyar gazda csak 
annyit termel mint háború előtt, ha ezentúl 
is csak a régi gazdálkodás módszereit 
alkalmazza, nemcsak kivitelre nem tudunk 
termelni, de elpusztulunk, éhen halunk, 
hiszen már ma is 6 millió métermázsa a 
hiányunk.

És hirtelen világító szövétnek gyuladt 
ki Szegeden, ahol az állami mintatelep 
ötödfél hold paprikaföldön ebben az évben 
300 ezer korona tiszta jövedelmet mutat fel.

Lerongyolódásunk megújhodása, elvesz
tett hitelünk taipraállitása az a tudat, hogy 
az ösmagyar televény, mely világító nagy
jaink bölcsőjét ringatta, elhagyatottságunk- 
ban újra segítségünkre siet és reámutat, 
hogy megsokszorozott munkával a magyar 
föld maga kínálkozik egy dús virágzásu 
Magyarország megteremtésére.

Élő valóság tehát a húsz métermázsás 
búzatermések, a lovas huszárt elrejtő ku
koricák, az aranyért beváltható komló, cu
korrépák, repceföldek stb. országa, csak 
több gonddal kell szántani, jobb magot 
vetni, megmunkálni a bőven fizető anya
földet felhasználni a fölösen széles utakat 
marhajárásokat, fokozni a trágyázást, jobb 
állatokat tenyészteni és kevesebbet költeni
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piperére és visszatérni a háziiparra, hogy 
magunk állíthassuk elő, amire szükségünk 
van.

Ne vitatkozzunk azon, hogy az ipari 
többtermelés a sürgősebb, mert ruházati 
cikkeket otthon is előállíthatunk házi ipa
runk fejlesztésével, bőriparunk is fellen
dülne ha a nyers bőrt nem bocsátanák ki 
vaggonszámra, hogy mint kész árut száz
szor olyan áron vegyük vissza. Ne pana
szoljuk örökké a szénhiányt, — kisiparunk 
nélkülözheti azt, sőt nekünk épen a kis
iparosok becsületes munkájára van szük
ségünk, mert az egyebét is termel, ha egy 
kis földje van és kivitelre is dolgozik.

Nemcsak a földnek, de az iparos mű
helyének, a kereskedő boltjának a tudós 
laboratóriumának akármilyen parányi, de 
mégis hatalmas területnek kell lenni, ahol 
duplán kell elszórni a termőmagot, sokszo
ros erővel megművelni minden zugot, hogy 
a nagy nemzetek fórumán ne koldus sze
gényen, hanem erőnk és képességeink 
tudatában jelenhessünk meg.

A földreform  végrehajtásáró l Mayer 
János földniivelésügyi államtitkár a követ
kezőkben nyilatkozott: A törvény végre
hajtási munkálatai szorgalmasan folynak. 
Mi rendszerint azt az eljárást követjük, 
hogy az igényléseket békés megegyezés 
útján való elintézés végett az érdekeltekhez 
áttesszük és csak ha ez nem lehetséges, 
kerül sor a hatóság közbejöttére. Megálla
pítható egyébként, hogy igen sok birtokos 
teljesen átérzi a reform szükségességét és 
a maguk részéről is és önként sietnek a 
jogos igények kielégítésére. Másfelől azon
ban tagadhatatlanul olyanok is vannak, akik 
nehezen barátkoznak meg a birtokpolitiká

ban megnyilvánuló új szellemmel. Külön
ben a beérkezett jelentések szerint a tör
vény végrehajtása általánosságban súrlódás 
nélkül megy végbe.

A Harangszó perselye.
I

A „H arangszó“ fen n ta rtásá ra  és te r 
jesztésére  adakoztak: Csajbók Lidiké 
Vásárosmiske 100 K, Szele Julia Pásztori 
60 K, Gulyás Lajosné Ujmalomsok 20 K, 
Lengyel Sándor Nagysimonyi 34 K, Ná- 
dassy Kálmán Szentgotthárd 40 K, Kiss 
Margit Beled 20 K, Makay Endréné Buda
pest 20 K, Kováts I. Nagybarátfalu 4 K, 
felső Széles Sándor Csánig 20 K, Ehling 
Péter Győr 14 K, Tóth Imre Uraiujfalu 
100 K.

Szerkesztői üzenetek.
V. fiy. Vönöck. Sok baj lesz még vele és belőle. 

Boldog új évet. — K. Gy. Keszthely. A 10 koronát 
már nyugtáztuk. A Sánth« jubileumi alapra bekül
dött 50 koronát kézhez vettük s annak idején nyug
tázzuk. — Ozv. V. S. Bépcejánosfa. Kézhez kaptuk 
s annak idején nyugtáztuk a 10 koronát. — F. K. 
Locsmánd. Sorait megértéssel olvastuk. Ahogy egy 
kis lélekzetvételhez jutunk, privát levélben válaszo
lunk. — I. L. tüababotli. Köszönet. Readben. — 
K. T. Szentendre A kért számokkal nem szolgál
hatunk. — G. I. Sződ. 1920. végéig. — Jí. L. Zala- 
lövő. 1921. első felére és 7 korona a második felére 
javára Írva. — B. J.-né Uekényee. 1920-ra rendben.

Adaküzzimk a Barangszó terjesztésére!

S A N p ö R  FE R E N C Z
m Ú R A G Y Á R f t

K Ö R M E N D .

=  Legm agasabb k itüntetések. =
Alapíttatott* 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és k asté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 9
Szám talan elism erő bizonyítvány.

LIPP é s  LACKNER kereskedelmi üzlete SZENTGOTTHÁRD.
V étel. E ladás. K ép v ise le t. ^  K ö zv etítés .

E xport. ^  Im port.
M. kir. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Giró-számla az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent-Gotthárdi Takarékpénzlár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám: 10. Táviratcim: Lackner, Szentgotthárd .

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

foglalkozunk különösen: elsőrangú raffinált galiciai petróleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály é* 
kockacukor, örlött kősó, külföldi gyufa, lugkő és gyarmatáruk nagybani behozatalával.

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadforgalmi terményt. 

Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalmi borok nagybani vétele és eladása.

A magyarországi kereszfény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! ,

• - __________________________  ■ ■ ■ ■ ■
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á tzp a to n A ra  
(V aazp rém m agya), alőH- 
z a té tl  d ijak , rak lam ác ló k  
a  H ARAN08ZÓ kladóhlva- 

1 tá lá n a k  S z e n tg o tth á rd ra  
I (V usvárm agye) küldandók.

E lő fize té s t e lfo g ad  
i m in d en  av a n g . lalkéaz éa 

ta n ító .
I M agja lan lk  m in d en  v a s á r 

n a p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapl Béla 1910-ben.

D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I VAT AL OS  LAP J A.

S ze rk esz ti é s  a  k ia d á s é r t
f e le lő s :

C Z IP O T T  OÉZA
•ZENTQO TTH Á RD

(V aevárm egye.)
A , ,H a ra n g s z ó '' e lő fize tés i 
á r a  e g é sz  é v re :  L u ther- 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  cím - 
s z a la g o s  kü id«sse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld ésse l 8 0  K, 
a  nem  L u th e r-S zö v e tség l 
ta g o k n a k  c fm sz a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s p o r to s  kül

d é sse l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó “ te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból s z ó rv án y b an  lakó hí
veinknek  In g yenpé ldányo 

k a t kü ldünk.

! Keresztyénség és magyarság.
Irta: Sass János.

Amikor az utas fagyasztó hóziva
tarban, vagy veszedelmes árvizek kö- 

i zött, rengeteg erdő sűrűjében, vagy 
! sivár pusztaságon ezer aggodalom 
: súlya alatt siet biztos nyugalmat ígérő 
; otthona felé, önkénytelenül ébred föl 
i lelkében a forró óhajtás, mily jó volna 
i már a meleg fészek békéjét élvezni. 
1 Felvonulnak képzeletében annak az 
»óhajtott hajléknak képei: a kandalló 
‘barátságos morgása, a puha zsellye- 
5 szék, a feleség szelíden mosolygó 
tekintete, a gyermekkacagás és a 

i mindeneket átható, vidám hangulatot 
.árasztó szeretet.

Ebben a világrengető zivatarban 
iis ezer veszedelem környékezi az em- 
fbert. Lélekfárasztó aggodalmak nyo- 
imasztó köde üli meg az agy velőt. 
íSzívszaggató szenvedések nyilai sebe
zik a kebleket. K>beszélhetetlen nyo- 
imor korbácsolja a lélek minden erőit 
szinte a kétségbeesésig.

Mi természetesebb, minthogy e 
tengernyi aggodalmak és szenvedések 
Aközött százféle alakban tolakodik elő 
az a kérdés, hogy ennek a soha nem 
látott, nem hallott, nem tapasztalt 
felfordulásnak mikor lesz vége és 
hogy ennek a sötét, pusztulásteljes, 
vérzivataros időszaknak megszaka
dása után milyen kor virrad az el
csigázott, agyongyötört emberiségre. 
Kérdések, amelyek körülöttünk lebeg
nek szüntelenül a levegőben, mint a 
szunyogoszlop a vándor feje fölött, 
de amelyre feleletet hasztalanul vá
runk.

Vannak, akik azzal biztatnak ben
nünket, hogy majd egyszer csak vége 
szakad ennek a rettenetes áradatnak 
Jés utána jobb világ lesz./ Vannak 
rznások, akik könnyű lélekkel vetik 
oda a régi példabeszédet, hogy: úgy

még soha se volt, hogy valahogy ne 
lett volna. De vannak azután nem 
kevesen, akik kétségbeesetten mutat
nak reá köz- és magánéletünknek 
naponta megújuló jelenségeire, ame
lyek azt mutatják, hogy viszonyaink, 
állapotaink legkevésbbé sem javulnak, 
sőt inkább hatványozódva roszabbod- 
nak az emberi élet minden nyilatko
zataiban. A jobb jövő reményének 
csillaga nemhogy élénkülne fényében, 
sőt inkább egyre halványolni látszik.

Kétségtelen, hogy ez a világdűló 
vihar az emberi léleknek sok oly tu
lajdonát korbácsolta fölszinre, ame
lyek a keresztyénség más korszakai
ban csak lappangva működhettek, 
mivel a keresztyénség szellemével 
ellenkeznek. A krisztusi emberszere
tet ugyanis Pál apostol szavai szerint 
nem irigykedik, nem cselekszik álno- 
kul, nem fuvalkodik föl, nem cselek
szik éktelenül, nem keresi csak a 
maga hasznát stb. Az egyén lelki 
békéjének és a társadalom összhang- 
zatos nyugalmának nélkülözhetetlen 
föltétele ez az emberszeretet.

Úgy, de a francia forradalom óta 
a figyelem az egész keresztyén világ
ban a gazdasági érdekekre terelődött. 
Ez a modern áramlat, melynek alap
tétele Lambrecht Hektor szerint: 
»minden a gazdagság«, habár koron- 
kint rövid időre megszakadva, köz
megvetésbe ütközve csak szórványo
san sarjadozott, mégis lassanként 
folyton terjedt, erősödött, míg végre 
az újabb és legújabb időben buján 
tenyészve s közelismerésben része
sülve teljes egyeduralomra küzdötte 
föl magát a föld kerekségén oly any- 
nyira, hogy ma mondhatjuk — az 
ember minden gondolatának, minden 
cselekedetének, minden életnyilatko
zatának egyedüli rugója a gazdagság.

Igen természetes- és nem lehet 
csudálni, hogy akiknek lelktiletében 
őseredetileg meggyökereztek bizonyos

tulajdonok, amelyek ennek az érzé- 
kies iránynak különösen megfelelnek, 
amilyenek >az erős értelem, szégyen
telenség, érzéki élvek utáni vágy, 
szívós akarat, befolyásoló ösztön, 
sikerimádat«, azok úgy érezték ma
gukat a »pénzes erszény« korszaká
ban, mint a hajós, mikor a lehető leg
kedvezőbb szél dagasztja vitorláit. Mert 
ez az életnézet, mely csak az anya
giak utáni lázas munkában látja az 
emberi élet célját, buja növekedésre 
indította az ilyen egyéneknek és fa
joknak lelki tulajdonait, viszont ezek
nek az egyéneknek és fajoknak gon
dolkodása, cselekvése, egész életmódja 
átalakította a keresztyén társadalom 
gondolkozás módját életfelfogását. 
Még a kormányzó hatalmak is egye
dül ezt az áramlatot igyekeztek 
fejleszteni; a gazdagságot tekintették 
az állam legbiztosabb alapjának. 
Berzsenyink bölcs mondásáról már 
régen elfeledkeztünk. Általánossá vált 
az a vélemény, hogy ez az irány 
legjogosultabb, mert életrevaló s leg
jobban megfelel az ember életcéljá
nak és lám minő csudás eredmé
nyeket szült

Hiszen nagy tévedés volna el nem 
ismerni, hogy a gondolkodás szabad
ság, az önálló kutatás és az anyagi 
érdekek a tudományosság terén, a 
fölfedezések terén, az ember életének 
biztosítása s könnyebbítése terén 
óriási lépésekkel segítették előre az 
emberiséget a tökéletesedés célja felé. 
Haladásunk azonban emberi gyarló
ságunkból következőleg egyoldalú 
volt. Az anyagiasság terén munkál
kodva, a hasznosság elvét követve a 
lelki élet kívánalmainak kielégítését 
teljesen elhanyagoltuk. Emellett az 
egyéni meg a faji önzés a gondol
kodás szabadságára támaszkodva 
hadat izent minden tekintélynek, nem 
ismeri el sem a szeretetnek, sem az 
erkölcsiségnek törvényeit, sőt még a
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nagy természet törvényeinek, az 
egészségi szabályoknak sem akar 
engedelmeskedni, ha ezek az ő kénye 
kedve szerinti akaratát, vagy kíván
ságát korlátozzák.

Ez az anyagias irány és a hasz
nosság elvének uralma szította lángra 
a világháborút. Viszont a világháború 
rémületes forgataga pusztító áradat
ként vetette fölszinre lélekmérgező 
gyümölcseit annak a nyers önzésnek, 
melyet az úgynevezett szabad gondol
kodók belátásos elméket, hasznossági 
elv történelmi materializmus, radiká
lis haladás és egyéb csábító jelsza
vakkal hoztak forgalomba. Ebben az 
óriási kavarodásban, aminőre a világ- 
történet nem emlékezik, testi szeme
inkkel látjuk, érezzük egész lényünk
kel, ezeket a rettenetes, lélekrázó, té- 
bolyító eredményeket.

A diplomaták határtalan uralom
vágya, féltékenysége, bizalmatlansága 
nem válogat az eszközökben, nem 
riad vissza a legképtelenebb hazug
ságoktól és a ‘legvakmerőbb szósze
géstől, felhasználja az ámítás és lé- 
lekvásárlás minden módját, könnyű 
lélekkel folyamodik az orgyilokhoz, 
csábító Ígéretekkel kecsegtet, borzal
mak híresztelésével rémítget. Az ár
drágítók lelketlen kapzsisága könyör
telenül vág bele a védtelenek eleven 
húsába s minden lelkiismeretfurdalás 
nélkül aknázza ki az országos szen
vedést és nyomort milliók összeha
rácsolására. Kinek jutna eszébe, hogy 
mikor az ország sínylődik, ugyanak
kor egyes polgároknak meggazda-

T Í .R C A .

R Hargita aljában...
Irta: Hajas Dénes.

A székely havasok alján egy ked
ves faluban táboroztunk. A távoii 
ormokon állt farkasszemet nézve a 
vitéz 18-as honvédezred a románnal. 
Csupa derék vasi és soproni fiú 1 A 
menetek meg a barátságos székely 
falukban tanyáztak a galambducos 
házaknál. Nappal a térdig érő hóban 
másztuk a hegyeket, szigorú gyakor
latokat végezve, de pihenőben min
denki vendégnek érezte magát a fa- 
ragványos kapuk gazdáinál. A hegyi 
patakok fürge hullámai által hajtva, 
vidáman kerepeltek a malmok, me
lyeknek minden részét okos székely 
kézművesek készítették. A fából ké
szült házak, miként a skatulyák, szép

godniok nem szabad. Az árucikkek 
hamisítói a tudományt és kézügyes
séget felebarátaik megcsalására for
dítják. Munkaadók és munkások úgy 
a szellemi, mint az izommunka terén 
örökös harcban állva farkasszemek
kel kísérik egymás cselekedeteit afe
lett töprengve folyton, mikép lehetne 
azt a másikat rászedni s tőle valami 
előnyt kicsikarni, ahelyett hogy egy
mással testvériesen kezetfogva közös 
erővel igyekeznének egymás érdekeit 
szolgálni s a társadalom és haza ja
vát előmozdítani. A családi életbe 
az önzés beültette az egykerendszer 
csiráit; az erkölcsi érzék eltompulása 
s a testi indulatok zabolátlansága 
gyakori házasságtörésekben, válópe
rekben és a nemi élet szertelen el
fajulásában nyilatkozik. A lovagiasság 
kora lejárt, helyette a társas érint
kezés elvadulásával találkozunk a 
magasabb köröktől a piaci kofa em
berieden durvaságáig a lépcső min
den fokán. A szívnemességet, becsü
letérzést, egymás iránti bizalmat csak 
hirből isméi jük. És mindezek folytán 
a személy- és vagyonbiztosság napról 
napra csökken, a testi és szellemi erők 
rohamosan pusztulnak; az egyének 
ideges, viharos nyugtalansága, elége
detlensége, a nemzetek ádáz gyűlöl
ködése s gyötrelmes szenvedése jel
lemzik az anyagiasság és a hasznos
ság elvének mai korszakát.

Vajon igaz-e tehát, hogy az állam 
legbiztosabb alapja a gazdagság? 
Vagy Berzsenyi szavai legyenek-e a 
mi csalhatatlan vezérszóvétnekünk,

sorjában helyezkedtek el a patak part
ján, tisztán, fehérre meszelve. Gon
dos székely nők szőtték-fonták ben
nük a jóféle vásznakat és gyapjú
szöveteket. Ők nem érezték a drága
ságot. Minden szükségletük kitelt a 
házból és a határból.

Reggel szorgalmas leánykák hoz
ták meg a napi italt a közelben levő 
borviz-forrásból kukoricatorzsával be
dugott cserépbutykosban. A fazekas
mesterséget is érti a székely. Az 
unitárius templom asztalán ott díszel
gett Ambrus bá’ cifra keresztelő kor
sója. Hja 1 csinált ő már a román 
királynak is csinos mívü vázákat s 
edényeket I

Szíves házigazdám, kinek magyar 
címerrel ékeskedő, jól kicifrázott ka
puja ott ékeskedett a »Malom utcá
ban«, el-elbeszélgetett velem. Elő
hozakodott a székely regékről. A kö
rül levő ormok, szirtek mindegyikéről 
tudott valamit mesélni. A »Firtos-
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hogy »minden államnak támasza, 
talpköve a tiszta erkölcs» ?

Azok a szédítő sikerek, amelyeket 
ez a féktelen és minden tekintetet 
lábbal tipró előretörés a kor anyagias 
áramlatának segítsége mellett felmu
tatni képes, ne tévesszenek meg sen
kit a jövő felől. Azok a hirtelen ösz- 
szegyult milliók, amelyeket haza s 
felebarátok elleni vétkek sora halmo
zott rakásra, annak a szennyes iro
dalomnak buja terjedése senkit meg 
ne ijjesszenek, senkinek a bizalmát 
az emberiség jövője iránt meg ne 
rendítse. Ezek a bűnök, amelyeket az 
erkölcsi törvények kigúnyolói önma
guk, felebarátaik és a természet ellen 
mindennapi életükkel saját fejükre 
gyűjtenek, a világrend kérlelhetlen 
igazságszeretete szerint önmagukkal 
hozzák az igarontó hatalom elmarad- 
hatlan büntetését: a tobzódási vágy
nak, a nagyzási hóbortnak és a buja 
gerjedelmeknek vagyont, testet és lel
ket pusztító rabszolgaságát. Helyesen 
mondá egykor egyik kiváló publicis
tánk, hogy a hirtelen gyűlt vagyon 
a harmadik generációt nem éli túl.

Az egyéni lélek üdve, valamint a 
társadalom egyensúlya s békés nyu
galma az emberszeretetnek és a min
denható mennyei Atya törvényei iránti 
fiúi engedelmességnek, szóval a ke- 
resztyénség alapelveinek gyümölcse. 
»Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradnak, akik azt építik.« A boldog
ság üdítő vizében csak az a lélek 
fürödhetik, aki önmagával, felebarát- 
jaival és a végtelenséggel kibékült,

hegy« tündére, a Korond-patakjába 
leesett »Likas-*kő«, amit a tündérek 
éjjel elloptak Firtos-vár falából, de 
a kakasszóra leejtették; a »Hollókő«, 
melynek fekete szikláin ültek az el
varázsolt királyfiak — mind kedves 
meséi voltak a derék embernek.

Ha valakinek ház kellett, össze
hívta az atyafiságot, kimentek szeke
rekkel a havasok aljára és vágtak 
fát — hisz elég volt' — összerakták 
a gerendákat és egy hét alatt készen 
állt a csinos emeletes ház, erkéllyel 
körüldiszítve, fazsindellyel befedve. 
A templomon kívül kőből épült há
zat nem lehetett látni.

A templomról is kedvesen emlé
kezem meg. összegyűjtve hitfeleimet, 
elmentünk az unitárius templomba. 
A leányok szép magyar ruhában, a 
férfiak jó gyapjubekecsben — mind 
házimunka — nagy áhítattal énekel
ték az éneket a szép erdős, halmos 
székely honról, melyet elhagyni szív-
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családias viszonyban él. A társadalmi 
békének pedig elengedhetlen föltétele 
az egymás iránti teljes bizalom, me
lyet csak oly egyének gerjeszthetnek 
maguk iránt, akiket nem külső hata
lom büntetésétől való félelem, hanem 
az a tudat tart távol a bűntől, mi
szerint a bűn undort keltő szenny
foltot vet a lélek fehér lapjára. A 
becsületérzés titkon se vétkezik.

A fordulatot, a mai elcsüggesztő, 
szinte kétségbeejtő állapotok jobbra 
változását tehát nem azok az egyé
nek, nem azok a fajok idézik majd 
elő, akik »üldözik az akarat minden 
korlátját, illemet, erkölcsöt, rendet, 
törvényt«, hanem valóban azok, kik
nek alapjelleme: faji s egyéni önzet
lenség, igazságszeretet, erkölcsi érzék, 
szemérmesség és szépérzék, tisztelet
tudás és kötelességérzet. Akik ezen 
tulajdonoknál fogva a zabolátlanság 
útvesztőjébe nem tévedhetnek, akiket 
a zsarnokoskodás zord fénye el nem 
kábít, akiknek acéljelleme rabszolga
ságba nem hajlik; akik nem képesek 
eltűrni akár polgári büntetést, akár 
bárminemű megszégyenülést, ha amel
lett anyagi hasznot vághatnak is 
zsebre.

És ha most egy rövid pillantást 
vetünk a magyar néplélek legszembe
tűnőbb jellemvonásaira, az a meg
győződés érlelődik meg bennünk, 
miszerint épen azok a tulajdonságok, 
amelyek a forrón óhajtott jobb jövő
nek, az emberiség boldogabb korsza
kának hajnalát derítik majd egünkre, 
az igazi fajmagyar szívben tanyáz
nak otthonosan. A magyar ember 
mindig előbbre helyezi a lelki kincse
ket, mint az anyagi hasznot. A sza-

szakadás nélkül egy székelynek sem 
lehet.

Istentisztelet után bementem a de
rék lelkészhez. Ifjú ember, dunán
túli termés. Meleg érdeklődéssel kér
dezgetett a kedves vidékekről. Még 
nem felejtette el Dunántúlt, bár újabb 
hazájához rajongó lelkesedéssel ra
gaszkodott. Tanulmányait a holland 
egyetemeken végezte. Igazi apostol I 
Mint mondá: a szerzetesi reverendát 
tette le a Szentlélek erejétől indíttatva, 
akárcsak a mi nagy Lutherünk.

A domboldalon levő temetőben 
nyugszik egy ifjú honvéd, kit a be- 
tegség ott tört le virágjában. Regge
lenként friss virágokat szórtak a szé
kely leányok sírjára, hogy édesebb 
legyen álma a szülői háztól elszakí- 
tottnak, kit édesanyja hiába vár többé 
haza, harmatos szemekkel sóhajtván

badságot többre becsüli a jólétben 
duslálkodó szolgaságnál. A barátság
ért készséggel — nem ritkán, fájda
lom, könnyelműen — feláldozza idejét, 
vagyonát. Ez az eszményi érzület 
nyilvánul a legegyszerűbb népember 
ajakán, midőn ezt dalolja: »Megérem 
én a magam sorsával, Nem cserélek 
semmi palotával; Ha szegény is, 
de magamé vagyok; Szolgálatba 
szabadságból állok.« És ha figyel
münkbe vesszük egy Berzsenyinknek, 
egy Deák Ferencünknek, egy Arany 
Jánosunknak férfiasán szerény, hiu- 
ságmentesen önérzetes, büszke s be
csületes alakját, meg kell győződnünk 
afelől, hogy a magyar fajnak oly 
társadalomalkotó tulajdonai vannak, 
melyek őtet világtörténeti hivatásra 
avatják föl. »Szép királynak lenni — 
mondja koszorús költőnk — Szebb 
magyar királynak, kit királynak ter
mett jobbágyak szolgálnak.« Az a 
nemzeti szellem, mely királynak ter
mett egyéniségeket nevel föl, nem 
félhet az árdrágítók, posztócsalók, 
papirbakancsot szállítók, élelmiszer
hamisítók alacsony táborának múló 
anyagi sikereitől.

Biztos nyugalommal jelenti ki Jókai 
Berend Ivánjával: »Túlélem én ezeket 
a halhatatlanokat!« Miként a keresz- 
tyénség legyőzte Róma világhatalmát, 
hasonlóképen a keresztyénség esz
ményi levegőjében megfürdött magyar 
erények is diadalt ülnek majd ko
runk bálványimádó serege felett.

Az is bizonyos azonban, hogy nem 
győzhet, aki nem küzd. Fel kell ven
nünk a harcot az elbizakodott ellen
séggel : a társadalombontó haszon
leséssel, az erkölcstelenséget terjesztő

át a hangtalan éjszakákat. Talán 
egyetlen fia volt. . .

Elfeledtük e csendes völgyben, hogy 
voltaképen miért is vagyunk mi itt, 
elfeledtük a katonanótát: »Szegény 
katonának szomorú a sorsa: Ma még 
piros élet, holnap fehér álom.. « 
De íme egy sürgöny a hadvezetőség
tő l: »Holnap a menetek indulnak az 
Isonzói frontra 1« — felébresztett
bennünket a piros álomból s búcsút 
véve derék székely véreinktől, a vas
szörnyeteg röpített bennünket más 
ismeretlen tájakra, más népek közé. 
De azért szívemből nem mosódnak 
el emlékeid erdőkoszorúzta havasok 
tájéka, lágy susogásu fuvalmak, jó
szívű, becsületes székely nép! Vájjon 
mikor érzed magad ismét szabadnak 
bérces honodban vitéz Csaba népe?

bálványimádással. Ez által felelünk 
meg történeti hivatásunknak, ezzel 
biztosítjuk jövőnket Irtani kell a ne
mes növények fejlődését akadályozó 
dudvát. A társadalmi béke s vallásos 
erkölcsiség ellenségei iránti kímélet 
nem emberszeretet, hanem bűnös 
gyávaság. Krisztus urunk is kiüzé a 
templomból a kalmárokat és galamb
árusokat, akik az imádság házát lat
rok barlangjává tették. Ha kissé kö
rülnézünk nyitott szemekkel, ma is 
fedezünk fel latrokat, kik a szent 
helyet haszonleső üzelmek szinterévé 
alacsonyították. Kezdenünk kell elle
nük acélos erővel; de ne jusson 
eszünkbe elsajátítani azokat a tulaj
donokat, melyekkel ez az ellenség 
bár szemkápráztató, de jégre épített 
sikereket villogtat szemünkbe, ne for
duljunk fegyverekhez, amelyek igaz 
keresztyén, igaz magyar kezébe nem 
illenek.

Gyűjtsük ellenben össze minden 
erőnket arra az ösvényre, mely a testi 
s lelki jólét paradicsomába Krisztus 
urunk tanítása szerint biztosan elvezet. 
Imádkozzál jó keresztyén magyarom 
és dolgozzál. Ernyedetlen szorgalom, 
kitartó munkásság, lankadatlan köte- 
Iésségtudás mellett tanuld meg a ta
karékosság erényét és a vagyonnak 
nem imádását, de megbecsülését. Ha 
a mi szép ősi tulajdonainkat a ke
resztyénség magasztos eszméitől át
hatott buzgósággal és törhetlen hű
séggel fejlesztjük; a mi győzelmünk 
az erkölcsi világrend változtathatlan 
törvényei szerint oly bizonyos, mint 
amilyen vaskövetkezetességgel virrad 
reánk tél után a tavasz.

A keresztyénség világboldogító 
szellemében kinevelkedett magyar lé
lek lesz az újjászületésnek az a ko
vásza, melyből a közmegelégedésnek, 
egyéni jólétnek és társadalmi nyuga
lomnak boldog világa árad szét a 
szenvedéseiből föltámadt hazában.

P c í t o  í l ó r n iv  a,ébb felsorolt dísz- 
O o I lC  i \ d , r u i y  kötéses, képes ki-
----- adásu könyvei ismét kaphatók.--------

Ára postai küldéssel 
és csomagolással:

Mi a haza ? . . .  .
Itthon .................................
Ami a mennybe köt
Az á r u l ó ................................
Gyermekszív könyve. (I. kötet) 
Gyermekszív könyve. (II. kötet)

16 K 
16 K 
16 K 
16 K 
16 K 
16 K

Egy kisebb városi lelkészcsalád 
keres jóravaló leányt, aki mint csa
ládtag, míg a háztartásban segéd
kezne, az összes házi teendőkben, a 
főzésben stb. kiképezhetné magát. — 
Cím a kiadóban.
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Még egy visszhang.*)
Amikor a »Harangszó« reformáciő- 

ünnepi számában »Sikoltás az éjsza
kába« címmel megjelent cikkre »Vissz- 
hang«-ot írtam, nem akartam vitázó 
cikket írni, nem egyházunk, népünk 
helyzetéről, állapotáról más képet 
festeni, nem a felszínes optimizmus, 
a rövidlátó könnyelműség szószóló
jává szegődni, nem a tétlen nyuga
lomkedvelés számára puha párnát 
vetni, — mindez teljesen távol állott 
tőlem. Célom és szándékom egyedül 
az volt, hogy egyházunk, népünk szo
morú állapotán siránkozó, kétségbe
eséssel küzködő hűséges lelkeknek 
tisztán vallásos jellegű, Isten igéjéből 
merített, testvéries lelkipásztori vigasz
talással és buzdítással szolgáljak. 
Azt hittem, hogy erre égetően szük
ség van és méltón hihettem, hiszen 
valósággal megdöbbentő, vérfagyasz- 
tóan éles sikoltás hangzott fel, mely
ből teljes joggal következtettem egyes 
egyház- és hazaszerető lelkek végső 
veszedelmére a kétségbeeséssel való 
küzdelemben. Erre utalt már maga 
a cím. De magában a cikkben is ezt 
olvastam: »Egyedül vagyok, mint a 
poszton álló katona, akit veszni hagy
nak társai. Nem érzem az evang. 
egyház létezését, mert nem érezteti 
velem semmivel. Nincs egy bátorító 
szava sem felém. Csak a »Harang
szó «-tok csendül meg, a »Jó Barát« 
fog kezet, de ez egyik sem elég az 
igen szomjas lelkeknek. Az én zak
latott szívemnek nem adnak olajat, 
lázas homlokomra nem tesznek boro
gatást, kezemet nem fogják meg: 
Bátran! Nem vagy egyedül!« Tulaj
donképen ez a keserves, kétségbe
esett panasz és a testvéries együtt
érzés indított a »Visszhang« meg
írására. őszintén igyekeztem arra, 
hogy azt a lelki állapotot, amelyből 
a »Sikoltás« fakadt, lélektanilag meg
értsem s a kétségek közepette meg
ingott lelkeknek némi támaszt és vi
gasztalást nyújtsak keresztyén létünk 
és egyházi munkánk végső alapjá

*) Érdemes munkatársunknak ezt a múlt kará
csony előtt írt, de nagy késéssel érkezett cikkét az
zal a rövid megjegyzéssel közöljük, hogy a „Válasz“ 
írója azt a kijelentést „magyar a magyart, keresztyén 
a keresztyént még ma sem tudja megérteni“ egy
általán nem a cikkíróra értette, hanem a politikai 
és társadalmi pártos ellantétekre és osztálygyűlöletre 
gondolt. A „Visszhang“ tartalmát nem célzatosan 
foglalta össze és ha tévedett, jóhiszeműen tévedett. 
A reformációi cikkben idézett levél írója pedig azo
nos bibliai rovatunk Írójával, aki úgy a kishitű két
ségbeeséstől, mint a szektákhoz való pártolástól tá
vol áll. Hogy az ilyen ember nemes törekvéseivel 
többnyire megértés és támogatás nélkül áll, sőt igen 
sokszor támadásoknak van kitéve, amennyire szo
morú, annyira tagadhatatlan tény.

Ezt ismét nem értjük a „Visszhang* írójára, 
mert tudjuk, hogy őt épen úgy egyházunk szeretető 
indítja Bzólásra, mint minket.

nak és célja inak  fe ltá rásáv al. De m i
vel, m int sokan  —  errő l nekem  is 
vannak  íro tt és Íra tlan  b izonyságaim  
—  úgy én sem  tud tam  m indennel 
egyetérteni, azé rt báto rkod tam  a  sze 
líd, testvéries feddődés szav áv a l is 
élni anélkül, hogy ezzel b á rk it is 
b án tan i vagy kisebbíteni akartam  
volna. Aki a  »V isszhang«-o t elfogu
la tlanu l o lvasta , az m indenrő l bővebb 
m ag y aráza t nélkül is m eggyőződ
hetett.

Erre a »Harangszó« 49. számában 
megjelent a »Válasz«. Mély sajnál
kozással kell megállapítanom, hogy 
a válaszadó gyökeresen félreértette 
testvéries jószándékomat, mert a 
»Visszhang«-ot mégis csak úgy ke
zelte, mint vitázó cikket. Mindjárt a 
bevezetésben kiválogatja cikkem egyes 
szavait és mondatait és többször 
olyan kapcsolatokba helyezi, amelyek 
az én elmémbe egyáltalán nem for
dultak meg. Ezekben az új kapcsolatok
ban saját szavaim olyan felszínes értel
met nyernek, mellyel sehogysem tu
dom magamat ázonosítani. De a vá
lasz további folyamában sincs a vá
laszadónak a testvéries jószándék 
megnyilatkozására egyetlen jó szava. 
A vígasztalás egy része fölösleges, 
más része nem elég, a testvéries fed- 
dődésből pedig, úgy látszik, az a ke
vés is sok volt. így természetesen a 
»Visszhang« íróját éri a vád, hogy 
»magyar a magyart, keresztyén a 
keresztyént még ma sem tudja meg
érteni.« Pedig én voltam a testvéri
esen, őszintén közeledő s a válasz: 
elutasítás. Mintha barátságtalan ütés 
érte volna a nem is egészen hivat- 
lanul kinyújtott testvérkezet. Mégis, 
mivel teljesen távol áll tőlem, hogy 
az egész embert egy, véleményem 
szerint hibás tényével azonosítsam, 
szeretettel kérem a válaszadót annak 
megfontolására, vájjon jó-e, ha fáj
dalmunkban annyira elszigeteljük ma
gunkat, hogy senkire nem hallgatunk, 
ha azt képzeljük, hogy senki a való
ságot úgy nem látja, mint mi és sen
kinek az úgy nem fáj, mint nekünk? 
Ki mer akkor még közeledni hoz
zánk? Igen kérem, értsük meg egy
mást testvérszeretettel és igazság
szeretettel. Hiszen egy Úrnak, egy 
szent ügynek a szolgálatában állunk.

Nem fölösleges vitatkozásra aka
rom a bizony drága időt és helyet 
pazarolni, hanem ugyancsak a meg
értés érdekét szolgálni, amikor őszin
tén megvallom, hogy bármennyi iga
zat mond is a »Válasz«, a »Sikoltás« 
helyességéről — mert tulajdonképen

erről van szó — meggyőzni nem 
tudott. A sikoltás nem jó ébresztő. 
Csak megriaszt, de erőt, életet nem 
ád. Akit felébreszt, meg is dermeszti.
Az ember akkor sikolt fel, ha a végső 
veszedelmet látja maga előtt. A si
koltásba beleönti utolsó erejét: talán 
ez még használ. És ha nem használ,
— aminthogy ebben az esetben biz
tosan nem használ, mi következik 
akkor? A kétségbeesés vagy — eb
ben az esetben ez nagyon közel eső ,  
lehetőség: a szektákhoz pártolás. A 
válaszadó bizonyára nem akarja el
fogadni sem az egyik, sem a másik 
következményt; de akkor miért a si
koltás ? Egyházunk, népünk bajainak, 
veszedelmének a nagy nyilvánosság 
előtt, mindenkitől hallhatóan, kímé
letlenül nyílt feltárására meggyőző
désem szerint csak annak van joga, 
aki olyan hatalmas, prófétai vagy 
reformátori szabású tulajdonokkal 
rendelkezik, melyeknél fogva a bajt, 
a veszedelmet nemcsak meglátja, de 
megfordítani is tudja, aki egy egész 
nép, egy egész nemzedék lelkének 
vezetésére képes, aki biztos fogással 
kezeli a történet emeltyűit. Ilyen tu
lajdonok híjján, hogy a szívünkből 
kicsorduló fájdalom vészkiáltásával 
többet ne ártsunk, mint amennyit 
használni tudunk, legjobb, ha azt a 
kisebb munkát, amelyre az Úr tény
leg elhívott bennünket, ó  benne bízva ’ 
csendesen, hűségesen végezzük nap- 
ról-.napra, óráról-órára. így illik ez 
hozzánk kis emberekhez. De ehhez 
a kicsiny dolgokban hű munkához 
is szükségünk van a lelki nyugodtság, 
békesség bizonyos elemi mértékére, 
melyet csak a Krisztus evangélioma 
adhat meg, amint arra már az első 
»Visszhang«-ban reámutatni bátor
kodtam.

Ami pedig a reformáció ünnepét 
illeti, ezt nem kell elsősorban diadal
ünnepnek tekinteni. A reformáció, 
amint arra már Luther 95 tétele kö
zül a legelső utal, a bűnbánatból 
született meg. Tehát nemcsak a hely
zet követelményének teszünk eleget, 
hanem a reformáció szelleméhez is 
hívek maradunk, ha a reformáció 
ünnepét bűnbánattal szenteljük meg.
És akkor még mindig igen sok, sőt 
annál több okunk van arra, hogy 
Istennek hálát adjunk a nagy refor
mátortól újra felfedezett kegyelem 
életújitó evangéliumáért.

Dr. Pröhle Károly.

A d a t a i  a Harangszó terjesztésére!
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A betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu. 2

A kis gyermek napról-napra eljött 
és künn a réten játszadozott; a ka
tona nem tudta megállni, hogy rajta 
és játékán ne csodálkozzék.

— Igazán különös, — gondolta, 
hogy már teljes három év óta állok 
órt ennél a kapunál s még nem akadt 
semmi, ami a gondolataimat foglal
koztatta volna ezen a gyermeken 
kívül.

De a katona egyáltalában nem 
lelte örömét a gyermekben. Ellenke
zőleg egy öreg zsidó látnok félelmes 
jóslatára emlékeztette, aki azt jöven
dölte, hogy egykor a béke ideje száll 
majd le a földre. S ezer éven át nem 
fog vér folyni, nem lesz háború, ha
nem az emberek testvérekként fogják 
egymást szeretni. Ha a katona arra 
gondolt, hogy valaha ilyen rettenetes 
idő is jöhet, borzalom járta át a tes
tét s keményen markolta meg a lánd
zsáját, mintha abba keresne támaszt.

S minél tovább nézte a kis gyer
meket és játékát, annál gyakrabban 
kellett az ezeréves béke uralmára 
gondolnia. Attól ugyan nem félt, hogy 
már most bekövetkezhetik az, de nem 
szerette, hogy ilyen szörnyűségre 
még csak gondolnia is kellett.

Egy napon, midőn a kicsike a ré
ten a virágok között játszott, heves 
záporeső kerekedett. Mikor a gyer
mek látta a nagy kövér esőcseppeket, 
melyek a törékeny liliomokat verdes- 
ték, aggodalom fogta el kedves virá
gai miatt. Oda sietett közülük a leg
szebbhez és legnagyobbhoz, lehajtotta 
merev szárát a földre,, úgyhogy az 
esőcseppek csak a kehely alsó oldalát 
érték. Amint így az egyikkel végzett, 
sietett a másikhoz s hasonlóan meg
hajtotta annak is a szárát, úgyhogy 
a virág kelyhe a föld felé konyult. 
Azután a harmadikhoz, negyedikhez; 
míg csak a mezőnek minden virága 
védve nem volt a heves zápor ellen.

A katonának mosolyognia kellett, 
midőn a gyermek munkáját nézte.

— Attól tartok, — mondá — hogy 
a liliomok nem köszönik ezt meg 
neki. Természetesen letörött vala
mennyinek a szára. Mert hiszen nem 
lehet ezeket a merev növényeket ilyen 
módon meghajlítani.

Mikor aztán a zápor végre elállt, 
látta, hogy a kis fiúcska a liliomok
hoz siet. S leírhatatlan bámulatára a 
legcsekélyebb fáradság nélkül egyene
sítette ki a merev szárakat. Úgy lát

szott, hogy egyetlenegy sem tört el, 
vagy sérült meg. Virágról virágra 
járt s a megmentett liliomok csak
hamar újra teljes pompájukban tün
dököltek a réten.

Amint ezt a katona látta, különös 
harag fogta el.

— No lám, micsoda egy gyermek ! 
— gondolta. Hinni is alig lehet, hogy 
ilyen balgaságot végezhessen. Milyen 
ember lesz ebből, ha még azt sem 
tudja elviselni, hogy egyetlen liliomot 
letörve lásson ? Hogy futna el, ha az 
ilyennek háborúba kellene menni ? 
Mit tenne, ha azt a parancsot kapná, 
hogy gyújtson föl egy házat, mely 
tele van asszonyokkal és gyermekek
kel, vagy fúrjon fenékbe egy csapat- 
szállító hajót.

Megint a régi jóslatra kellett gon
dolnia s félni kezdett, hogy csakugyan 
eljöhet az idő, amikor az teljesedésbe 
megy. Ha ilyen gyermek is születhe
tett, mint ez, akkor talán már közel 
is van az a borzasztó idő. Lám már 
most is béke uralkodik az egész vi
lágon s bizonyosan nem is jön fel 
többé a háború napja. Mostantól 
fogva ilyen lesz az emberek lelkülete, 
mint azé a gyermeké. Tartózkodni 
fognak egymásnak kárt okozni, sőt 
még azt sem veszik majd a szívükre, 
hogy csak egy méhet, vagy egy szál 
virágot elpusztítsanak. Nem fognak 
véghez vinni semmi hőstettet. Nem 
vívnak nagyszerű csatákat s nem lesz 
dicső, győzelmes hadvezér, aki a 
Kapitóliumra vonuljon. Nem lesz 
semmi, ami egy vitéz férfi becsvá
gyát fölkelthetné.

És a katona, aki még mindig re
mélte, hogy új háborúkat ér s hős
tettei által gazdaságra és hatalomra 
küzdheti fel magát, annyira felbőszült 
a hároméves kis gyermek ellen, hogy 
lándzsáját fenyegetően nyújtotta fe
léje, amint az legközelebb elszaladt 
mellette. (Folyt, köv.)

Kérelem a „Luther-Naptár“ ol
vasóihoz és terjesztőihez.

Oly sok helyről jött jelentés ela
datlan „Luther-Naptár“-aV.r6\, hogy 
a nevezett Naptár szerkesztősége az 
egyházunkra annyira fontos ügy 
érdekében ez úton intéz kérelmet a 
„Luther-Naptár“ olvasóihoz és ter
jesztőihez.

Egyetlen tiszta evangélikus magyar 
Naptárunknak kivétel nélkül el kel
lene jutni minden magyarul tudó 
evangélikus család hajlékába. Szere

tettel és bizalommal felkérjük tehát
a „Luther-Naptár“ igen tisztelt ol
vasóit, híveit, legyenek egyúttal ter
jesztői a >Luther-Naptár«-nak. Ajánl
ják azoknak, akik még nem ismerik, 
egyházias buzgósággal törekedjenek 
arra, hogy egyházközségükben ne 
legyen evangélikus ház »Luther-Nap
tár« nélkül. Terjesszék ki figyelmüket 
a lehetőség szerint a környékre és a 
szórvány helyekre is. Címeknek be
küldését a >Luther-Naptár«-ra való 
figyelem felébresztése céljából hálás 
köszönettel fogad a kiadóhivatal.

Azokat az igen tisztelt lelkész és 
tanító urakat, akiknél még eladatlan 
Luther Naptárak vannak, bizalommal 
felkérjük, hogy felszólítás nélkül ne 
küldjék vissza a Naptárakat, hanem 
igyekezzenek lelkes agitációval azok
nak elhelyezéséről gondoskodni. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy ahol 
lelkes kézbe kerül a »Luther-Naptár« 
terjesztése, ott a küldött példányszám 
is kevésnek bizonyul.

Minden egyházközségben akadna 
bizonyára vállalkozó, aki kellő hono
rálás mellett a »Luther-Naptár«-aknak 
házakhoz hordozóval gondoskodnék 
azoknak elhelyezéséről. Ha a küldött 
összes példányok elkelnek, az elárú- 
sítónak 2 0 %  jutalékot, azaz minden 
példány után 5 kor. biztosítunk.

A »Luther-Naptár« kiadása nem 
üzleti vállalkozás, hanem kockázatos 
viszonyok között egyházunknak buzgó 
szolgálata. Siker esetén a szerkesz
tőségnek a Luther-Naptár további 
fejlesztése érdekében pályázatok ki
írása utján nagy tervei vannak s 
egyházi jótékony intézményeket is 
szeretnénk a tiszta jövödelemből 
támogatni.

Ezek mellett a »Luther-Naptár« 
építő hatását is tekintetbe véve, 
nyilvánvaló, hogy ennek a Naptárnak 
terjesztése és felkarolása úgy a hiva
talosok, mint hivek részéről egyene
sen kötelesség.

Azon helyekre vonatkozóan, ahol 
még nem keltek el a Luther-Naptárak, 
a végleges elszámolást január hó 
második felére halasztja a, kiadóhi
vatal.

Testvéries üdvözlettel: a Luther- 
Naptár szerkesztősége és kiadóhiva
tala Sopron, Paprét 2.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.
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O lvassuk  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

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

A bor.
Jan. 10. I. Mózes 9 . 20—S3. Farsangban 

nagy szerepe van a bornak. Jó szemmel 
tartanunk, hogy mire tudja felhasználni a 
Sátán a bort. Noé Istennek kiválasztott s 
becsületben megöregedett embere volt, 
mégis mivé tette őt a bor! Hogyan szé- 
gyelte magát apja miatt Sém és Jáfet, hát 
még hogy szégyelhette magát Noé, amikor 
megtudta, mit csinált 1 Mily bűnökbe tudja 
keverni a Sátán még Isten embereit i s !

Jan. 11. I. Sámuel 2 5 .2 —38. Az ittas 
Nábál visszautasítja Dávid jogos kérését 
s durván megsérti jóltevőjét. Végveszede
lembe juttatná őt részeg beszéde, ha okos 
felesége el nem hárítaná Dávid gyilkos ha
ragját. De sok ember siratta meg már, hogy 
ittas fővel eljárt a szája!

Jan. 12. Dániel 5 . 1—30. A részeg Bel- 
sazár megszentségteleníti a templom szent 
edényeit. Mily sok szentségtörő tréfára vitte 
már rá az embereket a bor!

Jan. 13. Máté 1 4 .3—11. Heródes józanon 
nem merte megöletni Keresztelő Jánost, de 
a vendégek miatt megteszi, mert szégyelné 
visszavonni esztelen Ígéretét. Mennyi vér
ontásra vitte már az embereket a részeg 
hősködés!

Jan. 14. Példabeszédek 2 0 . 1. Az ittas 
ember magát bölcsnek tartja, mindenkibe 
beleköt, csúfolódik s kész a háborúság. 
Mily sok családi életet tett már pokollá 
az ital!

Jan. 15. Példabeszédek 2 3 . 29— 35. A bor 
a parászna gondolatok melegágya s ravasz, 
rabtartó úr. Nem könnyen engedi ki mar
kából azt, akit megfogott. Egyre mélyebbre 
huzza, mind jobban magához láncolja. Nem 
jó játszani vele.

Jan. 16. Galata 5.24. Aki fel nem hagy 
a részegeskedéssel, az Isten országának 
örököse nem lehet. Kemény beszéd ez, de 
igaz. Aki pokollá teszi övéi életét, annak 
a pokolban a helye.

H E T I  K R Ó N I K A .
A politika újéve. A kormány tagjai 

megjelentek Teleki Pál gróf miniszterel
nöknél, akit Hegedűs Lóránt pénzügymi
niszter üdvözölt. Teleki köszönő szavai 
után a közélet aktuális kérdéseiről tárgyal
tak a kabinet tagjai.

A miniszterelnök és a kormány tagjai 
átvonultak a kormányzópárt épületébe, ahol 
Horthy Miklós kormányzó fogadta őket 
testületileg. Teleki Pál üdvözlésére Horthy 
Miklós kormányzó válaszolt, melynek során 
kijelentette:

— Belpolitikánk legfontosabb kérdése 
a gazdasági rekonstrukció, különösen gaz
dasági helyzetünk megerősítése. Szilárd 
akarattal kell nekifognunk, hogy minden 
segítő forrásunkat és energiánkat, gazda
sági helyzetünk javítása érdekében érvénye
sítsük. Ha kitartunk, célt is érünk.

A beszéd elhangzása után a kormányzó 
hosszasan elbeszélgetett a kormány tagjai

val. A kormányzó üdvözlése után a kabinet 
tagjai visszatértek a miniszterelnökségre. 
Itt időközben gyülekeztek a kormánypárt 
tagjai, ahol megjelentek a miniszterek a 
nagyteremben, ahol lelkes éljenzéssel fo
gadták őket. Itt Hermann Miksa nemzet- 
gyűlési képviselő üdvözölte a miniszter- 
elnököt. Teleki Pál gróf válaszában többek 
között a következőket mondotta :

— A mai napot két szempontból nézem. 
Az egyik az, hogy egy óriási általános fej
lődési hullám közepén haladunk, az egész 
világ, de különösen a mi világunk Európa 
szempontjából nézve. A másik szempont, 
amelyben ma is előre kell tekintenünk, a 
politikánk működése ebben a nagy fejlő
désben, a múlt évben és a jövő esztendőben. 
Két nagy momentumra akarok most utalni, 
ami egész Európának érdeke, ami nekünk 
is érdekünk: ez a gazdasági és szociális 
talpraállítás. A legfőbb feladat, ami elénk 
tornyosul, a munka felvétele mindenütt és 
minden téren. Az első és legfontosabb kö
telesség dolgozni és dolgozni hagyni. A 
munkásságot felkarolni, rávezetni a nemzeti 
eszmének és a keresztény erkölcsnek út
jára, ez legyen egyik legfőbb feladatunk.

A magyar munkást nem tekinthetjük 
magunkon kívül állónak. Nem is tekintettük 
soha. A magyar munkásnak kezét meg kell 
fognunk, rá kell vezetnünk arra az útra, 
amely egyedül lehet a nemzetnek és azzal 
együtt a magyar munkásságnak is a boldo
gulásához vezető út.

Négy halálos ítélet. A nagy port, mé
reteire nézve talán a legnagyobbat, amely 
valaha bírói itélőszék előtt megfordult, 
megfelebbezhetetlen döntéssel befejezték. 
A budapesti büntetőtörvényszék a tíz nép
biztos bűnpörében meghozta az Ítéletet, 
amely ellen tudvalévőén felebbezésnek helye 
nincs, csak kegyelem változtathat rajta. A 
bíróság Vántus Károlyt, Haubrich Józsefet, 
Bokányi Dezsőt és Ágoston Péter dr.-t 
kötél általi halálra, Bajáki Ferencet, Dov- 
csák Antalt, Kelen Józsefet, Kalmár Hen
riket, Szabados Sándort és Nyisztor Györ
gyöt életfogytig tartó fegyházra ítélte.

Japán  könyv a japán-am erikai há
borúról. Azok, akik nem látják a jövő 
háborúját, amelyet Japánország fog vívni 
az Egyesült-Államokkal, vagy vakok, vág) 
ostobák. így kezdődik annak a könyvnek 
az előszava, amely nagy feltűnést keltve, 
most jelent meg a felkelő nap országában. 
A könyv címe: „Japánország és az Egye
sült-Államok elkövetkezendő háborúja“, 
szerzője Tazukava ismert japán író, elő
szavát pedig Kavazima írta. Tazukava azt 
a nézetét hangsúlyozza a könyvben, hogy 
a Monroe-elv Kaliforniában Japán-ellenes 
célzatú. A háború elkerülhetetlen — írja 
Tazukava — és pedig azért, mert az ame
rikai nép egész lelki élete igazolja azokat, 
akik azt tartják felőle, hogy természetében 
rejlik a támadó háború.

Fiume sorsa. Alig egy éve annak, hogy 
Pesten járt D’Annunzio sajtófőnöke diplo
máciai küldetésben. Információkat oszto
gatott, összeköttetéseket keresett és általá
ban véve úgy tett, mintha ura, a viharos 
múltú költő-hadvezér Fiúménak máris meg
koronázott és világszerte elismert királya 
lett volna. D’Annunzio a maga ideálizmu
sában és felületességében akkoriban tény
leg nem engedte magát zavarni attól a 
gondolattól, hogy egy szép napon cserben
hagyva katonáitól, cserbenhagyva a fiumei 
lakosságtól, kénytelen lesz menekülni ab
ból a városból, amelyet virágos szavakkal 
és a középkorból ellesett hősi gesztussal

olyan hamarosan meghódított magának. 
De ha álmatlan éjszakáiban talán ilyenféle 
rémlátások gyötörték is, azt bizonyára soha
sem hitte, hogy egy olasz generális, olasz 
csapatok élén fogja kezéből kicsikarni a 
fegyvert, amellyel Fiúmét az olasz nép 
számára akarta megszerezni és megtartani. 
És most D’Annunziónak ezt a lehetetlen
nek gondolt kudarcot is el kellett viselnie, 
hogy a sikertelenség feletti szégyene és 
keserűsége még fájdalmas is legyen.

EGYHÁZI KÖZÉLET.
H alálozások. Terényi György, a szar

vasi tanítónőképzőnk vallástanár-igazgatója 
négy napos betegség után dec. 22-én vá
ratlanul meghalt. A város nagy részvéte 
kisérte utolsó útján...

Melczer Dezső galgagyörki (Pest m.) 
lelkész, nov. hónapban, hosszas betegség 
után, 39 éves korában hagyta el gyüleke
zetét. A Melczer ároni családnak utolsó 
lelkész tagja volt.

Felsőszakony. Az ádventi időszakban 
minden 1 szerdán este vallásos estélyt tar
tottak. Eleinte az iskolában gyülekeztek 
össze, de miután-ah nagy érdeklődés kö
vetkeztében az iskola szűknek bizonyult, 
a templomban. Gyülekezeti ének s a lelkész 
alkalmi imádsága után Major Samu tanító 
vezetése alatt a gyermekek két hangon, a 
gyülekezeti férfikar négy hangú énekekkel 
mind a négy estén közreműködtek. Tóth 
Kálmán lelkész a következő témákról tar
tott felolvasást: 1. Ki a Krisztus, a mi 
megváltónk? 2. Hogyan kell a Krisztust 
várnunk ? 3. Isten országáról. 4. Az evang. 
Csepreg pusztulásáról 1621. január 6-án. 
Szavaltak: Major Samu tanitó, Tóth Béla 
gimn. tanuló, Németh Kálmán, Németh Lajos, 
Hidegh Jolán, Hasza Irén, Hidegh Lina, 
Baráth Gizella, Szabó Lidi és Gaál Gizella. 
Oltári áldás- és közénekkel végződtek az 
esték, amelyekről meg vagyunk győződve — 
ismervén a sxakonyi gyülekezet lelki ve
zetőit, evangéliomi lelkületű híveit — meg
hozzák óhajtott 'gyümölcseiket.

Új adm inisztrátor. Kapi Béla püspök 
Szekeres Sándor körmendi s. lelkészt a 
bőnyrételapi gyülekezetbe adminisztrátor
nak küldte ki.

Karácsony R ábaszentandráson. Temp
lomba hivogatólag szólaltak meg a haran
gok karácsony ünnepeiben Rábaszentandrá
son is. Fájdalom azonban, aki mind ezideig 
karácsonykor mindig oly sok lelkesedéssel 
hirdette Jézus megszületését, annak ajkán 
csak a közelmúltban elsémult a szó. Lel
kész hiányában a gyászbaborult gyüleke
zetnek ezúttal Glatz Lajos tanitó hirdette 
az Istennek gazdag kegyel inét szép buz
dító beszédben.

Csöngőn december 19-én a Luther- 
Szövetség vallásos délutánt tartott, mely 
alkalommal emlékezés történt a kiváló 
egyházi költőről: Sántha Károlyról is. Ez 
alkalommal a gyülekezet vendégekül tisz
telhette Molitorisz János ostffyassonyfai 
és Nagy Miklós celldömölki lelkésze
ket kik lebilincselő irásmagyarázataikkal 
maradandó emlékeket hagytak a szép 
számmal megjelent hívők szívében. Hut
ter Zsigmond helybeli lelkész megható 
oltári imája, az ifjúsági egyesület vegyes
kara nagyban emelték a vallásos hangula
tot. Offertorium 679 korona volt, mely a 
Luther-Szövetségnek elküldetett.
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Luther-szövetségi ünnepélyét dec.
19-én tartotta a kemeneshőgyészi gyüleke
zet a templomban. Az ünnepély műsorát 
lelkész beszéde, két szép szavallat s a 
helybeli énekkar két énekszáma töltötte ki. 
Az offertórium 205 koronát tett ki. A szö
vetségi vallásos esték is kezdetüket vették.

A sárvári evang. nőegylet dec. hó 
23-án délután 5 órakor osztotta ki gyö
nyörű ünnepély kíséretében a karácsonyi 
szeretetadományokat. Az ünnepély legszebb 
része volt a kis gyermekek által gyönyö
rűen elmondott vers és elénekelt három 
karácsonyi ének, melyet 2 hangon igazi 
precizitással és kedvességgel énekeltek. 
A gyermekek énekének betanítása Varga 
Endre beosztott állami tanító érdeme; a 
versek betanításával pedig Varga Endréné 
fáradozott. Azután következett az adomá
nyok kiosztása. Minden iskolás gyermek 
kapott egy csomag süteményt. A szegények 
között azonkívül kiosztatott 9 pár cipó, 8 
pár harisnya, 6 alsóruha, 53 kgr. liszt, 18 
énekes könyv, 14 Luther-naptár, 7 kgr. cu
kor, 12 iskolai palatábla, sok palavessző, 
kávé, só, stb.

A karácsonyfa földíszitése, a sütemények 
elkészítése és elosztása Mórocz Lajosné 
elnök vezetésével a nő- és leányegylet tag
jainak buzgóságát dicséri.

A sá rv á r i  evang. leá n yeg y le t karácsony 
második ünnepén este 9 órakor tartotta 
első vallásos estélyét, melyen zsúfolásig 
megtelt a templom minden vallású közön
séggel. A közönség várakozása minden 
tekintetben kielégítést nyert, mert a szép 
és változatos programm és a szereplők 
igazán elsőrendű előadása a legkényesebb 
igényeket is kielégítette. A műsor a következő 
volt: 1. Közének. 2. Ima. 3. Varga Endre 
tanító soló éneke orgona- és hegedükisé- 
retttel. A hegedű kíséretet Fónyad Gyula 
és Schranz Rezső szolgáltatták. 4. Felol
vasás. Tartotta: Varga József lelkész: „A 
gyermeknevelés kötelezettsége a szülők 
részéről.* 5 „Az agg prédikátor.“ Sza
valta : Varga Bözsi. 6. Karének. Énekelte: 
Herczeg Károly tanító vezetésével a leány
egylet énekkara. 7. „Rákóczy harangja.“ 
Szavalta: Tamás Károly. 8. „Ima." Sza
valta: Fónyad Gyula. .Hiszekegy“ Mon
dotta Bognár Ilus. 9. Morócz Lajos úr 
által szerzett hazafias ének. Énekelte: Varga 
Endre tanító. 10. Ima: Hymnus. Az offer
tórium 357 kor. volt a leányegylet javára.

Sárvárott újabban adakoztak: Róth 
János templomalapra 300 kor. Bognár 
Miklós harangalapra 50 kor. és özv. Kiss 
Lászlóné (Rábabogyoszió) néhai férje em
lékére alapítványul 500 kor.

Az Ev. Egyet, és Főisk. Halig. Szö
vetségének Keszthelyi Alosztálya m eg
alakult. Novemberben Sopronban alakult 
meg a Szövetség első alosztálya, dec. 3-án 
pedig Keszthelyen, a Gazdasági Akadémia 
ev. hallgatói alakították meg a másodikat: 
a .Keszthelyi Alosztályt.“ Ez az első szer
ves kapocs, mellyel összeköttetésbe lépnek 
a vidéki főiskolánk hallgatói a fővárosi 
egyetemistákkal. A munkakedv, s az akarás 
még nem veszett ki fiatalságunkból 1 — A 
keszthelyi alosztály elnöke Marssal Jenő 
III. é. h. lett.

Az Ev. Egyet, és Főisk. Halig. Szö
vetségének Ismerkedési-Estélye. Dec. 
hó 15-én tartotta a budapesti Ev. E. és 
F. H. Szövetsége ez évi ismerkedési esté
lyét, szeretetvendégséggel kapcsolatban. 
Az estélyen küldöttségileg vettek részt a 
székely egyetemi hallgatók. Fiatal irredenta

testvéreink együttérző szivekre találtak a 
Szövetségben. Az estély keretében Szu- 
chovszky Lajos tartott magyar bibliama
gyarázatot, melyben mélyértei mü szavakkal 
fejtegette a karácsonyi angyali szózat igéit: 
.Az embereknek békesség a földön.“ Majd 
Szuchovszky Sándor, a Szövetség elnöke 
szólt a nagyszámú megjelentekhez: az 
ifjúság megakarja valósítani a hozzáfűzött 
reménységeket. A kötelességek teljesítésé
ből az ev. ifjúság mindenkor tettrskészség- 
gel végzi el a maga részét... Csak bizal
mat a szívbe, a karba, majd ráismernek 
újból is a magyarra!“ Az olyan ifjúságra, 
mely nem az ifjúi könnyelműségekben, de 
a férfias komoly munkában igyekszik ifjú
ságát is leélni, büszke lehet ev. anyaszent- 
egyházunk 1

Adomány. Dr. Raffay Sándor püspök 
Karácsony alkalmával 1500 K-át adott az 
Ev. Egyh. és Főisk. Halig. Szöv.-npk azzal 
a célzattal, hogy a Szövetség azon fővárosi 
tagjai, akik az otthoni szeretet melegségét 
kénytelenek nélkülözni még a szeretet nagy 
ünnepein is ne kényszerüljenek a Sylvester- 
estét korcsmákban eltölteni. Kiss Béla, 
Dunántúl nagy püspökének unoKája a Szö
vetség két szegény sorsú tagjának ingyen 
lakást és reggelit ad Budapesten. Vajha e 
szép példa követőkre találna. Ha igen, ak
kor bizonyos, hogy több existentia men- 
tődne meg a társadalom számára. Kevesebb 
százalékát tudná a statisztika kimutatni 
azoknak, akik ifjú korukban testileg, jel- 
lemileg és karakterileg azért jutottak a 
posványba, mert szüleiktől elszakadva, ne
kik megfelelő családi körbe bejutni nem 
tudtak.. .  Kiss Béla Máv. főfelügyelő mind
ezt átérzi. Hálás köszönet illeti öt 1 Meg dr. 
Liedemann Frigyes, egyházkerületi főjegyzőt 
is, ki a közvetítést eszközölte. Bizony-bi
zony az ifjúságnak sok melegszívű atyai 
barátra van szüksége!

Karácsonyfa-ünnepélyek. Dr. Raffay 
Sándor püspök 6000 K-ás adományával 
lehetővé tette, hogy a budapesti ev. Leány
egyesület vasárnapi iskolásai Karácsony 
második ünnepnapjának délutánján mintegy 
200-an megvendégeltetésregyűlhettek egybe. 
Az ünnepségen megjelent a norvég főkon
zul Gregersen Nils és húga Gregersen Lujza 
a svéd misszió vezetőnője, kiknek népe 
mindig nagy szeretettel gondol a magyar 
gyermekekre. Nagyon kedves volt, amikor 
a három és fél éves Werner Sárika az 
egyik lelkész karján elszavalta a sok 
gyermek előtt, jól megtanult versikéjét. 
Bartos Mariska IV. elemista „Irgalmas az 
Isten" című költeményt szavalta el. Bóhm 
Éva és Mária polgáristák duet-ben énekel
tek. Molnár Ilonka „Nagy örömöt mondok“ 
című verset mondta el. Végül ^Marcsek 
János, a Leányegyesület elnöke szólt a 
gyermekekhez.

A rákospalotai leánynevelőben (ja- 
vító) december 20-án gyűjtötték össze az 
ev. és ref. növendékeket a szépen feldíszí
tett karácsonyfa köré. Az előkészítés fárad
ságos munkáját,! növendékek szavalatainak, 
énekszámainak, bibliai versek betanítását 
Transchenfels Elza deáktéri tanítónő vé
gezte el. Melegszívű beszédek hangzottak 
el, melyek hatása alatt szinte érezhető volt 
a lelkek emelkedése Isten öröktisztaságú 
trónja felé; a növendékek részéről is vilá
gosan láthatóvá vált a vágyakozás — a 
bünbocsánat után.. .  Beszéltek : dr. Molnár 
Gyula, tszéki bíró, az ev. Munkások Szö
vetségének elnöke, Szuchovszky Gyula, az 
intézet volt ev. vallástanára és dr. Kádár

Géza, igazságügyi min. titkár köszönetét 
fejezte ki az örömszerzés munkájáért Kó
nya Gyula ref. lelkész imádsága fejezte be 
az ünnepséget.

A legnagyobb karácsonyfa-ünnepélyt
— amifelfogásuukszerint — Missis Thom
son, az amerikai misszió vezetője rendezte. 
Dec. 24-én a nagy vígadó dísztermében 
47,000 (negyvenhétezer 1) gyermek részére 
juttatott egy-egy ruhát, játékszereket, kü
lön mindegyiknek egy csinos szövetridikül 
cukorkát, egy-egy doboz lekvárt, tejet és 
más élelmiszert. Nagyon szomorúan tapasz
taltuk, hogy a mi ev. szegény gyermekeink 
aránytalanul csekély számmal voltak kép
viselve.

Szénhiány és vallásos estély. A mi
nyomorúságunk ezt is egymás mellé so
dorta Budapesten két ev. vallásos estély
sorozatot rendező gárda zárta le az előadó 
termeket. A fütetlen termekben megfáznak 
az előadók, didereg a hallgatóság. Algöver 
Andor vallástanár dec. 15-én szüntette be 
a Protestáns Iparosképző Egyletben ; Mar- 
csek János vajlástanár 19-én az ev. egye
temes egyház Üllő utt termében. Pedig mily 
nagy hiányt töltöttek be a vágyakozó lel- 
keknél. Aktuális kérdések fejtegetése, a hit
élet mélyítése volt mindkettő föladata. A 
nemes cél anyagiak hiányában nem foly
tatható 1 Amott Algőver tartott a legutóbbi 
estélyen előadást az apostatává lett spa
nyol származású Uliek-ről. Az Üllői utón 
Szuchovszky Gyula vallástanár a „Krisztus- 
várás*-ról tartott előadást. ,Krisztus előtt. 
Krisztus idejében és Krisztus után. A mi 
időnkben nem elég a „várás“, őszinte, 
mélységes vágyakozásra van szükség! Az 
előadásokat mindkét helyen minden alka
lommal ének, zene és szavalatok egészí
tették ki. Most már a tavaszt várják a ne
mes munka folytatására . . .

Kőszegdoroszló—Czák. Torda István 
és neje Kőszegdoroszló 66. sz., egyház
fenntartási alapra 3000 koronát és 978 D-öl 
szántóföldet adományoztak. Tóth József és 
neje Czák: elhunyt Karolina lányuk emlé
kére múlt évben tett 200 kor. alapot ez év
ben 70 koronával, Takács János és neje 
Czák: elhunyt István fiuk emlékére múlt 
évben adományozott 200 koronát 40 koro
nával gyarapították. Ugyancsak Czákon: 
elhunyt Varga János emlékét hozzátartozói 
1000 korona adománnyal örökítették meg, 
az elhunyt unokái pedig: Haramia Irma és 
Bedi Franciska az évzáró vizsga alkalmá
val szorgalmuk és jó magaviseletük által 
nyert 12—12 korona jutalomdíjat 200— 
200 koronára kiegészítve, keresztelőkőre 
és harangalapra adták.

H Í R E K .
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Eladtuk berlini nagykövetségi palo
tánkat, Ausztriával együtt eladtuk a volt 
osztrák-magyar monarkia berlini nagykö
vetségi palotáját. Illetékes helyen még nem 
döntöttek abban a kérdésben, hogy a vé
telárnak kvóta szerint ránk eső részéből 
kisebb házat vegyünk-e berlini képvisele
tünk elhelyezésére, avagy bérelt lakásba 
helyezziik-e el követségünket.

Antantdöntés Nyugatmagyarország- 
ról. A Politische Correspondens értesülése 
szerint a nagykövetek tanácsa úgy határo
zott, hogy a trianoni béke életbelépése után 
a soproni antantbizottság átveszi Nyugat- 
magyarorazágot és átadja az osztrákoknak.
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Fekete zászló a la tt. A nagyszebeni 
hadbíróság most tárgyalta tiz székelyud
varhelyi fiatal legénynek az ügyét, akik a 
sorozásra fekete zászló alatt vonultak fel. 
A vádlottak a tárgyaláson azzal védekeztek, 
hogy nem a román állam és a hadsereg 
ellen akartak tüntetni, hanem a gyászuknak 
adtak kifejezést azért, hogy hat évi hábo
rúskodás után újra katonáskodniok kell. A 
hadbíróság valamennyi vádlottat elitélte. 
Három hónaptól két évig terjedő börtön- 
büntetésre.

A tót autonómiáért. Hlinka András és 
Juriga Nándor Pozsonyban átadták Micsura 
miniszternek a tót néppárt manifesztumát, 
amelyben a Felvidék részére autonómiát 
követelnek. A manifesztum 24 pontból álló 
követelést állít fel. Az autonómiát úgy 
akarják megvalósítani, hogy a tót minisz
ternek teljes hatalma legyen és Prágától 
teljesen függetlenül intézkedhessél Köve
teli a tót hivatalos nyelvet, továbbá azt, 
hogy a hivatali állásokra elsősorban tótokat 
nevezzenek ki, követelnek tót iskolákat, tót 
tanerőket és a tót katonaságnak a Felvi
déken való meghagyását.

A franciák a nem zeti gyarapodásért. 
A francia állam a nemzet gyarapodásának 
elősegítésére ezentúl a harmadik gyermektől 
kezdve gyermekenkint 300 frank jutalmat 
fog fizetni, amely a tizedik gyermekig 
gyermekenként 50 frankkal növekszik. A 
tizedik gyermeken túl a jutalom minden 
további gyermek számára 650 frank marad, 
ügy számítják, hogy ezek a jutalmak az 
államnak 7 és fél milliójába fognak kerülni.

Anya- és csecsemővédőnői tanfolya
mok. Az anya- és csecsemövédelem hiva
tásos ellátására alkalmazandó anya- és

csecsemővédőnők számára az Orsz. Stefánia 
Szövetség Budapesten anya- és csecsemő
védőnő képző tanfolyamot akar tartani. A 
tanfolyam 3—4 hónapig tart és ingyenes. 
Akik a tanfolyamon részt óhajtanak venni, 
ezirányu pályázati kérvényükkel az Orszá
gos Stefánia Szövetséghez kell fordulniok. 
A sajátkezüleg írt pályázati kérvényhez 
csatolni kell a folyamodó életkorát igazoló 
bizonyítványt, erkölcsi bizonyítványt, iskolai 
bizonyítványt s a kérvénynek tartalmaznia 
kell a folyamodó életleírását is, amelyből 
a folyamodó családi állapota, társadalmi 
helyzete, foglalkozása s eddigi tanulmányai 
is kitűnnek. Csatolandó ezenkívül a folya
modó testi és lelki alkalmatosságát igazoló 
hatósági orvosi bizonyítvány. A tanfolyamra 
csak azok nyernek felvételt, akik 20. élet
évüket betöltötték, 45 évnél nem időseb
bek, 4 polgári iskolát végeztek, vagy ezzel 
egyenlő értékű képzettségük van. A tan
folyam határideje később nyer megálla
pítást.

A hadirokkantak , özvegyek és árvák 
ö sszeírására  vonatkozó határidők január 
15-ig meghosszabbhtattak. A Hadröá figyel
mezteti úgy az érdekelteket, mint az össze
írást és a gyűjtéseket eszközlőket, hogy 
gabonanemüek és fei nem dolgozott liszt- 
neműek gyűjtése a Belügyminisztérium en
gedélye alapján tilos. A házfeiügyelök írják 
össze a házban lakó hadirokkantakat, öz
vegyeket és árvákat kivétel nélkül.

Rövid h írek: Az angol hadsereg költ
ségvetését leszállították. — A bolvsevikok 
a lett, lengyel és a román határon csapatokat 
koncentrálnak. — Fiume ostromában 400 
katona esett el. — Triesztben kihirdették 
az ostromállapotot. — A toursi szociálista

kongresszus pártszakadást eredményezett 
és a bolysevizmus jegyében folyt le. — A 
franciák 1920-ban 11 ezer külföldit utasí
tottak ki. — A délszláv kormány prokla- 
mációt adott ki a kommunisták ellen, hogy 
a törvény teljes szigorával bünteti őket.

Szerkesztői üzenetek.
R. I. Az 1920. évi XXXVI. t-c . 3. pontja 

értelmében ön is kaphat.

Hirdetések.
Csite Károly Djabb könyvei:
P iros alm a. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . 14 K
Díszpéldány ára . . .  22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . . 16 K

M agyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szivekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.
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Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent-Gotthárdi Takarékpénztár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám: 10. Táviratcím: Lackner. Szentgotthárd.

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

Foglalkozunk különösen: elsőrangú raffinált galíciai petroleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály és 
kockacukor, őrlőit kősó, külföldi ßyu ta , lugkő és gyarmatáruk nagybani behozatalával. 

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadíorgalmi terményt. 

Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalmi borok nagybani vétele és eladása.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal 2

Nyomatott Welliscb Béla viliamüzemti könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Népünk legfőbb szükségei 
és a kielégítés forrása.

Irta : Dr. M olnár Gyula törvényszéki bíró.

Hazánknak, amelyről egykor oly 
büszkén és boldogan hirdettük, hogy 
a Korpátoktól le az Adriáig terjed, 
ma már nincsen se Kárpátja, se Ad
riája. A leomlott kőfalaknak minden 
köve, minden téglája szívbemarkolóan 
hívja az építőt. Budapest pályaudva
rain a vagonlakók ezrei sírják a hon
talanság keserű könnyeit. Marosvá
sárhely, Kolozsvár, Nagyvárad tábla- 
blrái marhavagonokban, szalmazsákon 
fetrengenek, vagy ha otthonmaradtak 
(»otthon«, hová lett rájuk nézve e 
szónak bubája ? 1), favágásból tenge
tik életüket. Mialatt a magyar nem
zetgyűlés tagjai heteken át tanakod
tak azon, botoztassák-e az árdrágí
tókat, Erdélyben az oláh .martalóc 
(a franciának: »keleti rokon«), sűrű 
egymásutánban vonja deresre magyar 
véreink legjobbjait. És hogy fájdal
munk még nagyobb legyen, mialatt 
Erdélyben sírnak, idehaza csonka 
Magyarországon heje-huja járja, »húz
zák a talp alá valót, mintha a sátán 
maga húzná pokol felé az indulót.«

Szegény hazánk bűnnel megrakott, 
tört hajója, de mélyre sülyedt.

Hajótörött nép vagyunk. A tenger 
vad árja a tört hajó roncsait az ör
dög szigetére sodorta, hol hajótörött
jeink ezrei várják a mentő hajót. 
Építőnk kevés, építőanyagunk szintén 
kevés, mentő hajót nem építhetünk, 
de ok-e ez arra, hogy mentőcsóna
kokat se bocsássunk vízre? Hívó 
szíveknek kis mentőcsónakjai szár
nyalni tudnak a hullámokon; és aki
ket felvesznek, biztosan partot érnek, 
hiszen e csónakokat maga a nagy 
Hajós kormányozza, kiről ez van meg
írva: »Mind a szél, mind a habok 
engednek néki.«

Kevés az épületanyagunk, kevés 
az építőnk, de mégsem annyira ke
vés, hogy legalább egy világítótor
nyot ne emelhetnénk oda, ahol a leg
több az irányt vesztett hajó; hogy 
ez a torony belesugározza az éj sö
tétjébe a menny fényességét és e 
fénynél a hajósok mind-mind haza 
találjanak. Ilyen messze világító to
ronynak szántam és szánom én az 
Evangéliomi Munkások Szövetségét.

Kevés az épületanyagunk, kevés 
az építőnk, de mégsem annyira ke
vés, hogy egy kicsinyke hajlékot ne 
emelhetnénk a keresztyén testvériség 
számára. Egy örök, roinolhatatlan 
lelki házat, melyben Jézus maga ül 
az asztalfőn s asztalánál helyet ta
lálnak mindazok, kik a Mesternek 
erre a kérdésére: »Ti pedig kinek 
tartotok engem?« hittel így tudnak 
válaszolni: »Te vagy a Krisztus, az 
élő Istennek fia.«

Aki építeni akar, az mindenek előtt 
fundamentomköveket szerezzen. Hon- 
nét vegyük a fundamentomot ? Senki 
más fundamentomot nem vethet, mint 
amely vettetett, amely az Úr Jézus 
Krisztus. Hiábavaló lesz minden mi 
jóravaló igyekezetünk, ha nem Öreá 
építünk. Az első vihar, sót a hitetlen 
világ gúnyjának legelső szele romba- 
dönti épületünket. Építsünk tehát az 
egyetlen biztos fundamentomra, arra 
a kősziklára, mely biztos hordozója 
az ég felé törő hatalmas világító to
ronynak épenúgy, mint a kicsiny 
hajlékoknak.

Ha a fundamentomot megvetettük, 
a további kérdés az lesz, mit épít
sünk e fundamentomra; szalmát és 
pozdorját-e, avagy követ? Honnan 
vegyük e köveket? Mi nagunk le
gyünk azok. És most vi: gáljuk meg 
teljes alázatossággal, vj jón élő kö
vek vagyunk-e már? Feleljünk erre 
a kérdésre úgy, hogy a szíveket és 
veséket vizsgáló Isten az, aki kérdez

és aki a választ várja. Az őszinte 
válasz ezer áldásnak lesz forrásává. 
Akik a kérdésre igennel felelhetnek, 
tegyék hozzá válaszukhoz: »Neked 
Uram dicsőség, nekünk pedig orcánk
nak p iru lása ..., mert kegyelemből 
tartatunk meg, hit által, Isten aján
déka ez, nem cselekedetből, hogy 
senki se kérkedjék.« Akik nem tud
nak igennel felelni, ne essenek két
ségbe. >Ha bűneitek skarlátpirosak 
volnának is, fehérré lehettek, mint a 
hó«, azt mondja az Úr.

Egy pásztor magas hegyen legel
tette nyáját; lent a völgyben eltévedt 
utasok keresték a mély szakadékok
ból kivezető utat. Amikor már sokáig 
hiába keresték, hangos kiáltással ad
tak jelt szorongatott állapotukról. A 
pásztor meghallotta a kiáltást, oda
hagyta nyáját s az éles kövekkel és 
tövisekkel tele hegyoldalon magát 
véresre sebezve, sietett a szoronga
tott csapat segítségére. Az utat vesz
tett vándorok eleinte gyanakodtak, 
vájjon nem viszi-e csapdába őket ez 
az ismeretlen pásztor. A pásztor ek
kor némán fölemelte kezeit s aláhulló 
vércseppjei elmosták a vándorok hi
tetlenségét. Ez a pásztor vérét adta 
értük, most már hittek neki.

Kedves barátom, itt áll előtted a 
magasból a menny magasából alá- 
szállott pásztor, a jó Pásztor, vérző 
kezeivel, vérző lábaival, vérző olda
lával, öt vérző sebével; óh értsd meg 
e sebek beszédét. »Vérem adám ér
ted, óh nézd a keresztfát, hogy lelj 
örök életet s átok ne szálljon reád.« 
óh higyj neki testvér, hogy te is élő 
kővé lehess s a dicső építő reá he
lyezhessen az örök kőszálra.

* **
Mire van a mi népünknek legna

gyobb szüksége? A mi népünknek 
az örök kőszálra, Jézus Krisztusra 
van elsősorban szüksége. A jó pász
torra, aki életét adta a juhokért.
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Azután építőkre, kik élő köveket 
faragnak a Krisztus anyaszentegyháza 
számára. Hű pásztorokra, kik nem 
kopár mezőkön legeltetnek és nem 
állott vízből itatnak, hanem kies me
zőkre és friss forrás vizére terelik 
nyájukat. Pásztorokra, kik nyitott fü
lekkel járnak s hallgatják a bokrok 
közt csörtető vadat, amint bárányra 
les s nem futnak el, hanem szembe 
szállnak a vaddal. Pásztorokra, kik 
meghallják az eltévedt vándorok se
gélykiáltásait s készek sziklás, tövises 
utón alászállni, magukat megvérezni, 
hogy a tévelygőt reávezessék a 
mennyei Kánaán felé vezető útra.

Boldog az az ország, melyet az 
Úr hűséges pásztorokkal ajándékozott 
meg, de jaj annák a népnek, mely
nek pásztorai nem pásztorok 1. ..

Csudálados, hogy hányféle elem 
keres és talál elhelyezkedést a nyáj 
körül. Ha a minden idők hivatalos 
és hivatásos pásztorait vizsgálom, ügy 
tűnik föl nékem, mintha egy végte
lenül magas lajtorját látnék. Míg a 
felső vége, már szinte a mennyben 
van s a legfelső fokain, közel a 
Jó pásztorhoz, Dánielek, Ezsaiások, 
Jeremiások, Lutherek, Kálvinok ál
lanak, — a lába mintha nem is a 
földön, hanem mély gödörben állna, 
hol pálinkától gőzölgő pópák fetren- 
genek, kiket mélyen megaláz a pász
torkodásban még a kis havasi pásztor 
komondorkutyája is.

Egy viharos téli napon a kis paku- 
lár, a havasi pásztorgyerek nem jött 
haza a nyájjal. Leszállt az est, a vihar

T Á R C A .
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Magyar nóták.
i.

Darumadár, fecskemadár, gólyamadár . . .  
Hervadásnak indult már a magyar határ. 
Napról-napra haloványabb,
Hidegebb a napsugára . . .
Menjetek csak jó madarak,
Más vidékre, szebb hazába!

Darumadár, fecskemadár, gólyamadár . .  . 
Menjetek csak 1 . . .  Elmúlott már a meleg 
Bosszús magyar fellegekből [nyár.
Vad, haragos vihar támad . . .
Lészen akkor pusztulása
Sok madárnak . . .  gyászmadárnak . . .  1

II.
Szegény magyar népnek 
Szomorú a sorsa:
Áldott országára,
Békés otthonára 
Rátámadt a csorda.

percről-percre jobban dühöngött. A 
pásztor gazdája: a pópa a kandalló 
mellett kártyázott és ivott. Vendége, 
a helység református lelkipásztora 
hiába kérte, hogy menjenek a kis 
pakulár keresésére, a hűtlen pásztor, a 
züllött tékozló fiú megmaradt a bűnét 
hizlaló moslékos tjézsa mellett. Ekkor 
a református pap egyedül indult el 
a kis pásztor keresésére. S akit a 
pópa (a pap) nem támogatott az el
veszett gyermek keresésében, azt tá
mogatta egy hű eb, a kis pakulár 
komondorkutyája. Hű csatolással 
vezette a lelkészt nyomról-nyomra le 
egészen egy szakadék mélyére, hol 
a félholtra zúzott kis pásztorfiu hála
könnyekkel köszönte meg megmenté
sét. Micsoda utolsó alakja a világ
rendnek (mondja a történet megírója 
Rákosi: Elnémult harangok), a havasi 
pásztor kis bojtárja, s hol következik 
ezután a bojtárnak komondorkutyája 1 
s ez a komondor hívebb pásztornak 
bizonyult, mint a keleti ortodox egy
háznak diplomás pópája.

Az Úr Jézus, a szelíd Mester 
szent haragjának szinte villámköveivel 
sújt le a hűtlen pásztorokra. Lás
sunk csak néhányat e menykövekből: 
»De jaj néktek képmutató írástudók 
és farizeusok, mert a mennyeknek 
országát bezárjátok az emberek előtt, 
mivel hogy ti nem mentek be, és 
akik be akarnak menni, azokat sem 
bocsátjátok be. Jaj néktek képmutató 
írástudók és farizeusok, mert fel
emésztitek az özvegyek házát és szín
ből hosszan imádkoztok; ezért annál

Cseh-, Oláh-, Szerb-honban 
Zászlókat bontottak 
Prédát leső vitézek . . .
S koncra éhes vezérek 
Ekép szónokoltak:

ősi vitézségünk 
Zászlóinkra írva . . .
Rajta, rajta cimborák! 
Szemesnek áll a világ, 
Vaknak alamizsna!

Árva magyar szomszéd . . .  
Sok annak a baja . . .
Igyuk meg mi a borát, 
Tartsuk is meg a torát,
Aki bírja, marja!

De ha tán a jó nép 
Türelme elfogyna 
S ellened cimbora 
Kapát, kaszát fogna:
— IIP a berek, nád a kert — 
Dobd el pajtás a fegyvert,
S szaladj haza nyomba’ !

súlyosabb lesz a ti btintetéstek. Jaj 
néktek képmutató Írástudók és farize
usok, mert megkerülitek a tengert és 
a földet, hogy egy pogányt zsidóvá 
tegyeték és ha azzá lett, a gyehenna 
fiává teszitek, kétszerte inkább maga
toknál .. . Kigyők, mérges kígyóknak 
fajzatai, miképpen kerülitek ki a gye
hennának büntetésit. (Máté 23. része
13—15, 33. verse).

Nemzeti életünknek feleletet váró 
súlyos kérdései között egy sincsen 
olyan horderejű, mint az : lesznek-e 
a népnek hű pásztorai ? A hű pász
tor által vezetett nyáj szorosan együtt 
halad, s jó legelőre talál. A pásztor 
nélkül való juhok szanaszét csatan
golok és a tilosba járnak. Ilyen 
szanaszét csatangoló, tilosba járó 
nép ma a mi magyar népünk. A 
közös nyelvvel, közös múlttal bíró 
népet erkölcsileg véve nemzetté az 
avatja, hogy fiai honfitársi szeretettel, 
meleg ragaszkodással viseltetnek 
egymás iránt. Hol keressük nálunk 
azt az Összefarasztó szeretetet ? !. 
Egyik jeles publicistánk, a régi Ma
gyarországunk egyik nagy alakjáról 
úgy emlékezik meg, mint a sötét gyű
löletnek emberéről.« Ha fent az or
mon, a sziklában ilyen mély gödröt 
áshat a gyűlölet, micsoda mélyre ha
tolhatnak a gyűlölet kutásói lent a 
hegy lábánál, a puha agyagfölben. 
A gazda nem vet gabonamagot, csak 
annyit, amennyi saját élésére elegendő, 
mert hát takarmányért többet adnak, 
mint gabonáért és hát miatta ugyan 
»megdögölhet« a városi nép. A villá

in.
Kassán a poroszlók, hej, be vígan vannak! 
Nagy Rákóczi Ferenc sírjában nem alhat. 
Felkönyököl ágyán, kinéz a piacra, 
Poroszlók vígságát búsan úgy hallgatja.

Leszállt a sötét éj Kassa városára,
De még egyre hangzik poroszlók vígsága 1 
Felsír a szél, mintha nagy bánata lenne, 
Mintha nagy Rákóczi lelke sírna benne:

„Én elárvult hazám, szép Magyarországom, 
Legdrágább földdarab ezen a világon 1 
Érted hullott annyi jó vitézem vére . . .  
Hajh, miért is jutottál bitangok kezére!

Be nehéz hallgatnom poroszlók vígságát, 
Be nehéz hallgatnom magyarok sírását; 
Be fáj, hogy csehjabló dőzsöl a portámon, 
Be fáj, hogy népemet rabigában látom!

Vidd el szellő, vidd el üzenetem délnek...  
Én jó magyar népem, üzenek tenéked: 
Bercsényi Miklóssal minden este, reggel 
Várjuk: mikor jöttök felmentő sereggel.

Akkor mi kurucok, legendás vitézek,
Kikről a regősök hős regét regélnek:
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mosra szállő munkás előzékenyen előre 
bocsátja a nemzeti hadsereg tisztjét és 
közben orvul mérgezett tüt döf karjába. 
— Templomban a hontalanná vált 
erdélyi honfitársainknak gyűjtenek s 
a derék dunántúli magyar bankótól 
duzzadó tárcáját elővéve azon tűnő
dik, két koronát adjon-e vagy elég 
lesz egy is (húszfilléresei már nin
csenek), mert hát mégis csak bor
zasztó, hogy már megint gyűjtenek. 
De ne folytassuk tovább. Emeljük fel 
inkább szemeinket a hegyekre, hon- 
nét jő nékünk segítségünk. Kérjük a 
mi Istenünket, küldjön prófétákat, 
kiknek határozott és szent bizonyság- 
tételére »porba hull a közember és 
megalázza magát a főember.« Küldjön 
nekünk apostolokat, kik a demagóg 
politikusok elé oda tárják a szeretet 
apoteozisát, mely így kezdődik: >Ha 
embereknek, vagy angyaloknak nyel
vén szólok is, szeretet pedig nincsen én 
bennem, olyanná lettem, mint a zengő 
érc, vagy pengő cimbalom.« Küldjön 
nékünk papokat, kik a föld népét híven 
emlékeztetik arra, hogy »minden test 
fű és minden szépsége, mint a mező 
virága, megszárad a fű, elhull a vi
rág, ha az Úrnak szele fuvall reá«, 
hogy mindnyájunkra eljő az óra és 
pedig lehet, hogy igen hamar, ami
kor telt istállónk minden hizlalt tul
kát, gazdag szérűnk, minden eleség 
részletét, pénzesládánk minden ara
nyát odaadnánk egy csepp bizonyos
ságért, hogy ott a túlsó parton nem 
ez a szózat hangzik felénk: »Távoz
zatok tőlem ti átkozottak az örök

Kikelünk a sírból, csatasorba állunk, 
Széles szablyáinkkal véres rendet vágunk.

Ott leszünk mindnyájan, kurucok vezéri: 
Bercsényi, Vak Bottyán, Balogh, Bezerédi... 
S ha felhangzik újra: rajta kuruc, rajta I
— Szabad lesz a Hernád, Garam, Ipoly

partja — !“

— Rászállt a sötét éj Kassa városára . .  . 
De még egyre haitik poroszlók vígsága! 
Felsír a szél, mintha nagy bánata lenne, 
Mintha nagy Rákóczi lelke sírna benne . . . !

Horváth Imre.

A rokkant.
A bényi török sáncok alatt szor

galmasan hömpölyög a korai hava
zástól megduzzadt öreg Qaram. A 
páldi dombokról fakó-sárgán moso
lyog rá a nyugovóra készülő nap. 
A december párás levegőjében meg
táncoltatja bágyadt sugarait a haj
dani törökmecset boltíves ablakain

tűzre, mely az ördögnek és az ő an
gyalának készíttetett«, hanem az a 
másik: »Jertek én atyámnak áldottai, 
örököljétek ez országot, mely számo
tokra készíttetett a világ megalapítása 
óta«. Kérjük a Mestert, hogy küldje 
el követeit a magyar munkásokhoz, 
hadd értessék meg velük: »Ha az 
Úr nem építi a házat, hiába építenek 
az építők.« Hiába a világmegváltó 
szociálizmus minden erőlködése; ha 
a világotformáló fentartó, megváltó 
és megszentelő egy igaz Istent ki
hagyják számításukból, erőlködésük 
nyomán áldás helyett átok fakad, s 
arat a halál és vigyorog az Ínség.

* *
*

Az Úr a pusztában vándorló nép 
gyötrő szomjúságát a kősziklából 
elégítette meg. Ez a kőszikla a mi 
hiányaink kielégítésének egyedüli for
rása. Az Úr Jézus Krisztus funda- 
mentom, amelyre építenünk kell, de 
ö  a kőszirt is, melyből a szomjunkat 
eloltó tiszta forrás vize fakad. Népnek 
vezetői járuljatok e kősziklához, hogy 
vándor népünk el ne vesszen itt a 
pusztában, hanem szomját eloltva, 
lelkét megújítva megláthassa az Ígé
retnek áldott földjét 1

Az első benyomások 
a határ átlépése után.
A vonat irtózatosan zakatol. Gú

nyolódni akar-e vagy pedig örül ? 
Mert mind a kettőt megteheti. Kür-

és olyan egykedvű nyugalommal 
készül lebukni a túlsó part domb
sora mögött, mintha az ezereszten
dős gazdát nem ebrudalták volna 
itt ki ősi portájáról a cserepárok.

Szombat délután van. A falu népe 
régi szokás szerint tesz-vesz. Egy
kedvű a nép is, mint a december fá
radt napja nem érzi, vagy talán nem 
akarja érezni az idegen jármot, amely 
nyakára nehezedik.

Az oldott agyag színéhez hasonló 
vizen dereglye siklik alá Kéménd 
felé. Tatárkoponyáju, hegyes ba- 
juszu szikár legények bámulják a 
partról a vizi alkalmatosságot, amely
ben magyar zsíron, magyar kenyéren 
hizott cseh katonák harmonikaszó 
mellett kurjantgatnak. A hatalmas 
dereglye zsákokkal van megrakva, 
jeléül annak, hogy a Csatára vagy 
Zalabára tett rekviráló kirándulás 
eredményes volt. Alighanem pincék
ben is rekviráltak, mert a dereglye

örvendve nevethet, hogy hat évi 
nyomor, szenvedés után megdöbben
tően nehéz viszonyok közé hozott, 
nevethet szerencsétlenségünkön, két
ségbeesésünkön ; de talán örülhet is 
jövetelünknek. Talán ez utóbbit vá
lasztom, talán azért zakatolt úgy a 
kereke, mert szíve dobbanását akarta 
mutatni és erőteljesen csap bele dü
börgésének egy-egy szakába az éle
sen vígadó Rákóczy induló akkordja... 
Nemzeti szín zászló, magyar hölgyek... 
Magyar város... Mennyi álmatlan 
éjszaka vágyódása, mennyi vigasz, 
remény, amikor kegyetlenül korbá
csolta szellős házunkat a csikorgó 
szibériás szél 1 Mindegy, bármit is 
találjunk, bármi elé állítsanak is, itthon 
vagyunk. Fáradt fejünk anyánk vállán 
pihen és lágy kacsói gyengéden 
akarják elsimítani arcunkról a nél
külözések barázdáit.

És itthon vagyunk és élünk és 
élveztük a magyar nők ajkaiból ki
cseppenő édes anyanyelvűnket...

Azután tovább haladtunk. Más 
városok, más emberek. Beszélgettünk 
velük. Először róluk folyt a szó. 
Keresték azokat, kik még nem jöttek, 
keresték azokat, kik nem bírtak el- 
lenállani a fekete csontváznak, kinek 
kopogó tagjait megkormozta ennek 
a bolond világnak mindenütt vakító 
fénnyel égő sárga lángja. Mert sokat 
elvitt, sokakat várnak hiába, sokakat, 
kik egyszerű fakoporsóban dideregnek, 
míg fölöttük ezer mázsányi súllyal 
fekszik a szibériai jég. És ezek miatt 
szólok hozzátok, kik e pár sort ol-

hangulata borközi állapotra mutat.
Egyik nyurga cseh ledugja a fene

kére a hosszú tolórudat és a bent- 
ülők nagy derültségére saját ten
gelye körül forgatja meg a dereglyét. 
A partról bámészkodók felé csufon- 
dárosan integetnek és kiabálnak a 
duhajkodó csehek. Zagyva ordíto- 
zásukból csak két szót lehet tisztán 
érteni, az egyik: kutya, a másik: 
magyar 1

A bámészkodókat ez sem mozgatja 
meg. Egyiknek-másiknak izmos te
nyerében megroppan ugyan a fokos 
faragott nyele, de szólni egy szót sem 
szól egyik sem és azt sem tartja 
szükségesnek, hogy legalább hátat 
fordítson a bitorló csaposoknak. Az 
acélizmu hun unokák úgy állják a 
csehek gúnyolódását, mint az erdők 
sebzett és »állóra csaholt« vadkanja 
a silány ebek agyarkodását, vagy 
mint a mezőn rekedt szántóvető a 
fergeteg paskolását. Úgy tesznek,
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vassátok, őket illeti jajkiáltásom. 
Foglaljátok őket imáitokba! Legyen 
enyhe, lágy a pihenésük, hisz az 
övéik anyjuké és a mi fohászunk 
elszáll hozzájuk oda is a jégsírba 
és nekik is meghozza a mi magyar 
tavaszunkat. Mert a magyar szív 
sóhaja, ha tényleg szívünk mélyéből 
fakad, meg fogja törni azt a jégko
rongot, mert meg kell hogy törje.

De meg kell, hogy mondjak még 
valamit, ami az én szívemet nyomja. 
Meg kell mondanom, mert fáj a 
lelkem. És nem hallgatom el, mert 
akkor, amikor ünnepeltetek, akkor, 
amikor víg cigányzene hangjai kö
zött mondottátok >Isten hozott«-ato- 
kat, akkor is kiéreztem belőle azt a 
nagy szenvedélyt, amely átjárja való
tokat, amely mint őrületes súlyú ka
lapács döngette fejünket.

Emberek a pénz, igen a pénz ál
dozatai vagytok. Elárulja a sápadt 
arcotok, elárulja a fénytelen szeme
tek. Rossz után vágytok, még nem 
késő, meneküljetek. Mert, ha nem, 
tönkre teszitek nemcsak magatokat, 
tönkre teszitek hazánkat, akinek ne
vében beszéltetek.

A felfordult világ lángjainak füst
jét látom fejünk felett lebegni. Vészes, 
dühös felhőkké tömörült és fenyeget... 
és eltemet, ha nem menekülünk.

Megmondom a módot, a segítsé
get. Nehéz szó, de üdvözít. A nélkü
lözés?... Ne hajhásszátok a pénzt, 
ne vágyódjatok most békéi élvezetek 
után, nélkülözzetek. . .  És győzni fog
tok és a nélkülözésiek lövedékei, mint 
ezer viharágyú fogják szétcafrangolni 
a vészes, dühös felhőket hazánk fe
lett és a kibukkanó kék ég mosolyogva,

mint aki nem hall és szemük pillája 
sem rebben, arcuknak egy izma sem 
mutatja, mi dúl odabent a kék mándli 
alatt, ahova csak a magyarok Istené
nek szeme tud betekinteni.

Egyszerre azonban, mintegy va
rázsütésre, hátrafordul mindegyik. Az 
egyik ház léces ajtaja erőszakos lö
késsel kivágódik és a küszöbön meg
jelenik egy halaváqy, sápadt emberi 
roncs. Fából faragott ballába hango
san csattan a küszöbfán, hajlott 
dereka kiegyenesedik, erős, széles 
melle zihál, mint a megrekedt gőz
mozdony, öklével megfenyegeti a vi- 
háncoló dereglyéseket és csak úgy 
dűl belőle a fékevesztett indulat ká
romkodó szóáradata.

A csehek elhallgatnak, majd egyik 
felkapja fegyverét és a golyó a par
ton állók feje fölött süvít el.

vigadva m egadják  nekünk a  m agyar 
békét és az új önálló  m ag y ar békéi 
időket. — Ante. —

Jubileumra.
— Sántha Károlynak. —

Egy szál levelet babérkoszorúdba;
Én néked ennyit hozhatok csupán,
Kiről mindenek jó Istene tudja:
Sohse dúskáltam kincsek halmazán.
De a szívem oly mese-gazdag bánya,
Hogy szinte elvész a bú s gond-özön!
És te vezettél a kincsek nyomára,
Őszhajú költő, neked köszönöm.

Valahol . . .  valaha . . .  Ma újra látom 
Tűnt ifjúságnak csillámló ködén: 
Akácfa-soros, kedves falucskádban 
Fecske fészkel a házak ereszén . . .
És a hitedből áradt köztünk béke, . .  . 
Dalos ajkadról szólt a szeretet. . .
Boldog nyájnak hű pásztora, vezére — 
Luthert mily híven követtük veled!

Valahol. . .  valaha . . .  Ma újra látlak 
Ezüstös fővel az oltár előtt;
S mert a hang felém, ah ! sohse találhat 
Az Ige nyújtott irt, vigaszt s erőt. . .
És bár ez örök csend lett földi részem: 
Szemedből lestem Krisztusunk szavát.
S költői lelked bűvös fénykörében 
Enyimet is ihlet hatotta á t . . .

ím, dústermésű nyolcvan év van hátra,
S nyugalmad őrzi e kőrengeteg . . .
És köréd gyűltünk hálaáldozáára 
Te örökifjún mosolygó Öreg!
Kamatosán ontsa rád ég kegyelme 
Amennyi áldást pályád nekünk nyújta!

Egy a sok közűi, — csodálva, szeretve 
Tűzöm e szálat babérkoszorúdba . . .  

Budapest.
Som boryné Pohánka M argit.

A d a ta iu l  a Harangszó terjesztésére!
Ami ezután történt, azt alig lehet 

pontosan megállapítani. A falábú be
ugrott a pincegádorba, valamit kirán
tott a szalmafedél alól, arcához kap
ta .. . A páldi dombok harsogva ver
ték vissza a lövés dörrenését, a de
reglye szélén álló cseh hörgő kiál
tással bukott bele puskástól a habokba. 
A falábú nekivetette hátát a ház ajtó
ragasztójának és egy perc alatt még 
négy golyót küldött a dereglyések felé, 

' aztán újból csattant a magazin és 
újabb öt lövés következett.

A csehek rémült ordítozással ug
ráltak a folyóba és aki partot érhe
tett, ész nélkül menekült a túlsó ol
dal bokrai közé. A dereglyén csak 
néhány vergődő sebesült maradt, 
akiket lassan ragadott magával le
felé az ár.

A parton ijedten vették körül a

A magyar asszonyok.
A világ egy nemzetének asszonya, 

leánya nem vette ki annyira részét 
a háború rémséges szenvedéseiből, 
munkájából, mint a magyar asszonyok, 
leányok. Ha kellett elment az urával 
a lövészárokba, mívelte a földjét, ve
zette az üzletet, az iparát, nevelte a 
gyermekeit, varrt, mosott, szántott, 
aratott, jószágot nevelt, vásárra járt, 
adott, vett, lótott futott szakadatlanul 
s megélt becsülettel még a megszálló
csapatok között is, olyan túrós, má
kos süteményekkel csábítva ki a zse
bükből az idegen valutát, hogy azok 
nem győzték telezsebelni magukat 
vele. Es most ugyan kinek vállaira 
fog nehezedni ebből a szomorú or
szágból megint víg országot csinálni, 
mint megint csak a magyar asszo
nyokéra I Nem féltem a fajtámat, 
megmutatták azok már a tatárjárás
kor, a XIV-ik században dúlt nagy 
döghalál idején és főként a XVI—XVII. 
században, a török hódoltság alatt, 
hogyan kell más ellenség ellen meg
védeni magukat és családjukat s alig 
van szebb olvasmány mint azok a 
levelek, amik ebből az időből valók, 
amikor szép hazánk csak a végbeli 
udvarházakból, várakból állt, ahol a 
magyar asszonyok, leányok folytonos 
nagy munkában éltek, amihez a kö
telességtudás és a munka szeretete 
adta az erőt, a mindent átható hit 
és emberszeretet pedig életük minden 
tettét és gondolkozásukat a sajátos 
magyar nemzeti lélek megnyilatkozá
saivá tették. A férfiak a kopja hegyén 
élesítették szemüket, nem ismertek 
félelmet, veszélyt, nélkülözést mint a

falábút.
— Péter, az Istenért, mit csinál

tál ?,!
Péter lábához eresztette a kilőtt 

karabélyt és nyugodtan csak ennyit 
mondott:
< — Olyan nyelven feleltem a kutya 

magyarra, amit a cselák is megérti

A demarkációl túlról érkező újság
ban olvastuk »Halálra Ítélt rokkant« 
cím alatt:

>A pozsonyi cseh rögtönitélő bíró
ság lázadás miatt kötél általi halálra 
Ítélte Bankházy Péter bényi földmí- 
velőt, aki mint az egykori 14. hon- 
véd-gyalodezred szakaszvezetője Gör
béénél az arany vitézségi érmet kapta. 
Bankházy később az Isonzónál vívott 
csatákban ballábát veszítette.«
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száguldó farkasok, éjjel-nappal a tö
rököt hajszolták. Otthon pedig nem 
egy családról, százakról kellett gon
doskodni, mert a várak tele voltak 
nevelésre oda küldött ifjakkal, leányok
kal, jobbágyakkal és azok családjával. 
Ezek eltartása pedig sok munkával 
járt. A betakarított termés, betelelés, 
a kertek, halastavak, szőllők, gyü
mölcsös mind az asszonyok kezére 
várt, törték magukat, hogy kinek van 
hamarabb spárgája, borsója, dinyéje. 
Thurzó György nádor neje a káposz
tát is maga üitette. Nádasdy grófné- 
nak néha jó szoknyája se volt, de 
januárban már fiatal libákat küldött 
Bécsbe. Aszalták, befőzték a gyümöl
csöt, lekvárt készítettek belőle, 
dinyesajtot, szilva- és almavizet, csak 
a családi élet szerzett örömöt nekik, 
esténként csipkét vertek, fontak, varr
tak és lant mellett daloltak. Okos 
lélek lakta daliás szép testüket, meg
vetették az idegen módit, a >loknis< 
hajat, cafrangos kalapot, és mikor 
1563-ban lakomázásra hívta Ferdi- 
nánd a főrendeket, Batthyány Ferenc 
azt felelte, hogy ehez pompa kéne, 
de a szegény Magyarországban leg
feljebb 4 asszony akad, aki elmehet. 
Ám a várukat megvédték fegyverek
kel, forralt szurokkal is, a leányok 
virágkoszorut, a férfiak bokrétát vi
seltek a csatában, nem volt akkor a 
magyar a magyarnak farkasa.

A betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu. 3

Egy másik nap nem a méheken, 
nem is a virágokon igyekezett segí
teni a fiúcska, hanem olyasvalamit 
tett, ami a katona szemében még 
haszontalanabbnak és köszönetre még 
érdemetlenebbnek tetszett.

Rettenetes forróság volt s a nap 
sugarai, amint a katona sisakjára és 
fegyverzetére tűztek, annyira átheví
tették azt, hogy ügy érezte, mintha 
tűzból volna az egész fölszerelése. 
A járókelőknek úgy látszott, hogy 
iszonyúan szenved a hőségtől. Sze
mei véraláfutásokkal dülledtek ki a 
fejéből, ajkán a bőr felcserepesedett; 
de a katona, aki edzett volt s az égető 
forrósághoz hozzászokott Afrika ho
moksivatagjain, csekélységnek vette 
az egészet s eszébe sem jutott, hogy 
szokott helyét elhagyja. Ellenkezőleg 
öröme telt abban, hogy a járókelők
nek megmutathatja, milyen erős és

kitartó s nincs szüksége arra, hogy
a nap elöl védelmet keressen.

Míg így állt s majdnem elevenen 
sült meg, egyszerre csak ott termett 
előtte a kis gyermek, aki a mezőn 
játszani szokott. Tudta jól, hogy a 
légionárius nem szereti s rendesen 
óvakodott is attól, hogy a lándzsája 
közelébe kerüljön ; de most közvetlen 
eléje állt, hosszasan és figyelmesen 
vizsgálta, azután gyors futással el
iramodott. Amint kis vártatva vissza
tért, két kis tenyerét kagyló módjára 
összeszorította s néhány csepp vizet 
hozott benne.

— Most meg nem arra a gondo
latra jött ez a gyermek, hogy nekem 
vizet hozzon ? — gondolta a katona. 
Ez már mégis esztelenség. Mintha 
egy római légionárius nem bírna el 
ilyen kis meleget? Mi szüksége en
nek a gyermeknek ide-oda lótni-fut- 
nia, hogy olyanokon segítsen, akik 
nem szorulnak re á ! Nem áhitozom 
a szívességére. Sőt azt kívánom, hogy 
ő s a hozzá hasonlók ne is lennénk 
ezen a világon 1

A fiúcska nagyon óvatosan jött. 
Ujjait erősen egymáshoz szorította, 
hogy a víz ki ne szivárogjon közöt
tük. Mialatt közeledett, aggodalmasan 
függesztette szemeit arra a néhány 
cseppre, amit hozott és így nem lát
hatta, hogy a katona mélyen össze
ráncolt homlokkal és visszautasító 
tekintettel áll ott. Aztán megállt a 
légionárius előtt s odakínálta neki 
a vizet.

Jöttében sürü, világos fürtjei mind 
mélyebben omlottak alá homlokára 
és szemeire. Néhányszor megrázta a 
fejecskéjét, hogy haját hátra terelje 
s láthasson tőle. Mikor végre sike
rült neki és a katona arcán a kemény 
kifejezést észrevette, cseppet sem ijedt 
meg, hanem állva maradt és bájos 
mosollyal szólította fel, hogy igyék 
a vízből, amit hozott. De annak semmi 
kedve sem volt, hogy elfogadja ennek 
a gyűlölt gyermeknek a szívességét. 
Le sem tekintett szép arcába, hanem 
mereven és mozdulatlanul állt és úgy 
tett, mintha nem értené, amit a gyer
mek vele akar.

De a kicsike viszont azt nem fog
hatta fel, hogy az a másik elutasít
hassa őt. Továbbra is olyan bizal
masan mosolygott, lábújjhegyre ágas
kodott s kezeit oly magasra nyújtotta 
föl, amennyire csak tudta, bogy a 
nagy termetű katona a vizet köny- 
nyebben elérhesse.

A légionárius annyira megszégye
nítve érezte magát az által, hogy egy

gyermek akar rajta segíteni, hogy a 
lándzsája után kapott s el akarta 
kergetni a fiúcskát.

De abban a pillanatban a hőség 
és a napsütés oly erővel tört reá, 
hogy vörös lángokat látott a szemei 
előtt s úgy érezte, mintha megolvadt 
volna az agyveleje. Attól félt, hogy 
napszúrást kap, ha menten nem talál 
enyhülést.

S magánkívül az ijedtségtől a ve
szély miatt, amely fenyegette, a földre 
dobta lándzsáját, kezeivel átfogta a 
gyermeket, magához emelte és ki- 
hörpintette a vizet, amit az tenyeré
ben tartott.

Természetesen csak néhány csepp 
volt s éppen hogy megnedvesítette a 
nyelvét, de többre nem is volt szük
sége. Amint megkóstolta a vizet, jól
eső felfrissülés járta át a tagjait s 
úgy érezte, hogy a sisakja és pán
célja már nem nehéz és nem éget. 
A napsugarak elvesztették gyilkos 
erejüket. Kiszáradt ajkai újra meg
puhultak és a vörös lángok nem tán
coltak többé a szemei előtt.

(Folyt, köv.)

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Keresztyén örömök.
Január 17. 73. zsoltár as. A keresztyén 

embernek egyik lényeges ismertető jele, 
hogy számára Isten nem holmi messze levő, 
csak a magasságban trónoló űr, aki velünk 
nem is törődik, hanem élő személyiség, 
akivel együtt él. A keresztyén élet egyik 
állandó örömének ad kifejezést a zsoltár
író, amikor boldogan felkiált: „Isten kö
zelsége oly igen jó nékem!“ Megtapasz
taltam már?

Január 18. 84. zsoltár a—u. Milyen 
örömmel kívánkozik a zsoltáríró a tem
plomba ! Miért járok én az Úr házába ? 
Szokásból, illendőségből, kötelességből, 
kíváncsiságból, hiúságból . . . ,  vagy mert 
oly boldog vagyok ott?

Január 19. Jeremiás 1 5 .1«. Hogyan él
vezi Jeremiás Isten igéjét! Hát nekem 
öröm-e olvasni vagy hallgatni az igét, avagy 
csak kötelesség?

Január 20. 63. zsoltár a. Milyen öröm 
a zsoltárirónak, Jia énekelheti Szeretek-e 
én énekelni az Úrnak dicséretet otthon is 
és örömteli, tehát öszinte-e a templomi 
éneklésem ?

Január 21. Példabeszédek 1 0 .as. A ke
resztyén ember sohsem esik kétségbe, sohse 
mond le valaminek a megvalósfthatásáról. 
Mily boldog, aki mindig tud remélni I

Január 22. Lukács 15.4—ío. A bűnös 
emberek megtérése felett való öröm a ke
resztyén örömök között az egyik legerő-
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sebb érzelmű őröm. Tudok-e örülni annak, 
hogy mások megtérnek, vagy azzal a kel
lemetlen érzéssel fogadom az ily örömhírt, 
mint amit azok éreznek, akik a maguk te
kintélyét féltik a mások eredményeitől?

Január 23. Róma 1 2 .is Örömforrás-e 
számomra a mások öröme is?  Vagy csak 
üres szóval, köteles udvariassággal veszek 
részt a más örömében?

* t

H E T I  K R Ó N I K A .
A nyutm agyarországi kérdés. Nyu- 

gatmagyarország ügye foglalkoztatta a 
politikai köröket.

A képviselők behatóan tárgyalják az 
Ausztriához intézett antantjegyjéket és az 
általános fölfogás az, hogy az antantnak 
és különösen Franciaországnak Magyaror
szággal szemben való rideg magatartása 
valósággal Németország karjaiba kerget 
bennünket.

Némikép enyhíti a helyzetet az a hi
vatalos információ, hogy az antantjegyzék 
nem ultimátum és nem követeli Nyugat- 
magyarország sürgős kiürítését, hanem 
csak a béke életbelépése után esedékes 
kiürítés eljárását szabályozza. Ez a kérdés 
azonban ma annál kevésbbé aktuális, mert 
még a béke életbelépésétől számítva is hat 
hónap áll rendelkezésre a ránk diktált 
föltételek végrehajtására. A béke pedig 
csak akkor lép életbe, ha kívülünk még 
három antant-hatalom ratifikálta. Eddig 
azonban mégcsak mi ratifikáltuk, de az 
antant nagyhatalmainak egyike sem.

A m agyar korm ány tá rgyal az orosz 
szovjetkorm ánnyal. Az oroszok által visz- 
szatartott magyar hadifogoly tisztek és 
intelligens elemek száma körülbelül négy
ötezret tesz ki. Ezek börtönökben és fo
golytáborokban vannak visszatartva, ahol 
a hideg, éheztetés, nehéz kényszermunka 
következtében őket a teljes pusztulás 
fenyegeti. Tekintettel arra, hogy a szov
jetkormány embertelen fenyegetéseinek 
beváltása ezer meg ezer ártatlan, becsüle
tes ember pusztulását jelentené, a magyar 
kormány félretéve minden más tekintetet, 
arra határozta el magát, hogy ezeknek 
megmentése érdekében az orosz kormány
nak a népbiztosok további sorsának meg
vitatására vonatkozóan tárgyalást ajánljon 
föl. Ez az elhatározás minden idegen be
folyásolás és közvetítés nélkül történt, nem 
is mai keletű, de még bizalmasan sem 
volt nyilvánítható az Ítélet kihirdetése előtt, 
mert a kormány még a közvetett erkölcsi 
befolyásolásnak látszatát sem akarta föl
kelteni. 1920. évi december hó 31-én ér
kezett a moszkvai szovjetkormány rádióvá
lasza melyben értesítik a magyar kormányt, 
hogy hajlandók tárgyalásba bocsátkozni.

A vörös veszedelem . Két diktatúra verte 
béklyóba az emberiséget. Az egyik az 
antant, a másik a proletár diktatúra. A 
kettő vakmerőén vigyorog egymás szemébe. 
Eddig még kikerülték a találkozást, de 
előbb, utóbb ütni fog a leszámolás órája. 
Boldogok a népek, akik ide-oda nem ha
jolva, meg nem tántorodva túlélik a* ka
tasztrófát és megértik az evangélium taní
tásának, a szerető lelkek mély szolidari
tásának diadalát.

Két igazi m ágnás. Eszterházy Pál 
herceg a Magyar Tudományos Akadémiának 
250 ezer koronát, Széchenyi Lászlóné

grófné, Vanderbilt Gladisz a hazai tudomány 
oltárára 600 ezer koronát adományoztak. 
A két adomány példaadás. Az egyik egy 
nevezetes nemzetség ifjú sarjának első 
áldozása, úgyszólván konfirmációja a haza 
s a fajszeretet megszentelt templomában; 
a másik egy idegenből, ideszármazott lel
kes asszonyé, aki tagjává lett egy legdicsőbb 
családnak s megértette a magyar nemzet 
históriai lelkét, adományával méltán foglal 
helyet a magyar nagyasszonyok sorában.

EGYHÁZI k ö z é l e t .
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Személyi hir. Kapi Béla püspök, az 
elmúlt hetet hivatalos ügyekben Sopronban 
töltötte. Soproni útjára elkísérte a püspököt 
szentmártoni Radó Lajos, a dunántúli 
Luther-Szövetség világi elnöke.

Halálozás. Terplán Jenő, volt péterhegyi 
lelkész 74 éves korában Németzsidányban 
elhalt. 49 évig volt a péterhegyi gyüleke
zetnek lelkipásztora. Két éve, hogy nyu
galomba vonult. Áldás emlékén!

Sántha-ünnepély. Tartalmas, építő ha
tású ünnepélyt tartott a kemenesmagasi-i 
ev. gyülekezet ádvent 3-ik vasárnapján 
Sántha Károly költőpap tiszteletére. A műsor 
pontjai, Szabó István, ev. lelkésznek „Sántha 
Károly“ című felolvasása körül csoporto
sultak, amelyben a szerző Sántha költé
szetét ismertette az egybegyűltek meleg 
figyelme közben. Hatásos szavalatokat ad
tak e lő : Tibortz Ida „Sántha Károlyhoz“ 
Kutas Kálmántól, Molnár G izi: Egy szen
vedőhöz“ Sántha Károlytól és Guoth Jolán: 
„Apostol“ Sántha Károlytól. A vegyeskar 
Pálffy tanitó vezetésével Sántha „Ezrek 
ajkán egy szívvel . . . "  kezdetű énekét 
énekelte szép sikerrel. Részt vett az ün
nepélyen két elemi iskolás növendék is 
két kedves szóló énekszámmal, amiket 
Szakái László tanitó tanított be. Komjáthy 
Margit „Nagy örömhír jön a menny
ből“ Sántha Károlytól, Molnár Irma pedig 
„Hála neked üdvösség királya“ (Sántha 
Károlytól) kezdetű éneket énekelte. Az ün
nepi offertórium a Sántha tiszteletdíjra 
403 30 K-t eredményezett.

Vallásos estély. A ménfői leánygyü
lekezet ádvent 4. vasárnapján szépen sike
rült vallásos estélyt tartott. A közének és 
ima keretében lefolyó estélyt Rum Zsófi, 
Czeiter Erzsi és Limp Juliska szavalatai, 
az iskolásnövéndékek karénekei, Garan 
János tanitó és Kiss Samu lelkész felolva
sásai töltötték ki. A vallásos estély utáni 
offertórium a Sántha-jubileumra 391-95 K-t 
jövedelmezett.

A kővágóőrsi egyházközség december 
19-én nagy érdeklődés mellett vallásos es
télyt rendezett, a következő műsorral: 
Gyermekénekkar Bándy Géza tanító ve
zetése alatt, Novák Elek lelkész imája, 
Gáspár Lina: „A nemzetek ébredése“ 
(szavalat), Hegyi Lajos: „Jövel Messiás!“ 
(szavalat), Novák Rezső s. lelkész: A re
formáció művelődéstörténeti jelentősége 
(előadás), Rusa Lina: „Fenyőfák beszéde“ 
(szavalat), Ima és Közének. Az offertórium 
370 koronát eredményezett.

Fehérvárcsurgón igen szépen sikerült 
vallásos estély volt dec. 19-én. Az iskolát 
zsúfolásig megtöltötték nemcsak az evang., 
hanem a másik két egyház hívei is. A prog
ram a következő volt: 1. Jövel szentlélek 
Úristen . . . közének. 2. Ima és biblia

magyarázat. Tartotta: Horváth Sándor vár
palotai ev. lelkész. 3. Kövesd a Jézust. 
Hozsánnából énekelte az ifj. énekkar; har- 
moniumon kisérte Gömbös Sándor levita- 
tanitó. 4. Ádvent . . . vers. Elmondotta: 
Kozma Lidia VI. o. tan. 5. Ki az, ki a z . . .  
Hozsánnából énekkar, kisérte a tanitó. 6. 
Jézus . . . vers. Szavalta: Kozma Miklós 
ism. isk. 7. A néma éjben csengve . . . 
karácsonyi ének. Énekelte: Gömbös Sán- 
dorné önmagát harmoniumon kisérve. 8. 
Karácsonyi versek. Elmondták: Tóth Ma
riska, Kozma József II. o. tan. 9. Csendes 
éj . . . karácsonyi ének. Énekelte: Kozma 
Lidiké VI. o. tan. 10. Gályarab . . .  Szavalta: 
Gömbös Sándorné. 11. Itt van szívem . . .  
Hozsánnából énekelte az ifj. énekkar, kisérte 
a tanitó. 12. Nem, nem, soha ! . . .  szabad 
előadás, tartotta Gömbös Sándor Ievita- 
tanitó. 13. Egyházi énekek az uj énekes
könyvből. Énekelték az isk. gyermekeké 
tanitó kísérete mellett. 14. Közelebb, kö
zelebb Uram hozzád . . . kezdetű ének. 
Énekelte: Gömbös Sándorné kisérte a ta
nitó. 15. Ima. Tartotta az anyagyülekezet 
lelkésze. 16. Záróének.

A fe h é rvá rcsu rg ó i evang. n ö eg y le t dec. 
12-én tartotta fennállásának negyedszázados 
jubileumát. A templomban Gömbös Sándor 
levita tanitó mondott alkalmi beszédet és 
imát. Az istentisztelet után az iskolában 
rendes évi számadó közgyűlés volt.

A fe h é rvá rcsu rg ó i leán y e g yh á zk ö zség  dec. 
19-én tartotta számadási közgyűlését. A 
bevételek összege volt 11,253 02 K., a ki
adásoké 10,984-65 K. A közgyűlés hálatelt 
szívvel mondott köszönetét az egyházme
gyei és egyházkerületi gyámintézetnek, hogy 
a 860°/o-os adóterhet viselő kis 113 tagból 
álló leányegyházközséget segélyével támo
gatta. Kis f. János helyébe, aki 6 esztendőn 
át volt buzgó, igazán lelkes gondnoka az 
egyháznak, a közgyűlés Kiss J. Györgyöt 
választotta meg.

A za laegerszeg i gyülekezet k a rá 
csonyi szerete tm unkája. Zalaegerszeg 
protestánsai nagyon szép szeretetmunkára 
egyesültek s eredményes munkát végeztek 
a városban élő szegényeik, valamint a pro
testáns menekültek s protestáns internáltak 
segítése céljából. E városban, ahol csak 
420—450 protestáns van mintegy 16,000 
róm. kath. között s ezek nagyobbrésze is 
szegény hivatalnak, a konfirmált leányok 
a lelkész házánál összegyűlve a hívektől 
összeadott ruhanemüeket kijavíthatták s 
karácsony estéjén lélekemelő ünnepség 
keretében a templomban felállított kará
csonyfa alatt 4 menhelyi s 11 szegénysorsu, 
nagyobb részt hadiárva gyermeknek kiosz
tották a hívektől összeadott kalácsokkal, 
játékokkal s vallásos iratokkal együtt. 
Előző nap a zalaegerszegi fogolytáborban 
élő menekültek s vallásos érzésű internáltak 
számára vitt ki a lelkész egy szekér élel
miszert és ruhaneműt. Az utóbbit a svéd 
misszió adta át Budapesten a lelkésznek 
— 6 teljes alsó és felső ruházatot — a 
menekült gyermekek részére; az élelmi
szer a zalaegerszegi s környékbeli pro
testánsok adománya volt. Ezenkívül Buda
pestről 2000 K, Zalaegerszegen 2390 K 
gyűlt össze a menekültek pénzbeli támo
gatására. — A zalaegerszegi protestánsok 
valóban tettel ünnepelték karácsony ünne
pét. Kívánatos lenne, ha az ily szeretet- 
akciót nemcsak a külföldtől várnók el, hanem 
a magunk erejéből is végeznők s a protestáns 
nemcsak Zalaegerszegen, hanem min
denütt megkeresné szegényeit és nemcsak
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karácsonykor, hanem állandóan gyámo- 
lítaná őket és az ily szeretetmunkában a 
gazdagabb falusi gyülekezetek anyagilag se
gítenék a szegényebb városi gyülekezeteket 1

Új fiókegyház Tapolcán. Részben a 
hívek óhaja folytán, részben, saját elhatá
rozásából Tapolca járási székhelyen új 
fiókegyházat alapított Magyary Miklós ka-

Íiolcsi lelkész, zalai esperes a múlt ádvent 
I. vasárnapján. Számos indok tette szük

ségessé, hogy az evangélikusok Tapolcán 
életjelt adjanak magukról. Jogos a remény, 
hogy az espereslelkész buzgalmát az ottani 
hivek honorálni fogják áldozatkészségben 
nyilvánuló egyházszeretettel. Egy gyermek
telen ev. házaspár megígérte, hogy föld
szintes, de értékes házát templom céljára 
fogja hagyományozni az egyháznak. Az 
Istentiszteletet alkalomszerű egyházi be
széddel Magyary Miklós mint illetékes 
lelkész végezte s Úrvacsorát is osztott. 
Harmonium kísérettel kántorizált Záboji 
Gyula kapolcsi tanító. Helyiségül az állami 
polgári fiúiskola I. oszt. tanterme szolgált, 
amely zsúfolásig megtelt. Az Istentisztelet 
s Úrvacsora végeztével közgyűlés tartatott, 
amely kimondotta a fiókegyház megalaku
lását s megválasztotta egyhangú szavazattal 
a tisztviselői kart is. Felügyelővé válasz
tatott : dr. Sághváry Jenő földbirtokos, ny. 
föszolgabiró. Gondnokká: Hugyecz András 
iparos. Egyháztanácsosok lettek: dr. Róth 
Aurél kir. közjegyzó, dr. Kovács Vilmos 
ügyvéd, Nagy Lajos és Daday Dezső ál
lami polgári iskolai tanárok, Steiner József 
vaskereskedö, Hirsch Andor nagyvágó, 
Hankó Mátyás főmozdonyvezető, dr. Sólyom 
Gyula ügyvéd, Kernuch Emil kir. járásbiró, 
Bordács András m. k. postaaltiszt, Takács 
Géza cukrász, Tóth Pál iparos, Falsányi 
Pál iparos, Kovács Károly kir. járásbiró- 
sági alkalmazott, Dékán: Gombás Lajos 
iparos. A legközelebbi Istentisztelet Böjt 
II. vasárnapján lesz. Gondoskodás tárgyát 
képezi egyházi szerek s énekeskönyvek 
beszerzése, amelynél az egyház szívesen 
veszi vidéki buzgó egyháztagok gyámolitását 

A vadosfai gyülekezetben az elmúlt 
1920. esztendőben a következő gyűl. tagok 
tettek alapítványokat és adományoztak 
egyházi célokra: A z a n y a g y ü lek e ze tb ő l:  
Nemeth László 1000 koronás alapítványt 
tett fentartási alapra; Rácz György, Nagy 
Izidoráé, Németh Józsefné 100—100 koronát 
adott a harangalapra; Varga Sándorné 
csillárgyertyákra adományozott 100 koronát 
édesanyja halálának emlékére; a vadosfai 
ifjúság az általa rendezett műkedvelői 
előadás jövödelméből 2186 koronát juttatott 
a harangalapra; Gyámintéaetre gyűjtött 
173 koronát. A  m a g ya rk eresz tú ri leán y g y ü 
lek e ze tb ő l: Surányi János 1000 koronás 
alapítványt tett János fiának orosz fogságból 
szerencsés megszabadulásának emlekére a 
magyarkereszturi templomalapra; a nő
egylet egy műkedvelői előadás jövödelméből 
és egy vallásos est offertóriumából adomá
nyozott 2638 koronát a magyarkereszturi 
iskolapadalapra, 1000 koronát az elesett 
hősök helyi emlékalapjára, 400 koronát a 
nyug. lelkészeknek, 100 koronát a nemzeti 
hadsereg számára, 56 koronát pedig a 
Harangszó terjesztésére; özv. Németh 
Imréne 100 koronát adott oltárgyertyakra, 
Gyámintézetre 60 korouát gyűtött. Z seb e-  
h á za i leány g y ü le k e ze tb ő l: ö zv . Nagy Pál né 
és gyermekei férje, illetve édesapjuk em
lékére a zsebeházai gyülekezetnek 650 
koronát, leánya Nagy Jolán férj. Potyondy 
Sándorné harctéren elesett férje emlékére

pedig 300 koronát adományozott; Tálos 
Dénes s f .: Buthy Erzsébet elhalt József 
fiuk,»emlékére 500 koronás alapítványt tett 
az ivang. iskola részére, Gyámintézetre 
gyűjtött 104 koronát. P o ty o n d i leá n yg yü le 
k e ze tb ő l:  Bognár Imre 5000 koronát küldött 
a gyülekezetnek karácsonyi ajándékul; az 
amerikai segélypénzből kapott 3000 koronát; 
Gyámintézetre gyűjtött 47 kor. 70 fillért. 
A m ih á ly i- i  leá n yg yü lek eze t közadakozás 
utján befolyt pénzből egy acélharangot 
szerzett be és új harangállványt épített; 
Pap József s f .: Cseri Zsófia eltűnt József 
fiuk emlékére az összgyülekezet fentart. 
alapra 200 koronát, Kovács Lászlóné sze
gényalapra 50 koronát adott; Gyámintézetre 
gyűjtött 27 koronát. A k is fa lu d i leán y g y ü 
lekezet részben közadakozás, részben pedig 
kivetés utján egy acélharangot szerzett be; 
a kisfaludi ifjúság egy általa rendezett mű
kedvelő előadás jövödelméből iskolaalapra 
1160 koronát, Király Gizella a csillárokba 
6 szál gyertyát, özv. ódor Istvánná és Ki
rály Zsigmond egyh. célra 20—20 koronát 
adományozott; Gyámintézetre 135 koronát 
gyűjtött. A  g y ó ró i leán y g y ü le k e ze t a gyám- 
intézetre 82 koronát, Sántha Károly jub. 
alapra 30 koronát gyűjtött; az amerikai 
segélyből 3000 koronát kapott. A vadosfai 
összgyülekezet volt lelkésze számára ado
mányozott: 10 q. búzát, 60 kg. rozsot, 395 
kg. burgonyát, 70 kg. babot, 220 drb tojást, 
5 kg. mákot és 3 kg. zsírt.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás, özv. Koltai Vidos Benőné 

szül. alsószopori Nagy Laura úgy a maga, 
mint fia koltai Vidos Dániel, leánya koltai 
Vidos Clarisse férjezett kisgéczi és ga- 
ramszegi Géczy Kálmánná, vője kisgéczi 
és garamszegi Géczy Kálmán tábornok, 
unokái Géczy Julia, Miklós, László, Béla, 
Lívia, Nóra, testvérei faiszi és vámosi özv. 
Anyós Lászlóné, szül. koltai Vidos Mária 
és testvére id. koltai Vidos József, valamint 
az összes rokonság nevében mélységes 
fájdalommal tudatja szeretett férje, a leg
jobb atya, nagyatya, após és hűséges test
vér: koltai Vidos Benő földbirtokos élete 
74-ik, boldog házasságának 50-ik évében, 
hosszass és kínos szenvedés után 1921. 
január hó 2-án este 9 órakor történt gyá
szos elhunytét. A kedves halott földi ma
radványait 1921. évi január hó 5-én d. u. 
fél 3 órakor helyezték el az ág. hitv. evang. 
egyház szertartása szerint Merseváthcn a 
családi sírboltba örök nyugalomra. Áldás 
és béke lengjen drága porai feletti
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Újabb hadifoglyok érkeztek. Steiger
wald és Frankfurt nevű hajókon újabb 
keletszibériai hadifoglyok érkeztek az elmúlt 
héten, kiknek ünnepélyes fogadtatása 
Szentgotthárdon ment végbe.

Másfélmillió korona három hold 
földért. Az elmúlt héten az egyik kecske
méti gőzmalom két és fel hold szántóföldet 
1 millió 697,500 koronáért vásárolt meg 
egy banktól.

Följelentés egy nyugalmazott állam
titkár ellen. A főkapitányságra följelentés 
érkezett egy budapesti nagykereskedőcég

ügyvédjétől árdrágítás címén egy nyugal
mazott államtitkár ellen. A nyugalmazott 
államtitkár több száz vagontételben foly
tatta árdrágítását és kiviteli engedelmeket 
eszközölt ki. Többek között szerepelt egy 
1000 vagonról szóló babszáliitás is.

Nagy termés — csökkenő árak. Az 
amerikai földmivelésügyi hivatal közli, hogy 
a gabonatermés a legnagyobb volt az Egye
sült-Államok fennállása óta, de a csökkenő 
árak miatt értéke 23 százalékkal kevesebb, 
mint a múlt esztendőben.

A francia kamarában Lenint éltették. 
A francia kamara legutóbbi ülésén hat 
kommunista képviselő Lenint éltette. A bel
ügyminiszter a toursi kongresszus ered
ménye folytán előállott új helyzetről úgy 
nyilatkozott, hogy a francia kormány min
den erejével azon lesz, hogy a bolyseviz- 
must eltiporja, aminek módozatairól többek 
közt már a felsőbb rendőri hatóságokkal 
is értekeztek.

Herczeg Ferenc hetilapja az Új Idők januári első 
számában két új regény közlését kezdi meg. Az első 
Surányi Mikiás műre : A mester, amely alkotóképes
ségének teljességében mutatja be A trianoni páva, 
a Szent hegy mély tehetségű finom szavú, gazdag 
képzelmű Íróját, a második vidám, de izgalmasan 
érdekes defektiv história, amelynek a szerzője Carl 
Schüler, a cím<j pedig: Cinege II. A regényeken kí
vül közli az Új Idők új száma Bársony István, 
Kupcsay Felicián és Pásztor József érdekes elbeszé
léseit, Falu Tamás versét éa közöl egy intimitások
ban gazdag cikket Surányi Miklós életéről, ottho
náról, Hegedűs Lóránt arcképe, Surányi Miklós dol
gozószobájáról kószUlt szép interieur felvétel, Mül- 
beok Károly fejlécei és aktuális képek díazitlk ezt 
a számot, amelyben az Új Idők 30,000 koronás re- 
génypilyázatának és 3000 koronás elbeszéléspályáza
tának feltételei is megjelentek. Az Új Idők előfize
tési ára negyedévre 50 korona Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Amdrásey 
út 16.

Rövid hírek. Bethmann Hollwég Német
ország volt kancellárja meghalt. — Anglia, 
Amerika, Olaszország elismerték Konstan
tin királyt. — Párisban állítólag feltalálták 
a marhatuberkolózis elleni szériumot. — 
Budapesten megalakult a bolsevizmus el
leni liga.

A Harangsző perselye.
A „Harangszó“ fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Lipp és Lackner 
Szentgotthárd 2000, dr. Thebusz Béla Bpest 
500, Ádám Manci és özv. Ravaló Jánosné 
Kiskörös 200, Szép Imréné Tét 100, Bartal 
Istvánné Vasvár 114, Rózsa Jolán Sopron- 
beled 100, Lang János Sárszentmiklós 60, 
Zrim Mariska Szentgotthárd 80, Hudy Kál
mánná Nemeskolta 14, Gavátsch Sándorné 
Sopron 2, Iváni Ida Kapuvár 20, Zongor 
Béla Körmend 14, Horváth Ferenc Hegy- 
háthodász 5, Mihályi István Nagydém 24, 
Szép Mihályné Tét, Asbóth József Sopron
14—14, Puhr Mátyás Uraiujfalu 4, Balogh 
István Porrogszentkirály 20, Jambrich M., 
Gálos Istvánné, Ulreich Aladár Szombat
hely 6—6, Zeberer Vilma Nemescsó 50, 
Fáth Márton Kisfalud 26, Varga Mihály 
Szilsárkány 6, Szép András Tét 34, Vesz- 
bród Sándorné Kiskőrös 20, Németh István 
Nagysimonyi 34, László Károlyné Alsómes
teri 14, Kucsán István Boba 14, Karner 
Gusztáv Rábakeresztur 4, Novák Franciska 
Szentgotthárd 40, Kerecsényi György Szent
gotthárd 20, Simon Jenőné Szombathely, 
Kis-; Imre Egyed, Isó Vince Győr, Vadócz 
S. Celldömölk, Mód Aladár Nagysimonyi, 
Bokor K , Szmidéliusz Pálné Czelldömölk, 
Schwartz Emilné Németujvár, Kovács Fe- 
rencné Ászár, Pavénka M. Győr, Horváth 
M. Győr, Cserven János Nagytelek 24—24,
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Takács G., Györgyi S. Meszlen 2—2, Hö- 
rényi Ferencné Lőcs, Fejér Erzsi Berek- 
tompaháza 8—8, Somogyi János Ászár 18, 
Ments Eszti Berektompaháza 10, Gömöry 
Árpád Miskolc, Kalmár Lajos Győr, Pillér 
Ferencné Szombathely, Paulik Jánosné Kis
kőrös, Nagy Pálné Czelldömölk, Latsriyi 
István Csepreg, Péter József Káld 14—14, 
öartos János Vulkapordány, Lulik Ferenc 
Sárbogárd 24—24, Vágód 8440, Hajas 
Dávid Nagysimonyi 12, Kalmár L. Győr 10, 
Bárdossy Imréné Alsómesteri, Berzsenyi 
Dezső Czelldömölk, Bélák Imréné Enying, 
Szabó István Lajoskomárom, Sprenger L. 
Kaposvár, Bárki Ferencné Ácsád, Kövesy 
L. Lövő, Imre István Pápa, H. Nagy S. 
Boba 14—14, Téringer M. Pápa 2 koronát.

N yilatkozat.*)
Bár méltatlannak tartom, mégis szent 

hivatásomhoz fűződő súlyos erkölcsi érde
kekből ki kell jelentenem, hogy az a felő
lem széliében elterjesztett felelőtlen hír, 
miszerint nekem egy elintézetlen ügyem 
van a pozsonyi evang. theológiai akadé
mián, vagy bárhol máshol, nem más, ha
nem mérgezett fegyverü, gyáva ellenfeleim 
denuntiáló célzatú, aljas rágalma, melyre 
nézve az Arany János elvéhez tartom ma
gam : „Ha egy úri lócsiszárral találkoztam 
» bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, 
letöröltem.“

Szombathely, 1921. január 8-án.
P ass László,

• v a n g é l i k u s  p ü s p ö k i  a e g é d l » l k é s z ,  
t a r t .  B z á x a d o s - l e l k é s » .

’) As e r o v a t b a *  k ö a l ö t t e k é r t  n a m  v á l l a l  f e l e l ő « -  
B é g e t  a  « « r k e s x t ö .

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontétÜben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3A-es 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint örlött

k ő s ó t .
LIPP és LACK NER

kereskedelmi üzlete

S Z E N T O O T T H Á R D .

Sürgönyei m: L a c k n e r ,  SZfiQtQOtMnl.

FERENCZ
ÍRA6YÁRA
MEND.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 10
Számtalan elismerő bizonyítvány.

=  Legmagasabb kitünteté&ek. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

LIPP és LACKNER kereskedelmi üzlete SZENTGOTTHÄRD.
»rnnwii iiriiWTiw«»>UfltWil«lim»ii>rirffrtirfmMyt*rin»niiiii»M«ii»iniwii>>ij»»»in«inirTiirimuTmriiiitiiiiimniiiiiiiiininnMMHMmtnninnwtnMHMmnnnnMitWtii«imm«ii»iii»ni«mnn«

V étel. ^  E ladás. $£ K ép v ise le t. K ö zv etítés .
E xport. Import.

M. kir. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Giró-számla az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent-öotthárdi Takarékpénzíár mint részvénytársaságnál Sxentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám: 10. Táviratcím: Lackner, Szentgotthárd.

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

Foglalkozunk különösen: elsőrangú raffinált galíciai petroleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály és 
kockacukor, örlött kősó, külföldi gyufa, lugkő és gyarmatáruk nagybani behozatalával. 

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadforgalmi terményt. 

Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalmi borok nagybani vétele és eladása.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! 3

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemti könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Feleld* s x e rk s s i ta  
* • k ia d d :

SZALAY MIHÁLY.
T ársszerkem ztő  :

NÉMETH KÁROLY.

K é z i r a t o k  L o v á s z p a t o n á r a  
(V . i z | i r « m i n « ( \ e ) ,  elöfl-  
z e t e s l  d i j a k ,  r e k l a m á c i ó k  
•  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  S z e n t g o t t h á r d r a  
(V u a v á r m e ^ y a j  k ü l d e n d ő k .

E l ő f i z e t é s t  e l f o g a d  
m i n d e n  s v a i i g .  l e lk é s z  * .  

t a n í t ó .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r  

n a p .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ HI VAT AL OS  LA

S z e rk e sz ti é s  a  k ia d á s é r t
f e l e lő s :

C Z 1 P O T T  G ÉZA
a Z E N T Q O T T H Á R D

( V a s v á r -m e g y e . )
A „ H ttra n g s z ó "  e lő fize tés i 
á r a  e g é sz  é v re :  L u ther- 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  k ü d 's s e l  8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld ésse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S zö v e tség l 
ta g o k n a k  c im s z a la g o s  kül
d é sse l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó “  te r je s z 
té s é re  befo ly t ad o m án y o k 
ból szó rv án y b an  lakó hí
veinknek In g yenpé ldányo 

ka t küldünk.

P JA .

A  b é k e  ú t j a .
Irta : P ass László.

Ha két magyar ember összetalál
kozik s megáll egy szőra egymással 
beszélgetni, mindig, mindenütt az a 
beszéd tárgya, hogy meddig tart még 
ez a rossz világ, mikor lesz már iga
zán béke? Mindenki tele van panasz- 
szal, keserűséggel. Mindenki a régi 
jó világ elvesztésén kesereg. Ez is, 
az is tudni véli, hogy így kellett volna, 
úgy kellett volna, ez volt a hiba, az 
volt a hiba. Dehát ezzel nem segí
tünk a bajon! múlt bajon keserg 
es sóhajt, bajjal tetéz csak újra régi 
bajt 1 Légy víg s megloptad azt, ki 
téged meglopott, kesergve magad 
újra meglopod 1« — mondja Shakes
peare. Nézzünk szét inkább a csillag- 
talan magyar éjszakában, hogy ugyan 
mit várhatunk a közel jövőtől? mikor 
virrad meg reánk magyarokra ? mi
kor lesz csak egy kicsikét is a régi
hez hasonló békénk, mellyel olyan 
kevesen voltak kibékülve a háború 
előtt ?

Mikor lesz béke? Nehéz kérdés! 
Ezer oldala van! Politikusaink sze
rint három dolog teremti meg a bé
két : a termelés, a tőke és a forga
lom. Tényleg: a világháború okozta 
gazdasági romlás az egyik főoka min
den bajnak s ebből első sorban a 
termelés, a munka ment ki bennünket. 
Az úgynevezett konszolidációnak, a 
közállapotok javulásának egyik fő' 
tényezője: a termelés. Ennek a sar
kában jár a gazdasági talpraállás, az 
ipar, kereskedelem fellendülése, a 
munkaalkalom, forgalom növekedése, 
a valuta javulása. Sajnos: minálunk 
Csonkamagyarországon nem indulhat 
meg teljes erővel a termelés, mert az 
ipari nyersanyagterületeink és ipari 
telepeink nagy része megszállott te
rületen van. A szén- és nyersanyag

hiány, valamint a tőkehiány gúzsba 
köt minden tápászkodó konszolidációt. 
A nagy tőke jórészt irántunk ellen
érzést tanúsító, külföldi pénzfejedel
mek zsebében van. A béke, konszo
lidáció első feltétele: hazánk területi 
épségének a megmaradása, a meg
szállott területek felszabadítása. Azu
tán következik csak a békehozó ter
melés, megfelelő tőke és nyersanyag 
birtokában. De ehhez a legjobb eset
ben is évtizedek verejtékes munkája, 
szorgalma, takarékossága kell ahoz, 
hogy csak egy kicsit is megközelítsük 
a háború előtti, akkor agyonátkozott, 
de most ezerszer is visszasírt békét, 
kozjólétet 1

Ez a béke anyagi oldala. Ezzel 
szervesen összeforr az egyéni és 
nemzeti szellemélet konszolidációja. 
Aki ismeri az emberi élet hajtóerőit, 
vágyait, mélységeit, az tudja, hogy 
az egészséges, mély konszolidáció 
nem pöfögő gőzekék, a búgó malmok, 
a zakatoló tehervonatok munkájában, 
a valuta megjavulásában fog meg
születni, hanem mélyebben az emberi 
lélekben. Itt vannak a mi bajaink 
végső, igazi okai, forrásai. Nincs 
egészséges, egységes szelleméletünk. 
Korunk átmeneti kor. Nincs egységes 
életfelfogása. Nincs egységes, egyedül 
uralkodó erkölcsi eszménye. A régi 
ideálokban való hit meg ngott. Újakat 
még nem talált korun/. A modern 
tudó nány a végtelen U űversum kö
zépé i állította az élet útján tájéko
zódni nem tudó embert a Végtelen- 
seg saslelkü, élő pors emét s míg 
egyfelől természeti szál íazását, ter
mészetlény voltát vitatji addig a mo
dern mystika szívremegi ö élmények
kel duzzasztja királyi ‘adatát. El
tévedt a modern emb . Ráillik a 
Nitzsche szava: »Nem találok se ki, 
se be 1 Én vagyok minden, ami nincs 
se kint, se bent, mint az ablakfélfal I« 
Ez a céltalanság, eszménytelenség

teszi olyan erőtlenné, petyhüdtté, pu
hává, törpévé a modern ember lelkét, 
ez az oka a nagy narkózis-szomjnak, 
a mámor, bódulat után való vágy
nak, az erkölcsi züllöttségnek. Mint 
szélcsend idején a vitorla, olyan a 
modern lélek s az egész élet. Nincs 
hajtóerő, nincs eszmény, nincs hiti 
Ezért sóhajt fel Eucken, jénai filozó
fiai egyetemi tanár, a modern ideá
lizmus vezére, hogy: »Minél nagyob
bak lesznek a házak, annál kisebbek 
az emberek!« Nincs se egyéni, se 
nemzeti kiforrott, egységes morálja, 
eszményvilága korunknak, mert nincs 
egységes, igaz életfelfogása, hite, val- 
1 Loa! Vallás nélkül niacs er
köles. Erkölcs nélkül viszont nincs 
közösségi, nemzeti élet, nincs béke.

Mivel minden állam és nemzet fő 
alkotó tényezői elsősorban az embe
rek, azért életbevágó fontosságú an
nak az államnak és nemzetnek a 
konszolidációjára, sőt a fenmaradá- 
sára is, hogy milyen erkölcsiségü, 
milyen jellemű emberek alkotják? 
olyanok-e, akiknek az akaratát az 
örök emberi erkölcsiség törvényei 
fegyelmezik, irányítják s ezért hívek, 
becsületesek, önzetlenek, megvásárol- 
hatatlanok, kötelességtudók, vagy pe
dig olyanok, akik állam- és nemzet
rontó bűnök, romboló ösztönök rabjai 
s nemzetboldogító áldásos élet helyett 
az önzés, turáni pártviszály, féltékeny
ség, becstelenség s más erkölcstelen
ség halált lehelő szellemét árasztják 
a nemzet életére. így van ez most. 
De nem lesz ez mindig így [ Hiszünk 
egy új, szellemi tavaszban 1 Hiszünk 
egy nagy, lelki megújulásban, mikor 
egy egységes, tisztult, modern élet- 
felfogás, egy tiszta, örök emberi er
kölcsiség jut uralomra ! Most vajúdik 
a régi kor, hogy megszülje az új, 
igazabb kort. Ha majd megtalálja a 
modern ember önmagát, élete értel
mét, célját, békéjét egy mélységes
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átélésben a kegyelem, élet, igazság 
és végtelen erő Istenének, az örök 
Szellemnek, ha lesz az életnek kime
ríthetetlen ,,erő- és örömforrása a 
megújuló, boldogító hitben, ha min
den baj kiirthatatlan forrása: az 
egyéni önzés nem a külvilágban, 
külső érvényesülésben, vagyonban, 
hatalomban, ragyogásban, hanem 
belső világában, önmagában találja 
meg az élet igazi célját: a tiszta er
kölcsi jellem küzdelmes megvalósítá
sát az örök emberi szent ideálok 
szolgálatában, ha az emberek nem 
egymás ellen, hanem egymás mellett 
küzdenek »a közös boldogulásért, — 
akkor közeledünk majd az igazi béke 
felé: A béke útja: a keresztyénség 
útja. Minél inkább győz Krisztus 
Urunk vallása, nem »felekezet« — 
hanem az egyetlen, igaz örök emberi 
vallás 1 Ha ennek a szellemét juttat
juk érvényre a magán- és közélet 
minden ágazatában, családban, isko
lában, sajtóban, irodalomban, szín
házban, műhelyben, törvényhozásban 
és törvénykezésben, fent és alant az 
egész vonalon, ha minden egyes ma
gyar ember napi parancsa a Deák 
Ferenc jelszava lesz: »a haza minden 
előtt!« akkor rálépünk a béke útjára! 
Hogy ez mikor lesz, azt embernek 
bajos megmondani. De egy gyönyörű, 
új korszak, egy egyetemes nagy val
láserkölcsi megújhodás előtt van ko
runk, az biztos. Ha mi nem is, de 
az utánunk jövők bizonyára megérik 
e boldog időt! A mi bajainkat, mun
kánkat pedig elviselhetővé, könnyebbé

TÁ  K C A.

Az első zsoltár.
Ki hinni tud, ha eivész minden ut;
Ki akkor hisz, ha más már hinni nem mer, 
Az boldog ember.

Ha lomha bűn jár szerte mindenütt,
Ki meg tud állni és nem megy velük;
Ki megveti a gúnyt, ha aljas fegyver,
Az boldog ember.

Mert van törvény, mely éltet és örök. 
ítélve jár kuszáit világ fölött.
Szavára lesz a ziillő napok vége 
És lelki béke.

A termő ember nem gyökértelen.
Kifejlik lombja dús, kies helyen.
Vigyáz a munkás észre és erőre 
Az,élet őre.

Kit tétova hitetlenség vezet,
Azt, mint a polyvát hordják a szelek. 
Hogy merre menjen, ha maga se tudja, 
Elvész az útja.

Hamvas József.

teszi az a tudat, hogy nem hiába 
fáradunk, mert a most még gyermek- 
versikéket gügyögő, picike magyarok 
bejutnak ebbe a magyar Kánaánba!

A Terfiletíédő Liga vasmegyei fő
osztályának alakuló ülése.

Szombathelyen január 16-án tar
totta alakuló ülését a Területvédő 
Liga vasmegyei főosztálya. Elnöknek 
megválasztották Kapi Béla dunántúli 
püspököt. Társelnökök : Mikes János 
róm. kath. püspök és Sigray Antal 
gróf lettek. Ügyvezető elnöknek Ká
roly Sándor min. tanácsost válasz
tották meg.

A megalakulás után Nyugatmagyar- 
ország elszakítása ellen tiltakozó ha
tározati javaslatot hozott a vasme
gyei osztály, melyet táviratilag meg
küldött a miniszterelnöknek és a liga 
központi vezetőségének.

Utána Kapi Béla elnök megtartotta 
székfoglalóját. Megköszönve az elnök
ség nevében a megválasztást, meg
rázó erejű beszédben körvonalazta 
a területvédő liga célját s tagjainak 
kötelezettségét.

— A területvédő liga a világhá
ború rettenetes katasztrófájából szü
letett meg — mondotta többek kö
zött. Benne van Észak- és Délmagyar- 
ország földjéből egy-egy darab. Benne 
van Erdély földjének vértől, könny
től áztatott megszentelt röge. Kiáltá
sok szállnak együtt a területvédő liga

Béni bácsi pogácsái.
Irta: Csite Károly.

Béni bácsi egyik kora reggelen 
nagy útra készült. Zsinóros ünneplő
jét kikefélte, csizmáját fényesre puco- 
válta, bajuszát pedig hegyesre sodo- 
rintotta, szóval úgy kicsipett, hogy 
no ! Zsófi nérii, a felesége pedig tele
rakta a nagy bőrtarisznyáját rokka
kerék nagyságú, finom pogácsákkal, 
úgy bocsátotta útnak a hires Buda
pestre az urfiukat, a gyöngyöm szép 
Pistikámat meglátogatni.

A gyöngyöm Pistikám már csalá
dos ember volt. Az édesanyjától ka
pott, becézett nevét átadta már az 
elsőszülött fiának, ő pedig István lett, 
de odahaza az ősi falusi szülői ház
ban öreg édesanyja még mindig Pis- 
tikámnak nevezte.

Béni bácsi tehát útnak indult, be
ült a kitömött tarisznyájával a vo-

jelszavával; kiáltások, amelyek onnan 
felülről szállnak Eperjes tereiről, 
Kassa piacáról, Kolozsvár, kincses 
Erdély városából, Pozsony falai kö
zül s egyesül e kiáltás mind a terü
letvédő liga jelszavával: nem, nem, 
soha!

— A liga területet véd. A jelszava 
is azt mondja — folytatta később. 
A terület a föld, a föld a haza. Akié 
a föld, azé a haza. Ha megértették 
volna évszázadokkal ennek előtte, 
hogy akié a föld, azé a haza, akkor 
Erdély földjét nem taposná oláh bocs- 
kor, akkor az a terület föld lenne 
számunkra is és az a föld haza lenne 
és magyar haza lenne. Mi ébren 
akarjuk tartani azt a tudatot, hogy 
ami a mienk volt, annak a mienknek 
kell lennie, annak a mienknek kell 
maradnia és fenn akarjuk tartani azt 
a tudatot, hogy amit elraboltak tő
lünk, azt mi magunknak visszasze
rezzük és annak visszahódításáért 
elkövetünk mindent egy szívvel, egy 
lélekkel, egy elhatározással.

Azután meg: — Az ágyak fejé
hez akarunk állni, hogy aki először 
ébred, odakiáltsunk a lelkiismeretébe: 
gondolj a hazára! Ha megyünk a 
munkára, ez legyen utravalónk, ami
vel megyünk: gondolj a hazára! A 
lelkiismeretet akarjuk költögetni és 
aft mondjuk mindenkinek, a tétlen- 
kedőnek, aki kényelemben, gazdag
ságban dőzsölve él, azt akarjuk mon
dani : gondolj a hazára! És amikor 
társadalmi oszlályok villongva állnak 
egymással szemben, amikor munkára

natba s nyolc óra múltán már a fő
város köves utcáin kopogott a patkós 
csizmája.

Három fakóképü, elkényeztetett 
unoka bámulta meg a bőrtarisznyá
ját, melyből mindegyiknek egy-egy 
pogácsát nyomott a markába, no 
meg a menye és fia is kapott egyet- 
egyet.

A menyemasszony fitymálva, orr- 
fintorítássafl tette az asztalszélre a 
pogácsát, a gyermekek pedig elkezd
tek a padlón karikázni vele.

— Hohó, fiaim, az Isten adta étel 
nem játékszer! — hajolt le Béni bácsi 
a guruló pogácsákért s visszarakta 
mindannyit a tarisznyába.

Csupán a fia tört le egy darabkát 
a pogácsából, de ő is olyan immel- 
ámmal ette, hbgy Béni bácsi fejcsó
válva figyelmeztette:

— Sohse edd, édes fiam, ha nem 
Ízlik, majd megeszem én hazafelé 
mentemben.
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hivatott kezek ökölbe szorulnak és 
követ emelnek egymásra; oda aka
runk lépni a lelkünk kiáltó szavával: 
gondolj a hazára! Amikor ahelyett, 
hogy egység épülne a templomokban, 
a társadalmi osztályok közé mély 
szakadék ékelődik és mindig nagyobb 
lesz; azt akarjuk mondani ott is a 
szakadék felett: legyen béke és csen
desség; ha van a lelketeknek sebe, 
csitítsátok el magatokat, ha van kö
vetelésiek, némítsátok el.

. . Költögetjük végül a reményt... 
A területvédő liga a reménységnek 
szavával megy szerteszét. És amikor 
tán évek múlva — ne adja az Isten 
— még mindig éjszakában' élünk ; 
ha tán évtizedek múlva még mindig 
sírva tekintünk északra, vagy keletre, 
azt kiáltja a szívekbe: ne csügged
jetek. Egy nemzet életében évtizedek 
olyanok, mint a tegnapi nap, elmúl
nak. öntudatosan, tervszerűen dol
gozni kell, kultúrát építeni, népet 
emelni, nemzetet nemessé tenni és 
ha a történelmi igazság egyesül 
azzal a történelmi érettséggel, amely
nek most kell, hogy bizonyságát 
adjuk, akkor lehetetlen, hogy ennek 
a nemzetnek ne legyen jövendője, ne 
legyen új élete, ne legyen megma
radása.

. . . A nemzet arculatán most az 
önzés vonásai uralkodnak, a haszon
leső kapzsiságé, a saját küszöbén 
túl nem tekintés és nemtörődés ri
degségét, vagy a kétségbeesés és 
reménytelenség vonásait látom. Egy 
új embertípust kell megteremtenünk... 
Új embertípust, amely kész a hazáért 
dolgozni, amely kész lemondani, 
dolgozni többet, mint eddig a hazá
ért. Ezt az új embertípust akarja for-

A pogácsák tehát mind vissza
vándoroltak a tarisznyába, de nem 
sokáig maradtak benne. Béni bácsi
nak sehogysem Ízlett a menye minden 
cukros-édes főzte, tehát a három na
pos vendégeskedése alatt a pogácsá
kat fogyasztgatta.

Mikor haza ért a falujába, Zsófi 
néni először is azzal a kérdéssel 
fogadta:

— No, apjukom, örültek-e a po
gácsának, izlett-e?

— Izlett-izlett, — felelte Béni 
bácsi, csak azt nem mondta meg, 
hogy ő neki Ízlett csupán.

A következő nyáron kiütött a bor
zalmas világháború. Sok levélírásra, 
hivogatásra a háború harmadik évé
ben Béni bácsi ismét útra készült 
és Zsófi néni sütötte a tejföllel gyúrt,

málgatni a területvédő liga.
Kapi püspök magyar Hiszekeggyel 

befejezett beszédét a hatalmas kö
zönség lelkes tapssal és éljenzéssel 
fogadta.

Utána Károlyi Sándorné, László 
Miklósné és Egan Micike három 
szólamu kurucénekeket adták elő 
nagy hatással, Enyedy Jenőné zon- 
gorakisérete mellett. Végezetül Tóth 
Kálmán pfolgári iskolai tanár szavalt 
irredenta verset, amit a közönség 
szűnni nem akaró tapsssal köszönt 
meg, Akkor azután Kapi Béla püspök 
bezárta az alakuló gyűlést s a him
nusz eléneklése után lelkes hangu
latban szétoszlott a tömeg.

A trianoni békeszerződés kritikája 
a cseh szenátnsban,*)

Az elénk terjesztett békeszerződé
sek végrehajtása a szenátus tagjainak 
nagy többségére nézve tulajdonképen 
nem egyéb, mint formalitás. Miránk 
nézve azonban, akik azokon a terü
leteken lakunk, amelyeket a trianoni 
béke kiszakított abból az államalaku
latból, amelyet eddig hű szeretettel 
hazánknak neveztünk — miránk nézve 
e szerződés végrehajtása nem forma
litás, hanem megpecsételése annak a 
szörnyű végzetnek, mellyel sohasem 
fogunk megbirkózhatni.

Ezért nem lehet és nem szabad 
e szerződések mellett szótlanul el
haladni.

Hadd tudják meg, mit csináltak,
*) Schmidt K. Jenő pozsonyi ev. lelkész, 

keresztényszociálista szenátor beszéde a 
prágai szenátusban.

töpörtős pogácsát s tele rakta vele 
ismét az ősi tarisznyát.

— Hohó, — gondolta Béni bácsi 
magában, de nem mondta az öreg 
hites párjának, — majd csak két po
gácsát viszek magam számára. Nem 
fitymálja többé senki az én anyjukom 
sütöttjét.

Kilopózott a tarisznyával a kama
rába s kettő kivételével kirakta belőle 
a pogácsákat valami rejtekhelyre, 
gondolá, majd megeszegeti, ha visszajő 
a látogatásból. Helyette telerakta a 
tarisznyát almával.

Keservetes háborús utazással, vi
szontagságokkal megérkezett ismét, 
de nem a bőséges, hanem az ínséges 
fővárosba. S mikor előrakta a már 
jól növekedő, éhes unokáknak a szép, 
mosolygó almákat, Pisti gyermek

mit vettek lelkiismeretükre. Hadd tud
ják meg, hogy mi még nem fásultunk 
el annyira, hogy ne éreznők, mily 
borzalmas játékot űztek velünk. És 
tudják meg a nagy nemzetek is, 
amelyek nevében a szerződéseket 
kötötték, hogy e mű nem övezi dics
koszorúval homlokukat és épen azt 
teszi lehetetlenné, ami minden béké
nek a célja: a háború áftal szétbon
tott nemzetek kibékülését.

Elsősorban is hangosan kell tilta
koznunk a szerződések létrejövetelé- 
nek módja ellen. Hallatlan és a tör
ténelemben még sohasem fordult elő, 
hogy a háborús államok nem köz
vetlen, személyes tárgyalások alapján, 
hanem csak az egyik fél írásbeli dik
tátuma alapján kössék meg a békét.

A legegyszerűbb ember is, aki a 
szerződéseket átvizsgálja, azonnal rá
jön arra, hogy mindent igazi szak
értelemmel biró egyének bevonása 
nélkül intéztek el és ezért a határok 
megvonásánál, a kulturális, gazdasági 
és nemzetiségi szükségletek meghatá
rozásánál a nemzetek kínzására al
kalmas, gyakran esztelenül kíméletlen 
intézkedéseket tettek. Hiszen ők szó
hoz sem juthattak, hanem róluk-nél- 
külük határoztak. így nem lehet se
beket hegeszteni. És ez legyen a de
mokratikus világrend I ?

Nem fogadhatjuk el a szerződése
ket azért sem, mert a megígért ön
rendelkezési jognak, ennek a legfon
tosabb előfeltételeinek betartása nél
kül jöttek létre. A központi hatalmak 
Wilson 14 pontjára való kifejezett 
utalással tették le a fegyvert. E pon
tok legsúlyosabbja pedig az önren
delkezési jog volt. Nem szabad — 
így szólt e pont gúnyos oldalpillan-

megpillantotta a tarisznyában, az úti 
elemózsiául bennhagyott pogácsát.

— Nini, nagy pogácsa!... óh, 
be jó lehet az nagyapa!

— Jó biz a, fiam. Nesztek egy-egy 
darabka, kóstoljátok meg csak !

Pistinek, Marcinak, Magdusnak 
ragyogott a szemük az örömtől s 
úgy ették a pogácsát, mintha égi 
manna lett volna.

— Mit esztek, gyermekek?... 
Pogácsát?! — kérdezte a menyem- 
asszony is sóvár kíváncsisággal. — 
Oh, édesapa, nekem is adjon belőle!

— Tyűha, kár volt otthon hagy
nom a többit! — gondolta Béni bácsi 
magában, de azt is utána dörmögte: 
Hiába, igaz a, hogy a finnyáskodók- 
nak legjobb tanítómesterük az Ínség...
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tással a régi diplomáciára — a nem
zeteket mint sakkfigurákat ide-oda 
tologatni, hanem szabadon kell ha- 
tározniok afelől, mely államhoz kí
vánnak tartozni. Tényleg azonban a 
nemzetek még sohasem voltak annyira 
sakkfigurák, mint most,

Olyan dolgoknak, aminők a XVIII. 
században Lengyelországgal történ
tek, sohasem lett volna szabad meg- 
ismétlődniök. De Magyarországgal 
most ugyanaz történt. Homogén 
egyenlő alkotásu nemzeteket kellett 
volna egy állam kötelékébe egyesí
teni, hogy ezentúl ne üthesse fel már 
fejét Európában az irredenta.

Csak egy dolog vonul végig min
denen vörös fonálként: szétrombolni 
a történelmi alkotásokat és a régi 
kipróbált alkotásokat önkényes állami 
alakulatokkal pótolni. Ezek pedig 
részben életképtelenek, mint Ausztria 
és Magyarország, mert nem rendel
keznek a nemzeti és gazdasági alap- 
feltételekkel, részben pedig magukban 
hordják a bomlás csiráit.

Valóban! Sohasem kellett volna 
az államférfiaknak nagyobbat, mond
hatnám szentebbet alkotni, mint — 
most: És sohasem alkottak gyászo
sabbat, mint — most.

A borzalmas háború után nem 
széídarabolni kellett volna, hanem 
egyesíteni és építeni! Nem elkeserí
teni és elkárhoztatni, hanem kibékí
teni és talpraállítani. A békeszerző
dések következménye nem egyéb, mint 
egész Európa lerombolása etikai, kul
turális és gazdasági tekintetben 1 Ezt 
ma már a győzők is érzik. Béke- 
szerződésük gyümölcseit majd saját 
magukon arathatják. És e gyümöl
csök újabb véres háborúk lesznek. 
Mert az a legrosszabb, hogy ezekről 
a szerződésükről csak azt lehet mon
dani : azok nem békeszerződések, ha
nem alapjában véve hadüzenetek 1

Ha Európát a tönkremenéstől meg 
akarjuk óvni, akkor a békeszerződé
seket a legsürgősebben revidiálni kell.
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Rám borul a szomorúfűz árnya.
Míg ajkam az Úr imáját mondja,
Altató dalt susog a fűz lombja.

Harangoznak esteli imára . . .
Titkos érzés szívemet átjárja:
Mind feltámad, ki ott pihen már lenn . . .  
Szomorúfűz súgja: Ámen . .  . Ámen . . .

Horváth Imre.

A betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu. 4

Mielőtt ideje lett volna mindent 
figyelemre méltatni, a gyermeket már 
letette a földre s az ismét elszaladt 
és tovább játszadozott a mezőn. Most 
kezdett csak föleszmélni s így szólt 
magában:

— Micsoda víz volt az, amivel ez 
a gyermek megkínált? Fölséges ital 
volt. Igazán meg kellene neki kö
szönnöm.

De mivel gyűlölte a gyermeket, 
csakhamar kiverte a fejébőL ezeket 
a gondolatokat.

— Hiszen csak gyermek, — gon
dolta, aki azt sem tudja, miért tesz 
így. vagy úgy. Játék rá nézve s ezért 
tetszik neki. Talán a méhek és lilio
mok meghálálják neki? E miatt a 
gyermek miatt ugyan nem szükség 
semmi teketóriát csapnom. Nem is 
tudja, hogy segített rajtam.

A gyűlölet még jobban elfogta a 
kis gyermek iránt, midőn pár pilla
nattal később a Betlehemben állo
másozó római katonák parancsnokát 
látta a kapun át közeledni.

— No lám, gondolta, micsoda 
veszélyben forogtam annak a gyer
meknek az ötlete miatt 1 Ha Voltigius 
kevéssel előbb jön, karjaimban egy 
gyermekkel talál itt.

A kapitány egyenesen a katonához 
tartott s azt kérdezte tőle, hogy be
szélhetne-e vele itt anélkül, hogy 
valaki kihallgatná; titkot akar vele 
közölni.

*— Ha tíz lépésnyire távozunk a 
kaputól, — felelte a katona, senki 
sem fog bennünket hallani.

— Tudod, úgy-e, mondta a kapi
tány, hogy Heródes egyszer-másszor 
kísérletet tett arra, hogy egy kis 
gyermeket, aki itt Betlehemben növe
kedik, hatalmába kerítsen. Látnokai 
és prófétái azt mondták neki, hogy 
ez a gyermek megfosztja trónjától s 
azonkívül azt is jósolták, hogy az új 
király a béke és a szentség ezeréves 
birodalmát fogja megalapítani. Megért
heted tehát, hogy Heródes minden 
áron szeretné öt eltenni láb alól.

— Persze, hogy értem, — vágott 
közbe hevesen; dehát ez a legköny- 
nyebb a világon.

— Minden esetre könnyű volna,
— felelt a kapitány, ha tudná a ki
rály, hogy a betlehemi gyermekek 
közül melyik az.

I

A katona homlokát mély ráncok 
árnyékolták be:

— Kár, hogy jövendőmondói e 
tekintetben nem tudnak neki felvilá
gosítást adni.

— De most Heródes oly cselt 
eszelt ki, ami által úgy gondolja, az 
ifjú békefejedelmet ártalmatlanná te
heti, — folytatta a kapitány. Fejedelmi 
ajándékot igér mindenkinek, aki eb
ben segítségére lesz.

— Amit Voltigius parancsol, az 
jutalom és ajándék nélkül is telje
sedik, — mondta a katona.

— Köszönöm, — szólt a parancs
nok. Halld tehát a király tervét! 
Legkisebb fiának születésnapján ün
nepélyt akar adni, amelyre minden
2—3 év közti betlehemi gyermeket 
meghív anyjával együtt. És ezen az 
ünnepélyen,. .

Félbeszakította szavait és mosoly
gott, midőn látta a kelletlenség kife
jezését, mely a katona arcára ült.

— Barátom, folytatta tovább, nem 
kell attól félned, hogy Heródes gyer
mekdajkának akar bennünket alkal
mazni. Hajolj csak közelebb s eláru
lom neked a szándékát.

A kapitány sokáig suttogott a ka
tonával s mikor mindent közölt vele, 
hozzátette:

— Azt hiszem, nem kell a tel
kedre kötnöm, hogy a legszigorúbb 
titoktartásra van szükség, hacsak azt 
nem akarjuk, hogy az egész terv 
dugába dőljön.

— Tudod, Voltigius, hogy meg
bízhatsz bennem, — mondta a katona.

(Folyt, köv.)

O lvassuk  a b ibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Keresztyén örömök.
Jan. 24. Jakab 1 2—4. Aki megindul Krisz

tus útján, el lehet készülve arra, hogy a 
Sátán mindent el. fog követni, csakhogy 
visszatérítse öt. Örülnöm kell, ha sok a 
kisértésem, mert ez azt mutatja, hogy a 
Sátán már nem tart egészen a magáénak; 
fél, hogy elveszít, ezért ostromol. Ez adjon 
erőt a megpróbáltatásban a kitartáshoz.

Jan. 25. Zsidókhoz irt levél 12 6 - n  Aki 
megindul Krisztus útján, el lehet készülve 
arra is, hogy Isten fenyiteni fogja. Isten 
magához méltóvá akarja nevelni- azt, akit 
fiává akar fogadni. Örülnöm kell, ha bün
tet az Úr, mert ez ‘azt mutatja, hogy el
fogadja közeledésemet, kezébe veszi ügye
met, fiává akar nevelni.

Jan. 26. Máté 5 11—12. Aki megindul



Krisztus útján, el lehet készülve arra is, 
hogy gúnyolni fogják s minden gonosz ha
zugságot mondanak majd ellene. Akihek 
keresztyénségével mindenki meg van elé
gedve, annak a keresztyénsége körül baj 
van. örüljek, ha bántanak, mert ez azt 
mutatja, hogy a keresztyénségem már lát
ható, észreveszik a hitetlenek.

Jan. 27 I. János. 13—4. és a 133. zsolt. 
A hívők i% észreveszik a Krisztus útján 
megindulót s szeretettel közelednek hozzá 
mint az apostol. Kihasználom-e azt az 
örömforrást, amit a hívők közeledésében 
kinál az Úr ? összetartok-e gyülekezetünk
ben azokkal, akiknek közösségük van az 
Atyával s az ő Fiával s akikkel íigyütt ko
vász lehetnénk gyülekezetünkben ?

Jan. 28. 32. zsoltár í—s. Hogy örülünk, 
ha nehéz terhet hosszú út után elfáradt 
vállaink'ól letehetünk. Nincs nagyobb teher 
a bűnnél. Krisztus ezt veszi le rólunk: 
múltunk terhét. Sohsem tudom eléggé meg
köszönni ezt az örömöt az Úrnak.

Jan. 29 Lukács 10 20. Sok ember a bi
zonytalanság kínjaival néz az ítélet napja 
elé. A keresztyén ember azonban bizonyos 
ártól, hogy neve Jézus Krisztus érdeméért 
fel van írva a mennyben. Ha nem merem 
még magamról elmondani ezt, akkor még 
egy nagy keresztyén örömöm hátra van.

Jan. 30. Fiiippi 1 21—23. A keresztyén
nek is jó szemeivel nézni a napot és még
sem fél a haláltól, mert nemcsak a veszte
séget látja benne, hanem a nyereséget is. 
Tudnék-e örülni ma a halálomnak?

1921. január 23

H E T I ..K R Ó N I K A .
A politika. A nemzetgyűlés szünete 

óta különböző pártmozgalom hire veri föl 
a politikai nyugvás csöndjét. Most meg 
arról volna szó, hogy Andrássy Gyula 
gróf, az egykori szabadelvű vezértényező 
állana a tárgyalások mögött s hogy ő volna 
kiszemelve a legszélsőbb irányzatokból 
összetoborzandó csoportosulat vezéréül.

Irredenta-szobrok leleplezése. Vasár
nap délelőtt tizenegy órakor leplezték le a 
Szabadság-téren az elszakításra ítélt or
szágrészek allegorikus szobrait Budapesten. 
Képviselve volt mindegyik egyház, az egye
temek, a díszsátor körül állottak díszma
gyarban a megmaradt és az elszakított 
törvényhatóságok képviselői. Külön küldött
ség képviselte Pozsony városát.

Az ünnepség a Himnusszal kezdődött. 
Majd kezdetét vette az irredenta-zászló 
beszentelése. A római katolikus egyház 
nevében, a betegsége miatt’ távollevő her
cegprímás megbízásából P. Zadravecz püs
pök áldotta meg a lobogót. Beszéde után 
a hercegprímás nevében a zászlóra tüszte 
a szalagot, amelyen ez a fölirás van : „Mária 
országának katolikusai — a teljes Mária- 
országért.“

A görög-katolikus magyar egyház nevé
ben Melles Emil esperes, a reformátusok 
nevében Takaró Géza ref lelkész, az evan
gélikus egyház nevében Kacziany János, az 
unitáriusok nevében Józan Miklós unitárius 
esperes áldotta meg a zászlót.

Az egyházfők után Sipócz Jenő dr. pol
gármester tűzte a lobogóra a székesfőváros 
szalagját.

Az egyes törvényhatóságok képviselői 
helyezték el ezután a zászlón az illető tör
vényhatóság szalagját.

HARANQSZO.

Ezután Urmánczy Nándor mondotta el 
ünnepi beszédét.

Urmánczynak szavai közben a négy 
szoborról lehullott a lepel. Az első, Nyugat- 
Magyarország Sidló Ferenc műve. A máso
dik Felső-Magyarország szimbóluma, ezt 
Stróbl Zsigmond készítette. A harmadik 
szobor Pásztor János műve. Csaba vezér 
széttöri Erdély bilincseit. A negyedik szo
bor, amelyet Szenígyörgyi István alkotott, 
Dél-Magyarországot ábrázolja.

Megindult hangon adta át Urmánczy a 
négy szobrot Budapest fővárosának. Sipőcz 
Jenő dr. polgármester rövid beszéddel vette 
át a szobrokat.

Miért ment Apponyi Párisba. A Nép
szövetségi Társaságoknak most Parisban 
tartandó konferenciáján a Magyar Külügyi 
Társaság is részt vesz Ez az első alka
lom, hogy Magyarország, habár csak köz
vetve és társadalmi utón, felszólalhat a 
népek tanácsában. Apponyi Albert gróf,* a 
Külügyi Társaság elnöke a párisi útról úgy 
nyilatkozott, hogy a párisi konferencia 
tisztán társadalmi jellegű, nem politikai 
szinezetü misszió. — A nemzetközi társa
dalom mozdult meg ugyanis avégből, hogy 
a népszövetség eszméjét propagálja és 
nekünk örömmel kell üdvözölni a részt- 
vevés lehetőségét. A mostani konferencián 
barátságos eszmecsere utján haladva idővel 
sok olyan kérdésben megértjük egymást, 
ami most még mély szakadékot alkot kö
zöttünk.

A dévényi emlék. A dévényi millenáris 
emlékművet lerombolták. Szűkszavú, rövid 
távirat ad erről hírt, amely a szívünkbe 
markol, mint minden arcuicsapás, amely 
ragyogó ezeréves históriánkban gyökerező 
jogos nemzeti önérzetünknek szán Csonka- 
Magyarország közvetetlen szomszédsága. 
„Ismeretlen tettesek“ robbantották föl a 
szobrot: mondja a hír. Ismerjük, tudjuk 
azokat az ismeretlen tetteseket, akiknek 
keblében nem dagadhat tiszta és büszke 
nemzeti öntudat, — amire joga van minden 
még oly maroknyi népnek is, — mert ezt 
az önérzetet csak az nem tiszteli, akinek 
— magának nincs ilyen lelkemélyén őrzött 
kincse.

Magyarország Területi Épségének  
Védelmi Ligája és a Nyugatmagyaror
szági Liga január 12-én megtartott tilta
kozó nagygyűlésén, amelyen résztvettek az 
összes budapesti társadalmi egyesületek, 
egyhangúlag a következő határozati javas
latot hozta m eg:

Magyarország Területi Épségének Vé
delmi Ligája és a Nyugatmagyarországi 
Liga együttes nagygyűlése újból tiltakozik 
a ránk erőszakolt trianoni béke és a bé
keszerződésnek különösen azon rendelke
zése ellen, mely Nyugatmagyarországol 
Ausztriának ítéli oda.

A nagygyűlés különösen visszautasítja 
azt a jogi fölfogást, amely a nagykövetek 
tanácsának legutóbbi jegyzékében jutott 
kifejezésre s amely szerint a Magyarország
tól elszakítandó és Ausztriához csatolandó 
nyugatmagyarországi terület fölött, mint 
valami élettelen és jogtalan t^rgy fölött 
történik rendelkezés.

Ennélfogva a nagygyűlés kijelenti, hogy 
Nyugatmagyarország sorsáról a független 
szuverén Magyarország és a magyar nemzet 
akarata ellenére nem dönthet senki és 
Magyarország nem volna méltó a fennma
radásra, ha ma, amidőn ismét a királyság 
alapján álló államalakulattá vált, terüle

29.

téből akárcsak egy talpalatnyi földet is 
átengedne idegen államnak

A délszláv régens beszéde az alkot
m ányod  gyűlésen. Sándor régensherceg 
az ünnepiesen megnyitott alkotmányozó 
gyűlésen beszédében többek között a kö
vetkezőket mondotta: Meg vagyok győződve, 
hogy az alkotmány kidolgozásáról való 
eszmecserében önök csak a haza javát 
fogják szemük előtt tartani és egv pillanatra 
sem felejtik cl, mennyit szenvedett és tűrt 
népünk. x

A régens ezután az igazságosságról 
beszélt, melyet gyakorolni kell minden 
felekezettel szemben, igazság a nagyokkal 
és a kicsinyekkel, az erősekkel és gyen
gékkel szemben, igazság még azokkal szem
ben is, akik noha — úgymond — nem 
viselik nevünket, nem a mi fajunkhoz tar
toznak, mégis a mi polgártársaink.

Végül arról szólott, hogy különösen a 
gazdasági rendben kell uralkodnia az 
igazságosságnak, mert csakis ezen az áron 
lehet az emberi civilizációt megóvni azoktól 
az időszakos megrázkódtatásoktól, melyek 
egészen napjainkig megnyilvánultak.

A francia kormányválság. Franciaor
szág mintha szükiben lenne nagy értéket 
jelentő politikusoknak. Minden kormány- 
válság után már évek óta mindig ugyan
azok a nevek vannak a felszínen, de ez 
még hagyján, csakhogy ezeket a neveket 
sem a közbizalom tolja az előtérbe, hanem 
az a zavar, amely a francia politikai körö
ket erőlteti, mikor államférfiul a legjavából 
valót kellene találniok. Clemenceau minisz
terelnökké történt kinevezése óta a fran
ciáknak a mostaninál súlyosabb kormány- 
válságot nem kellett megoldaniok. Akkor 
a háború, most a győzelem forog kockán.

EGYHÁZ I...ÉLET.
Az érdeklődőknek szives tudomására 

hozzuk, hogy a kiadóhivatal r/ i  évi 
előfizetéseket is készséggel elfogad és 
elszámol.

Olvasóinkhoz. Bizalommal kérjük ol
vasóinkat, ismertessék, terjesszék lapunkat 
hitrokonaik között: hadd csendüljön meg 
a Harangszó ébresztő, hiterősítö hangja 
minél több szívben és házban e hitetlen 
s épen ezért szerencsétlen hazában. Nem 
elég ma a templomi igehirdetés. Az Írott 
betűnek is be kell állnia a nagy aratásba. 
Lapunk köré egyházunk legkiválóbb mun
kásainak jórésze tömörül, akiket hitünk és 
hazánk szeretete hajt munkára s akik méltó 
táplálékot igyekeznek nyújtani a lelkeknek.

Ne elégedjék meg tehát senki azzal, 
hogy ő maga olvassa a Harangszót, hanem 
legyen azon, hogy mások is megismerjék 
és megszerezzék.

Fontos dolog, hogy egymás munkájáról, 
öröméről, bajáról is tudomást szerezzünk 
s egymás hitén és példáján felbuzduljunk : 
azért ne sajnáljon senki híreket küldeni.

Keressék fel a hitrokonok hirdetésekkel 
is kiadóhivatalunkat. Olvasóink pedig a 
hirdetéseink kapcsán tett megrendeléseknél 

■hivatkozzanak lapunkra.
Új munkatárs. Hamvas József gimná

ziumi tanar, az országosan ismert jeles iró 
lapunk munkatársai közé lépett.

Halálozások. Schuh Ágoston ny. mosoni 
esperes, gálosi lelkész, a Ferenc József 
rend lovagja 97 éves korában január 11-én
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elhalt. 56 évig volt gyülekezetének hűséges 
lelkipásztora, 13 éve, hogy nyugalomba 
vonult. Január 13-án temették el nagy rész
vét mellett.

D r. F iliczky  M ik sa  ügyvéd, a kismartoni 
gyülekezet felügyelője is életének 50-ik 
evében elhunyt Folyó hó 9-én temették 
el nagy részvét mellett Béke hamvaira!

Sántha Károly üdvözlése. A soproni 
Frankenburg-Irodalmi-Kör elnöke, dr.Óstőr 
József, Sántha Károlyt, mint olyan dunán
túli magyar költőt, akinek vallásos és 
hazfias költészete egyházának határain 
kívül is messze földön érezteti üdvös ha
tását, jubileuma alkalmából igen meleg 
elismerő levélben üdvözölte a soproni 
irodalmi és művészeti kör nevében. Az 
agg költő pedig, ki a gimnázium V. osz
tályát Lehr Vilmos, Kolbenbeyer Albert, 
Galamb József, Csukássi József stb. társa
ságában Sopronban végezte, ezt a kitünte
tést hálás hangú levélben köszönte meg.

A „Keresztyén Család" és a „Harang
szó“. Czeglédy Sándor győri ref. esperes 
és Csokonai Vitéz Mihály hírlapíró szer
kesztésében „Keresztyén Család“ néven új 
vallásos, néplap indult meg.

Az első számban ezeket a sorokat ol
vashatjuk : „Mikor Isten segedelmével első 
számunkkal a nyilvánosság elé lépünk, 
meleg és munkatársi üdvözletét kell kül
denünk a Harangszónak, melynek sok-sok 
ezer példánya egy évtizeden keresztül olyan 
nagy szolgálatot tett az evangéliumi szabad
ság szent ügyének az evangélikus egyház 
hívei között. Ki akarjuk jelenteni, hogy 
azokat a helyeket, amelyeket a Harangszó 
becsületes munkával, buzgó és áldozatkész 
szívvel elfoglalt, nem akarjuk megostro
molni. Még mindig elég nagy tér van — 
fájdalom — a számunkra, ahol érvényesül
hetünk, ha bennünk is van komoly erkölcsi 
érték, aminő ott sugárzik a Harangszó 
gondosan szerkesztett hasábjain.“

Új laptársunkat mi is szíves szeretettel 
üdvözöljük. Nem üzleti vállalkozásról van 
szó sem nála, sem nálunk, hanem komoly 
hit- és nemzetépító szándékról s így köz
tünk csak abban lehet verseny, hogy 
mindegyikünk minél többet tegyen az 
evangéliom és a magyarság szolgálatában. 
A két lap szerkesztőségét régi nemes, 
egymást becsülő barátság fűzi össze s a 
„Keresztyén Család“ első száma mutatja, 
hogy az új lapban is meg lesz az a ko
moly erkölcsi érték, amelyet szerkesztősége 
a mi lapunknál lát és készséggel elismer. 
Új laptársunk munkájára Isten áldását 
kívánjuk, mert abból áldás háramlik pro
testáns egyházainkra és hazánkra.

A „Keresztyén Család“ kéthetenként 
jelenik meg Győrött s előfizetési ára: 78 
korona.

Répcelakon f. hó 9-én avatta fel Kapi 
Béla püspök a gyülekezetnek Szalay Sándor 
és neje, Szarka Eszter egyháztag által aján
dékozott harangot. Az avatás lélekemelő 
ünnepélyességgel ment végbe. Zongor Béla 
esperes oltári funkciója után, Kapi Béla 
püspök mondotta el avató beszédét, mi
közben megszólalt az új harang. A templo
mot zsúfolásig megtöltött, közel és távolról 
összesereglett hívek bizonyára sokáig fog
ják érezni a lelkükön a felemelő percek 
hatását. Az ünnepély végeztével offertórium 
volt, amely 3621 K-t eredményezett a gyü
lekezet orgonasip alapja javára.

Az avatást megelőző estén Luther-szö- 
vetségi ünnep volt a templomban. Tarján 
István helyi lelkész oltári imája után Kapi

Béla püspök a szövetség jelentőségét ki
emelő előadást tartott. Utána Nitschinger J. 
csánigi tanító művészi orgonajátékkal gyö
nyörködtette a hallgatóságot, majd Szabó 
Ida szavalta e l : Sántha Károly Szeretet 
című költeményét nagy hatással. Puskás 
Jenő s. lelkész imája után közének zárta 
be a szépen sikerült ünnepélyt. Az offer
tórium 800 K-t eredményezett a Luther- 
Szövetség javára.

A répcelak i g y ü lek e ze t 1920. évi arany
könyvében még a következők örökítették 
meg a nevüket: Szentmártoni Radó Lajos, 
a gyülekezet nagyérdemű, hitbuzgó felügye
lője, Istenben boldogult éd«s anyjának özv. 
Szentmártoni Radó Kálmánná szül. saági 
Horváth Etelnek emlékezetét megörökítendő 
a Répcelak—Csánigi egyesült ev. gyüleke
zet egyházfenntartási alapjára 5000 (ötezer) 
koronát adományozott. A fenti célra 400 
(négyszáz) koronát adományozott Hajmási 
Dániel répcelaki ev. ref. vallásu testvérünk, 
ki adományával elhunyt leánya, Gáncs 
Sándorné szül. Hajmási Ida emlékezetének 
áldozott kegyelettel.

A répcelaki templomban az egyik ád
venti vasárnapon vallásos délutánt rende
zett a gyülekezet ifjúsága, mely alkalommal 
a lelkész imát mondott és szabad előadást 
tartott, Sohár Rozália solóéneke, Szabó Ida, 
Mészáros Eszter, Varga Karolina és Lukács 
Irén szavalatai egészítették ki az ünnepély 
műsorát. Az ünnepély alkalmával megem
lékezett a gyülekezet a nagy egyházi ének
költő, Sántha Károly jubileumáról.

Boba. Kovács Jánosné Margit leányának 
Nagy Károllyal f. hó 11-én tartott esküvője 
alkalmából a gyülekezet harangalap javára 
100 koronát, a Luther-Szövetség céljaira 
50 koronát adományozott*

A pórládonyi evang.' népiskola növen
dékei a balatonalmádi és balatonszabadi 
gyermekszanatóriumok felállítására 506 K-t 
gyűjtöttek.

Felpécz. A hadifoglyok hazaszállítására 
karácsony este gyűjtöttek: Dukkon József, 
Pillán József, Zsolnay Dezső, Falaky Lina, 
Pillán Mariska, Gurbán Mariska és Bogárdy 
Mariska 222 koronát, mely összeget ren
deltetési helyére juttattuk.

A pápai evangélikus egyház Vizke- 
reszt napján tartotta évmegnyító közgyű
lését Gyurátz Ferenc ny. püspök és Kiss 
István pénzügyi bizottsági elnök elnöklete 
alatt. Gyurátz püspök a gyűlést nagysza
bású beszéddel vezette be. Rámutatott 
megcsonkított hazánk szomorú sorsára s 
az evangélikus egyház kockázatos helyze
tére, amelynek Sopron esetleges elcsatolá- 
sával mind a három főiskolája megszűnik, 
ostorozta az emberek romlottságát, amely 
különösen a Mammon, a pénz imádásában 
jut kifejezésre. Ebben a sötét, sivár hely
zetben csak a vallás nyújthat vigaszt s a 
hazaszeretet reményt. Ezeket kell a hiva
tottaknak ápolni, hogy az erkölcsi züllés 
megállítható legyen s a haza sorsa jobbra 
forduljon az integritás visszaállításával. Az 
ősz püspök prófétai szavai mély benyomást 
tettek a jelenvoltakra s elhatározták, hogy 
a jelen időket hűen jellemző gyönyörű 
beszédet egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
iktatják. — A napirend során köszönettel 
vették tudomásul, hogy Kapi Béla püspök 
az ev. egyházak felsegítésére érkezett ame
rikai segélyből a pápai egyháznak 10,000 
koronát juttatott, amelyből a lelkészlakon 
szükségessé vált átalakítást fogják végez
tetni ; ugyancsak köszönettel vették tudo
másul; hogy a Pápán megtelepedett Pong-

rácz Ernő földbirtokos 2000 koronát aján
dékozott az egyháznak diakonissza-alapra 
és további támogatását helyezte kilátásba. 
Gyurátz püspök indítványára kimondották, 
hogy a háború folyamán elrekvirált máso
dik harang helyébe újat állítanak be s a 
gyűjtést a helyszínén nyomban megkez
dették. Megállapították a gyülekezet adózó 
tagjainak névsorát £ köszönetét szavaztak 
a gyülekezeti nő- és leányegyletnek a 
püspöklátogatás alkalmából rendezett sze- 
retetvendégségért. Több apróbb ügy elin
tézése után a szépen látogatott és nagy 
érdeklődés közben lefolyt gyűlés Gyurátz 
püspök belsőséges imájával ért véget.

A tárnokréti gyülekezet hívei az 
1920-ik évben adakoztak összesen 10,400 
korona 05 fill. Adakozott 43 család, az 
offertóriumokon kívül nem adakozott 51 
család. Fenti összegből templomi alapítvány 
4000 K, gyámintézeti 170 K, nőegyleti 690 
K, Luther-szövetségi 400 K, harangalapra 
3658 K, orgonaalapra 124 K, gyámintézeti 
adomány 152-10 K, nőegyleti 268 K, vesz
prémi gyülekezetnek, szegény theológusok- 
nak, Harangszó terjesztésére, hadifoglyok 
hazahozatalára, hősök emléktáblájára, 
Sántha Károly jubileumára, vakok szom
bathelyi intézetének összesen 937 95 kor. 
A gyülekezetben a különböző célú alapít
ványok száma 139, összege 18,571-59 K. 
A kicsiny, nagy terhekkel küzdő gyülekezet 
búzgóságát a számok dicsérik.

A szilsárkányi evang. ifjúság január 
1-én és 2-án szavalatokkal egybekötött 
szinielőadást tartott. A szereplők voltak: 
Kiss Irén, Horváth Erzsi, Lukácsi Lajos, 
Berta Lajos, Horváth Eszter, Kiss Bálint, 
Berta Gábor, Bödő Bálint, Nagy Sándor, 
Varga Lajos, Németh Lajos, Varga Irma, 
Gősy Mariska, Nagy Erzsi és Simon Sán
dor. Az előadás a szép erkölcsi sikeren 
felül 6136 koronát jövödelmezett a harang
alapra.

Nemeskoltai ág. hitv. evang. gyüle
kezetnek Tóth Gábor és neje Rodler 
Juliánná dömötöri lakosok elhunyt Vilma 
leányuk emlékére 1000 kor. névértékű ha- 
dikölcsönt, és a gyülekezet szabad rendel
kezésére 1000 kor. készpénzt adományoz
tak, melynek fele kamatja 2fa részben a 
lelkész, V» részben a kántor fizetésének 
javítására fordítandó. Mesterházy Sándorné 
sorki-kisfaludi lakos végrendeletileg 400 
koronát hagyományozott a gyülekezetnek. 
Dr< Rásó Béla vasvári ügyvéd, gyülekezeti 
felügyelő 110 koronát adott át a lelkésznek 
illetve a gyülekezetnek oly célból, hogy a 
gyümölcsös, drót kerítéssel látandó el.

Kemenesszentmárton. Somlyai Ist
vánná szül. Árvái Mária nagysímonyi lakos 
a kemenesszentmártoni evang. leányegyház
községnek, (melynek kebelében növekedett,) 
tanítói lakás iskola alapja javára- 110 kor. 
adományozott.

Az ostffyasszonyfai gyülekezetben 
adakoztak a templom részére gyertyákat 
Giczi Ida 24, özv. Varga Józsefné 12, Bo
rosa Róza 12 szálat. Harangokra: Szabó 
Ferenc és neje Joos Rozália 100—100 K, 
Peöcz István 1000 K, özv. Nagy Lajosné 
200 K, Szakács Juliska, Szakács Erzsiké, 
Szakács .Róza férj. Kiss Károlyné 150—150 
kor. Örökalapítványt tett Peőcz István 200 
koronával.

A rábabogyoszlói leány-gyülekezet
december hó 24-én a harangalap javára 
Fodor Lajos állami tanító vezetésével val
lásos estélyt tartott. Az estélyen Lórántffy 
Lajos tanító felolvasással, Hajnal Margit,
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Mészáros Irén és Lóránlffy Esztike szava
lattal szerepeltek. Az alkalmi imát Fodor 
Lajos tanító mondta, úgy szintén az iskolás 
gyermekek énekkarát is ő vezette. Az 
estély a szép erkölcsi sikeien kívül 460 
K-át jövedelmezett.

Karácsonyi ajándékok Vőnöckön.
Nagy Lidia a leányegyesületnek 10—10, 
Ivánka Zsófi 6 koronát, Rosenbergerné 
Domokos Teréz 4 szál oltári gyertyát, ér
téke 350 K, Németh Istvánné harangra és 
oltárra 10 — 10 K, Kiss Ernő konfirm. em
lékekre és egyház fentartási alapra 400 K, 
Benkő Gyula és felesége új harangra 150 
K, Benkő Mari orgonára 50 K, özv. Papp

józsefné gyertyákra 20 K, Szabó János és 
elesége új harangra és oltárra 50 K, Csa

tári Róza 10, Töke Erzsébet 20, Papp Ida 
20, Rosenbergné Domokos T. 20 K a leány
egyesületnek, karácsony esti vallásos esté
lyen offort. 498’40 K, mely a soproni diák
otthonnak küldetett el, özv. Szuh Józsefné 
elhunyt férje emlékére harangra 100 K, 
Ritzinger György elhunyt fia emlékére tett 
alapítványa gyarapítására 50 K, Németh 
János és felesége elhunyt János fia emlé
kére fentart. alapra 200 K, Szuh István és 
neje harangra 26 K, Kovács Sándor Ame
rikából gyűl. fentartási alapra 1500 K, 
Harangszó terjesztésére: Német Józsefné 
Wagner Etel 20, Vargyasi Ferencné 10, 
Benkő Károly 20 K. November 21-én a 
leányegyesület igen sikerült Sántha-ünne- 
pélyt tartott, valamint karácsony első nap
ján este a templomban felolvasással, sza
valásokkal s magánénekekkel igen szép 
vallásos ünnepélyt rendezett, az offertórium 
ez alkalommal a soproni szegény tanulókat 
segélyző „Diák Otthonié lett.

H Í R E K .
A pénzkicserélés Hegedűs Lóránt 

pénzügyminiszter nyilatkozata szerint, alig 
lesz meg május előtt, mivel ezidőszerint 
csak az 5000-es, 1000-es és százas állam
jegyek állanak kellő mennyiségben rendel
kezésre. A levonás legföljebb öt százalék 
lesz, ami a fölmerült költségek fedezésére 
szolgál. /

A hadifoglyok bejelentése. Fölkérnek 
mindenkit, akinek Oroszországban, Tur- 
kesztánban, vagy Szibériában tiszt, hadap
ród, vagy önkéntes hozzátartozója van, 
hogy az illető címét és nevét a külügymi
nisztérium hadifogoly-osztályával (Buda
pest, 1., Dísztér 2. sz.) levelezőlapon 
közölje.

Bécsben halálbüntetést követelnek 
a lánckereskedőkre. Mayr dr. szövetségi 
kancellár elnöklésével ankéntet tartottak a 
munkásság képviselőinek bevonásával az 
árúuzsora letöréséről. Az osztrák munkás
ság követeli a halálbüntetés behozatalát 
az árdrágítókra.

Enyhe tél. A mostani rendellenes idő
járás folytán a gyümölcsfák egyrészének 
rügyei erősen duzzadni kezdenek. Félő, 
hogyha az időjárás ilyen enyhe marad, a 
gyümölcsfák rügyezni kezdenek és később 
a hidegebb idő beálltával elfagynak. A 
földmivelésügyi minisztérium felhívja a 
gazdák figyelmét arra, "hogy ajánlatos a 
hernyózást már most elvégezni, mert a 
hernyók a mostani melegebb időjárás 
folytán előbb kelnek ki és akkor igen nagy 
kárt tehetnek a gyümölcsösökben.

A háború alatt kibocsátott állam
papírok nosztrifikálása. A budapesti 
Közlöny december 30 -iki számában jelentek 
meg azok a rendeletek, amelyek a háború 
előtt, valamint a háború alatt kibocsátott 
magyar államadóssági címleteknek jegyzék
bevételéről és megjelöléséről szólnak. A 
háború előtt kibocsátott államadóssági 
címletek (koronajáradék, aranyjáradék, stb.) 
megjelölése a 9930—920. M. E. számú 
rendelet értelmében 1921. január 1-én 
kezdetét vette. A címleteket azok tulajdo
nosa vagy őrzője, legkésőbb 1921. február
15-ig köteles a szelvényiwel együtt vala
mely állami pénztárnál (adóhivatalnál) 
megjelölés céljából bemutatni. Ez a meg
jelölés költségmentesen történik és sem
miféle igazoláshoz nincs kötve. A háború 
alatt kibocsátott magyar államadóssági 
címletek (hadikölcsönök) nosztrifikálásának 
előkészítése a 9390—1920. M. E. számú 
rendelet értelmébnn 1921. január hónap 
15-én veszi kezdetét és az ily címletek 
tulajdonosa a rendeletben megszabott fel
tételek igazolása mellett 1921. február 
-hónap végéig kérheti a címletek megjelö
lését. A megjelölést a Pénzintézeti Központ 
vagy az Országos Központi Hitelszövetke
zet által kijelölt pénzintézetek és hitelszö
vetkezetek közvetítik, amelyeknél a beje
lentéshez szükséges nyomtatványok díj
mentesen rendelkezésre állanak és ugyanott 
mindenki felvilágosítást nyerhet a rende
letben foglaltak végrehajtása tekintetében. 
A háborús címletek megjelöléséért minden 
száz korona névérték után 50 fillért, vagyis 
a névérték fél százalékát kell költségtérítés 
fejében befizetni.

Herczeg Ferenc hetilapjának, az Uj Időknek, uj 
száma: Burányi Miklós érdekfeszítő uj regényén, a 
Meater-en és a Cinege II. című kacagtató vidám re
gényen kívül közli Ptjkár Gyula nagy történelmi el
beszélését, I.yka Károly művészeti cikkét, Ligethy 
Béla versét és közöl ezeken kívül számos aktuális 
vonatkozású cikket, képet, arcképet. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 60 korona. Mutatvány
számot ingyen küld a kiadóhivatal, Andrássy-ut 16.

Rövid hírek. A bo'.vsevikok tavaszra 
nagy offenzivát terveznek — Ausztriában 
előbb a vasutasok, most a postások ztráj- 
koltak. — Budapesten egy orvosi látogatás 
nappal 100 K. — Amerika minden való- 
szinüség szerint kilép a legfelsőbb tanács
ból. — A bolgár király eljegyezte Mária 
román királyi herecegnőt. — A csehek 
erős propagandát fejtenek ki Amerikában 
Magyarország ellen. — A vasmegyei né
metek és horvátok 30 tagú küldöttsége 
jelent meg a miniszterelnöknél és tiltakozott 
Nyugatmagyarország elszakítása ellen. — 
Nyugatmagyarország területén 1920. folya
mán 300 ezer csempészeset fordult elő.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó„ fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Mayer K. és fel. 
Szentgotthárd 50, dr. Szonnevend Frigyesné 
20, Béres Eszter Berektompaháza 6, Török 
István 8, Somogyi Zsuzsa 4, Szomju M. 
Szekszárd 4, Kálmán Istvánné Túra 153, 
dr. Kneffel I. Budapest 14, Kajtár Lajosné 
Bpest 50, Takács L Répcelak 34, Kiss J. 
Czelldömölk 14, Falb Mária Győr 14, Sza- 
loky Rózsi Czelldömölk 7, Macsotay István 
Czelldömölk 20, Lenner Gusztávné Répce
lak 6, Thomay József Szeged 11, Erős Jó
zsefné, Alapi Sándorné Kisgeresd, Horváth 
Sándor Szany 10—10, Asbólh János Szom
bathely, Mesterházy Gyula Mesterháza,

Benczik Samu Felsőságh, Kótsch M Puszta
vám, Stiedl András Enying 14—14, Odor 
Sándor BorgátpuSzta 10, özv. Németh Jó
zsefné Kaposvár, dr. Farkas Elemér Szé
kesfehérvár, Margócsy István Ácsa 14—14, 
Torda Mihály Aszód 6, Sas Sándorné R.- 
palota, Rimár Jenő Bpest 10—10, Rákos- 
palotai előfizetők 30, Donner L. Töltéstava 
6, Donner Mária 20, Ments Ferenc Mende 
2, Hofbauer Pál Balatonalmádi 14, Zámolyi 
István Moson 6, Berke Lajosné Konet- 
puszta, Predl Emilia Nyíregyháza 14—14, 
Haas Gézáné Győr 30, Takáts József, Far
kas Kálmán 12—12, Gyömörey Sándor 20, 
Szente Sándorné Lpatona 10, Adorján 
Emma Zalaszentgrót 64, Szabó Ilonka Nyír
egyháza 14, Szabó Gyuláné Farád 30, 
Sághy János Veszprém, Hajnal L. Nagy- 
simonyi, Opp Ödönné Keszthely, Laucsek 
Jónásné Pécel 14—14, Kákay M. Pestszent- 
lőrinc 4, Gerencsér Sándorné Veszprém 1, 
Luthár A. Battyánd 50, Molnár Istvánné 
Kőszeg 25, Gyékényesről: vallásos est jö
vedelme 105, Horváth L. lelkész 20, Kovács 
Gy és Horváth Mihályné 2—2, Felsősza- 
konyból: Hidegh Jolánka 30, Hasza Irénke 
20, Baráth János, Boros János, Boros L. 
és Kálmán 10—10, Boros L. Hermán 12, 
Boros L., Bögöthy Ferenc 11 *30— 11 *30, 
Németh L. 40, özv. Hasza Istvánné, Baráth 
István 2—2, N. N. 140, Alsószakonyból: 
Varga Irénke 20, Skriba Sándor és Boros 
József 10—10 koronát.

Szerkesztői üzenetek.
H. K. Kfa. Legközelebb szóvátesazük lapunkba». 

— A. L. P. Teleki Pál gróf miniszterelnök reformé 
tus. Hegedűs Lóránt és nagyatádi Szabó István szin 
tén. Gratz Gusztáv evangélikus lelkésznek a Ha. 
Pékár Gyula vallás és közoktatási államtitkár szintén 
evangélikus. — Előfizető. Egyetemes felügyelőnk 
megszállott területen lakik. Az egyetemes gyűlés 
felhívta, hogy ott marad-e, vagy átjön Csonkama 
gyarországra. Ha ott marad, új felügyelőt kell vá
lasztani — Béké i Nem közölhető. — Magyar hazáin. 
Gyönge. — Vát. Az első lelkész, a második theol. 
tanár, a harmadik fiatal tanító. — B. J. Mindakettő 
keresztyén. Lipp katholikus, Lackner evang. vallásu. 
Előbb tisztviselők voltak. — Ilégl olvasó. Nagy meg
nyugvásunkra szolgál, hogy az új előfizetők is meg
szerették lapunkat. Hálás köszönet a terjesztésért. 
Ez a legjobb bizonyítéka, hogy igazán szereti la
punkat és megérti ennek munkáját. — Alidul«. Levél 
megy. — Szegény magyar hazánk. Jó érzésről tanús
kodik, de kidolgozása gyönge. — If. P. P f. Az Is
mertetést szívesen közöljük. A kilátásba helyezett 
találkozásnak igen örülök. Ha ugyan a változott vi
szonyok meg nem akadályozzák. — F.lőfl/ető Vnlka- 
pordány. Nincs hátralékban. — H. L. Gyékényes. 
1920-ra rendben. S zív . üdv. — N. Gy. Szekszárd. 
Leveledet várom. Szív. üdv. — T. S. Beled. Köszö
nettel kézhez vettük. — T. K. FeUőazakony. Köszö
net a fáradozásért. A jó szakonyiak így is vezetnek. 
Remélhetőleg a régiek is újból visszatérnek. Szív. 
üdv. — D. 1. Orosháza. Nem tudjuk mit ért a .csa
lád szabálytalan alapítása“ alatt ? a sok gyermeket. 
Ha igen, nagyon téved. Amint időnk engedi a fel
vetett kérdést egy rövid cikk keretén belül tárgyalni 
fogjuk. — H. L Icaád Igen. — T. L. Szárazd. Rend
ben. Kérjük szépen az iró asztalfiókjában elrejtett 
cikkeket. S z ív . üdv.

M eghivó.
A szakonyi evang. dalárda 1921. évi 

január hó 30-án saját pénztára javára mű
sorral kezdődő zártkörű t áncmul at s ágot  
rendez. Belépődíj: személyjegy 25 korona, 
családjegy 50 korona. Felülfizetéseket há
lásan fogad és a „Harangszó“-ban nyugtáz 
az egyesület. Kezdete este 6 órakor.

M Ű S O R :
1. Németh J .: a) A kanyargó Répce 

partján, b) Ezerével terem . . .  Énekli a
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dalárda. 2. Szemere M .: Agglegénység. 
Szavalja : Hasza Lajos. 3. Révfi G .: Kokas 
nóta. Tréfás kar. Énekli a dalárda. 4 Le
ánykérés előtt. Monológ. Előadja: Gaál 
József. 5. Sarudi: a) Hallgassátok meg 
magyaraim, b) Elment az én uram, c) Gúny
dal a német táncról. Énekli a dalárda.

C s i t e  K á r o l y  „Piros alma“
című háromfelvonásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészültek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ö p ,  körmendi evang. 
tanító s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.

A sárszentlőrinczi (Tolna m.) ág. h.
evang. egyházközség megüresedett lelkészi 
állására pályázatot hirdet. A pályázatok 
f. évi február hó 10-éig a főesperesi hiva
talhoz Paks (Tolna m ) küldendők be. 

Paks, 1921. január 15.
Horváth Sándor

1—2 főesperos.

K i tud róla?
Özv. Papp Sámuelné nagysimonyi lakos 

szeretettel kéri a Harangszó olvasó közön
ségét, hogy ha valaki volna, aki román 
fogságban sínylődő fiáról, Papp Samuról 
tudomással birna, keresse őt fel soraival. 
Papp Samu legutoljára Sipota Jassi fogoly
táborban volt. 1—3

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/Ves 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint őrlött

k ő s ó t .

LIPP és  LACKNER
kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

SüroOnycím: L a c k n e r ,  SzentflOtltM

KÖRMEND.

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóróit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszo'gálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 11
Számtalan elismerő bizonyítvány.

LIPP és LACKNER kereskedelmi üzlete SZENTGOTTHÁRD.
lllrilltMlimitimimntllTinroilMnlHmflIllllHimamilimiimillllllllliaailMIIMIMIIIMIMMMIMIMMailllllllllMlliailMlMlMlilMiiliMiiiiiiiiiiMHiiMiHMHtitMMItlMIIMMMIHIMIIIHtlMIMIIMIIM

V étel. ^  E ladás. K ép v ise le t. ^  K ö zv etítés .
E xport. ^  Import.

M. kir. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Giró-számla az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent-Gotthárdi Takarékpénztár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám : 10. Táviratcím : Lackner, Szentgotthárdi

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

Foglalkozunk különösen: elsőrangú raffinált galiciai petroleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály és 
kockacukor, őrlött kősó, külföldi gyufa, lugkő és gyarmatáruk nagybani behozatalával.

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot,
%

tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és áltálában mindenféle szabadforgalmi terményt.
Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari

gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.
Jól és tisztán kezelt urodalmi borok nagybani vétele és eladása.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő
szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! 4■ ' ■ _■

Nyomatott WellíECb Béla viiJamözetnü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Fala ló s  •c«rk«*ztd  
t i  k ia dó :

SZALAY MIHÁLY.
T i n u i r k H t M :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á n p a to n á r a  
(V aazpróm m ogya), aldfl- 
x a té il d ijak , raklanr.áclók 
a HARANGSZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V uavárm agya) k ltldandók

Elóflza téa t a l fo g ad  
m ln d an  av a n g .  la lk é iz  t* 

tan í tó .
M ag ja lan lk  m ln d an  v a ié r  

nap .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z a rk aa z tl é s  a  k ia d á s é r t  
f a la id é :

C Z I P O T T  G É ZA
S Z E N T O O T T H Á R D

(V asvérm agya .)
A „ H a ra n g s z ó "  a ló f lz a té ll 
é r a  a g é sz  é v r a : L u th ar- 
S zö v e tsó g l ta g o k n a k  cím - 
s z a la g o s  kü 'd*s«e l 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S zö v e tség l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó "  t e r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldányo- 

k a t küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ HI VAT AL OS  L AP J A.

A  k o c s m a .
Irta: Fábián Imre.

Már évek óta hantok alatt pihen 
az aggastyán, aki egyszer népünknek 
az igazi legfőbb jót kereső ifjúságá
hoz egy kérdéssel fordult. A kérdés 
az volt: mit gondolnak, az ősz Sám
son mért tudta a pogányok templo
mát tartó hatalmas főoszlopot eldön
teni s így az egész épületet romba- 
dönteni ? A válasz kézenfekvő volt : 
azért, mert Sámson ekkorra már új
ból az Űrhöz tért, bűneit megbánva, 
az Űr megsokasította erejét. Ez az 
aró birkózott a hatalmas oszlop
pal. Az ősz aggastyán mosolyogva 
fejét rázta. Igaz, mind igaz, az Úr 
ereje nélkül akkora osztoppal mit se 
lehetett volna, de az Úr se adott 
volna megbízást Sámsonnak az osz
lop ledöntésére, ha az az oszlop 
egészséges lett volna. Ámde az az 
oszlop szű-ette volt. Nagy volt, ha
talmas volt, de szú-rágások őrlőtték 
meg annak belsejét. Ezért nem tudott 
szembeszállani Sámson erejével. Ti 
magyar ifjak, folytatta azután tovább 
a kedves öreg űr, vagytok a magyar 
haza oszlopai; míg erősek vagytok: 
népünk, hazánk pillérei; ha szú-ették 
lesztek, akkor pedig népünk, hazánk 
sírásói lesztek. Sajnos, mondotta, 
nem is egy, hanem négy veszedelmes 
szú-rágást látok a magyar ifjúság élet
fáján, amely korhasztja, őrli, emészti 
azt s ez a négy veszedelmes szú négy 
k betű a mi szép magyar nyelvünkön: 
kocsma, kártya, kéj, kényelem.

Mintha régi költőnk, Berzsenyi 
szólt volna szavai által hozzánk : 
»Romlásnak indult hajdan erős ma
g y ar... Nézd a kevély tölgy, melyet 
az éjszaki szélvész le nem dönt, 
benne termő férgek erős gyökerit 
megőrlik s egy gyenge széltől/fóldre 
téríttetik. . .  így minden ország tá

masza, talpköve a tiszta erkölcs, mely 
ha megvész, Róma ledől s rabigába 
görbéd 1«

így beszéltek ők s az élet így iga
zolta szavaik igazságát. Magyarország 
ledőlt! Ledöntötte négy k, négy ször
nyű féreg:

/kocsma az első k. Ez a név fo
galommá lett népünk életében és 
költészetében. A költészet, festészet 
eszményítette, a közfelfogás pedig 
mint nélkülözhetetlen intézményt állí
totta be a magyar kocsmát. A kocsma 
népünk életében csakugyan fontos 
tényezővé lett. Szokásokat, szinte er
kölcsöket nevelt, amelyek hasznot 
nagyon keveset, veszedelmet annál 
többet hoztak. Igaz az is, hogy a 
márciusi ifjak a Pilvax kávéházból 
indultak el szabadságszerző űtjokra, 
hogy kávéházban, tehát a kocsmának 
bizonyos nemében született meg a 
nevezetes 12 pont, de az is bizonyos, 
hogy a márciusi ifjak nyomát vasta
gon befútta a hó, a későbbi nemze
dékek más utat törtek maguknak, mint 
amelyen eleik jártak.

Csak egyik bűne a kocsmának, 
hogy az alkoholizmus mérgét terjeszti 
s hogy az alkoholizmus számtalan 
családnak, gyermeknek, nőnek kezéből 
veszi ki a mindennapi kenyeret, hogy 
a pálinkáért fűtetlen szobában, ruhát
lan, mezítelen telel nagyon sok csa
lád. Fő bűne az a kocsmának, hogy 
borgőzt visz bele a kocsmaszobából 
a közélet irányításába, a tömegek 
életét ve 5k tanácstermeibe is. Bor
tól meg e részegedjetek, mert a 
borban L^ilkodás van! Magyar né
pünk életében lehetetlen ezt a bujál- 
kodást és dobzódást észre nem venni! 
A kocsma levegője termel vezetőket 
a falvaknak, sokszor az országnak 
is ! A kocsma sokszor az a mérték, 
amelyet annak megütnie kell, aki 
valamivé akar lenni 1 A falu bírája 
sokszori ha nem ott választódik, de

ott jelölődik a kocsmában, ott adja 
meg nem egy programmbeszédjét s 
ott intézik el a község közügyéit és 
birálják felül a hatóság intézkedéseit. 
A falu egyéb vezetőit, jegyzőt, tanítót, 
néha papot is ott jelölnek, választa
nak és bírálnak meg. Hogy a kép
viselők is sokszor onnét nőttek ki, 
nem is kell külön bizonyítani. Amel
lett az erkölcsi feslettségnek, züllés
nek a kocsma mindig melegágya volt. 
Ha a feslett testi életre másutt sehol 
se kínálkozna alkalom, a kocsma bizo
nyosan nyújt arra bőséges alkalmat.

A kocsma ellenlábasa a templom
nak, amit szép magyar nyelvünk 
szentegyháznak, Istenházának is ne
vez. Amit a templom tanít, a kocsma 
mindazt tagadja. Ha a templom az 
élő Isten köré, a kocsma az eleven 
Sátán köré gyűjti össze az embereket, 
ahol a kocsmák tanítanak, ott a tem
plomnak el kell némulnia.

Milyen vonzóereje van a kocsmá
nak népünkre?! Törvény tiltja 15 
éven aluli gyermekeknek a kocsma 
látogatását, de a szülők átlépik gyer
mekeikkel a törvényt, maguk viszik 
serdülő gyermekeiket a vigasság há
zába. A vonzó erőt növeli még az, 
hogy a szülők gyermekeiket rendesen 
valami különös, ünnepélyes alkalmak
kor viszik kocsmába. így a gyermek 
megszokja, hogy amint karácsonykor 
templomba, úgy minden nevezetesebb 
napon a kocsmába kell menni minde
neknek. «

Ez ellen azt szokták felhozni, hogy 
túlzott beállítása a dolgoknak. Túl
zásba nem kell vinni a dolgot és ak
kor nagyon szépen megfér a kocsma 
a templom tószomszédságában. A 
rendes ember a kocsmában is meg
marad jó keresztyénnek. Ezen a címen 
a kocsma sokszor a gyülekezeti életbe 
is belopja magát, néhol szinte gyüle
kezeti kocsmát állítanak fel, másutt 
meg az egyház által rendezett mula-
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tozások szinte napirenden vannak. 
Elfeledik ott, hogy egyik kezükkel ha 
tiszta búzát vetnek is, a másikkal 
közéje szórják mindjárt a konkolyt is. 
Meglehet ugyan, hogy a búza előbb 
kikel, mint a konkoly, de a konkoly 
biztosabban kel és biztosabban hoz 
gyümölcsöt, mint a tiszta búza! A 
kocsma és dáridó evangélizáló esz
közök nem lehetnek !

Berzsenyi Dániel búcsúztatója.
Irta: Payr Sándor.

A nagy költő sem kerülhette el 
sorsát. Neki is a régi időkben szo
kásos verses búcsúztatóval kellett el
indulni a minden halandók útján. Hor
váth József, a vései fiatal evang. 
lelkész Niklán 1836. február 26-án 
követte el ezt a merész dolgot, hogy 
szavakat adott a nemzet nagy éneke
sének ajkára s az ő nevében verses 
formában szólott a gyászolókhoz. 
Érezte a feladat nagyságát. Tudta, 
hogy mivel tartoznék vers dolgában 
is a nagy költő emlékének ; igyekezett 
is a lant idegeit tőle telhetöleg fel
hangolni és búcsúztatója jobb is az 
akkori ilyenféle Ízléstelen verseknél: 
de azért az eredmény, sajnos, mégis 
messze elmaradt a jó igyekezet 
mögött.

A búcsúztató, mely már csak a 
helyi és személyi vonatkozásoknál 
fogva is érdekes, a szerző eredeti 
kéziratában maradt fenn és Hérints

T Á R C A .
A második zsoltár.
Mért keltek föl a népek ellenünk?
A földnek egy hatalma sincs velünk. 
Tanácsülések másról sincsenek,
Csupán, hogy minket elveszítsenek.

De fennül az igazság és kacag:
Minden hazugság csak egy pillanat.
Csúffá teszem, ki engem meggyaláz.
És nem kel föl, kit kezem megaláz.

Csak hozzám, hozzám szegény szenvedők! 
Kit pajzsom elföd, meg nem győzik ők. 
Kit pajzsom véd, ez örök oltalom,
Azoké lesz az ország s hatalom.

Mit a hazugság mostan elszakaszt, 
Örökségül ti kapjátok meg azt.
Büntetni rájuk vesszőt emelek,
Széttöröm őket, mint a cserepet.

Vigyázzatok, ti hatalmas nagyok!
A megtérésre még időt hagyok.
Segítsetek a kínzott nemzeten,
Haragja lesz majd az én fegyverem 1

Hamvas József.

Lajos farádi esperes szívességéből 
került kezembe. Horváth vései lelkész 
ezt a halotti prédikációval együtt 
nyomtatásban is ki akarta adni. A 
szintén megkezdett, de félbenhagyott 
Előszóban ugyanis ezt mondja : »Mi
dőn halhatatlan költőnknek emléke
zetét ily gyenge és hirtelen készült 
munkával, amilyen ezen szent beszéd 
és búcsúztatás, megtisztelni kívánom : 
félnem kell, hogy az elhunytnak ér
demeihez és fényéhez méltatlan áldo
zatot hozok. Nem is egyéb birt arra, 
hogy munkámat sajtó alá bocsássam, 
mint a megszomorodott szívű özvegy
nek (Dukai Takács Zsuzsannának) 
szíves kívánsága, ki ez által is forrón 
szeretett férjének habár csekély em
léket állítani akar.<

A jó szándék azonban mégsem 
valósult meg. Sem a halotti beszéd, 
sem a búcsúztató nem jelent meg 
nyomtatásban. A halotti beszédnek a 
kézirata is elveszett. Csak a búcsúz
tató üres lapjára van ráírva irónnal 
a textus: Példabeszédek 3. r. 13 — 18. 
verse: Boldog ember, aki megnyeri 
a bölcseséget sat. Themája: Azon 
ígéretek, melyek vágynak a bölcs és 
tudós embereknek téve. S ezt a kö
vetkező felosztással tárgyalja: A tu
dománynak és bölcseségnek Ígérve 
van: 1. napoknak hosszúsága, 2 . 
gyönyörűségek útain járás, 3. gazdag
ságok és tisztesség, 4. örök boldogság.

A búcsúztató írója, Horváth József 
(Németh Pál esperes szíves közlése 
szerint) Beledben 1808-ban született 
Horváth Qyörgy tanító és Szalay

Téli délutánon. . .
Irta: Porkoláb István.

A Czuha völgyére lassan, lágyan 
hullott a hó, belepte egészen a he
gyek lábánál téli nyugalomban szen
dergő falut, mellette a címeres hom- 
loku kúriát egyformán fehérrel, mint 
a múlt mohája betakarja az emléke
ket reményszinü bársonyával.

Bent, a kúria ebédlőjében, csendes 
délutáni hangulat suttogott, a nagy
asszony a kályha melletti zsöllyében 
tilt és a hóesést nézte. Van valami 
a hó hullásában, amit szívesen néz
nek el azok, akiknek eltemetni való 
gondolataik vannak. A nagyasszony 
unokái, két sudártermetű leány, ami
lyenek csak a falusi kúriák melegé
ben fejlődnek megcsudálni való szé
pekké, odahúzódtak a nagyanyjuk 
mellé, vállára hajtották simogatáshoz 
szokott, szép fejüket és álmodozva 
hallgatták a muzsikáló csendet.

Erzsébet szülőktől. Iskoláit Sopronban 
és Bécsben végezte. Vésére, Somogyba 
1833-ban választották meg lelkésznek. 
Közkedveltségi fiatal pap, kiváló szó
nok s az úri körökben is ügyesen 
forgolódó férfiú volt. Különösen ha
lotti beszédei szereztek neki messze 
vidéken is nagy hírnevet. Székács 
megválasztásakor Pesteu 1835-ben 
Pecz Lipót, Pákh, Pékár, Qeduly, 
Sárkány, Edvi Illés és Haubner mel
lett a jegyzőkönyv szerint a vései 
Horváth is ott volt a jelöltek között. 
(Nagy papok 150. 1.) Mint kedvelt 
fiatal lelkész egy Véssey leány kezére 
pályázott, de csalódva csak nyolc 
évi várakozás után vette nőül 1841- 
ben Krebs Krisztinát, a szigetvári 
körorvos fiatal, szép és müveit leá
nyát. Igen korán, 14 havi boldog 
házasság után 35 éves korában 1843. 
január 2 -án halt el tüdőbajban nejé
nek és gyülekezetének nagy fájdal
mára. özvegye később Koch József 
kanizsai ügyvédhez ment férjhez s 
Péterfy Sándor tanítójuk buzgólkodá- 
sával ők alapították a kanizsai leány- 
gyülekezetet. A vései Horváth bátyja 
volt Horváth Dávid farádi lelkésznek 
s a búcsúztató így került a farádi 
levéltárba.

A búcsúztatót teljes szövegében 
közöltem az Irodalomtörténeti Közle
mények 1910. évfolyamában. Szilády 
Áron, a szerkesztő nagy örömmel 
fogadta. Az egész búcsusztató 32 
hatsoros versszakból áll. Helyszűke 
miatt itt csak néhány strófát mutatok 
be. Az első versszak ím ez:

Az első bál emlékei zsongtak szí
veikben s árnyas szempilláik mögül 
elő kéklő szemeikkel úgy tekintettek 
még az életbe, mint levelei közül az 
első szál tavaszi ibolya a fényes nap
sugárba. Arcukon öntudatlan vágy 
ült, minden leány közös vágya, mely 
sóhajban száll el néha a félig nyitott, 
életpiros ajkakról: »Úgy szeretnék 
boldog lenni I. . .  «

A nagyasszony gyengéd szeretettel 
cirógatta végig kissé már reszketős 
kezeivel hozzásimuló unokái folyé
kony arany színében elomló dús .haját 
és olyan hangon, mely nagyon ha
sonlít a régi zongorákéhoz, megkér
dezte:

— Úgye, a bálra gondoltok ?
Egy inkább megérzett, mint meg

hallott halk »igene volt a válasz.
— Igen — ismételgette a nagy

anya — az első bál,.  .
Pelkelt s a faliszekrényből kicsike, 

tulipánvirágos dobozt vett elő. A
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Hír, dicsőség, földön sok szívek bálványi, 
Varázsló erővel bírnak bájaitok,

Mint kéklő egünknek csillagragyogványi, 
Vezérlik léptünket fénylő sugáritok; 

Bölcsőnktől a sírig egy vagy más formában. 
Uralkodtok rajtunk élet pályájában.

Az élet nehéz küzdelem — fejte
geti tovább — kevés örömöt ád s 
ez is mulékony. »Annak, ki szárnyain 
repült szerencsének, Koporsójánál 
zeng bűs halotti ének... Nem ment 
meg a sírtól hírünk, dicsőségünk, 
Nem, kedveseinknek áradó könnyei... 
De azért, ki híven futá itt pályáját, 
Ki a hír s dicsőség ösvényén hala
dott, Nem veszti el végkép méltó ko
ronáját, Bár itten csak kevés jutalmat 
aratott.« Ezeket az igazságokat alkal
mazza azután a nagy költőre a 15-ik 
versszakban:
Tekintetes Tudós Berzsenyi Dániel,

Kinek mostan teszünk végső tiszteletet, 
Kényleleníttetett hirtelen hagyni el 

Minden örömével e földi életet,
S mind attól, mi kedves volt itten szívének 
Megvált s lakosa lett a szentek helyének.

Hatvan esztendőkre nyúlt földi pályája,
Míg a hír s dicsőség ösvényen haladott, 

Ritka fényt érdemlett s nyert küzdő munkája, 
Mart lelke itt olyan kincsekhez juthatott, 

Melyek el Sem vesznek a halál álmában, 
El nem temetődnek sír éjszakájában.

A tudománynak és családjának 
élt. »Lelki mívelődést, szívnek jobbu- 
lását Terjesztett, mint keble legfőbb 
kívánását.« Ezért a halálban lelki 
nyugodalmat talál s a mennyben 
várhatja örök örömeit.

Ezután következik a halottnak 
szokott megszólaltatása: * Kedvesei! 
áldást kíván most reátok, E búcsu-
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szavakat intézi hozzátok.« Berzsenyi 
magasröptű költészetét ismerve, ez 
a rész lehangol bennünket. Érezzük, 
hogy a nagy költő bizony a kedve
seihez is más hangon szólott volna. 
De azért néhány strófát ezekből is 
közlök a költő maradékainak ismer
tetése céljából:
Te Dukai Takács Zsuzsánna hitvesem, 

Fájdajtnasan érzed özvegygyé létedet, 
Rád az Úrnak bármely áldásit kérhessem, 

Bánat szorongatja sebesült szivedet; 
Látom, mindegyre foly könnyeidnek árja, 
Mert kedves hívedet a koporsó zárja.

Az elmúlt s vissza nem térhető időket 
Emlékezetedbe újra visszahozod,

S előtted látván a komor jövendőket, 
Bánatodat újabb bánattal halmozod. 

Szép idők I szeretet édes pillantási, 
Lelkemnek is függnek rajtatok vágyási.

Azután a boldog viszontlátással 
vigasztalja hitvesét és Istennek oltal
mába ajánlja. Hasonló módon bú
csúzik gyermekeitől i s :
Farkas, Antal, László, három fimagzatim, 

Úr legyen veletek szép ifjuságtokban, 
Nyugodjatok meg az Isten tanácslatin 

S bölcs végezésén e szomorűságtokban, 
Ó nem hágy el, csak őt híven szeressétek, 
Parancsolatait híven kövessétek.

Külön emlékezik leányáról s a 
többi rokonságról i s :

Berzsenyi Lidia, jó leányom, téged 
Vegyen körül az Úr kegyes őrizete.. .

Éltesse veled sok boldog örömökben 
Tekintetes Barcza Károly jó férjedet...

Az elején még magasabban szár
nyaló versek a végén azután köznapi 
prózában egészen ellaposulnak :

barnás-fekete idő-zománc mutatta, 
hogy régi: leánykori emlék. Az uno
kái tudták már, mi ez, ők is kaptak 
»titkaik« számára pici kulcsra járó, 
japán lakkos dobozt, csakhogy az 
még nagyon új volt és üresen várta 
az emlékeket. Ha majd megtelik az 
övéké is, mint itt, a nagyanyáé, 
mennyi lesz bennük a látni, örülni, 
megkönnyezni való 1 ... Egy ilyen 
kicsike dobozból réges-rég elfeledett, 
porladozó arcok mosolyognak reánk, 
örökre elnémult ajkak forró szavakat 
suttognak hozzánk, és elcsitult vagy 
éppen halott szivek dobognak heve
sen felénk... A nagyasszony kinyi
totta s az unokái lányos kíváncsi
sággal nézték. Szinehagyott szalagok
kal gondosan átkötött, egykor fehér, 
immár fakóra vált levélkék, elszáradt, 
tört szirmú virágok, melyeknek szí
nét, illatát senkisem tudná megmon
dani, sorakoztak egymás mellé, mint 
a tovatűnt évek; volt benne alig te

nyérnyi, azsuros zsebkendő, szaka
dozó selymében hímzett monogram
mal ; foszladozó csipkedarabka, ki
tudja, milyen feledhetetlen percek 
emléke... táncrend, a második né
gyes mellé odaírvar amilyen olvas
hatatlan, egykor olyan kedves név, 
melynek viselőjére talán nem is em
lékezni már, de a táncra, amit lej
tettek, igen jól; sűrűn teleírt legye
z ő k ...: emlékek, amik egy hosszú 
életből egyedül maradtak meg és 
mind-mind összevéve elfértek egy 
parányi skatulyában. . .  Mint az em
ber haló pora egy urnában...

A nagyasszony aranyszegélyes 
táncrendet vett ki a dobozból és át
nyújtotta unokáinak. .

— Az első bál emléke... — 
mondta merengőn és kitekintett az 
ablakon a nagy pihékben hulló hóra: 
olyan szép, fehér volt az 1.. .

— És a története ? — érdeklődtek 
a leányok.

35.

Berzsenyi, Takács és más egyéb vérségben
Minden urakat és jó asszonyságokat 

Niklán, Dukában és a többi helységben
Engemet szerető hív rokonságokat 

Az Úrnak ajánlom kegyes oltalmába,
Most, midőn költözöm az örök hazába.

Nem lett volna jó ezeket Berzsenyi 
bírálata alá bocsátani. De azért a 
buzgóságot és jó igyekezetét nem 
tagadhatjuk meg a vései fiatal lel
késztől. Mi a búcsúztatót, mint a 
nagy Berzsenyire vonatkozó egyházi 
emléket becsüljük nagyra. Egyházunk 
büszke lehet erre a nagy fiára, a 
»Fohászkodás« és »A magyarokhoz« 
című hatalmas óda Írójára. »Ber
zsenyi Dániel az eklézsiában« 
című cikkemben már 1896-ban is
mertettem nagy költőnknek a soproni 
iskolához és az egyházhoz való 
viszonyát.

Az egyházkerületi elnökség, Witt- 
nyédy felügyelő és Perlaky püspök 
ott állottak már a költő bölcsőjénél 
mint keresztszülők. Kis János komája 
volt s Berzsenyi egy szép ódát is írt 
»Kishez« valamint Dukai Takács 
Judithoz, az evang. költőnőhöz. 
Wimmer Ágoston németre fordította 
Berzsenyi verseit. Székács József 
Niklán 1860. az emlékkő felállítása
kor beszélt Berzsenyiről »mint az 
emberiség ősvágyainak legavatottabb 
tolmácsáról« s ekkor nyerte »az 
ország papja« nevet. Azt talán ke
vesen tudják, hogy Berzsenyi >A 
religiók eredete és harmóniája« címen 
vallástörténeti munkát is írt. És saját 
szerű nézetei voltak a gyermekek 
vallásos neveléséről is, amely tárgy-

— Talán nincs is története. Egy 
el nem álmodott álom, el nem mon
dott mese az egész, — azért maradt 
meg szépnek. Áz álmok, mesék közt 
azok a legillatosabbak, legfehérebbek, 
melyek félbemaradnak vagy el sem 
kezdődnek...  A legfehérebb liliom is 
elsárgul virágzása közben s a meg
valósult álomnak elszáll az illa ta ...
— mondta a nagymama még mindig 
a havas téli tájat nézve.

Talán arra gondolt, hogy a hó 
most is olyan tiszta, csillogó, mint 
akkor régen, mikor csengő-bongó 
szánkó röpítette őt, a bundába pólyáit 
leánykát az első b á lra ...

— Régen volt — folytatta azután
— mindenre nem emlékszem már, 
csak az utolsó csárdásra. Hajnalo
don, az ablakok hasadékain beszűrő
dött a nappali világosság, a terem
ben sápadtan lobogtak a kialudni 
készülő kandeláberek, a cigány húzta, 
húzta.. .  és mi harmonikus lágyságba
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ban Kazinczyval levelezett. A Ber
zsenyiek egyházias lelkületére mutat, 
hogy nemcsak Berzsenyi Lajos volt 
vadosfai lelkész, hanem Berzsenyi 
Miklós egyházkeriileti felügyelővel 
egyidőben ennek három nővére volt 
papné, u. m. a dömölki Tóth Jánosné, 
a hőgyészi Hering Jánosné, és a tési 
Turcsányi Qáborné.

Berzsenyit mintha máig sem mél
tányolták volna eléggé az egyházon 
kívül és belül. Jellemző, hogy mikor 
a »Hárfahangok« kötetét kiadtam, 
egy kiváló kálvinista bíráló a Fo
hászkodás Íróját pápistának vélte. De 
jó jelnek vehetjük, hogy Budapesten 
és a vidéken már Berzsenyi-ünnepé
lyeket tartanak. S a Harangszó múlt 
évi 32. számában Horváth Imre is 
egy szép ódával hódolt Berzsenyi 
emlékének.

Szombathelyi szép szobrát még 
nem rabolta el sem szerb, sem cseh, 
sem osztrák. De egyházunktól se 
vitassa el őt senki. Nagy szükség 
van Berzsenyi lelkére e gyászos, 
kínos időkben. Vajha egy új Ber
zsenyi kiáltaná fülébe e pártos, lomha 
nemzedéknek: >Mi a magyar most?«

Kezd megmozdulni
a magyar!

Végre Nyugat-Magyarország el- 
csatolásának hirére, mintha mégis 
csak kezdene megmozdulni a magyar I 
Kezdünk újból összemelegedni a haza- 
szeretet szent tüzénél, s újult erővel 
kezd lobogni bennünk az elkeseredés, 
a soha bele nem nyugvás, az össze
tartozás, az egyetértés szent érzése.

Mély megilletődéssel olvassuk

omlottan, összefonódott szívekkel lej
tettünk valahova, a szépségek végte
lenjébe. ..  Édesanyám reánk szólt 
már, hogy legyen elég, de a tánco
som úgy kért: »ne még, ne még« 
s a karjaink is csak nem akarták 
elereszteni egymást, mert jaj, akkor 
egyszerre vége lett volna a muzsikás 
akkordok szárnyain való boldog bo
lyongásnak. . .

A két figyelmesen hallgató unoka 
összenézett: »Mintha velük is így 
történt volna. . .« — mondta a tekin
tetük.

—• Egy mámoros szépségű forduló 
után a cigány hirtelen elhallgatott, 
— vége volt a táncnak, vége a me
sének . . .

— És a táncos — kérdezték az 
unokák — ügye, ő lett, a nagyapa?

Csonkamagyarország minden részé
ből hozzánk nap-nap után érkező 
bizonyságtételeket s jóleső érzéssel 
konstatáljuk, hogy a magyarság egye
teme, mint egy ember siet immár a 
szorongatott nyugatmagyarországi 
testvérek segítségére.

íme Magyarország Területi Épsége 
Védelmi Ligája Pásztói körének til
takozó határozata Nyugat-Magyaror
szág elszakítása ellen :

Tiltakozunk az örök isteni igazság 
meggyalázása, tiltakozunk Nyugat- 
Magyarország elszakítása ellen. Fel
emeljük tiltakozó szavunkat, mert ez 
a föld a mi vérünkkel lett megváltva 
ezer év előtt örök időkre a magyar
nak. Felemeljük nemcsak tiltakozó 
szavunk, de öklünket is az ellen, aki 
sóvárogva nyúl Nyugat-Magyaror
szág felé.

*
A Terület védő Liga Eger város 

és vidéki köre mérhetetlen keserű
séggel tiltakozik nyugatmagyarországi 
honfitársaink elszakításának istentelen 
terve ellen.

A velünk jó- és balsorsban össze
forrott, a magyar, hazához törhetet
len hűséggel ragaszkodó nyugatma
gyarországi véreinknek testvéri üd
vözletünket küldve bizton reméljük, 
hogy az ő szenvedésük és a mi meg
aláztatásunk újabb kapocs lesz kö
zöttünk, s a megpróbáltatások ttizé- 
ben megedzett ez a kapocs újra egy
ségbe fogja foglalni a magyar szent 
korona területét.

Égbekiáltó gazságon nem épül 
maradandó alkotás! Velünk az Igaz
ság ! Mienk a Jövő!

*

A Területvédő Liga somogymegyei

— Nem ő lett — felelte a nagy
mama őszies mosollyal — hiszen 
gyerekek voltunk mindketten, én alig 
tizenhét éves, a táncosom húsz s e ...

A két nevető arcú leány úgy el
komolyodott: az ő táncosuk se volt 
még húsz éves.. .

A nagyasszony elhallgatott, az első 
bál emlékét visszatette a dobozba, 
melyre olyan tekintetet vetett, mint 
egy hamvederre, azután becsukta a 
szekrényt és újra kitekintett az ab
lakon. .

Ottkünnt lágyan hullt tovább a hó 
s betakart mindent szép fehér palást
jával, mint a múlt mohája az emlé
keket reményszín bársonyával.

A kalitban elkezdett trillázni a 
leányok kedvenc kanári madara.

köre mély megdöbbenéssel vett tudo
mást arról, hogy az ántánt még min
dig nem szűnt meg a már amúgy is 
megcsonkított Magyarországgal szem
ben zsarnoki önkénnyel eljárni és 
Nyugat-Magyarország elvételével sze
gény hazánk szenvedéseit újabb sé
relemmel fokozni.

Ép ezért a Területvédő Liga so
mogymegyei köre áthatva a hazája 
iránt érzett hűséges szeretettől leg
határozottabban tiltakozik az ántánt 
erőszakossága ellen. Nyugat-Magyar
ország területét elszakítani nem engedi. 

*
A Területvédő Liga Kalocsa és 

Vidéki Köre tettrekész elszántsággal 
és mindenre elhatározott elkesere
déssel tiltakozik Nyugat-Magyaror
szág átvétele ellen. Súlyos megaláz
tatásában testvéri szeretettel üdvözli 
Nyugat-Magyarország magyarjait és 
szent fogadással Ígéri, hogy őket 
cserbenhagyni sohasem fogja, velük 
együtt érez és érettük mindenét öröm
mel kész feláldozni.

*
A Területvédő Liga Szbgedi Köre 

végleg megelégelve nemzeti és faji 
önérzetünknek oly sokszor büntetlen 
arcul csapását — hazájáért minden 
elképzelhető tettre kész elkeseredés
sel tiltakozik az ántántnak legutóbb 
kinyilatkoztatott rabló szándéka — 
Nyugat-Magyarországnak Ausztriá
hoz való csatolása ellen.

*

A szatmármegyei kör írja: Elég 
volt már a megpróbáltatásból és a 
megalázásból, mi újra élni akarunk 
és hogy élhessünk, ehhez szükséges 
a mi régi szép magyar hazánk egész 
területe.

Innen az ország jelenleg másik 
végéről küldjük hozzátok tiltakozó 
szavunkat, szegény elszakításra Ítélt 
testvéreink, de ha a sors úgy hozná, 
hogy nemcsak szavunkat emelhetjük 
fel, akkor is számíthattok reánk, mert 
mi mind készek vagyunk felajánlani 
nektek azt, amit őseink a szintén meg
szállott Pozsonyban Mária Teréziának 
felajánlottak. Életünket és vérünket! 

*
A Területvédő Liga Czeglédi Köre 

Nyugat-Magyarország elrablása ellen 
felemeli tiltakozó szavát abban a biz
tos hitben, hogy a történelmi idők 
rohanása hamarosan és kérlelhetet
lenül megboszulja a győzteseknek, 
saját lelkiismeretük ellenére, rajtunk 
elkövetett igazságtalanságát.

*
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Nyugat-Magyarország kormány- 
biztosa Sigray Antal gróf munkatár
sunknak a következőképen nyilatko
zott a nyugatmagyarországi kérdés
ről : Nyugat-Magyarországról a ma
gyar nemzet sohasem mond le. Semmi 
erre minket nem kényszeríthet. Úgy 
látom, hogy minden reményünk meg 
van a nyugatmagyarországi kérdés 
békés megoldására. Bízom benne, 
hogy a kormány az ántánthatalmak- 
kal és Ausztriával is békés tárgyalá
sok utján rendezi a függő kérdéseket 
és így a nyugatmagyarországi kér
dést is természetesen a magyar állás
pontnak megfelelően.

fl betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu. 5

Mikor a parancsnok eltávozott és 
a katona ismét ott állt őrhelyén, 
körülnézett a kis gyermek után. 
Amint ott látta még mindig a virá
gok között játszani, egyszerre csak 
azon a gondolaton kapta magát rajta, 
hogy oly könnyedén és kecsesen 
lebeg az közöttük, mint valami pil
langó.

Majdhirtelen elmosolyodott:
— Igaz ni, — mondta, ez a gyer

mek sem lesz már sokáig szálka a 
szememben. Hiszen ő is hivatalos 
lesz azon az estén Heródes ünnepére.

A katona kitartott egész nap őr
helyén, míg be nem állt az est s el 
nem jött az ideje, hogy a kapukat 
éjjelre becsukják.

Amint ez megtörtént, keskeny, 
sötét sikátoron át pompás palotába 
ment, mely Betlehemben Heródesé 
volt.

A hatalmas palota belsejében nagy 
kövezett udvar volt, körülvéve épü
letekkel, melyeknek hosszában egy
más fölött három nyitott karzat futott. 
A legfelső karzaton rendezték Heró
des kívánságára a betlehemi gyerme
kek ünnepségét.

Ezt a karzatot ugyancsak a király 
határozott parancsára úgy alakították 
át, hogy mulatókerti födött folyosó
hoz hasonlított. A tetőre szőllőindák 
kúsztak fel, melyekről buja fürtök 
csüngtek alá s a falak és oszlopok 
mentén kis gránát- és narancsfák 
sorakoztak, telistele érett gyümölcsök
kel. A padló rózsalevelekkel volt 
beszórva, melyek vastag és puha 
szőnyeget képeztek; a könyöklőt, 
tetópárkányzatot, asztalokat és alar

csony nyugágyakat mindenütt fehér, 
ragyogó liliomfüzérek ölelték körül.

Ebben a viráglugasban hellyel- 
közzel nagy márványmedencék álltak, 
miknek kristálytiszta vizében arany
halak úszkáltak. A fákon távoli or
szágokból származó tarka madarak 
ültek s az egyik kalitkában öreg holló 
gubbasztott, amely szünet nélkül csa
csogott.

Az ünnepély kezdetén a gyermekek 
és anyák bevonultak a karzatra. A 
kis gyermekeket a palotába lépéskor 
biborszegélyü fehér ruhába öltöztették 
és sötét fürtjeiket rózsakoszorűval 
ékesítették. Az asszonyok csinosak 
voltak piros és kék ruháikban s fehér 
fátylukkal, mely magas gömbalaku, 
aranyérmekkel és gyöngyökkel kirakott 
fejdíszükről omlott le. Egyesek vál
lukon ülve hozták kisdedüket, néme
lyek kézen fogva vezették fiacskáikat, 
mások viszont, akiknek a gyermekei 
félénkek és szégyenlősek voltak, kar
jukra vették őket.

Az asszonyok a karzat padlójára 
ültek. Amint helyet foglaltak, rab
szolgák jöttek, alacsony asztalokat 
tettek eléjük, miket megraktak válo
gatott ételekkel és italokkal, amint 
az királyi lakomán illik. S a boldog 
anyák hozzáláttak az evéshez és 
iváshoz anélkül, hogy büszke és bájos 
fövegüket, mely a betlehemi asszo
nyoknak legszebb dísze, letették volna.

A karzat falának hosszában s a 
virágfüzérektől és gyümölccsel meg
rakott fáktól majdnem egészen elfödve 
két sor katonaság volt felállítva teljes 
fegyverzetben. Tökéletesen mozdulat
lanok voltak, mintha semmit sem 
tartoznék rájuk, ami körülöttük tör
ténik. Az asszonyok nem tudták 
megállni, hogy néha egy-egy csodál
kozó pillantást ne vessenek a vérte
sek csapatára.

— Mi szükség van itt ezekre? 
suttogták maguk közt. Azt gondolja 
talán Heródes, hogy nem tudjuk, 
mint kell magunkat viselni ? Azt 
hiszi, hogy ennyi katonára van szük
sége, hogy féken tartson bennünket?

Mások visszasuttogták, hogy ez 
így való királyi ünnepélyen.

— Heródes soha nem ad ünnep
séget annélkül, hogy az egész házat 
meg ne rakná katonákkal. Az ő 
tiszteletére vannak ezek a fölfegy
verzett légionáriusok is itt s állanak 
díszőrséget.

(Folyt, köv.)

Adakozzunk a Harangon terjesztésére!

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Éli.
Jan. 31. I. Sámuel 2 . ir —a*. Rettentő 

kemény beszéd ez s a dorgálás erősségét 
csak növeli az, hogy egy főpaphoz, a nem
zet első emberéhez beszél így egy minden 
hivatalos méltóság nélkül való névtelen 
ember. Feleletet mégsem olvasnak rá. 
Csodálatra méltó, hogy Éli méltóságának 
hangoztatásával rá nem formed s ki nem 
utasítja Isten ezen emberét Ily alázatosan 
viselem én is a dorgálást ? Akárkitől ?

Febr. 1. I. Sámuel 3 .1 —9. Sámuel Éti
nek versenytársa a főpapi méltóság tekin
tetében s Éli tud erről, mégis mily önzet
lenül viselkedik vele szemben! Tanítja, 
neveli, pedig maga alatt vágja vele a fát. 
Minden ember életében van valaki, akit 
így próbakőnek állított oda Isten. Hogy 
viselkedem vele szemben ?

Febr. 2. I. Sámuel 3 . ío—u. Éli nem 
zsarnok. Nem akar mindenütt ott lenni, 
nem akarja mindenütt a maga akaratát 
érvényesíteni. Sámuelt magára hagyja az 
Úrral. Ne erőszakoljuk rá senkire a ma
gunk lelkét, szoktassuk inkább arra a ránk 
bízottakat, hogy közvetlenül Istentől várják 
a tanácsot.

Febr. 3. I. Sámuel 3.15. Ki tudja, mily 
csendesen járhatott-kelhetett s végezhette 
dolgát a kis Sámuel azon az emlékezetes 
reggelen, csakhogy fel ne keltse az öreg 
Élit. Bizonnyal azért volt ily kíméletes, 
mert Élitől is ily gyöngéd szeretetet tapasz
talt. Boldog, akinek élete ily figyelmes, 
kíméletes jellemeket nevel!

Febr. 4. I. Sámuel ,3 . is—n. Éli sejti, 
hogy róla beszélt az Úr, Sámuel viselke
désén látja, hogy a hir nem lesz jó, mégis 
meg akarja tudni a teljes igazságot. Meg 
szoktam-e néha kérni az életem ismerőit, 
hogy kíméletlen őszinteséggel mondják 
meg, micsoda bűnöket láttatott meg velők 
rajtam az Úr?

Febr. 5. I. Sámuel 3 . u. Milyen sok
szor elmondjuk — másnak, — hogy Isten 
szabad mivelünk. Szoktam-e magamat is 
a csapások csendes hordozására bírni ezzel 
a. gondolattal ?

Febr. 6 . I. Sámuel 2 .  ae ,  8 - 1 3 .  Milyen 
gyönyörű tulajdonságai vannak ennek a 
csupa szeretet embernek ! De van egy nagy 
bűne is. Ép az, hogy csupa szeretet, hogy 
nem tud haragudni. Bűn simogatni azt, 
akit arcúi kell ütni. Vigyázzunk 1 Ezzel 
Isten korántsem akar ajtót az indulatoknak I

K i  tud róla?
özv. Papp Sámtielné nagysimonyi lakos 

szeretettel kéri a Harangszó olvasó közön
ségét, hogy ha valaki volna, aki román 
fogságban sínylődő fiáról, Papp Samuról 
tudomással birna, keresse őt fel soraival. 
Papp Samu legutoljára Sipota Jassi fogoly
táborban volt. 2—3

Evangélikus józanéletü idősebb 
iparos — ha özvegy is — benősül
het Veszprém vármegyének nagyobb 
községében szép új házzal biró csa
ládba. Bővebb felvilágosítást a d : 
Balatonalmádin Názer villában Húsz.

1 - 2
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H E T I  K R Ó N I K A .
Az új pórtalakulás. A politikusokat leg

inkább az új pártalakulásnak a kérdése 
foglalkoztatta. Ma még nem tudni, hogy az 
u. n. Andrássy-Haller*párt meg fog-e tudni 
Születni, vagy sem. A régi keresztény szo- 
ciálisták közül többen nem tartják alkal
masnak ez időpontot új pártalakulásra. 
Többen azon a véleményen vannak, hogy 
addig várni kell, míg Apponyi külföldi út
járól haza tér.

Az új külügyminiszter. A külügymi
niszteri széket végre betöltötték, még pedig 
Gratz Gusztávval, néhai kolozsvári jeles 
lelkész fiával. Ev. Ároni családi sarja intézi 
ma tehát a magyar nemzet külügyeit.

Az új minisztert osztatlan szimpátiával 
fogadja a közvélemény, amely Gratz Gusz
távot olyan férfiúnak ismeri, aki minden 
állásában, amelyet valaha betöltött, kitünően 
megfelelt. Fényes karriérjét egyedül és ki
zárólag egyéni kiválóságának, tehetségének, 
tudásának, vasszorgalmának, munkája lelki- 
ismertességének, szava föltétien megbíz
hatóságának köszönheti. Az újságírói karból 
emelkedett a közélet magas polcára. Tollát 
mindig magyar lélek és magyar hazaszere
tet irányította.

Tudását és tapasztalatait most értékesít
heti az ország javára, amidőn a legnehe
zebb időben áll a külügyi tárca élére, a 
midőn Magyarországot újból be kell állítani 
a nemzetközi forgalomba, amidőn barátokat 
kell szerezni az elárvult magyar nemzetnek, 
másrészt pedig az ellenséges indulatokat 
megenyhiteni, ellensúlyozni, vagy leszerelni. 
A jó Isten gazdag áldása kísérje minden 
lépését I

Bernát István. A magyar gazdaszövet
ség most ünnepelte huszonöt éves fenn
állását. Ez alkalomból meleg ünnepeltetés- 
ben részesítették Bernát Istvánt a szövet
ség igazgatóját, kiről a huszonötéves jubi- 
lium alkalmából kiadott hivatalos vallomás 
azt mondja: „Amit a Magyar-Gazdaszövet
ség huszonöt éven át tett, azt Bernát István 
tettet“ A magunk részéről is melegen üd
vözöljük Bernát Istvánt, ki egy hosszú éle
ten át a magyar jövendőt építette.

Az erdélyi magyarság. Erdélyi test
véreink búsan, de nem csüggedten ülnek 
száraz ágon, nem hallgató ajakkal, mint 
Tompa Mihály rólunk énekelte régen. Meg
jelent az Erdélyi Irodalmi Társaság Alma- 
nakja 1921-re. Azt mondja a címlap: 1-ső 
Évfolyam. Tehát új vállalkozás, tele erdélyi 
írók és költők derekas munkájával, Kiss 
Ernő dr. szerkesztésében, aki tartalmas 
cikkben ünnepli jubiláns ünnepei alkalmá
ból Rákosi Jenőt. írók és költők, aki sze
repelnek a könyvben (amelyet naptári rész 
előz meg) a következők: Márki Sándor 
(ugyancsak a „Fiaim/ csak énekeljetek“, 
Tompa-féle vers szellemét bocsátva pün
kösdi szeretettel szerte), Szabolcska Mihály, 
Gyallay Domokos, Remenyik Sándor, Berde 
Mária, Erdélyi László stb.

A letétként elhelyezett külföldi ér
tékpapírok 20 százalékos zárolása. A 
400—021. M. E. számú rendelet szerint 
Magyarország magyar közigazgatás alatt 
álló területén lévő pénzintézeteknél vagy 
bármely más cégnél, állampénztáraknál, 
gyámpénztáraknál, vagy idegen vagyont 
kezelő bármely más természetes, vagy jogi 
személyeknél, akár szabad, akár kötött le
tétekben lévő külföldi értékpapíroknak húsz 
százaléka zároltatik. A zárolási kötelezett

ség szempontjából nem tesz különbséget 
az, hogy az értékpapírok ténylegesen bel
földön, vagy külföldön vannak-e.

A 388—901. számú rendelet szerint 
Magyarországnak magyar közigazgatás alatt 
álló területén lévő bármely cégnél, vagy 
idegen vagyont kezelő bármely más termé
szetes vagy jogi személynél akár szabad, 
akár kötött letétben lévő külföldi értékpa
píroknak a névérték alapján számítandó 
20 százaléka zároltatik.

Külföldi értékpapírok alatt azok érten
dők, melyek kibocsátójának lakóhelye, vagy 
amelyeknek kibocsátási helye a békeszer
ződés előtti Magyarország területén kívül 
van. A zárolási kötelezettség szempontjából 
nem tesz különbséget, hogy az értékpapí
rok ténylegesen belföldön, vagy külföldön 
vannak-e.

EGYHÁZI ÉLET.
Az érdeklődőknek szives tudomására 

hozzuk, hogy a kiadóhivatal V« évi 
előfizetéseket is készséggel elfogad és 
elszámol.

A dombóvári kisded gyülekezet tehe
tősebb tagjai megértve annak fontosságát, 
hogy mennyire égetően szükséges a Ha
rangszónak lehetőleg minden evang. csa
ládnál való bekopogtatása, az előfizetés 
alkalmával felülfizettek: Baumgart János 
464, Rothermel Henrik 450, Rein János 
215, Lang Henrik 25, Reitinger Konrád, 20, 
Balassa Sándor 20, Bauer Henrik 20, 
Gehring Henrik 20, Rothermel János 20, 
Rühl j. 200, összesen tehát 1454 koronát.

Egy kath. főur áldozatkészsége. Es
terházy László gróf karácsonykor 10 sze
gény-árva evangélikus iskolás gyermeket 
ruházott fel Magyarszombathelyen és a 
kerület gyámoltjai részére 1000 koronát 
adományozott.

Gotthold. Ezen a címen vasárnaponként 
megjelenő német nyelvű evangélikus, lap 
indul meg február 1-ével Scholtz Ödön 
ágfalvi esperes-lelkész és Hanzmann Ká
roly soproni lelkész szerkesztésében. A lap 
előfizetési ára évi 120 korona lesz. A 
megindítandó új lap szerkesztőit melegen 
üdvözöljük és sok sikert kívánunk nekik.

Al8Órőnök. Az alórőnöki ev. ifjúság 
Brunner János tanító vezetésével január 
6-án sikerült ifjúsági műkedvelő előadást 
rendezett, melynek tiszta bevétele a Har- 
mónium alapot 2000 koronával gyarapította.

Adomány. Özv. Németh Péterné ma
gyarszombathelyi lakos fia emlékére az 
Istenházára 1000 K-t, az ifjúsági-egyletnek 
100 K-t, Balogh István és neje Takács 
Róza az Istenházára 200 K-t adományozott.

Isten dicsőségére a kávai (Pest vm.) 
evangélikus leány-egyház templomot óhajt 
építeni. Lesz-e hozzá anyagi ereje ennek 
a szegény, 35—40 egyházi adót fizető, zse- 
lérekből, napszámosokból álló kicsi gyü
lekezetnek a dicséretreméltó tervet megva
lósítani? Amikor a község leggazdagabb 
emberének is csak 40 holdja van. Evan
gélikus, ilyen is csak kettő van 1 Gazdagabb 
egyházainkban is látjuk a halogatást, a 
jobb idők várását, ha csak tatarozásról is 
esik szó, beszéd gyűléseken és más össze
jövetelek alkalmával. A kávaiak vagy 30 
év óta várják a jobb id őt.. .  30 év óta 
gyűjtögettek, a megépítendő templomra. 
Düledező imaházuk nem bírja már a 
kukorica szárral foltozott tetőzetet... Újat

k«U építeni 1 Honnan, miből ? A legnagyobb
áldozatkészség is kevésnek bizonyul. Lega
lább is 10,000 (tízezer 1) K-t kellene fizetni 
egy-egy egyháztagnak, leszámítva azokat, 
akik, ha 10 K-t adnának, a bibliai szegény
asszony példáját követték 1. . .  Kötelessé
geink vannak mindnyájunknak a miéink 
segítségére lenni, hogy a nagy teherhor- 
dozásban össze ne roskadjanak 1. . .  Nem 
az búzdítja őket, hogy egy toronnyal több 
legyen a földön, hanem a mélységes isten
szeretet legyen egy hellyel több, ahol a 
a fáradt vándor megpihenhet, legyen forrás, 
ahol tiszta, üdítő italt meríthet, legyen 
hajlék, ahol a sóhajtás is Isten dicsőségére 
fakad a szívből. Azok, akik akarnak segíteni 
anyagi hozzájárulásukkal az Isten dicső
ségére építendő templom felépítésében, 
jószívű adományaikat küldjék Szeszenka 
Pál egyházi gondnok, Káva, u. p. Monor 
(Pest vm ) címére.

A budapesti Deák-téri Evangélikus 
Szövetség hangverseny ciklusának Il-ik 
templomi hangversenyét folyó hó 18-án ren
dezte a deák-téri evangélikus templomban.

Az angyalföldi evang. ifjúság Rimár 
Jenő vallástanár vezetésével január havi 
vallásos estélyét folyó hó 23-án tartotta. 
Közének, ima után Kaczián János esperes 
beszélt. Váradi A .: A szivárvány. Szavalta: 
Preszter Sándor Seitz: *** Hegedűn elő
adta: Balzsanka Margit. A hollandok éle
téről előadást tartott Etelváry Lujza gimn. 
tanárnő. Énekelt: az erdőtelki ifjú énekkar. 
Sántha K.: Magyarország. Előadták Tóth 
Giziké, Nagy Vilma, Balzsanka Margit, 
Strott Katica, Reschnik Jenő és Nagy Ká
roly. Ima. Gyülekezeti ének: Maradj m eg...  
A legközelebbi vallásos estélyt az Üteg-u. 
iskolában február 20-án tartjuk.

Veszprém. Kedves karácsonyesti ün
nepet rendezett a veszprémi gyülekezet 
két egyesülete: a Nőegylet és az ifjúsági 
Luther-Szövetség, a már előbb is szokásos 
lithurgikus gyermekistentisztelet keretében. 
Az iskola egyik oldalát színpaddá alakí
tották, melynek egyik eltakart sarkában 
állott a hatalmas karácsonyfa. (Varga Sán
dor ajándéka) A nagy számban megjelent 
szülők és érdeklődök szívükben csendes 
karácsonyi örömmel gyönyörködtek az 
apróságok ügyes verseiben, (melyeket Gá
los Gyula tanító tanított be nagy szeretetre 
valló türelemmel) és az alkalmi színda
rabban; mely ragaszkodva a biblia sza
vaihoz, hatásos jelenetekben és élőképek
ben elevenítette fal amaz első karácsonyi 
éjszaka poetikus-legendás eseményeit. Az 
ügyes kis színdarabot Gömöry Károlyné 
úrnő irta és tanította be, ő készítette a 
korhű jelmezeket is. — 70 gyermek kapott 
a veszprémi hívek áldozatkészségéből kü
lönböző ajándékot.

A veszprémi gyülekezet céljaira legu
tóbb adakoztak: Fejes Lajos, Milhoffer 
Nándor, Prépost Sándor 4—4 drb. oltári 
gyertyát; Horváth István 500 K-t, Kamarell 
József 100 K-t, Sziegl Edéné, Kocsis Rózsi 
50—50 K-t, Scheck Hedvig fehér oltárfutót.

A magyarszombathelyi ev. ifjúsági- 
egylet 1920. december 24-én vallásos 
•stélyt tartott a következő sorrenddel: 1. 
Közének. 2. Ima 3 Szeretet. Irta: Balogh 
István, Szavalta: Németh Julia. 4. A mi 
karácsonyunk, Szabad előadás, tartotta a 
lelkész, 5. Ezrek ajkán egy szívvel. Éne
kelte: az ifjúsági vegyeskar. 6. Betlehem. 
Irta: Váradi Antal, Szavalta: Farkas Er
zsébet. 7. Óh nap napja szent örömnek. 
Énekelte: az ifjúsági vegyeskar. 8. Kará
csonyi mese. Irta; Rudnyánszky Gyula,
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Szavalta : Imre Teréz. 9. Ima. 10. Közének. 
Az offertóriém az egylet javára 111 K volt.

A sárvári evang. leányegylet január 
hó 2-án, az iskolateremben rendezett esté
lyen mutatkozott be, nemcsak az evang. 
egyház tagjainak, hanem Sárvár közönsé
gének. Gyönyörű színpadon, melyet Geschrey 
Lajos műegyetemi hallgató nagy fáradság
gal díszitett és rendezett be villannyal, 
igen szép és élvezetes műsorral szórakoz
tatta a zsúfolásig megtelt teremben össze
gyülekezett közönséget, mely hálás elis
meréssel jutalmazta a fiatal szereplőket. 
Az estély műsora a következő volt: Szózat. 
Énekelte a közönség. Hegedű nyitány. 
Előadták: Schranz Béla, Fónyad Gyula és 
Balogh Ferenc. Hungária. Élőkép. Szerep
lői: Trombitás Margit, Bognár Sári, Her- 
czeg Ilonka, Berke Zsuzsuka, Varga Bözsi, 
Berzsenyi Bözsi és Majlát Gabi. Simon 
Judit. Szavalta: Simniler Bözsi. Magyar 
nóták. Énekelte: Talabér Annus. A mama 
kedvence. Monolog. Előadta: Nagy János 
orvos növendék. Magyar nóták. Éne
kelte : Szakáts Irén. Monolog. Előadta: 
Király Manci. Karének. Énekelte: A leány
egylet énekkara. Sárika levelet kap. Elő
adta : Varga IlonJ<a. Magyar nóták. Éne
kelte: Bognár Bözsi A sárvári fekete kávé. 
Irta és előadta: Fónyad Gyula képeztlész. 
Asszony vagyok. Előadta: Bognár Róza. 
Magyar nóták. Énekelte: Schrznz Ilonka. 
Hymnus. Énekelte : A közönség. Az előadás 
után a leányegylet tagjai teát és jóízű sü
teményeket szolgáltak fel a közönségnek 
igen olcsó áron, (1 tea süteménnyel 5 kor.) 
A fiatalság társas játékokkal szórakozott. 
És az egész közönség a legélvezetesebb 
estély után megelégedetten tért haza. Az 
•stély jövödelme a leányegylet pénztárát 
2955 koronával gazdagílotta. Az énekeket 
Herezeg Károly tanító tanjtotta be. Az es
télyt Nagy Jenő VI. gimn. tanuló rendezte. 
Sárvárott újabban adakoztak: Sinkész
János templomalapra ICO, Sümeghy István 
templomalapra 100, (hadikölcsön), özv. 
Mód Adolfné templomalapra 500, N. N. 
szegényaiapra 60 kor.

A nem escsói gyűl. aranykönyvében a 
következő egyháztagok örökítették meg 
nevükeket az 1920. évfolyam kegyes ado
mányaikkal : Prácser Sándorné Nemescsó, 
templomalapra 50 K, Prácser Sándorné 
Nemescsó, iskolára 50 K, Horváth Lajos 
Lukácsháza, templomalapra 100 K, Horváth 
Lajos Lukácsháza, harangra 100 K, Täpfer 
Károlyné Kőszeg, templomalapra 200 K, 
Koltay Ilona Nemescsó, harangra 50 K, 
Kulcsár Pál Nemescsó, harangra 100 K, 
Varga János Czák, alapítványra 500 K, Ber- 
náth Sámueiné Nemescsó, harangra 50 K, 
özv. Bakó Józsefné Nemescsó, harangra 50 
K, ifj. Boros Jánosné Nemescsó, harangra 
200 K, özv. Kappel Józsefné Nemescsó, 
harangra 100 K, Tataiin József Lukácsháza, 
harangra 40 K, ifj Koltay Lajos Nemescsó, 
harangra 200 K, Horváth Szidónia Lukács
háza, harangra 100 K, Horváth Szidónia 
Luhácsháza, templomalapra 100 K, Kajtár 
István Nemescsó, harangra 400 K, Magya- 
rósy Gyula Nemescsó, harangra 400 K, 
Magyarósy Pál Nemescsó, harangra 200 
id. Herczeg János Lukácsháza, :00 K, ifj. 
Herczeg János Lukácsháza, harangra 100 
korona.

Rábcakapin az elmúlt 1920. évben a 
következő hívek tettek alapítványokat. 
Légid. Szalay György és Káldi Zsuzsánna 
boldogult leányuk Szalay Erzsébet emlé
kére 400, Németh Sándor és Szabó Julianna

hadifogságból való szerencsés hazajövetele 
és az eközben elhalt fiuk, Németh Gyula 
emlékére 1000, Szabó Lajos és Erdélyi M. 
édes anyjuk, Szabó Kálmánné emlékére 
100, Szalay András és Hima Teréz emlé
kére leányai harangalapra 800, Németh S‘ 
és Szalay Julia leányuk emlékére 200, Csépi 
Jánosné szül. Szabó Erzsébet anyja emlé
kére harangalapra 50, Németh Ferencné 
szül. Erdélyi Vilma házasságkötéskor nő
egyletnek 100 koronát. A nőegylet leány
tagjai szinielőadást tartván, a tiszta jöve
delem 304 korana volt.

H Í R E K .
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Apponyi gróf előadása a genfi egye
temi ifjúságnak. Apponyi Albert gróf a 
genfi egyetemi ifjúság előtt január 24-én 
előadást tartott Magyarország szerepéről 
Keleteurópa újjáalakításában.

■ Budapest népessége. Budapest népes
sége 1921 január második és kilencediké 
között egymilliókilencvenegyezerhatszáztíz 
lélek volt, szemben az 1915. év ugyanezen 
hetének 970,902 leikével.

Március 15-ike nemzeti ünnep. A Vé
dőligák Szövetségének elnöki tanácsa el
határozta, hogy sürgős feliratban megkeresi 
a nemzetgyűlést március 15.-ének nemzeti 
ünneppé való emeltetésének törvénybeikta
tása dolgában. A Szövetség megkereste 
ezirányban az összes vármegyei törvény- 
hatóságokat is.

M egfelebbezték a Károlyi Mihálynó 
grófné tartásdija dolgában hozott Íté
letet. A budapesti járásbíróság Károlyi 
Mihályné grófnő és gyermekei részére 
összesen havi 40,000 korona tartásdíjat 
ítélt meg a Károlyi-féle hitbizomány ter
hére. Ez ellen az ítélet ellen a királyi 
kincstári jogügyek igazgatósága felfolya
modást jelentett be.

Uj bélyegek. Legközelebb 2 korona 
5o fillér értékjelzésü, az országházat ábrá
zoló világoskék szinü postabélyegek kerül
nek forgalomba. Ez alkalommal az 50 és 
60 filléres postabélyegek is megváltoznak. 
Az 50 filléres bélyeg színe világos fűzöld, 
a 60 filléresé sötét ibolyaszürke lesz. A 
.Magyar Posta“ fölirásu postabélyegeket 
és portójegyeket június végével kivonják 
a forgalomból.

A gazdasági szabadság felé. Legkö
zelebb szabaddá nyilvánítják a borkivitelt, 
a 200 koronás illetéknek hektoliterenkint 
300-ra való felemelésével.

Milyen árfolyamon számítja át az 
állam a valutákat? A hivatalos lap közli 
a pénzügyminiszter rendeletét az idegen 
államok pénznemeiben megállapított érté
keknek illetékkiszabás szempontjából ko
ronaértékre történő átszámításáról. Az ér
tékek a következő kulcs szerint számítan
dók át koronaértékre: angol font 1950, 
léva 640, dollár 550, francia frank 3270, 
lengyel márka 102, márka 780, lira 1990, 
osztrák korona 97, rubel 300, lei 750, szo- 
kol 672, svájci frank 8550, dinár 1410. 
Olyan külföldi pénznemek értékelését, a 
melyek nincsenek a tőzsdén jegyezve, min
den egyes esetben a pénzügyminiszter álla
pítja meg.

Az oláhok lerombolták a szatmári 
Kölcsey-szobrot. A segesvári Petőfi-szo- 
bor, a nagyszalontai Arany János- és Kos
suth* szobor és a kolozsvári Mátyás-szcbor 
«tán Szalmáién a róm. katholikus püspöki

3f.

templom előtti dfszkertben álló Kölesey-
szobrot is lerombolták az oláhok. A sze
rény kis szoborból nem maradt más, mint 
a csupasz oszlop. Kölcsey Ferenc kőmelle 
összetörve fekszik a sárban, feje pedig 
nincs sehol, azt úgy látszik, magukkal vit
ték az oláhok. A tervszerű barbár rombo
lás rendkívül nagy elkeseredést kelt a meg
szállott területek lakosságában.

A felvidéki református egyházkerü
let megalakulása. A tiszáninneni és duna- 
melléki református egyházkerületnek cseh 
megszállás alá került részei a karácsonyi 
ünnep alatt tartották meg első közgyűlé
süket Kassán A közgyűlés a megszállás 
alatt álló magyar reformátusok jogainak és 
szabadságának megvédése érdekében ki
mondta a felvidéki református egyházke
rület megalakulását, és egyhangú lelkese
déssel pálóci Czinke István rimaszombati 
lelkészt, eddigi püspökhelyettest választotta 
püspökké.

Táplálják Ausztriát. Triesztbe gőzös 
futott be, amely 7300 tonna Ausztriának 
szánt mandzsuríai gabonát hozott, egy má
sik pedig 5000 tonna indiai gabonát, mind
kettő az angol kormány megbízásából. 
Génuába tengeri úton 5Ö00 tonna észak
amerikai búza érkezett Ausztria számára 
s a legközelebbi napokban további 35,000 
tonnát várnak. Ebből az áruból román 
hajón 800 tonna rozs érkezett Ausztria 
számára.

Svédországban Is sok a munkanélküli 
ember. Svédországból napról-napra ájabb 
jelentések érkeznek külömböző gyárakban 
az üzem korlátozásáról és munkások elbo
csátásáról Göteborgban magában több 
5000 munkanélküli van. A Scanavabis, a 
legnagyobb svédországi automobilgyár el
bocsátotta munkásainak nagvrészét. A 
munkanélküliek száma az országban eléri 
a tízezret.

Az amerikai magyarok. Az amerikai 
ki- és bevándorlásról statisztika jelent meg, 
amelyből kitűnik, hogy 1920-ban 14,619 
magyar hagyta el Amerikát véglegesen, 20* 
magyar pedig csak rövid időre utazott el. 
A bevándorlók száma a békebeli arányok
hoz viszonyítva óriási apadást mutat. Az 
egész évben mindösse 252 magyar érkezett 
Amerikába letelepedési szándékkal.

Rövid hirek. A német birodalom most 
ünnepelte fennállásának 50 éves évforduló
ját — Angol lapok azt a hirt közlik, hogy 
Írország egy tíz hajóból alakult flottával 
rendelkezik. — Take Jonesku Magyaror
szágot teljesen fel akarta darabolni. A ter
vet a lengyelek hiúsították meg. — A gö
rögök a törökkel szemben a bruszai fron
ton csúfos vereséget szenvedtek. — Mint 
hírlik, Ausztria közigazgatását legközelebb 
az ántánt fogja átvenni.

Nyilvános nyugtázás.
A Luther-Szövetségi pénztárba befolyt 

november 26-tól: T a g d íja k  c ím é n : Kapos
vár 149, Pick György Szombathelyről 200, 
Órimogyorósd 113, Borgáta 206, Győrúj- 
falu 228, Pápa 24, Pápa 21, Varga János 
Kőszeg 12, Kemene8magasi 880 korona. 
O ffe r tó r iu m :  Kemenesmagasi 355 94, Mér
ges 100, Sárszentmiklós 275, Rábabogyoszló 
100, Tét 342 62, Varsád 132 90, Nemespátró 
9156, Sárvár 281 20, Árpás 706 66, Gecse 
109. Tab 92, Kemenesszentmárton 257 K. 
S a jtó a la p r a :  Pick György Szombathely 
100, Bonyhád 40, Cecse 30 korona.
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SZERKESZTŐI ÜZENETETEK.
Többeknek. Lapunk a legolcsóbb újság égés* 

Magyarországon, sőt bátran mondhatni, az egész 
világon. Múlt évi deficitünk 17,508 korona 50 fillér 
volt. Ma egy kilogramm uiságpapiros 54 koronába 
kerül. Ha csak egyetlen előfizetővel is kevesebb lesz, 
mint tavaly volt, sem a szerkesztést nem viszem 
tovább, sem a lap kiadásáért a felelősséget nem 
vállalom. Nyomdánk az összes nyomdákkal szemben 
a Harangszó-nak 10 százalékkal olcsóbban dolgozik. 
Egyébként is a február 6-iki számban teljes őszinte
séggel feltárom a helyzetet. Soraim olvasása után 
számoljon aztán ki-ki lelkiismeretével s ha talán 
azt fogja mondani magában : „Én pedig a Harang- 
•zót meg nem öltem“, — de igenis a tőrt ti adtátok a 
kezébe. — H. P. Köszönettel kézhez vettük. — H. 
M. Mászlony. Becses sorai értelmében intézkedtünk. 
— B. I.  KŐTágóőrs. 1921. decemberig rendezve s még 
14 korona a fenntartásra fordítva. — B. S. Dombó
vár. Sok meleg üdvözlet mindnyájatoknak. A jó Is
ten áldjon meg téged és buzgó gyülekezetedet. — 
K. H. Alsóság. Hálás köszönet a fáradozásért. Mele
gen üdvözöljük a derék ságiakat, hol egyetlen elő
fizetőnk sem maradt el. — 8. E.-né Keszthely. Hálás 
köszönet. S z í v . üdv. 1 — I. L. Kisbaboth A jelzett 
újévi levél bizony nem érkezett meg. S z ív . üdv. — 
K. I., 8z. Gy. Bpest. Köszönet a fáradozásért. Szív. 
üdv.l — P. Gy. Hódmez ővásárliely. Nem lehetne ott 
a Harangszót egy kis utánjárással bevezetni ? -Szí- 
vélyes üdvözlet!_____________________________

C s i t e  K á r o l y  „Piros alma“
című háromfelvonásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészüllek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ö p ,  körmendi evang. 
tanító s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.

A sárszentlőrinczi (Tolna m.) ág. h. 
evang. egyházközség megüresedett lelkészi 
állására pályázatot hirdet. A pályázatok 
f. évi február hó 10-éig a főesperesi hiva
talhoz Paks (Tolna m.) küldendők be.

Paks, 1021. január 15.
Horváth Sándor

2—-2 főesperes.

Ajánlunk kötelezettség nélkül 

azonnali szállításra waggontételben  

a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogram m os ládákban cso 

m agolva ab m agyar határ, továbbá  

príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab m agyar határállo

m ás átvéve é f  f ize tv e; bármily 

m ennyiségben 4/ 4-es  sv ^d

g y u f á t

valam int őrlött

k ő s ó t .

LIPP és  LACK NER
kereskedelmi üzlete

s z e n t g o t t h A r d .

SfiraönyC ím : L a c k n e r ,  M O O tlM

SANNm  FERENCZ
M Ó R A G Y Á R A
KÖRMEND.

Ili';

=  Legmagasaob kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos tizem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 12
Számtalan elismerő bizonyítvány.

LIPP és LACKNER kereskedelmi üzlete SZENTGOTTHÁRD.
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V étel. & E ladás. %
E xport.

K ép v ise le t.
^  Im port.

& K ö zv etítés .

M. kir. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Giró-számla az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent-Gotthárdi Takarékpénzíár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám : 10. Táviratcím : Lackner, Szentgotthárd.

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

foglalkozunk  k ü lön ösen : elsőrangú raffinált galíciai petróleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály és 
kockacukor, őrlött kősó, külföldi gyufa, lugkö és gyarmatáruk nagybani behozatalával. 

Veszünk és eladu nk : mákot, babot, borsót, kölest, .tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadforgalm i terményt. 

S zá llítu n k : mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalmi b o r o k  nagybani vétele és eladása.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítója!

Nyomatott Wellisch Béla viíiarnüzemíi könyvnyomdájában Szeotgotthárdon.
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F«t«l6i azark««zt6  
é t  k i a d ó :

3ZALAY MIHÁLY.
TAr»*<«rk*«ztA:

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L ovA tzpatonA ra 
(V é i ip r é m m r i r « ) ,  elöfi- 
za téa l d ijak , rak lam ác ló k  
m HARANOSZÓ kladóhlva 
fa lén ak  S z e n tg o tth á rd i1» 
(ViiavArm agye) kü ldanddk

E lő f i /e té . t  e lfo g ad  
/r. Indán  tv a n g . lalkéaz *• 

ta n ító .
M ocJalanlk m in d en  v aa ér 

n a p .

r

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lapította : Kap! Béla 1910-ben.

8 z a rk e a z ti As a  k ia d ó sé r t  
fe le lő s :

C Z I P O T T  G É Z A  
s z e n t q o t t h Ar d

(V aavA rm egye.)
A „ H a ra n g s z ó "  e lő flze téa l 
Ara e g é sz  é v re :  L u th ar- 
S zö v e tsé g l ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  k ü 'd .s s e l  8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S zö v e tség l 
ta g o k n a k  c im s z a la g o s  kül
d é sse l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s s ó "  te r je s z 
té s é re  befo ly t a d o m án y o k 
ból s z ó rv án y b an  lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo- 

kn t küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  LAP J A.

Dr. Torrey a Bibliáról 
és az ébredésről.

Dr. Torrey, a h írneves am erikai 
evangélista , hatalm as eredm ényeket 
ért el prédikálásával. Ezt m indenek
előtt köszönhette annak, hogy vallást 
tett az Isten igéjének csod ás erejéről, 
amit önm agán m egtapasztalt. Torrey  
egy bankárnak gazdagságban  és  b ő
ségben  nevelkedett fia volt s ifjúsá
gában könnyelm ű életet élt. Fenékig  
ürítette a világi élvezetek  poharát, 
de nem talált k ielégítést; ellenkezőleg  
sokszor, különösen álm atlan éjszaká
kon, rettenetes ürességet érzett sz ív é 
ben. Attól a gondolattól sem  tudott 
szabadulni, hogy Istennek ő v e le  m ás 
tervei vannak, de minden erejével 
küzdött ez ellen . Azután elérkezett 
a döntő óra. Erről így ír : »Felugrot
tam az ágyból és a m osdó asztalhoz  
siettem , hogy elővegyem  a fiókból a 
borotvát s véget vessek  nyom orúsá
gom nak. A sötétben tapogattam  érte, 
de nem bírtam m egtalálni, jóllehet 
ma is egészen  b iztos vagyok benne, 
hogy a borotva ott volt a helyén. 
K étségbeesésem ben térdre hulltam , 
felem eltem  lelkem et az Istenhez s 
m egfogadtam  neki, hogy ha leveszi 
a szörnyű terhet szívem ről, igehirdető  
leszek , habár eddig a p illanatig mint 
jogtudós akartam m agam nak nevet 
szerezni. Egyáltalán sem m i kedvem  
sem  volt az evaogeliom  hirdetéséhez, 
csupán a szörnyű kétségtől akartam  
szabadulni. De legnagyobb csod álk o
zásom ra olyan nagy öröm érzet fogott 
el, am ilyenről nem is  álm odtam , s 
azóta h ivatásöröm öm  évről-évre  
nem hogy fogyott volna, hanem  inkább  
növekedett.«

A B ibliához való  v iszonyáról így  
ír :  »Sokszor halálra fáradtan térek 
haza nehéz napi munka után. M ielőtt 
lefekszem , felütöm Bibliám at, térdre

borulok s kérem Istent, hogy adjon 
valam it igéjéből. O lvasás közben Is
ten feltárja előttem  kegyelm es v ég zé 
seit, s  a csod á la tos Ígéretek elfelej
tetik lelkem m el a fáradságot s keb
lem ből önkéntelenül öröm kiáltás tör 
elő . A n y ilván osság  előtt —  nem tu 
dom miért —  ez soh asem  történik  
m eg velem  ; de ha m agam ban vagyok  
Istenem m el és B ibliám m al, akaratla
nul így kell kifejeznem öröm öm et. 
N em  tudok tisztább, kedvesebb, m a
gasabb , szentebb, csodásabb  öröm öt, 
mint midőn Isten, m iközben én a 
B ibliára borulok és im ádkozva kuta
tom  az igét, új üzenetekkel bíz m eg.«  
F igyelem re m éltók T orreynak jóval 
a háború előtt írt, de éppen a jelen  
időre jól alkalm azható következő  
s z a v a i:

Szükségünk van m ély, m esszeható, 
egyetem es, a Szentlélek  által munkált 
é b r e d é s r e ,^ -  olyan ébredésre, am ely  
erkölcsi, gazdasági, társadalm i és  
nem zeti életünk forrásvidékének m eg
tisztu lását jelenti, —  egy felülről jövő  
légáram ra, am ely elűzi a légkörünket 
m egfertőző m érges párákat. S zü k sé
günk van ébredésre, m ely az em be
reket v isszavezeti az Istenbe, az Igébe 
és  az* örök igazságok ba  vetett hithez. 
Az istentagadókat nem terjedelm es 
értekezések lökik v issza  a sem m ibe, 
hanem  az Istennek lehellete. Istennek  
legyen hála, hogy ez a felülről jövő  
légáram  már kezd fújni 1«

Kártya.
Irta : Fábián Imre.

H ogy honnét kaptuk ezt a minden
hova elk ísérő jó barátot, m egm on
dani se  tudjuk pontosan. Az ezer- 
kétszáznegyvenes években már kele
ten ism ertek kártyajátékot. Á llítólag  
Chinában már korábbi időben is m eg

volt a kártya. A franciák b izonyos  
tekintetben m aguknak követelik a 
d icsőséget, hogy kártyázásra ők tan í
tották m eg a v ilágot. N e vitassuk  
tőlük a szom orú d icsőséget, inkább  
sajnálkozzunk azon , hogy mi v a la 
m elyik szom széd  népnek e téren olyan  
jő tanítványai lettünk, hogy szinte  
elkerültük m estereinket. Szom orúan  
bizonyítja ezt az á llítást az a v a ló 
ság , hogy  a kártya egyik faja, mint 
m agyar kártya ism eretes az em berek  
előtt.

A kártya térhódítását mi se  ig a 
zolja jobban, mint az a szom orú v a 
lóság , hogy a kártyát országszerte  
32 levelű  bibliának nevezik. Ez a név  
világosan  m egjelöli azt, hogy a biblia  
helyét a nép szé les  rétegénél a kártya 
foglalja el. M ivel pedig a biblia helye  
az e lső  volt népünk felfogásában, az  
első  helyet a kártyának adták oda. 
Am int a h ivő keresztyén bibliájáért 
m indent odaadott, úgy a kártyás em 
ber kártyájáért és játékáért nem saj
nál sem m i áldozatot. H ogy ennek a 
32 levelű  ördög bibliájának nagyobb  
tábora van ma hazánkban, mint az 
élő Isten beszédének, az is mindenki 
előtt v ilágos. Csak a papirosból van  
a kártya, de ha h egyes vasból ké
szülne, nem tehetne több életet tönkre, 
mint am ennyit tönkre tesz egyik nap
ról, a másikra. K özism ertjJolog, hogy  
régente nagy uraink : d icső  apák g y a 
lázatos. korcs ivadékai hatalm as ura
dalm akat kártyáztak el, sőt h itves
társukat is feltették egyetlen  kártya
lapra. A kártya élete m ost is a régi, 
m ost is sokszor fel van rá téve nő 
és  vagyon , családi b o ldogság  és m eg
eléged és. Ha karácsony estéjén szé les  
e hazában szétnéznénk, hány helyen  
látnánk ezen a nagy estén kocsm á
ban kártyázó töm egeket?  Hány ott
honban látnánk az asztal körül a 
játékszenvedélytől kipirult arcokat, 
akiknek szívéh ez nem tud közelfér-
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közni az öröm hírt h ozó  angyal, akik 
szám ára hiába szü letett m eg az Űr 
Jézus. K eserves keresm ényét a mun
kás, szülőktől elrabolt pénzét a gyer
m ek, gyerm ekei ruházatára szánt 
pénzét, az apa szem pillájának rebbe- 
n ése nélkül felteszi a kártyára és  
elveszíti. E lveszíti, mert a kártyán  
mindenki veszít, az is veszít, aki lát
szó la g  nyer. Addig v isz i újabb pokoli 
vásárra nyerem ényét, míg valam elyik  
fillérje nála tart s azután tapasztalja: 
a ham is keresm ény nem jut ősi kézre.

Szom orú m egb ecsü lését mutatja a 
kártyának az, hogy úriem berek köré
ben külön kártyabecsületet ism ernek. 
Ha valaki csalárd kereskedést követ 
el, ha váltóval tudatosan tönkretette 
em bereit, ha csalt, továbbra is b ecsü 
letes em ber m aradhat, aki előtt kala
pot em elnek, akivel kezet fognak, de 
aki kártyán elvesztett tartozását 24  
óra alatt ki nem fizeti, azt b ecstelen 
nek tartják, az va lóságga l ki van ütve 
az em beri társadalom ból. Ilyen m űve
lődés és becsü let terem a kártya  
m ellett I

Nem  lehet m egm ondani, hogy a 
m űveltek, vagy a m űveletlenek so ra i
ban terjeszti-e nagyobb erővel m érgét. 
T éli időben faluhelyen -sihederek is 
tállók párás levegőjében p islogó  m é
csesek n él úgy kártyáznak, mint arany  
cirádás paloták lakói m ennyezetig érő  
tükrökben v isszaverőd ő  hatalm as c s il
lárok fényében. A falu úgynevezett 
műveltjei között m eg épen nem lehet 
társaságbeli, tehát m üveit, aki nem  
kártyázik.

A falusi ember, különösen pedig  
a falusi serdülő ifjúság nem ében a 
kártya épen az >urakc asztalán nyer 
nim buszt. Az így okozott kárt isk olá 
ban, tem plom ban, szép  szóva l so h a se  
lehet ellensú lyozni. Pedig aki játszik, 
nem dolgozik, legalább is szívesen  
nem ! A játékosnak kényszer a munka 
és  az élet megrontója. Nem  hallja  
többé az Úr s z a v á t : munkálódjatok, 
míg tart a nappal, mert ha eljön az 
éjszaka, senki nem munkálkodhatik. 
Vagy ha hall valam it a sátán b ibli
ájának ig é jé t: játsszatok éjjel, já tssza 
tok nappal, mert a játék által pénzt 
szereztek  I H iába serkentjük, biztatjuk 
népünket munkára addig, m íg játékra 
neveljük. Az eredm ényt is keressük  
ott, ahol a példát adtuk.

Harangavatás és Lnther-Szővetségi 
ünnep Répcelakon.

L élekem elő  ünnepei voltak a rép- 
celaki gyülekezetnek január hó 8-án  
és  9-én . Kapi B éla  püspök, a gyü le
kezőt kérésére szem élyesen  avatta  
fel a gyülekezetnek ajándékozott új 
harangot. A püspök Z ongor B éla  
esp eres és L ászló  M iklós püspöki 
titkár kíséretében érkezett Répcelakra. 
A felekezeti különbség nélkül ö ssze-  
sereglett nagyszám ú k özönség  szent- 
mártoni Radó Lajos gyülekezeti felü 
gyelő  kastélyának udvarán várta a 
püspököt és kíséretét. Itt Tarján 
István lelkész üdvözölte a gyülekezet

nevében a püspököt. Utána Keller 
Pál körjegyző a község  nevében  
köszöntötte kiem elvén, hogy m egje
len ése nem csak egyházi szem pontból 
nagy jelentőségű, hanem , mint az a 
legutóbbi h ivatalos látogatása után  
is nyilvánvalóvá  lett, — valláskülönb
ség  nélkül ápolja a község lakóiban  
a békés összetartás, az Isten- és  
hazaszeretet erényeit. A püspök m eleg  
szavakban köszönte m eg az üdvöz
léseket s szívből jövő szava i feled
hetetlen hatást gyakoroltak ezúttal is 
a hallgatóságra.

Este L uther-Szövetségi ünnepély  
volt a következő m ű so rra l: Tarján 
István oltári imája után Kapi B éla  
püspök mondotta el lelket m egragadó  
szabad  előadását. A hithüség és fele
kezeti türelm esség  volt beszédének  
tárgya s m egkapó erővel véste a 
hívek leikébe azt az igazságot, hogy  
a mai vá lságos időben egyházunk, 
hazánk ügyét építő erővel csak  úgy  
szolgálhatjuk, ha ezt a két látszólag  
ellentm ondó fogalm at összhangba  
hozzuk az életünkben. »Tartsd m eg  
a m agadét és becsüld meg a m ásét«, 
ezzel az egyházpolitikai és belm issziói 
jelszóval indul egyházépítő  nem zet- és  
társadalom -m entő munkájára a D u
nántúli L uther-S zövetség  is. Szétda
rabolt országunkat, m egrabolt anyagi 
és erkölcsi javainkat látva, ne m e
rüljünk csü gged ésbe , hanem  a vértanú  
ősök , a hithü egyházi nagyok példáit 
szem ünk előtt tartva testvéri szere- 
tetben összeforrva, erős akarattal, 
bízó hittel feszítsük neki erőnket a

T Á R C A .

Sántha legújabb költeményeiből:
Mestereim.

Két szellem e nekem szánt ünnepen 
Múltam tükrén át nékem megjelen, 
Láthatlanul egy nő hajol fölém,
Akinek én pihentem hű ölén.
Itt van, kételkedésre nincs okom, 
Megsimogatja lágyan homlokom,
Csókja oly édes, mint rég egykoron, 
Midőn bimbózott szép gyermekkorom, 
Szólít nevemen, majd mellém leül 
És nem vagyunk ketten, csak egyedül, 
Többen*) vagyunk, egész gyermeksereg, 
Testvérim, kik már elköltöztenek. 
Vasárnap est. Mind körbe leülünk 
És kezdődik Istentiszteletünk; 
Gyermekszívekből felszáll az ima,
Fel, a mennyország tornácaira.
Oh milyen jók és boldogok azok, 
Akiknek ajkán ez ének buzog:
„Maradj velünk mi Krisztusunk“
Mert már az éj felé vagyunk;
Szent Igéd világoskodjék,
Mi szivünkben munkálkodjék I

— Ki megjelensz életem alkonyán,
Te vagy az áldott édes jó anyám I 
Imádságod egy hullámzó folyam,
Enyim, mint buzogó forrás, olyan,
Míg énekednek szárnya égre csap,
Az enyim gyönge, halk visszhangja csak, 
Csillagos égből rám bólint fejed 
Dicső anyám, áldom emlékedet 1

•
— Újabb jelenés. lm, előttem áll 
Egy szép férfi, ki nékem Ideál. 
Aranyszáju pap, hallgatni gyönyör,
Ajkán az Ige színmézként ömöl,
Majd lángostor az, ha dorgál, ha fedd, 
Majd balzsam, melytől béheged a seb; 
Szava elhat, ha vígasztal s tanít,
Mind a velők megoszlatásaig.
ő  ki kezében tartván e kezet,
Mint teológust fiaként szeret,
Irat velem éneket és imát,
Egy-egy versért pár forintot is ád.
Ki Magvetőm az ének mezején, 
Parancsát híven megőriztem én. 
ö  nemcsak püspök, de hazafi ő. 
Berzsenyi szobra szól Rólad, Dicső.
Ott lettél Te az „Ország Papja“, ott, 
Boldog, ki Téged ott is hallhatok!

— Anyám és Székács volt a mesterem, 
Kegyelettel s hálával ismerem.

ök ihlették meg az én szívemet, 
Ok gyújtották, növelték hitemet, 
ök diktáltak éneket és imát,
Én csak másoltam annyi éven át; 
Övék az érdem és nem az enyém, 
övék ének, ima és költemény. 
Csak őket illeti az ünnepély — 
Nevük, emlékük e dalban is él. 

Fény nevükre I 
Áldás emlékükre!

“) Nyolc testvér.

Emlékezés.
— 1920. október 22. —

Mint gyermek-ifjú szállni vágytam, 
A lelkem úgy égett e vágyban.
Irigy szemmel néztem a sasra:
Nem szánhattam, mint ő, magasra.

Szállton-szállt az idő felettem,
Mire íme, megöregedtem;
Ám vigaszom az öregkorban,
Hogy nem maradtam lent a porban.

Pihenésül a munka mellett, 
Daloltam, mert dalolnom kellett; 
Dalt zengtem az édesanyámról,

~S közös anyánk-, édes hazánkról.
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boldogabb jövőt hódító munkának. 
A szívbe m arkoló, lelket felrázó e lő 
adás után N itsch inger Ján os csán igi 
tanító m űvészi orgonajátéka követke
zett. Majd S zabó Ida szavalta  el 
hatásosan  Sántha Károly »Szeretet«  
című költem ényét. Puskás Jenő s. 
lelkész imája után közénekkel v ég 
ződött az ünnepély. Az offertórium  
800 K-át eredm ényezett a Luther- 
S zövetség  javára.

A harangavatás a m ásnap déle
lőtti istenitisztelet keretében folyt le. 
A tem plom ot zsú fo lásig  m egtöltötték  
a hivek, akik vidékről is szám osán  
gyülekeztek erre az alkalom ra. Zongor  
Béla esp eres oltári szo lgá lata  után 
Kapi B éla püspök lépett az oltár elé  
Zongor esperes és L ászló  titkár kí
séretében. A zsidókhoz irt levél 10,
21— 25. versei alapján szólott a tem p
lom nak, a harangok szavának az 
Istenországában örökéletet m unkáló  
jelentőségéről. Könnyekre indító erő 
vel idézte fel a szívekben az örven 
detes és fájdalm as em lékek raját, 
am elyek a harangok szavára ellepik  
az érző em berek lelkét. M egem léke
zett a kegyeletes szívű jóltevökről, 
akik egyetlen fiuk hősi halá lával sem  
hagyták el a rem énység vallását, ha
nem az Isten vigasztalásában  m eg
szentelt bánatukat odahelyezték a 
szü lői kegyelet és az egyházszeretet  
egym ásra épített o ltárára; nékik kö- * S

Nagy költökrül, kikért buzogtam, 
Pár ódám szólt koszoruzottan : 
Arany, Petőfi: aranybánya,
S az, Katonánk tragédiája.

Ha gyermekarcot csókolgattam,
S vérző szíveket gyógyítgattam:
Ez érzés úgy fölemelt engem, 
Mintha csak szállt volna a lelkem.

Krisztus maga az irgalmasság,
Az út, az élet és igazság;
Mily jó volt járnom nyomdokába’,
A mélységből a magasságba.

Édes volt a népet vezetni,
Istent, hazát s egymást szeretni, 
Biztatni, ha jön síri éjünk: 
Csillagként ott ragyog reményünk.

Majd nézvén föl a kéklő égre, 
Alázattal borultam térdre:
Ki vagyok, én porszem, nagy Isten, 
Hogy szent nevedet dicsőítsem ? !

A te kegyelmed csudaképpen 
Dávid hárfáját adta nékem,
A zsoltárok- és himnuszokban 
Felüdültem, ha szomjuhoztám.

Szállt az imádság, szállt az ének,
S kapui megnyíltak az égnek — 
Qh én gyönyörű szép világom, 
Érted az Istent áldva-áldom!

szönbeti Isten után a gyülekezet az 
új harangot. Ennek a harangnak a 
csend ü lése is intsen minden lelket a 
hitben való  á llhatatos m egm aradásra. 
Szem  nem maradt szárazon , mikor 
a beszéd  alatt m egszóla lt az új harang  
s az orgona csendesen  szó ló  hangjai 
m ellett m egáldotta azt a püspök s 
átadta m agasztos rendeltetésének A 
püspök m egható imája után a H im 
nusz ének lésével ért véget a g y ö 
nyörű ünnepély, am elynek felem elő  
hatása m ég soká ig  fog élni a jelen
voltak lelkében. A z offertórium 2621 
K-át eredm ényezett a gyülekezet or
gona alapja javára.

Az új harangot Sza lay  Sándor  
bu zgó  gyülekezeti gondnok és neje 
Szarka E szter ajándékozták az eg y 
házközségnek  hősi halált halt hűk, 
S za lay  Kálm án em lékezetére.

T arján  István.

A fonóba szól a nóta...
Lám pagyűjtás után, ha valaki 

végigm egy a téli este  félálm ában  
pihenő falu utcasorán é s  betekint a 
házak v ilá go s ablakán át a szob áb a, 
a régm últ egy darabját va lóságban  
látja m aga előtt. Rokkát pörgető  
asszonyok , guzsa ly t tartó leányok  
alakját világítja m eg az asztalon  
derengő lá m p a fén y ; a falusi házak

Szegény ember tudománya.
Irta: Csite Károly.

Élt egyszer egy nagyon gazdag  
tudós em ber, aki leginkább a nagy  
tudom ányára volt büszke.

Egy alkalom m al azzal d icsekedett 
nagy elb izakodottsággal a szolgája  
előtt, hogy ő  már annyira jutott a 
tudom ányban, hogy  m indent tud, 
amit em ber gyerm eke tudhat.

—  H ohó, gazduram , nagy dolgot 
állít k igy e lm ed ! H ogyan tudna m in
dent, mikor m ég nekem is van egy  
olyan tudom ányom , am it kigyelm ed  
nem tud, —  m ondta a szo lgája  fej
csóvá lva .

—  Ugyan mit tudnál te olyant, 
am it én nem tudok ? ! —  kételkedett 
is, bosszankodott is a tudós em ber.

—  Ha mindent tud, gazduram , 
akkor azt is tudnia kell, am it én tu
dok, gondolok, —  felelte a szo lga , de 
a tudós bármint törte fejét, m égsem  
bírta kitalálni, hogy mit tudhat olyant 
egy tudatlan em ber, am it ö nem  tud ?

asszo n y n ép e üjra előkereste régen  
a padlásra dobott rokkáját, hogy ,a 
téli esték tétlensége helyett jókedvű  
beszélgetés közben megfonja a m aga  
és  hozzátartozói részére szü k séges  
fehérnem űnek valót.

A fonóba szó l a n ó t a . . .
A falusi házak b ám ult gerendás  

szobáiban  űjra fonnak, lesz  h áz ivá 
szon , am ellyel tele volt nagyanyáink  
staffirungba kapott tu lipántos ládája, 
pulitéros alm árium ja s am elyből m u
tatóba m ég az unokáknak is jutott, 
mert oly erős volt, hogy szin te e lsza 
kíthatatlan.

C sakhogy m íg a nagyanyáink m a
guk  fonták m eg a staffirungnak valót, 
addig az unokáik legfeljebb elszak- 
gatni tudták azt, hírből ism erve már 
csak a lent, a kendert, a rokkát, 
hírből sem  talán a gerebént, a tila- 
lót, a g u z sa ly t . . .  Pedig egykor a 
királykisasszonytól a jobbágyleányig , 
szórakozásb ól vagy szükségből, de 
mindenki pörgette a rokkát, mely 
épp ügy nélkülözhetetlen  é s  kedves 
eszköz volt a főűri kastélyokban, 
mint a nem esi udvarházakban vagy  
zsö llér  kunyhókban s  nem zetünk  
hőslelkti és szép séges  nagyasszon ya i 
arra voltak büszkék, hogy a maguk  
fonta fehérnem űt viselték . N ádasdy  
T am ásné K anizsay O rsolya, kora  
fenköltlelkü és egyik leggazdagabb  
n agyasszon ya , irja a tőle távol,

Történt aztán, hogy lázadás ütött 
ki a népek közt. Sokaknak m enekülni 
kellett s  nem vihettek magukkal eg ye
bet, mint a rajtuk lévő ruhájukat. 
T öbbek közt a tudós em bernék is 
m enekülni kellett s  vele bujdosott a 
hű szo lga  is. Csak úgy tudta életét 
m egm enteni a tudós, hogy szegény  
m unkás em bernek öltözött, együtt, 
dolgozott a volt szo lgájával. D e igen  
nehezére esett neki a sú lyos testi 
munka. Szörnyű p an assza l, jajjal for
dult a volt szo lgájához s m ost m un- 
k atá rsá k o z;

—  J a j ! én már nem birom tovább  
e szörnyű, sú lyo s munkát, nehéz é le 
tet. Tüdőm  majdnem kiszakad, lábam  
összeroskad, fejem zúg, mintha csak  
őrlő m alom kövek közé került v o ln a .. .  
Jaj, jaj, tudnék inkább m eghalni, mert 
én ezt soh a  nem birom m egszokni I. . .

—  L ássa, lá ssa  gazduram , ez a 
tudom ány, am it én már tudtam, de 
kigyelm ed m ég nem  tu d o tt: szegény  
em bernek lenni. S ez sem  olyan utolsó, 
könnyű tudom ány, főleg  annak, aki 
előbb kényelm es jó módban élt, —  
figyelm eztette a  volt szo lgája .
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S zigliget várában időző urának, M a
gyarország  akkori nádorispánjának: 
»Szívesen  fonnék én is ott, a Zala  
bora m e lle t t . . .«  A m inthogy szívesen  
fontak minden idők m agyar a ssz o 
nyai leányai. Csak az u tolsó  fé lsz á 
zad és ebből is a legutóbbi harm inc 
esztendő volt az az idő, am ikor tel
jesen a falvakra, onnét m eg a pad
lásokra kerültek a rokkák és velük  
együtt divatját kezdte múlni m indaz, 
am i m agyaros, nem zeti és fehérvi
rágos. A zóta indult is  nr-g a M a
gyar nem zet azon a lejtőn, am elyen  
idáig ju to t t .. .

D e a m agyar falvak földjéből nem  
veszett azért ki teljesen a tulipánt 
gum ó, a rozm aring, a m uskátli g y ö 
kér ; a falvakon m ég táncolnak csár
dást, énekelnek m agyar nótát, őriz
getnek féltékenyen m egsárgult K os- 
suth-bankókat, és büszkén m utogatnak  
fringiákat, amikkel az apák a hazát 
véd ték . . .  A rokkákért is csak egy  
lépést kellett tenni és  m áris hallani 
m elódikus d u ru zso lá su k a t.. .

Vajha a városok  asszonyai, le á 
nyai is m eghallanák a rokka halkan  
m uzsikáló, m eséket m ondó szavá t és  
befogadnák otthonaikba ? 1 Form ás 
alakjával igen szépen  m egférne a 
zongora és  a többi bútordarab kö
zött, és am ellett, hogy  ó -zom án cu  
tisztaság , kedves, m agyaros hangulat 
költözne be vele a család i élet estéibe, 
hasznot is hajtana: a kiürült a lm á
riumok m egtelnének patyolat fehér
n e m ű v e l . . .  p . i.

.Téli e s té n .
Leszállóit a csendes téli este 
A hófödte, mélyen alvó tájra; 
Kigyuladt a csillagoknak ezre 
S bágyadt fénnyel rezg a hold sugára.

Mélán nézem szobám ablakából 
A lombvesztett, pusztán álló fákat,
S gondolkozva hazám bús sorsáról,
A szívemben mély fájdalom támad.

Mert, miként az őszi szél letépte 
Lombjait a bokroknak és fáknak,
S levelüket elsodorva szerte, 
Letaroltan, elhagyottan állnak:

Ez a sorsod, szegény hazám éppen! 
Megtépdesett téged is az ármány. . .  
Egyedül állsz a rádborult éjben,
S búslakodol elhagyottan, árván.

Határidat megcsonkítva orvul,
Hű fiaid elszakíták tőled . . .
Szívem, lelkem úgy remeg a gondtúl 
Édes hazám, oh ! mi lesz tevéled ? . . .

De nem szabad kislelkünek lenni:
Van még Biró a csillagos égben 1 
Emberekben ha nincs remény semmi: 
0  lesz velünk a viharban, vészben 1

Törhetlen hit lángja lobogjon fel,
S lelkesítsen minden honfi keblet; 
Hogy reánk még ragyogó hajnal kel, 
Hogy e nemzet soha el nem veszhet!

S mint tavaszkor újra zöldül minden, 
Úgy viruljon magyarok hazája ! . . . 
Népek atyja, oh jóságos Isten 1 
Küldd egedből áldásod reája!

Csajbók Lidiké.

Veszteségünk.
Nem volt a Földnek még egy olyan 

országa, amely úgy bővelkednék természeti 
szépségekben és terményekben, mint ha
zánk. Európának legtermékenyebb és leg- 
áldottabb országa: Magyarország, mert 
földjének 95%-a termő és csak 5%-a ter
méketlen terület. És hogy tényleg mi min
denünk volt nekünk a boldogabb időkben, 
azt csak azóta tudjuk, amióta megszállták 
az o'rszág nagy részét.

A megszállás előtt volt 13 millió hektár 
szántóföldünk s ma van 7 és fél millió 
hektár. A cseh államhoz csatolt a béke- 
szerződés 55 792 km3, Romániához 102.000 
km2, Jugoszláviához 69.890 kmt és Auszt
riához 4510 km2-nyi területet ebből a szép 
földrajzi egységet képező országból, mely
nek természetes határain túlra nem terjedt 
ki ugyan tartósan határa, de viszont a 
természetes határokon belül sem birt ide
gen hatalom tartósan gyökeret verni.

Míg a büszke Anglia azzal kérkedik, 
hogy ellenséges katona 700 év óta nem 
tette lábát földjére, addig mi azt állapít
hatjuk meg, hogy Magyarország térképe 
600 év óta alig változott. Mert a hatalmas 
Kárpátok gerincein végig vonuló vízvá
lasztó egyúttal nemzetválasztó s ország
választó határvonallá is lett.

Azóta érezzük, hogy mink volt, amióta 
nem tudunk egyes- vidékek terményeihez 
hozzájutni. Nincsen fütő- és vjlágitó-anya- 
gunk. Fenyves rengetegeinkhez, melyek a 
Tisza forrásától a Kazánig terjednek, nem 
nyúlhatunk a hatalmas bükk- és gyertyán- 
faerdeinkhez, melyek Hunyad- és Krassó- 
Szörénymegyéktör Ungig húzódnak, el va
gyunk zárva. Elvették a legtöbb búzát 
termő és a legnagyobb lóállománnyal biró 
megyénket, Torontáli. El a legtöbb kukori
cát és zabot termő másik megyénket Bács 
Bodrogot és el azt a vidéket, melyen van 
a lótenyésztés súlypontja: a Maros-Tisza 
szöget.

Vasércbányászatunk, mely 50 milliót 
jövedelmezett s  melynek fészke Gömör-, 
Hunyad- és Krassó-SzÖrénymegyékben van, 
szintén idegen kézre került. A keleten levő 
gazdag sótelepeinken, melyek az államnak 
évente 32 milliót jövedelmeztek, idegenek 
az urak. A bő földgázforrásainkat, melyek 
fontossága oly nagy, mint a petróleumé, 
mások értékesítik. Aranybányáinknak 10 
millió K-t kitevő jövedelme másé, 26 cu
korgyárból alig a fele maradt meg. A 
vörösvágási opálbányánk a cseheké. Mind
ezek nélkül nem élhetünk s ha élni akarunk, 
úgy mindent vissza is kell szereznünk.

C s i t e  K á r o l y  „Piros alma“
című háromfelvonásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészültek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ö p ,  körmendi evang. 
tanító s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.

A betlehemi gyermek.
—  A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu. 6

Az ünnep kezdetén a kis gyerm e
kek félénkek és  bátortalanok voltak  
s csöndesen  húzódtak m eg anyjuk 
m ellett. D e lassanként m egélénkültek  
s birtokukba vették a sok jót, amit 
H eródes kínált nekik. V afóságos tün
dérország volt, amit a király kis ven
dégei szám ára teremtett. Am int a 
karzatot bejárták, m éhkasokra buk
kantak, m elyeknek m ézéből nyalakod- 
hattak anélkül, hogy egyetlen  haragos  
méh is  m egakadályozta volna őket 
abban. Fákat találtak, m elyek gyü
m ölccsel rakott ágaikat szelíden haj
tották le hozzájuk. Az egyik sarok
ban bűvész volt, aki egyszeribe te le 
varázso lta  zsebeiket játékszerrel. A 
karzat m ásik sarkában állatszelid itő  
egy pár tigrist mutatott nekik, am e
lyek oly szelídek voltak, hogy lo v a 
golhattak a hátukon.

D e ez a paradicsom  ö sszes  g yö 
nyöreivel sem  bírta úgy lekötni a 
kicsinyek érdeklődését, mint a kato
nák h osszú  sora, akik a karzat egyik  
oldalán m ozdulatlanul állottak. L e
b ilincselték  tekintetüket a fényes s i
sakok, a szigorú, büszke arcok, a 
gazdag díszítésű hüvelybe rejtett rö 
vid kardok

M íg egym ás között játszottak és  
bohóskodtak, folyton csak  a kato
nákra gondoltak M ég távol voltak  
tőlük, de hozzájuk kívánkoztak, hogy  
lássák , vájjon élnek-e s tudnak-e  
morogni.

A játék é s  az ünnepi kedv percről 
percre em elkedett, de a katonák még  
mindig m ozdulatlanul állottak. M eg
foghatatlan  volt a kicsinyekre nézve, 
hogy a szőllőfürtök és annyi nya
lánkság között mint állhatnak ott 
anélkül, hogy kezeiket kinyújtanák  
és értük nyúlnának.

V égre az egyik gyerm ek nem tudta 
tovább leküzdeni k íváncsiságát. G yors 
m enekülésre készen, óvatosan  köze
ledett az egyik vérteshez s mivel az 
m ég mindig m ozdulatlan maradt, 
m indig közelebb m erészkedett. V ég
tére annyira volt már csak hozzá, 
hogy m egérinthette szandáljának a 
szíjjazatát és a lábszár védőjét.

Erre, m intha ezzel valam i hallat
lan bűntett történt volna, valam ennyi 
vasem ber egyszerre m egm ozdult. L e
írhatatlan dühvei rohantak a gyerm e
kekre s ragadták m eg őket. N éhá- 
nyukat hajitó löveg módjára m eglóbál-
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ták a fejtik fölött s  a lám pák és vi- 
rágfűzérek közt a könyöklőn át lev e
tették az udvarra, m elynek m árvány
kövezetén agyonzűzták  magukat. 
Egyesek kardot rántottak s keresztül 
szúrták a gyerm ekek s z ív é t ; ism ét 
m ások szétzúzták fejüket a falon , 
mielőtt az éjsötét udvarra dobták  
volna.

A tám adást követő e lső  pillanatban  
halotti csönd uralkodott. A kis testek  
m ég a "levegőben lebegtek s az éd es
anyák kővé meredtek a borzalom tól. 
D e a következő pillanatban m ár észbe  
kaptak ezek a szerencsétlenek , hogy  
mi történik s  egyetlen  irtózatos sik ol
tással vetették m agukat a poroszlókra.

A karzaton m ég voltak gyerm e
kek, akik az e lső  roham m al nem ke
rültek a gyilkosok kezére. A katonák  
utánuk eredtek, mire az anyák eléjük  
vetették m agukat s puszta kézzel ra
gadták m eg a m eztelen karokat, hogy  
elhárítsák a halá los csapást. N éh á-  
nyan, akiknek a gyerm eke már halott 
volt, a katonákra rohantak, torkon  
ragadták őket s a gyilkosok m egfoj
tásával igyekeztek b osszú t állni k is
dedeiken.

Ebben a vad zűrzavarban, m iköz
ben borzalom teljes kiáltások töltötték  
be a palotát s a legkegyetlenebb v é 
rengzés folyt, az a katona, aki a vár
kapunál szokott őrszo lgá la tot teljesí
teni, m ozdulatlanul állt a karzatról 
levezető  lépcső  legelső  fokán. Nem  
vett részt a harcban és  gyilkolásban. 
Csak a kardját em elte fel azok ellen  
az asszonyok  ellen , akiknek sikerült 
gyerm ekeiket m agukhoz ragadni s 
kísérletet tettek velük a lépcsőn  le 
felé való m enekülésre ; s  már a puszta  
tekintet is, am int ott állt sötéten  és  
könyörtelenül, oly ijjesztő volt, hogy  
a m enekülők inkább levetették m agu
kat a könyöklőn át, vagy visszatértek  
az öldöklő forgatagba, sem hogy ki
tegyék magukat annak a veszélynek , 
hogy m ellette elhaladjanak.

—  V oltigius csakugyan jól tette, 
hogy engem  jelölt ki erre a helyre, 
—  gondolta a katona. M ás fiatal, 
m eggondolatlan harcos elhagyta volna  
őrhelyét s a forgatagba vetette volna  
m agát. Ha a harci hév csáb ításának  
engedek s  innen eltávozom , legalább  
egy tucat gyerm ek m egm enekült volna.

M íg így gondolkodott, tekintete 
egy fiatal asszonyra  tévedt, aki gyer
mekét m agához szorítva  gyors m e
neküléssel rohant feléje. A lég ionári
usok közül senki sem  állta  útját, mert 
akik m ellett elsurrant, h eves v iasko- 
dásban voltak a többi asszonnyal és

így  sikerült eljutnia a karzat végéig .
—  Ni c s a k ! Ez majdnem szeren 

csésen  elillant —  gon d olta  a katona. 
M aga is, gyerm eke is sértetlen . Ha 
m ost nem állnék i t t . . .

Az asszony  úgy rohant feléje, 
m intha v alóságga l repült vo ln a ; s a 
katonának nem volt ideje, hogy ar
cát, vagy  a gyerm ekét jobban sze m 
ügyre vegye. Feléje nyújtotta kardját 
s az a sszon y  karjai közt gyerm ekével 
egyen esen  annak rontott. A katona  
azt várta, hogy a következő p illanat
ban gyerm ekével együtt keresztül 
szúrva  a földre rogy.

D e ebben a pillanatban a katona  
h aragos züm m ögést hallott a feje 
fölött s  mindjárt reá h eves fájdalmat 
érzett a szem ében . O ly é les és  kínos 
volt fájdalm a, hogy egészen  m egza
varodott és belekábult s a fegyver a 
földre hullott kezéből.

A szem éh ez kapott s egy méh  
akadt a keze ü g y é b e ; m egértette, 
hogy am i oly szörnyű  fájdalm at ok o 
zott neki, ennek a kis állatnak a ful
lánkja volt. V illám gyorsan  lehajolt a 
kardja után, abban a rem ényben, 
hogy m ég nem k éső  s feltartóztat
hatja a m enekülőket.

D e a kis m éhecske igen jól vé
gezte dolgát. Az alatt az idő alatt, 
am elyre m egvakította a katonát, s i 
került a fiatal anyának m ellette a 
lépcsőn  lerohanni s bár a katona  
futvást sietett utána, többé nem ta 
lálhatta m eg. Eltűnt s  az eg ész  pa
lotában senki sem  tudott ráakadni.

(Folyt, köv.)

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Éli.
Febr. 7. I. Sámuel 1. í—ío. Éli bűnének 

van magyarázata. Templomi magányban 
élt. Előtte mindenki a legjobb arcát mutatta. 
Azt hihette, hogy odakünn is olyanok az 
emberek, mint a templomban Nem ismerte 
őket. Egyszer akart haragudni, akkor is 
kudarcot vallott. Mindez azonban nem 
mentség. A kudarc nemcsak elkedvetlenítő, 
de neveié is lehet.

Febr. 8. I. Sámuel 2 .  a — í s .  Az ember 
természetében benne van az a vágy, hogy 
ne veaszen el nyom nélkül az élete. Az 
akaratnélküli embernek nem adja meg az 
Úr azt az örömöt, hogy lássa intésének 
nyomát. Ha azt akarom, hogy szavam ne 
legyen pusztában elhangzó szó, hanem meg 
is hallgattassák, nem szabad vajszívünek 
lennem.

Febr. 9. I. Sámuel 2 . n—w. Mivel az
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akaratnélküli ember szavának még maga 
előtte sincs súlya, ilyen minden törvényt 
lábbal taposó, saját akaratuk után járó erő
szakos emberek lesznek a rábizottak mint 
Éli fiai.

Febr. 10.1. Sámuel 2. n. Éli gyengesége 
még Isten házát is megutáltatja. Meg nem 
szentelt környezetemért, rosszul nevelt 
gyermekeimért meg tudják utálni némelyek 
még a keresztyénséget is. Oly sok keresz
tyénre mondták már rá, hogy bárcsak sohse 
láttam volna otthon 1

Febr. 11. I. Sámuel 4 .1 —is. Éli tönkre
teszi gyengeségével fiait, megutáltatja Isten 
házát, ezért bűnhődnie kell. Büntetése az, 
hogy megtudja bűne következményeit Isten 
emberitől s látnia kell, hogy mint teljesedik 
az be lépésről lépésre. Rettenetes lehet az, 
látni a bűnök következményeit!

Febr. 12. János 2.13—17. Jézus nem 
volt gyenge szívű. Tudott indulatos is lenni. 
Ha el akarom kerülni az Éli sorsát, ugyan
azon indulat legyen bennem, mint volt Jé
zus Krisztusban.

Febr. 13. Máté 6 . is—is. A muzsikát 
elhallgattatjuk, a táncot abbahagytuk, a 
templomot feketébe öltöztettük. A szívün
ket is?

H E T I  K R Ó N I K A .
•a a ia aa aa aa aa asa asasa s ia assa ssa aa aa aB B aa asassa B a iis is ia i iiis is isM ssaa ita asssa

A p olitika e se m é n y e i. A  k ü lö n 
böző pártalakító törekvésekkel kap
csolatban  kom olyabb formát ölt az 
a terv, m ely egy konzervatív-liberá
lis párt létrehozására  irányul Zichy  
Ján os gróffal az élén .

B en es  a külügyi h e ly zetrő l. A prágai
képviselőház külügyi b izottsága ü lésén  
B en es cseh  külügym iniszter rövid e x 
pozét mondott az aktuális kérdésekről 
és a m agyarországi v iszonyokról 
szó lva  kijelentette, hogy a n agyh a
talm ak a H absburgok v isszatérése  
ellen em elt határozott tiltakozásukat 
nem régiben megújították és b izonyos, 
hogy ebben a kérdésben és  általában  
a trianoni szerződésre vonatkozó v a 
lam ennyi kérdésben C sehország  fel
fogása  és  Franciaország h ivatalos  
felfogása  között a legteljesebb az 
összh an g .

T em p lom gy a lázás  D eb recen b en .
D ebrecenben betörtek a reform átus 
nagytem plom ba s durva módon m eg
gyalázták. A többi közt bepiszkították  
azt a széket, ahol Baltazár püspök  
szokott ülni. A becste lenség  elkövetői 
brutális fölirásokat is hagytak hátra. 
Ezen a nyom on indult el a rendőrség  
vizsgálatában . Az írás in telligens  
kézre vall.

A városban nagy az izgalom  és  
a fölháborodás a nagytem plom  m eg- 
gya lázása  miatt, amit a katolikusok  
is a legnagyobb mértékben elítélnek.

De van D ebrecennek egy m ásik  
szenzációja  is. A reform átus tem p-
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lom egyesü let egyházi ünnepet akart 
rendezni, énekkel és  zeneelőadássa l 
kapcsolatban. A rendőrség azonban  
az ünnepet megtiltotta. Egy erős ren
dőrcsapat vonult a tem plom  elé, amely 
tele volt hívőkkel s az volt a parancs, 
hogy a betiltó végzésnek  föltétlenül 
érvényt kell szerezn i s  a tem plom ot 
ki kell üríteni. Erre a lelkészek elál- 
lottak, a  zenei ünnepségtől s csak  
egyszerű  istentiszteletet tartottak, ki
hirdetvén a k özönség  előtt, hogy is 
tentiszteletet sem m i földi hatalom  nem  
tilthat el a tem plom ban. Ezt a rend
őrök nem is zavarták m eg. D e ez 
az eset is leirhatlan izgalm at keltett 
a városban.

A T erü letvéd ö  L iga zá sz ló a v a tá sa .  
Január 23-án  vasárnap avatta fel 
zászlaját a Területvédő Liga B uda
pesten. Az ünnepség a V igadó nagy
term ében foly le. A Him nusz elének- 
lé se  után elsőnek Raffay Sándor p üs
pök m ondott beszédet:

—  Csalódtunk a rem énységeinkben  
—  úgym ond —  hogy ellenfeleinkben  
lovag ias, em berséges, igazságo t ke
reső  és igazságot osztó  józanságot, 
tisztes politikai belátást találunk. 
Csalódtunk önm agunkban, mikor azt 
hittük, hogy a végtelen  szenvedés, 
bölcseségre tanított bennünket. Mi- 
hozzánk nem hajol le senki, nem  
nyújtja ki a kezét egyetlenegy nem zet 
sem , hacsak azért nem, hogy a la 
m izsnát vessen  az éh ező  nyom orult 
koldusnak. Ez a zászló  az éln iaka- 
rásunk jele és  zá loga  ! M inden parányi 
szá la  egy-egy  fogadalom , hogy az 
elrablóit m agyar rögökről nem m on
dunk le soha .

Raffay m egnyitója után K. Som ló  
Em ma szavalta  el Pap-V áry Elem érné  
»H itvallás« című költem ényét, majd 
Zadravecz István kath. tábori püspök  
m ondott ünnepi beszédet.

EGYHÁZI ÉLET.
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Az érdeklődőknek szíves tudom ására 
hozzuk, hogy a  k iadóhivatal V« évi 
előfizetéseket is készséggel elfogad és 
elszám ol.

Á prilis 18. Az 1921. év a refor
m áció történetében az Istent m a
gaszta ló  em lékezés észtendeje —  Írja 
a dunántúli püspök —  m ost m egje
lent 1. sz . körlevelében. 400 évvel 
ezelőtt 1521 április 18-án lépett 
Luther M árton W orm sban a birodalm i 
ülés elé s ekkor pecsételte m eg a 
reform átori munkáját ünnepélyes  
vallástétellel. Tekintettel a w orm si

birodalm i gyű lés történelm i nagy  
jelentőségére, felhívja a püspök D u 
nántúl ö ssz e s  lelkészeit, hogy április
17-én a 400 év es évforduló  a lkal
m ából hálaadó istentiszteletet tartsa
nak. M ásnap pedig az ö ssz e s  nép- és  
középiskolákban iskolai ünnepélyt 
rendezzenek.

Hányán tér tek  á t B écsb en  az  
evang. h itre ? A usztriában évről-évre  
em elkedik az evangélikus hitre átté
rők szám a. B écsb es 1919-ben  3422-en  
tértek át az ev. hitre. E zzel szem ben  
katholikussá lett 301 .

A dom ány. S zabó Ján osn é K isge- 
resdről 100 K , T akács L ajos N agy- 
geresdröl 200 K -át adom ányozott a 
gyülekezet harangalapjának gyarapí
tására.

T árn ok rétib en  S zalay  József és  
neje 10,000  koronát adott iskola- 
építésre. B ajsza Ferenc h ázassá ga  
50-ik évfordulójának em lékére belépett 
a L u th er-S zövetsóg  alap ító  tagjai 
közé, a tem plom ra 100 kor., az or
gona fentartására 50 kor. a lap ít
ványt tett.

Az Isten  o rszá g á n a k  a sz o lg á la 
táb an . Mint szakonyi tudósítónk je
lenti, szép lelkének  eg ész  te ljességé
vel áll mindenkor az Isten orszá 
gának szo lgá latában  V arga Irénke 
leányzó , ha  őt az egyház hívja. A 
m agunk részéről m elegen üdvözöljük  
V arga írónkét s a jó Isten gazdag  
áldását kérjük rája.

Az uraiujfalu i evang. gyülekezet 
aranykönyvében a következő nem es- 
szívű  adakozók örökítették m eg ne
vüket 1920. évi adom ányaikkal: H or
váth L ászló  és neje Ném eth Eszter 
elhunyt kis fiuk em lékére egyh ázfen n 
tartási alapra 400 K, özv. Büki J .-né  
és  fiai elhalt férje, illetve atyjuk és  
hősi halált halt fia, illetve testvérük  
em lékére harangalapra 1000 K, N agy  
Imre é s  neje, Ábrahám  Zsófia hősi 
halált halt fiuk em lékére egyházfenn
tartási alapra 400 K» Fóth Imre és  
neje K ovács Z suzsánna fiuknak a fog 
ságb ól való  szeren csés szabadulása  
em lékére harangalapra 500 K, Erős 
József és  neje A sbóth Karolin elhalt 
leányuk em lékére egyházfenntartási 
alapra 100 K, Erős Ján os elhalt test
vére Karolin és  hősi halált halt öccse, 
J ózse f em lékére egyházfenntartási 
alapra 100— 100 K> M olnár Imre 
Am erikában elhunyt testvére, Irma 
em lékére egyházfenntartási alapra  
100 K, özv . K ovács Sándorné szül. 
M olnár Z suzsánna, R ábakövesden  
elhunyt szü lei em lékére egyházfenn
tartási alapra 100 K, N agy Etelka

hajadon bold, édesanyja em lékére a 
nőegylet oltárára 200 K, 1920. évi 
konfirm andusok (28 gyerm ek) ado
m ánya egyházfenntartási alapra 700  
K, a nőegyletnek 240 K, Puhr M átyás 
és neje V acskó Karolin kis leányuk  
szeren csés felgyógyulásának em lékére 
egyházfenntartási alapra 100 K-

A várp alota i evang. gyü lek ezetb en
a közelm últban gyülekezetfenntar
tásra a következő alapítványok foly
tak b e : Bánki Ján os és neje Nagy  
Juliánná hősi halá lt halt két fiuk 
em lékére 500, N agy Lajos és neje 
M órocz Etelka 200 K, özv. Fülöp  
Péterné 400, Vajda András és  neje 
Fürw eisz E rzsébet 100, Bánki Sándor  
és  neje Nagy M ária 400, Bánki I.-né 
S o ó s Juliánná 300, Buzski Pál, id. 
S o ó s Ján os és neje M atisz Lidia, ifj. 
Farkas Józsefné Bánki Róza, id. Fti- 
löp Károly és neje V arga Juliánná, 
özv. Fehérváry Pálné Bánki R ozália  
2 0 0 — 200 korona, összesen  2900 K*

N agysitk én  az 1920-ik  évben két
szer tartottak v a llá so s estélyt, illetve  
L uther-Szövetségi ünnepélyt, e lő ször  
június 20-án , mikor a programm a 
következő v o lt:  1. K özének. 2. Ima. 
Tartotta : M ór A ladár lelkész. 3. S za 
bad előadás. T artotta: N agy M iklós 
celldöm ölki s. lelkész. 4. Az árnyék. 
C sengey G usztávtól. S za va lta : Q őce  
Jolán . 5. Karének. N e csüggedj el 
kicsiny sereg. N égy hangon énekelte  
az ifjúsági énekkar R ózsa István v e 
zetésével. 6. L uther-Szövetség  célját 
ism ertette M olitorisz Ján os ostffy- 
asszonyfai lelkész. 7. Szavalat. A régi 
vár. C sengey G .-tó l. E lőadta: ó d o r  
Eszti. 8. Szavalat. Jézu s im ája. B éry- 
től. E lőadta: Horváth Anna. 9. Ima. 
K özének. Offertórium 595 kor. volt 
a L u th er-Szövetség  céljaira.

M ásodszor decem ber 20-án  az 
alábbi m űsorral: 1. Közének. 2. Ima. 
Tartotta : Mód A ladár lelkész. 3. S za 
valat. A hívőkhöz. C sengeytől. E lő
adta : Ó dor Lina. 4. Szabad előadás. 
T artotta: K iss István kőszegi v a llá s
tanár. 5. Karének. Isten fe lséges ado
m ánya. N égy hangon előadta az ifjú
ság i énekkar R ózsa István tanító v e
zetésével. 6. Szavalat. A legfőbb v i
gasz. C sengeytől. E lő a d ta : Q őce Jól.
7. Karének. Te, te hív angyala le l
kemnek. Előadta az ifjúsági énekkar.
8. Szavalat. A csillagok . C sengeytől. 
E lőad ta: Q őce Fáni. 9. Ima. 10. Köz
ének. Offertórium : 163 K a Luther- 
S zö vetség  céljára.

F elp éczen  január hó 30-án  vallásos  
estélyt rendezett a vezetőség  a D u 
nántúli L u th er-S zövetség  tám ogatása
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céljából. A vallásos estély műsora a 
következő: Közének. Erős várunk. . . 
Ima. Tartotta: Qyörffy Béla helybeli 
lelkész. Bús magyarok imádkoznak. 
Énekelte: Zatureczky Miklós és Boz- 
zay Kálmán. Orgonán kísérte: Kiss 
Lajos tanító. Jairus leánya. Szavalta: 
Csillag Bözsike. A néma légben. Éne
kelte : a vegyeskar. Orgonán kísérte: 
Kiss Lajos tanító. Felolvasás. Tar
totta: Sikos Kálmán kispéczi segéd
lelkész. Szivárvány. Szavalta: Csapó 
János. Megtört már az élet. Kádár 
Qézától. Énekelte: a vegyeskar Kiss 
Lajos tanító vezetésével. A szóló ré
szeket előadták: Zatureczky Juliska 
és Csillag Bözsike. Eredj, ha tudsz. . .  
Végváritól. Szavalta: Kiss Lajos ta
nító. Leszáll az éj. Előadta: a ve
gyeskar K*ss Lajos tanító vezetésével. 
A Luther-Szövetség célja. Előadta: 
Qyőrffy Béla helybeli lelkész. Záró 
ima. Tartotta: Qyőrffy Béla h. leik. 
Himnusz. A vallásos est tiszta jöve
delme 479 korona volt. .

H I B E K .
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L ánczy Leó m eghalt. Lánczy Leó 
a kereskedelmi Bank igazgatója 
európai hífű pénzügyi kapacitás meg
halt. Koporsója felett Hajpál Benő 
lelkész és Hegedűs Lóránt beszéltek.

Lelki gyak orla ton . A nemzetgyű- 
1 lésnek 30 katholikus tagja Haller 

vezetésével az elmúlt héten Pannon- 
1 halmán lelki gyakorlatot végzett. 

Vilm os c s á s z á r  szü le tésen a p ja . 
Vilmos császár hatvankettedik szüle-

l.tésenapját Berlinben lelkesen tinne- 
| pelték. Politikai körökben általában 
i az a vélemény, hogy a monarkista 
í eszme Németországban ismét nagyon 
i megerősödött.

Angol szere te ta d o m á n y  a fő v á r o s i  
t tü d őb etegek n ek . Mister Hankins, egy 
l londoni jótékony egyesülés megbi- 
e zottja tartózkodik újabban Budapes- 
J ten s egyebek között igen jelentős 
e szeretetadományokkal is igyekszik 
»enyhíteni ennek a nagy városnak ma 

különösen nehéz napokat élő sok-sok 
tüdőbetegén. Hankins úr csak legutóbb 

5 több mint 1 2 ,0 u0  doboz kondenzált 
$ tejet, 500 kg. csokoládét, 500 pár 
j cipót, 2 0 0  kg. szappant, vajat, növé- 
d nyi zsirt és egyéb tápszereket ősz
it tott ki.

A csen d ő rk erü letek  új b eo sz tá sa .
^A belügyminiszter a honvédelmi mi

niszterrel egyetértőén a csendőrség 
szervezete dolgában rendeletet adott 

i ki, melynek főbb rendelkezései: A

csendőrkerületi parancsnokságok vár
megyei, ezek járási és ezek viszont 
örsparancsnokságokra osztatnak. Min
den vármegyei csendörparancsnokság 
mellett egy tartalék csendőrszázadot 
kell szervezni.

Nagy állatcsempészés a nyu
gati határon. Nyugatmagyarországi 
jelentések szerint az utóbbi időben 
egyes gazdák állatállománya feltűnően 
megszaporodott. Állítólag osztrák ér
dekeltségek tömeges marha- és lóvá
sárlásokat eszközölnek a magyar 
vármegyékben. A megvásárolt álla
tokat elhelyezik a vitás terület gaz
dáinál, akiket az állatok eltartásáért 
jól megfizetnek. Arra számítanak, hogy 
Nyugatmagyarország átcsatolásával 
ezek az állatok Ausztriáé lesznek.

Rendelet a marhalevelekről. A
marhalevél-űrlapoknak bélyegilletékét 
az 1920. évi XXIV. törvénycikk 2 K, 
5 K, 8 K és 10 K-ra emelte fel. A 
felülbélyegzett régi űrlapok ezentúl 
is felhasználhatók, ezek mellett a már 
felemelt illetéktételeknek megfelelő 
értékű új marhalevél-űrlapok jönnek 
forgalomba. Ezentúl a marhalevelek 
vagy a szabályszerűen felülbélyegzett 
régi űrlapon vagy pedig a most for
galomba hozott új űrlapokon állítha
tók ki.

Burgonyából tilos szeszt főzni. 
A pénzügyminiszter a hivatalos lap
ban rendeletet tett közzé, amelyben 
a burgonyának mezőgazdasági szesz
főzdékben való feldolgozását január
25-ikétől kezdve megtiltja. Ézután 
csupán az emberi táplálkozásra al
kalmatlan burgonyát szabad szesszé 
feldolgozni.

A ta v a sz i búza é s  árpa b e sz o lg á l
ta tá s a . A  gazdák felirattal fordultak 
a földmivelésügyi és közélelmezésügyi 
miniszterekhez, amelyben kérik, hogy 
a tavaszi búza és a tavaszi árpa 
beszolgáltatásának határideje a tava
szi vetés idejéig választassák el, mert 
a mostoha időjárási viszonyok az 
őszi vetést nagy százalékban meg
rontották és sok pótlásra van szükség.

Bortermelési adó. Értesülésünk 
szerint a bortermelési adót hektoli- 
terenkint 84 koronára fogják fölemelni.

Budapesti árak. Termények (100 
kilogrammonként). Takarmányárpa 
1600—1700 K. sörárpa 1800—1850 
K, zab 1 6 0 0 —1650 K, repce 
3000—3100 K, csöves tengeri 
1 0 0 0 — 1 1 0 0  K. morzsolt tengeri 
1200-1300 K, bab 1700-1900 K, 
lencse 1800—3000 K. burgonya 450 
K, széna 260—300 K, bükkönymu
har 280-320 K, szalma 170—190

K, zsupszalma 220—250 K , takar
mányszalma 180 — 2 1 0  K-

Vetőmagvak (100 kilogrammon
ként). Lóheremag 10 —1 2 ,0 0 0  K, 
lucernamag 10 — 1 2 ,0 0 0  K. Viktória- 
borsó 2300—2500 K. ősziborsó 
1500 -  1650 K, szöszösbükkőny 3200 
—3400 K, muharmag 1550 — 1650 
K, tavaszi bükköny 1600 — 1700 K, 
lenmag 3800 — 3900 K, pohánka 
2500-2600 K. mák 5400—5600 K, 
cirokmag 1400—1450 K, napraforgó 
1750—1800 K, kendermag 2400— 
2600 K, baltacím 1800—1900 K- 

Rövid hirek. Hlinka tót képviselő 
legutóbb erős támadást intézett Ma
gyarország ellen. — Krapotkin Péter 
orosz herceg ismert forradalmár meg
halt. — Az osztrák nemzeti tanács
ban törvényt hoztak Nyugatmagyar- 
országról, mint a szövetségeseknek 
önálló és egyenjogú országának be
rendezéséről. — Wilson Oroszország 
területi integritását követeli. — Lenin 
ellen legutóbb bombamerényletet kö
vettek el. — Az amerikai magyarság 
eddig 8 milliót gyűjtött Csonkama- 
gyarország számára. — Magyar Stú
dió vállalat Petőfi költeményeit egy
szerre 5 nyelven adta ki. — A párizsi 
konferencia kimondta, hogy a néme
teknek 42 év alatt 238 milllárdot kell 
fizetni aranyban.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó, fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: D o m b ó v á rró l :
Baumgárt János 464, Rothermel Henrik 
450, Rein János 215, Rühl I. 200, Lang 
Henrik 25, Reitinger K. Balassa S. Bauer 
H. Gehring H. Rothermel J. 20—20, Cel- 
dömölkrő!: Szarka I. Fodor L. 20—20, 
Tóth Anna, Pető F. Kovács K. 10—10, 
Ludván I. Nagysimonyi, Molnár L. Répce- 
jánosfa, Majercsik Paula Bpest 14—14, 
Györik István Győr 34, Bartakovics S. 
Bpest, Kocsis S. Veszprém 7—7, Ormándy 
Lidia Beled 2, Pap Gusztáv Szthely 17, 
Németh D. Pápa 94, Bokor János Piny- 
nye, Pálfy Józsefné Kisfalud, Kozma K. 
Győr, Bándy János Kővágóörs, Pólón I. 
Sárbogárd Í4—14, Grósz Jánosné Német
újvár 25, Mesterházy K. Sopronnémeti 14, 
Kovács N. Ikervár 34, Borbély Jánosné 
Komáromújváros, Horváth Jánosné Felső- 
ságh 14—14, Tóth József Beled 24, Snapor 
M. Lukácsháza, Parajsz István Lukácsháza 
2—2, özv. Bors Dánielné Btamási 6, Név
telen Btamási 20, Németh Ida Alsószakony 
12, Stefanovszky Jenőné Bfüred 50, Enesei 
hívek 100 K-át.

Szerkesztői üzenetek.
P. E. Derec«er. örömmel vesszük, ha küldeni 

log. — B. (■) . Craiójfalu. A folytatás a kővetkező 
számban jön. Szív. üdv. — B. I. Nagjiütke. A má
sodik felét legközelebb hozzuk. Szív. üdv. — Tanító 
hiv. Grodnó. Mert lem ondták. M est djkál megiadi- 
tetWk.
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K i tud  róla?
Pass Ferenc jogszigorló, a 83-ik 

gy. e. 4. tábori századának a tart. had- 
apródja 1914. szeptember 8 -án Orosz- 
lengyelországban, Bychawa mellett, 
Lublin előtt eltűnt. Állítólag orosz 
fogságba került sebesülten. Aki biz
tosat tud róla, értesítse Pass László 
•vang. ptisp. segédlelkészt, Szombat
helyen. 1—3

A szilsárkány! evang. egyház 
k á n t o r t a n í t ó i  állásra pályázatot 
hirdet. Az állás államsegélyes. Fel
szerelt folyamodványok február 15-ig 
lelkészi hivatalhoz Szilsárkány (Sop
ron m.) küldendők. Iskolaszék.

K i tud  róla?
özv. Papp Sámuelné nagysimonyi lakos 

szeretettel kéri a Harangszó olvasó közön
ségét, hogy ha valaki volna, aki román 
fogságban sinylődö fiáról, Papp Samuról 
tudomással bírna, keresse őt fel soraival. 
Papp Samu legutoljára Sipota Jassi fogoly
táborban volt. 3—3

Evangélikus józanéletü idősebb 
iparos — ha özvegy is — benősül
het Veszprém vármegyének nagyobb 
községében szép üj házzal biró csa
ládba. Bővebb felvilágosítást ad: 
Balatonalmádin Názer villában Hüsz.

2 - 2

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

kockacukrot
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t

cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/4-es 4/,-es syéd

g y u f á t

valamint őrlött

k ő s ó t .
LIPP és LACK NER

kereskedelmi üzlete 

S Z E N T Q O T T H Á R D .

SOr0ÖI1TCím: L a c k n e r ,  SxeillQOttMrd.

SÁNDtm FERENCZ
M Ó R A G Y Á R A

KÖRMEND.

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 
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Számtalan elismerő bizonyítvány.
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M. kir. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Giró-számia az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent-Qotthárdi Takarékpénztár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám : 10. Táviratcím : Lackner, Szentgotthárd.

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

Foglalkozunk különösen: elsőrangú raffinált galiclai petróleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály é« 
kockacukor, őrlött kősó, külföldi gyufa, lugkö és gyarmatáruk nagybani behozatalával. 

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadforgalml terményt. 

Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalmi borok nagybani vétele és eladása.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal

Nyomatott Weliisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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P JA . —

Mikor térünk már észre?
Valami megfoghatatlan vakság és 

értelmetlenség borúi reánk. Látva sem 
látunk, hallva sem hallunk. Nem tu
dunk tisztába jönni sem helyzetünk 
komolyságával, sem feladataink nagy
ságával s nem tudunk azokhoz illően 
viselkedni.

Világháborún, forradalmakon ke
resztül mentünk, de akkora megráz
kódtatásokból is sívár lélekkel, ala
csony vágyakkal kerüliünk ki. Nemes 
lelki-megrendülések, égfelé törő 
nekibúsulások kevés számmal szület
tek. Micsoda jelekkel térítsen már az 
isten magunkhoz és magához, ha az 
eddigi borzalmak sem tudtak életre 
rázni bennünket?

A nagy események egekig csap
kodó tűzénél sem tudtuk sem a régi 
rosszat, sem az új jót felismerni s 
amazt szívünkből, társadalmunkból 
kiégetni, emezt tiszta hevülettel me 
ragadni. Sem nem tanultunk, s 
nem feledtünk. Magunkkal hurcoljak 
minden régi bűnünket, sőt újak 
tetézzük őket. Politikai életünk zaj 
zsibvásárhoz hasonlít, önző, apró 
emberek tolongnak, csoportosulnak ott; 
összeállnak, széjjelválnak, jelszavakat, 
elveket csereberélnek. Egy szentséget 
ismernek csupán : a maguk érvénye
sülését. A különböző pártok és tár
sadalmi osztályok közös bűnbánat és 
megértés helyett egymás ellen törnek, 
mintha nem is egy nemzet fiai vol
nának. Mikor egymással a falatot 
kellene megosztani, az amúgy is meg
hízottak fojtogatják a nyomorral küz
dőket, hogy nyomorúságukból még 
több vagyont csikarjanak ki maguk
nak. Mikor ártatlan gyermekek száz
ezrei éheznek, sok. lelketlen ember 
barmaival eteti a kenyérnek való ga
bonát, mert így több a nyeresége. 
Hogy az Ínséges gyermekekből munka

bíró, erős fiai nem nevelődhetnek a 
hazának, s ezt mindenki meg fogja 
érezni, arra nem gondol alacsony ön
zésében. Arról ne is beszéljünk, hogy 
az ilyen szeretetlen eljárás a pogány
ság legvilágosabb jele.

Az erkölcetelenség, a korrupció 
fölemelt fejjel jár az utcákon s mikor 
gyászt kellene viselni mindenkinek, 
mulatság mulatságot ér széles e ha
zában és míg menekülteknek, kifosz- 
tottaknak zúgolódva jut egész közsé
gektől pár száz vagy pár ezer korona, 
egy-egy lakodalomra, vagy kocsmai 
dáriddra könnyen kerülnek tízezrek, 
százezrek. Olyan ez a nemzedék, mint 
Sfz őrült, aki sírás és magábaszállás 
helyett eszeveszett táncot jár anyja 
holtteste felett s minden pillanatban 
a sírba zuhanhat maga is.

Tisztább keresztyénséggel és ma
gasabb rendű műveltséggel kellene 
visszahódítani, amit elvesztettünk s a 

yrficerö'sztyénséget üres jelszóvá tesszük, 
léléknemesítő könyvekre pedig nem 
kerül népünk milliókkal rendelkező 
tagjaitól egy-két korona sem. Bejár- 

V  halunk száz házat, mire egy-egy mű- 
vélpdni szerető s ezért áldozni tudó 
ej^bert találunk. Még a tanult osztály
beliek is többet forgatják a kártyát, 
mint a könyveket.

E mellett dühös keresztyén az is, 
akinek halvány sejtelme sincs a ke- 
resztyénségről és hadarjuk iskolában, 
gyűléstermekben, írjuk, szavaljuk 
uton-utfélen a magyarok Hiszekegy- 
jét, mintha ez imádság volna, nem a 
legnagyobb káromlás és önámítás, 
mert hihetünk-e mi Istenben, mikor 
minden tettünkkel Isten ellen vétünk ? 
Hihetünk-e az isteni örök igazságban, 
mikor egész keresztyén divatunk üres 
képmutatás és álarcos hazugság? 
Hihetünk-e Magyarország feltámadá
sában, mikor halmozzuk azokat a 
bűnöket, amelyek hazánkat meg'ölték ? 
Ezen az utón nem a feltámadás, csak

a még nagyobb romlás s részleges 
halál után a teljes és örök halál vár
hat reánk.

Mikor térünk már észre? Mikor 
szállunk már magunkba? Mikor elé
güljük már meg ezt az Atyától el
szakadt sivár, nyomorúságos életet? 
Mikor jutunk el annak felismeréséig, 
hogy egész eddigi életünk el volt 
hibázva, egész eddigi utunk el volt 
tévesztve s nincs más mód, mint be
vallani : Vétkeztem .az ég ellen és az 
én Atyám ellen, azután fölkelni és el
indulni az Atyához.

Vájjon a böjti időszak tud-e ben
nünk komolyabb érzelmeket ébresz
teni? Tudunk-e Krisztus keresztje alá 
állni, ott a bűnnek meghalni, hogy 
Krisztussal együtt új életre kelhes
sünk ? szm.

Kossuth és Kis János 
Balatonfüreden.

Irta: Payr Sándor.

A nagy emberek találkozása és 
párbeszéde mindig érdekes. Kis János 
püspökről, a kiváló soproni papról 
és költőről eddig nem tudtuk, hogy 
Kossuth Lajoshoz is közelebbi vi
szony fűzte. Emlékezéseiben nem szól 
erről. Az Irodalomtörténeti Közlemé
nyek XX. évfolyama azonban Kossuth
nak gróf Zay Károly egyetemes fel
ügyelőhöz írt leveleit közli s ezekben 
van szó az érdekes találkozásról.

Hogy Kossuth mily lelkes és ön
érzetes tagja volt evang. egyházunk
nak, az ismeretes. Még öregkorában 
is ezt a szép vallomást tette: »Evan
gélikus szülőktől születtem, evangéli
kus vallásban neveltettem s lelkem
ben jől érzem magamat Luthernek 
azon tana mellett, mely a lelkiisme
retet emancipálta, midőn a keresztyén 
vallás kútfejének a szentírást, az
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edénynek pedig, mellyel azon kútfő
ből meríteni kell, nem a bármi néven 
nevezett tekintély diktátorságát, ha
nem az észt, az egyéni szabad ítéle
tet jelölte ki, melynek nincs megtiltva 
semmi Syllabusok által, hogy azon 
másik, azon nem Írott könyv reve- 
lációiból is merítsen, melynek neve: 
természet s melynek úgy a porszem
ben, mint a virágok miriádjaiban 
nyilatkoző örök törvényei örök tör
vényhozóra vallanak.« (Pesti Hírlap 
1884. május 6 .)

A fogságából kiszabadult s nép
szerűségében midegyre emelkedő 
Kossuth a negyvenes években nagy 
érdeklődéssel vett részt egyetemes 
gyűléseinken. Mint szerkesztő is sű
rűén szellőztette ügyeinket nagyhatású 
lapjában, az akkori Pesti Hírlapban. 
Három izgalmas ügye volt akkor 
egyházunknak: a klérus türelmetlen
sége a vegyes házasságok kötésénél, 
a pánszlávizmus ellen való küzdelem 
és a reformátusokkal való unió.

A klérust Kossuth közvetlen ta
pasztalatból ismerte Meszlényi Teréz- 
zel 1841-ben kötött házassága alkal 
mából, midőn Feichtinger pesti bel
városi plébános azt a passzíva asz- 
szlsztenciát oly botrányos közönnyel 
és hanyagsággal adta a papiakon 
»mintha á bordézsmát szedte vagy a 
megyei kurrenst továbbította volna.« 
Kossuth Zay grófhoz írt levelében 
nemcsak a prímás e tárgyban írt kör
levelét és »a római klérus botor fa
natizmusát« ítéli el, hanem a kor
mányt is vádolja, hogy placetumot

=  T A R C  A. ::=
Az égi kés.

Irta: Csite Károly.

A híres hetedhét országok közt 
legszebb, leghatalmasabb volt Tur- 
bolánd ország. Dús rengeteg erdővel 
borított bércei tele voltak arannyal, 
ezüsttel s ezeknél még értékesebb 
vassal és kőszénnel, a rónája pedig 
arany buzakalásszal. S királya, a 
világszerte híres Bendegár, legböl- 
csebb, leghatalmasabb volt minden 
uralkodó között.

Csak egy nagy baja volt Bendegár 
fejedelemnek: igen öreg volt már. 
Bármely órán várni lehetett, hogy 
elköltözik a dicsőn uralkodó őseihez. 
Híres nagy uralkodók elhunyta pedig 
mindig nagy veszélyt szokott az or
szágra hozni.

Turbolánd ország népének pedig

adott a pápa rendeletéhez.
Az uniónak lelkes híve volt Kos

suth, lapjában több vezércikket írt 
róla. Az uniós bizottságban Kossuth 
mellett résztvett Székács, Perlaky 
Dávid, Haubner Máté és Wimmer 
Ágoston. A felsőlövői Wimmertől ezt 
rossz néven vették. Christóffy mísérdi 
lelkész, Mária Dorottya bizalmasa, 
azzal vádolta, hogy csak * Zay gróf 
kedvéért pártolt az unióhoz, azelőtt 
más volt a véleménye. Kossuth jó 
viszonyban volt Wimmerrel. Az 1841. 
évi egyetemes gyűlés végével Wim
mer megígérte neki, hogy az unióról 
ő fog javaslatot készíteni. Kossuth 
ezt megírta Zaynak s tőle kérdi, hogy 
bevárják-e, míg elkészül vele.

A harmadik izgalmas ügy a pán
szlávizmus volt. A pozsonyi, lőcsei 
s több iskolában a tót társaságok a 
nyelvművelés mellett politizáltak is. 
E tárgyban már a nádor is leiratot 
küldött s Zay felügyelő betiltotta ezek 
működését. A tótok pedig Jozeffy Pál 
tiszai püspök vezetésével Bécsbe a 
király elé mentek panaszra. Erős vá
dak érték emiatt egyházunkat, hogy 
autonómiája pánszláv üzelmek taka
rójául szolgál. Kossuth nagy haragra 
lobbant s 1842. június 30-án két hét
tel az egyetemes gyűlés előtt írta 
Zaynak a fentebbi levelet.

>A szláv mozgalmak — írja 
Kossuth — egyházunk létezését com- 
promittálják. Mert ha mi a jövő 
Conventen nem lennénk erősek meg
mutatni, hogy vallásunkat, egyházun
kat a slavizmus vagy panslavizmus

rakhelyévé alacsonyíttatni s azzal 
identifikáltatni nem engedjük, úgy 
meg vagyok győződve, hogy a magyar 
törvény ótalmát többé meg nem ér
demeljük... A hon szemei Conven- 
tünkre függesztvék; mi tavaly a ki
békülés pecsétéül szót adtunk a hon
nak, hogy a nemzetnek egyházunk 
híve leend: — s ezen egyház papjai 
adott szavuk ellenére a nemzetet rútúl 
megcsalák... Itt roppant erővel, 
határozott szigorúsággal szükséges 
fellépnünk, de hogy felléphessünk el 
kell készülve lennünk számra nézve 
is a -tótok ellenében, kik alkalmasint 
egész phalanxal jövendnek be.«

Kossuth ezt a levelet Balatonfü- 
redről írta Zay grófnak. »Hanyatlott 
egészségem (a fogság %tán) a füredi 
viz használatát mulaszthatlan kény- 
telenséggé téve« — mondja magáról. 
De hazája és egyháza felett való ag
godalma itt sem engedi pihenni. Du
nántúlra s ennek nagy magyar püs
pökére, Kis Jánosra gondol. Hírül 
vette, hogy a már 72 éves, de még 
mindig tevékeny főpásztor egyházlá
togató körúton jár Döröcskén Somogy
bán. Nyomban levelet ír, egyetemes 
gyűlésre hívja Kist és a Dunántúlia
kat ; kéri, hogy felejtsék el nehezte
lésüket, jöjjenek'el Pestre és mentsék 
meg az egyház becsületét. És mi tör
ténik? Kis János nem levélben vála
szol, hanem körútját megszakítva, az 
agg püspök kocsin és hajón sietve 
megy át a zalai partra, hogy Kos
suthtal személyesen beszélje meg a 
fontos ügyet.

annál inkább oka volt félni, aggo
dalmaskodni, mert Bendegárnak két 
fia volt s a népnek nagy része nem 
a nemes szívű Busongó trónörököst, 
hanem az ifjabb harcias Dalidárí 
akarta a fejedelmi székbe utódul látni.

A Dalidár pártiak azzal érveltek, 
hogy Dalidár még nagyobbá, hatal
masabbá .teszi Turbolándot, mint ad
dig volt. Ellenben a Busongó hívei 
azt mondták: megvagyon írva, hogy 
az egekig nem nőhetnek a fák. Ne 
kívánjunk még nagyobbnak, hatalma
sabbnak lenni, mint amilyenek va
gyunk. Elég példa van rá a történe
lemben, hogyan összeomlottak azok, 
a félvilágon uralkodó hatalmas nagy 
birodalmak, mikor telhetetlen vágyuk
ban az egész világot hatalmuk alá 
akarták hajtani.

Egyik bús őszi napon aztán bekö
vetkezett a nagy gyász. Bendegár 
megtért ősatyáihoz. Mikor halálának 
híre elterjedt az országban, a népek

jajszava és zokogása felhangzott az 
egekig. A nők meghasogatták köntö
süket s a hős vitéz férfiak pedig ka
rukba késsel hasítottak sebeket. Te
metésén jelen volt az ország népének 
nagyobb része. Ezer tárogató sírta- 
búgta a szomorú gyászdalokat, amik 
végig hangzottak hetedhét országon 
keresztül.

Egy nagy folyóhoz közel a sík 
pusztán ástak sírt Bendegár fejede
lemnek s a sírja fölé oly magas hal
mot emeltek, hogy messziről is ha
talmas, egyedüJ álló hegynek látszott.

Még az első nagy zápor sem 
mosta meg a nagy fejedelem nagy 
sírdombját, már is oly pártviszály 
dúlt Turbolándban, hogy a munka 
mindenütt megállt, fegyvert fogott a 
testvér a testvér ellen, kegyetlenül 
irtották egymást.

Kaján örvendezéssel látták ezt a 
Turbolánddal határos, ellenséges 
népek.
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>Én erről már gondolkozám — 
írja Kossuth Zaynak — előbb sajtó 
útján akartam hatni, nem ment, szár
nyamat szegék; és eszembe jutott a 
Dunántúli superintendentia, eszembe 
az, hogy ez nagy részben magyar, 
legalább a magyarságnak nem ellen
sége: Kis János superintendens a 
magyar literatura bajnoka. Itt Füre
den haliám, hogy a superintendens 
Derecskén valami funkcióban van; 
azonnal írtam neki, elé adám a ve
szélyt, melyben vagyunk... hogy a 
Dunántúli superintendentia megment
het bennünket s kértem, ily nagy ügy 
mellett felejtse és felejtesse a boldog
talan szakadás okait s jöjjön és jöj
jenek el igen számosán a Conventre, 
velünk kezet fogva érdemesíteni egy
házunkat a magyar törvény ótalmára; 
— é s . . .  egy óra előtt kopogtatnak 
ajtómon és belép maga Kis János 
superintendens és azzal köszönve, 
hogy az ügyet oly fontosnak látta, 
miszerint eljött egy napra egyenesen 
avégett, hogy velem értekezzék! — 
most fáradt, az idő késő, alunni ment; 
holnap reggel beszélünk, úgymond, 
a dologról. Ezt szükségesnek tártául 
a Méltóságos Grófnak azonnal hírül 
adni, aminthogy beszélgetésünk ered
ményét is hiriil adandóm.<

íme, ez a levél, Kossuth és Kis 
János füredi találkozásának emléke. 
Kossuth nagy elismeréssel adózik 
Dunántúlnak és K'S Jánosnak. Az 
agg püspök pedig szép jelét adta ha
zafias buzgalmának, hogy hivatalos 
útját megszakítva oly messziről sietett

— Csak pusztítsák még egymást. 
Majd ha már jól meggyengültek, meg
fogyatkoztak, akkor mi is segítünk 
nekik a pusztításban.

Mire a nagy fejedelmi sírdombon 
kikelt az első fűszál, a hires Turbo- 
lánd országból alig maradt egy kis 
darabka folt. Könnyű játékszerrel fog
lalták és osztották fel egymás közt 
az ellenséges népek.

Mélységes, siralmas gyász borult 
Turbolánd népére. Keresték, kuttatták, 
kik az okozói az ország pusztulásá
nak? Mindenki a másikában látta a 
bűnöst, másikát okozta, pedig kevés 
kivételiéi mindannyian bűnösök voltak.

A népek eljártak, zarándokoltak a 
nagy fejedelmi sírhalomhoz sírni, zo
kogni, reményt és. vigaszt keresni, 
de a nagy, szomorú sír hallgatott, 
a mélyen alvó Bendegár fejedelem 
nem felelt sem zokszóra, sem könyör
gésre.

Ott virrasztottak át már hat hosz-

a nála 32 évvel fiatalabb Kossuth 
Lajost felkeresni.

Most csak azt szeretnénk tudni, 
mi volt Kis János véleménye a tótok 
dolgában. Kossuth bizonyára meg
írta ezt is Zaynak. De ez a levél 
nem került még elő. A higgadt, öreg 
püspök igazságos volt bizonyára eb
ben is. A lajoskomáromi és velegi 
tótok ügyében neki már korábban 
kellett igazságot tenni. Az augsburgi 
Allgemeine Zeitung és az Ausland 
őt is támadta. A szlávok már akkor 
is felhasználták a külföldi lapokat és 
a Scotus Viatorokat. l£is János meg
engedte, hogy a tótok anyanyelvükön 
hallgathassák az igét. És jól mondta, 
hogy >csak a pesti tót prókátorok 
vétkes izgatásai és Kollár János pesti 
tót pap csinálta nálunk a pánszláv 
mozgalmat.

Kis János egyébként is szívesen 
jött át Somogyból a kies zalai.par- 
tokra. Ifjú korában (1799 — 1802.) 
kővágóőrsi lelkész volt. S mint ag- 

'gastyán is, mily boldogan írja Emlé
kezéseiben: »Üres óráimban nem
tudtam eltelni a tájék szépségeinek 
élvezésével. Gyakran kiballagtam a 
Balatonhoz, annak majd sima tükrét, 
majd haragos hullámait szemléltem, 
vagy az átellenben fekvő Somogyon 
legeltettem szemeimet.< Négy évvel 
a füredi találkozás után K<s János, 
ez a jólelkü vékfildi pap, ez a tudós 
magyar Herder már halott volt.

Kossuth is vájjon hányszor láthatta 
még a gyönyörű Balatont? ötvenkét 
évvel később a somogyi parton dü-

szú éjjelt Busongó és Dalidár király
fiak esdeklő könyörgéssel, hogy jelen
jék meg előttük a nagy fejedelem s 
mutassa meg nékik, mily úton-módon 
szerezhetik vissza az országuk elra
bolt részeit?

A hetedik csillagfényes éjjelen az
tán megmozdult hatalmas dübörgéssel 
a nagy sírhalom, mialatt a csillagok 
és a telehold elhomályosultak Meg
nyílt fennt a tetején az óriási sír s 
ott állt fényes királyi palástjában 
Bendegár. Mély szomorúsággal tekin
tett le fiaira.

A fényes királyi palást mellén 
megvolt hasadva, szívéből bugyorgott 
a vér s elönté a nagy sírhegyet.

— Atyám, szíved vérzik! Mi tör
tént veled ?! — kiáltott fel Dalidár 
rémülten.

Megszólalt a szellem, mintha csak 
a sírhegy zokogott volna fel:

— Szívem vérzik, mert átszurtá- 
tok: eltékozoltátok az én szép or-

börgött végig a szomorú vonat, mely 
a nemzet nagy számüzöttjét vissza
hozta az édes hazaföldre Turinban 
Veres József orosházi lelkész mon
dott gyászbeszédet. A haza határánál 
Szilvágyi Gyula légrádi lelkész fo
gadta áldó imádsággal, a Balaton 
partján Czuppon Sándor kővágóőrsi, 
Székesfehérvárott Gáncs Jenő, Buda
pesten Sárkány Sámuel püspök és 
Horváth Sándor lelkész siratták el 
a nagy halottat.

Balatonfüreden az 1842. év nyarán 
az egyház és haza gondja vezette 
egymáshoz a két nagy férfiút. Az el
múlt nyolc évtized igazolta, hogy 
aggodalmaik, sajnos, nagyon is ala
posak voltak.

Megtérés.
Idegen tartományban 
— Éhezve, elhagyatva — 
A tékozló fiúnak 
Ily szókra nyílt az ajka:

»Megbocsátasz-e Atyám, 
Nekem tévelyedettnek,
Akit a te házadból * 
Idegenbe tereltek?

Gonosz, álnok kísértük 
Vad rengetegbe csaltak 
S napsütötte tisztások 
Nagy messze elmaradtak.

Mint erdők űzött vadja, 
Bujdosó bitang lettem

szágomat s mindaddig vérezni fog, 
míg csak egy hantját is idegen láb 
tiporja.

— Mondd meg hát, oh atyánk, 
mit tegyünk, hogy hazánk szent föld
jét visszaszerezhessük ?

— Tekintsetek fel az égre: ott a 
je l! .. .

A királyfiak fürkészőleg emelték 
fel tekintetüket s íme az ég közepén 
egy kés alak fénylett. Töprengve, el
merülve nézte Dalidár és Busongó 
pár pillanatig, az alatt ismét meg
mozdult földrengető dübörgéssel a 
sírhegy s eltűnt a nagy király a sír 
méhében.

— Tudom már, mit jelent az égi 
jel: a kés. Gyilokkal, fegyverrel kell 
visszaszereznem az elrablóit orszá
gom részeit I — kiáltott fel Dalidár 
lángoló tekintettel.

— Én is tudom, mit jelent atyám 
jel mutatása, — szólt Busongó szo
morú, mélázó tekintettel, de ő nem
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S a zúgó rengetegbe 
Mind beljebb tévelyedtem.

Várbatok-e kegyelmet?
Ezt kérdezem esengve,
Ha visszatérek hozzád 
Bünbánattal szívembe’.

Atyám, amíg szemedből 
Bánat könnyei hullnak,
A te áldott kebledre 
Megtérőn hadd boruljak!«

Alkony borult a tájra,
Botját kezébe vette. . .
— »Visszamegyek Atyámhoz...« 
Csendesen ezt rebegte...
S csillag gyűlt ki felette.

Horváth Itnre.

A „Harangszó“.
Irta: Hamvas József.

Luther mondta : Hogyha az ördög
nek esze volna, nem izgatná folyto
nosan az embereket, mert a nyuga
lomban élő tétlen ember egészen 
bizonyosan az ölébe hullana.

Az eszméknek sokkal kevesebbet 
árt az üldözés, mint a győzelem. Az 
üldözés idején az eszme ezereknek 
féltett drágasága, a győzelem néhány 
ember hatalmát szerzi meg, ezeknek 
is igen sokszor csak cégérré válik 
az eszme, uralmuk biztosítására, a 
tömeg pedig örül ha békét hagynak 
neki.

A magyar evangélikus egyház a 
szenvedések és üldözések nehéz 
századait élte át és mégis megma
radt és lett az evangéliom világító 
fáklyája a sötét kelet felé és lett a

mondta, nem magyarázta meg, hogy 
mit jelent.

Dalidár tehát az égi jel magya
rázata szerint fegyvert ragadott s 
halált megvető elszántsággal rohanta 
meg kisded seregével az országa szent 
földjének egyik megrablóját. A harc 
rövid, szomorú kimenetelű lett. A 
rabló népek összefogtak, tízszeres 
erővel körülfogták őket s a hős tur- 
bolándi kis sereg elhunyt vezérével 
együtt.

A jóságos szelid lelkű Busongó 
állt most a megcsonkított kis Turbo- 
lánd élére.

— Népeim! Testvérek! Dicső 
atyám által mutatott fényes égi kis, 
nem mint vértontó gyilkos eszköz, 
hanem a szeretet késének a jele, mely 
egyformán szel a mindennapi kenyér

hazában a nemzeti életnek, szabad
ságnak, irodalomnak, haladásnak 
zászlóvivője.

De megszűnt a nyílt, erőszakos
üldözés. A művelődés általános fej
lődése és a modern alkotmányos élet 
kivette ellenségei kezéből a régi fegy
vereket és jött a nyugalom ideje.

Ez a nyugalom nem használt egy
házunknak, mert fölmentette az alól, 
hogy tovább is megfeszítse minden 
erejét azokért a szent célokért,
amikért évszázadokon keresztül min
dent föl tudott áldozni.

Az igaz, hogy a békés munkában
sem maradt tétlen. Egyházi életünk
berendezése, iskoláink és egyéb kul
turális intézményeink tág teret nyi
tottak azoknak, akik dolgozni akar
tak és voltak is, akik dolgoztak, akik 
szép tehetségüket, nemes lelkesedé
süket, egész munkaerejüket evangé- 
liomi egyházunknak áldozták föl, de 
körülöttük a bizonyosságnak egyre 
terjedő sivatagja feküdt tétlenül és 
terméketlenül. Oázisként álltak, akik
ben a régi tiszta forrás tovább bu
zogott.

A keresztyén eszmét fenyegető 
veszedelem megbukott és a keresztyén 
egyházaknak nemcsak alkalmuk nyílt 
arra, hogy megmutassák, milyen 
értékeket akartak bennük megsemmi
síteni, de egyúttal vállalkoztak is arra, 
hogy a nemzet vezérei lesznek ret
tentő válsága idején.

És most, mikor még mindig nem 
bizonyos, hogy Európa újra alakuló 
társadalmában menayire tudnak helyt- 
állar/i a keresztyén egyházak, niikor 
a magyar nemzet és magyar művelt
ség jórészt a protestáns egyházak 
életképességétől függ, megdöbbenve

bői gazdagnak és szegénynek. A sze
retet útja az egyedüli igaz űt, mely 
győzelemre, hazánk minden szent rö
gének a visszaszerzésére vezet ben
nünket. . . Fel tehát véreim, édes 
testvérek ! Gyűljön szíveinkben mind
nyájunkat egybeforrasztó szent tűz, 
hogy ami neked fáj, az nekem is fáj
jon s ami a te szívednek öröm, az 
nekem is öröm legyen . . S ha a 
szeretetet megtudjuk szövetségesünk- 
kül nyerni, akkor már nyitva szá
munkra a teljes győzelem ú tja ...

Turbolánd országba bevonult ezzel 
a legnagyobb csodás örök földi és 
égi hatalom az isteni szövetséges: 
a szeretet.

Nem akadt többé egyetlen koldus 
esm az országban. A fényes égi kés 
leszelte a mindennapi kenyeret min-

olvasom, hogy a »Harangszó« olyan 
válságba jutott, mely esetleg további 
megjelenését is veszélyezteti.

Tizenhétezer korona a múlt év 
hiánya. Egy-két ember vállán súlyos 
teher, de ha csak a dunántúli evan
gélikus gyülekezeteket vesszük is, 
amelyeknek a »Harangszó« joggal 
volt évtizedes büszkesége, olyan ele- 
nyézően csekély összeg a mai viszo
nyok között, hogyha ebből válság 
lehet, akkor igazán nagy baj van a 
mi oltáraink körül,

A szószék, az iskola és a sajtó, 
nemcsak győzelmes fegyvere volt az 
evangéiiomnak, hanem azok a terü
letek is, .amelyeken erőit megedzette 
és kifejtette. A három közül csak egy 
is gyöngüljön el, megsínyli az egész 
szervezet.

Olyan rendületlenül hiszek evan
gélikus egyházunk élő erejében, hogy 
nem tudok hinni ennek a válságnak 
komolyságában. Talán nem ment át 
eléggé a köztudatba, hogy itt tenni 
kell valamit. Talán egyházunk lelkes 
vezetői, lelkészeink, tanáraink, taní
tóink nem is tudtak arról, hogy a 
»Harangszó«-t ilyen veszedelem fe
nyegeti.

De most már tudják. Nincs ment
sége a habozásnak és közönynek. A 
»Harangszó« sorsa egyházunk erő
próbája, életképességünk bizonyítéka.

Ha lelkészeink és felügyelőink ke
zükbe veszik ezt a dolgot, amit kell 
is, hogy a kezükbe vegyék, igen kis 
munkával akkora összeget hozhatunk 
össze, amely nemcsak a múlt esz
tendő veszteségét egyenliti ki, de 
biztos pénzügyi alapot nyújt erre a 
válságos időre, amíg a papirellátás 
és nyomtatás szerencsésebb viszo- * S

denki számára s kivágta a szenve
dések, nyomorúságok minden csiráját.

Soha oly boldog nem volt még 
Turbolánd népe, mint most. A sze
retet előleget adott nekik a mennyei 
boldogságból.

S a szeretetnek hatalmas alkotó, 
teremtő ereje van. Turbolánd gazda
gabb, kincsekkel megrakodtabb lett, 
mint valaha.

Csodás vonzó erő is van a szere- 
tetben. Nem csak az elrabolt részeit 
vonzotta, szerezte vissza Turbolánd, 
a szeretet hazája, hanem más idegen 
népek is hozzá folyamodtak csatla
kozásért.

így tette az isteni szövetséges: a 
szeretet Turbolánd országot nagyobbá, 
hatalmasabbá, dicsőbbé minden más 
országnál.
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ruyok közé fog jutni.
Az amerikaiak igy ajándékozták 

meg az európai gyermekeket, hogy 
vendéglátó asztaluknál egy lires he
lyet hagytak és ennek az üres hely
nek a megtakarított költségét küldték 
el. minden úri ház elküdi annak 
a költségét, amibe egy alkalommal 
egy vendége kerülne, minden meg 
volna mentve.

Evangélikus családok! Rendezzétek 
meg ezt a szeretetlakomát! őseitek 
életüket áldozták azért, amiért a jelen 
lőletek csak egy kis fölösleget kér!

1  M ó n iin k  a Harangszó terjesztésére!
O lv a ssu k  a bibliát!

Zsolt. 119., 105.:
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

A nagyhét szenvedései.
Febr. 14. Filippi 2 o—8. Ha a nagyhét 

szenvedéseit át akarjuk lélekben élni, ak
ikor nem elég magunkat belegondolni Urunk 
helyzetébe. A szenvedés nagysága nem a 
szenvedés okától, hanem a szenvedő érzé
kenységétől függ. Meg kell gondolnunk, 
hogy honnan, mily környezetből alacsonyit- 
tatott le e szenvedések közé Urunk ? Mé
gis megtudta őrizni bennök méltóságát I 
Engem oly hamar kivetköztet akármi az 
.emberi méltóságomból!

Febr. 15. János 13 í. Jézus előre tudta, 
hogy mit kell elszenvednie. Ez is megszá- 
szorozta szenvedését. Mily hős volt, hogy 
■mégsem fordult vissza ez útról! Hogyan 
-szerethetett engem, ha még erre is képes 
/volt értem!

Febr. 16 Máté 21. i— u. Jézus aligha 
Örülhetett a nép hódolatának. A hegytetőn 
kicsapó könnyár már itt kezdhetett gyüle
kezni, hisz tudta, hogy az egész ünneplés 
csak szalmalánglelkesedés. ő  pedig nem 
ünneplést, hanem hűséges engedelmességet 
szeret.

Febr. 17. Lukács 19.41—44. Jézus Jeru
zsálemben földi hazáját is szerette s ezt is 
megsiratja abban. Kicsire körülpalánkolt 
országnak sorsa felett is velünk szoinor- 
kodik. Mit tehetnék én, hogy ez a nép 
megismerje a sújtoló meglátogatás idejét? 
Hadd száradna fel az Úr szemében a mi 
miattunk sirt könnycsepp I

Febr. 18. Lukács 19 45—46. Mily fájda
lom lehetett Jézus számára Isten házának 
megszentségtelenilését látni 1 Most is hány 

alemplom felett érezheti ezt a fájdalmat, ha 
a benne ülök gondolatait s érzéseit vizs

gálja 1 öröme telik-e az én templomláto- 
►’gatásomban?

Febr. 19. Máté 23.13—36. Ezek a jajok 
itncm é ak a kitörő indulat fenyegetései, 
nhanem a fájdalom panaszszavai is. Jézus

nak fáj a képmutatás. Nincs-e valami be- 
Ölöle bennem is?

. Febr. 20. Máté 23.37—38 Jézusnak, fáj, 
hogy hűséges munkája, eredmény nélkül 
marad. Hat nálam eredményes-e minden 

iitiivó szava?

.

H E T I ..K R Ó N IKA.
A p olitika esem é n y e i. A  királykér

dés két táborra szakította a kormány
pártot. Teleki gróf minden fáradozása 
most egy új pártegység létrehozásá
ban merül ki. Szó van koalíciós kor
mányzatról is. A keresztény pártok 
szövetségre lépnek a kisgazdapárttal, 
de úgy, hogy mindkét oldalon kiselej
teznék a rakoncátlan, békebontd ele
met. A nemzetgyűlésen két szónok is 
erősen kikelt közgazdaságunk tudat
lan vezetése ellen. Élénk színekkel 
festették le, hogy az elfogultság mi
ként szorította háttérbe a tisztességes 
kereskedelmet. Egész közéletünkre 
igen jellemző Mayer János állam
titkár válasza a lókiviteli interpellá
cióra, ahol nyíltan kimondta, hogy 
akarták őt sokszor megkörnyékezni, 
hogy levegyék őt a lábáról, de nem 
sikerült nékik. Milliókat tettek le az 
asztalára, de ő visszadobta a pénzt 
és kirúgta őket.

A m agyar p énzügyi problém a. He
gedűs Lóránt pénzügyminiszter a Ke
resztény Női Tábor felkérésére Buda
pesten, a régi képviselőház nagyter
mében megtartott előadásában a ma
gyar pénzügyi problémával és annak 
kibontakozásával foglalkozott, amikor 
is többek között a következőket mon
dotta :

— Én a magyar közvélemény nyo
másával akarom keresztülvinni azt a 
nagy reformot, amelyre az életemet 
feltettem. A reform pedig nem egyéb, 
mint a magyar kibontakozás. A ma
gyar pénzügyi probléma az, lehet-e 
a magyar középosztályt megmenteni 
azáltal, hogy felemelem a pénz érté
két és ezáltal megmentem azokat, 
akik rideg jövedelemből élnek. Az ed
digi kormányok azt csinálták, hogy 
mindig több pénzt nyomtak. Ha tehát 
nagy volt a drágaság, felemelték a 
fizetéseket és nyomattak egy milliárd 
úi bankjegyet. Ez a legveszedelme
sebb mód és egész biztosan a falnak 
visz minket, mert ha a mai 15 mil
liárd bankjegyekhez egy újabb mil- 
liárdot nyomatok, anélkül, hogy új 
tárgyakat termelnének, új búzát, új 
kenyeret, vagy vasat, akkor az egy 
milliárd magával rántja a drágaság 
hullámain felfelé azt a 15 milüárdot, 
ami volt, vagyis nem lehet a drága
ságot pénzzel utolérni. Ennélfogva 
nem lehet mást csinálni, mint lecsa
polni a pénzt, pénzdrágaságot csinálni 
és a pénz értékének emelésével segí
teni a magyar középosztályon.

— Az első célom tehát az, hogy

megállítsam a bankóprést. De ez csak 
úgy lehet, hogy én nemcsak pénz
ügyi, hanem az erkölcsi deficitet is 
meg akarom szüntetni Magyarorszá
gon. Az a célom, hogy mindazok a 
fegyverképe* férfiak, akik nem voltak 
kinn a harctéren, fizetni fognak. Én 
ki akarok huzni ezen a címen 400 
milliót azért, hogy ezzel a rokkanta
kat el tudjam tartani.

Szólt azután a pénzügyminiszter 
a vagyonváltságról, a betétek zárolá
sáról és a készpénz megadóztatásá
ról. Fejtegette továbbá a részvény- 
társaságok alaptőke-felemelésének 
kérdését pénzügyi politikája szem
pontjából és kimutatta, miképen adóz
tatja meg a földbirtokot és a házat, 
anélkül, hogy az egyesekre elvisel
hetetlen terhet róna.

Beszélt még a pénzügyminiszter 
államadóssági terheink könnyítésének 
módozatairól és a hadikölcsön kér
déséről és kijelentett®, hogy minden 
krajcár az ő, mint a magyar kincstár 
őrének fukar és bec*ületes kezén fog 
keresztülmenni. Kijelentett® továbbá, 
hogy követeli Károlyi Mihály vagyo
nának elkobzását.

Széchenyi mondását variálva vé
gezte be előadását: Magyarország 
nem volt, Magyarország nincs, Ma
gyarország lesz!

E lőször Tíz élők, azután  a holtak.
Belicska Sándor honvédelmi minisz
ter a Magyar Hadviseltek Országos 
Gazdasági Szövetsége elnökéhez in
tézett levelében a többi közt ezt írta:

A nemzeti kegyelet nem ismerhet 
eszményibb, magasztosabb föladatot, 
mint azt, hogy templomot épít, pan- 
theont emel, öröktüzet gyújt a messze 
évszázak jövő nemzedékének emlé
kezetébe azokról a nagylelkű fiairól, 
akik a honszerelem pazar áldozat- 
készségével, piros vérük hullásával, 
életükkel pecsételték meg azt a hűség
esküt, amlyet hazájuknak és királyuk
nak fogadtak. Nagyon is tudom, hogy 
a boldog győztesek milyen pompával 
áldoznak hőseik emlékének. A ma
gyarságból, a magyar társadalomból 
sem hiányzik ehhez a lélekemelőén 
nemes eszméhez az érzék, hanem — 
saj*os — az anyagi erő hiánya szegi 
szárnyát a hazafias emelkedésnek. 
És én úgy látom, hogy akkor, ami
kor az ország rettenetes pénzügyi 
helyzetében atársadalom legmesszebb
menő hazafias áldozatkészségére kell 
appellálnunk, hogy a hazában hazát
lanokról, hadifoglyainkról, rokkant- 
jainkról, hadiárváinkról és özvegye
inkről valamennyire is gondoskod-
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hassunk, akkor — mondom, akkor 
megbocsátanak nekünk a dicső em
lékű holtak, ha elsőben is a háború 
élő áldozatairól, az ő hozzátartozóik
ról gondoskodunk és a hősök emlé
két hirdető monumentumot egyelőre 
a magyar lelkekben és szívekben 
építjük meg.

EGYHÁZI ÉLET.
„A betlehem i gyerm ek“ című foly ta

tásos elbeszélésünk több ak tuális cikk 
következtében Jelen szám unkból ki
m a ra d t

A H aran gszóért. Kovács Zsigmond 
tárnokréti lelkész hozzánk intézett 
leveléből közöljük a következőket: 
>Azt hiszem, nemciak nálam, hanem 
mindegyikünknél a legfájóbb érzést 
váltotta ki Többeknek szóló üzenete
tek. A Harangszónak nem szabad 
elnémulnia. Meg kell tennünk min
dent fennmaradásáért. Nem részlete
zem az okokat, hiszen tudja azt 
mindegyikünk. Nem szóra, cseleke
detre van szükség és pedig rögtön. 
A kiadóhivatalnak küldtem 204*80 
koronát a segélyezésre. Azonkívül 
felhívtam a gyülekezetét is a komoly 
körülményre s ezzel határozattá vált, 
hogy minden vasárnap offertórium 
lesz erre a célra. Ha csak ennyit 
tesz is egy-egy gyülekezet, pedig 
enayit könnyen tehet, egyelőre nyert 
ügye lesz a Harangszónak«.

Új lelkészi kör. A pesti evang. magyar 
egyház a meglévő három lelkészi kér 
mellé folytatólagosan, a negyediket szán
dékozik felállítani. A jan. 27-én megtartott 
egyháztanácsi gyűlés is foglalkozott a kér
déssel. Az új lelkészi kör Budapestnek az 
u. n. angyalföldi részén működne. Mun
kások között, olyan területen, akik bizony 
eddig nem igen részesültek az ev. lelkek 
intenzivebb lelkipásztori gondozásban.

Új fiókegyhózközség alakult folyó hó 
6-án Budafokon. Dr. Raffay Sándor püspök 
és Kacsián János esperes jelenlétében 
S .̂üts Gábor kelenföldi lelkész e napon 
iktatta be ünnepi istentiszteletet keretében 
a budafoki egyházközségünk első tisztikarát 
és presbytériumát Janisch Gyula egyház
felügyelővel az élén. A megszerveaés sok 
munkát, fárasztó utánjárást igényelt, me
lyet Lombos Alfréd, Zomborból menekült 
lelkész, látott el. A mustármag gyökeret 
vert, hogy milyen terebélyes fává fog nö
vekedni, azt a plántálók és öntözők mun
kája mutatja majdan meg! Sz. Gy.

A L u th er-S zö vetség  Ostffyasszony- 
fán január 30-ikán rendezte 2. vallá
sos ünnepélyét, amelyen a gyüleke
zet egyik tanítója, Rózsa János a 
szülők lelkében maradandó nyomokat 
hagyó előadást tartott a gyermekek 
valláserkölcsi neveléséről. Ugyancsak 
Rózsa János tanító által szervezett

és betanított énekkar szép éneke 
emelte a híveket áhítatra. A Szövet
ség javára 230 korona küldetett.

A várpalo tai evang. nőegylet az
1920-ik évben is bebizonyította, hogy az 
egyesület nemes célját nemcsak ismeri, 
hanem igyekszik is azt elérni — azzal, 
hogy belátva az egyházi tisztviselőknek 
szorult anyagi helyzetét az egyik nőtlen 
tanítót, mint egy három hónapon át élel
miszerrel segélyezte, — két tanítóját pedig 
2000 korona segélyben, nemkülönben volt 
tanítójának özvegyét Barabás Gáspárnét is 
400 korona támogatásban részesítette.

A k ő szeg i evan g. n ő eg y le f múlt 
évi összes kiadása 17559 18 K, be
vétele pedig annyi, hogy pénztári 
maradványon kívül még 1 2 0 0  koronát 
takarékpénztárba is tudott tenni. Se
gélyezett havonként 30 elaggott sze
gényt és karácsonykor 24 fiút és 24 
leányt tudott felruházni. Lélekemelő 
ünnepély keretében folyt le e felru
házás a város társadalmának élénk 
részvételével. Az iskolás gyermekek 
pásztorjátékot adtak elő, Balikó 
lelkész méltatta a keresztyén szeretet 
ilyetén megnyilatkozázát s az egylet 
elnöke dr. Tirtsch Qergelyné szép 
szavakban emlékezett meg a jószívű 
adakozókról. Különösen kiemelendő, 
hogy a múlt esztendőben az egylet 
az elnöknő fáradozása folytán Hol
landiából 8000 K-ra rugó segélyben 
részesült.

Nagysitke. Torony- és harangalapra 
1920 jun. 2-án műkedvelői előadást tartot
tak. Színre került: Az igmándi kispap. 
Tiszta jövődelem 2772 korona volt. A 
gyülekezet a tanítói és lelkészlakot 12,000 
korona kiadással javíttatta. Temető árát ki
fizette : Kiss Imre buzgó gyülekezeti tag 
sajátjából.

A rópcelak i gyülekezet, 2 -dik kán
tortanítójává Gőcze István taiítót 
választotta meg.

KÍ6gdresd. Tóth Sándor kisgeresdi 
lakos a haratg- é f orgonaalap gya
rapítására 250 K-t. özv. Sáry Ist
vánná Kisgeresdről harangalapra 
2 0 0  K-t adományozott.

K em en essz tn tm á rto n b a n  1920. évi 
december hó 5-én tartatott meg a 
Dunántúli Luther-Szövetség propa
ganda ünnepélye, amelyen különösen 
a gyülekezet nőtagjai voltak szép 
számmal képviselve. A* ünnepély 
műsorának egyes számai a szövetség 
ismetetése köré voltak csoportosítva. 
A közénekeken, valamint a kezdő- és 
befejező imádságokon kívül: Németh 
Gyula, Árvay Irén, Benke Róza, Tőke 
Lidia és Szánthó Ida szerepeltek egy- 
egy ügyesen előadott szavalattal. A 
gyülekezet ifjúsága Gindly János ev. 
tanító fáradozása folytán és vezetése 
mellett karénekeket adott elő a jelen
levők lelki épülésére. A  Luther-Szö

vetség javára megtartott offertórium 
eredménye 257 K lett.

Az uraiú jfalu i ev. gyülekezet „arany- 
könyviében a következő nemesszívü ada
kozók örökítették meg nevüket 1920. évi 
adományaikkal: S ze n tiv á n fá ró l: ifj. Nagy

Íános és neje Mogyorósi Karolin 100 kor., 
forváth Lidia 100 kor, Németh Károly és 

neje Szabó Lídia 100 kor., T erestyén já k -  
f á r ó l :  Kovács József és neje Molnár Ilona 
140 kor., bold. Erős József hagyománya 
500 kor., id. Saródv Józsefné 1000 kor., 
bold. Erős József hagyománya 500 kor., 
Erős László és neje Joós Lidia 200 kor., 
Mihácsi György és neje Kiss Zsuzsánna 
50 kor.j özv. Bubán István a fogságból 
való szerencsés szabad, emlékére 200 kor., 
özv. Osbátli Józsefné 100 kor., Iván eger-  
s z e g r ő l:  özv. Németh Mártonná 500 kor., . 
Gérnyi Mihály és neje Sümegi Karolin 
100 kor., Z sé d e n y b ö l:  Osbáth István és 
neje Búza Katalinzsédenyi „imaház-alap“-ra: 
100 kor. A zsédenyi második harang be
szerzésére a következő összegeket jegyez
ték: Joós István gondnok, 1000 kor., Bo
kor Sándor 250 kor., Joós István 300 kor., 
Joós jánosné 20 kor., Bernáth István 350 ' 
kor., Joós István 500 kor., Hidegh István 
350 kor., Könczöl Gyula 200 kor., Németh 
Ferencné 50 kor., Joós Kálmán 350 kor.,|,:  
ifj. Bognár János 200 kor,, id. Bognár ii 
János 200 kor., Bognár István 250 kor., . 
Osbáth István 200 kor., Joós János 400 0( 
kor., Hegedűs Szidónia 50 kor., özv. Benke 
Józsefné 50 kor., Tinta János 10 kor., , * 
Ágoston Pál 20 kor., Petrovics József 20 
kor. További jegyzések folyamatban. C sá -  
n ig r ó l : Pödör Sándorné, szül. Saródy 
Katalin 200 kor. özv. Kovács Józrefné, 
szül. Horváth Anna és fia: Kovács Gyula 
szentivánfai hívek bejelentették, hogy amint 
a hozzávaló anyang beszerezhető lesz, , 
elhalt jó férje, illetve atyja: Kovács József» 
emlékére a lelkészlak és templom elé dí- U 
szes vaskerítést emelnek vaskapuval.

Kemenessömjén. Folyó évi január 
30-án a Luther-Szövetség elnöknő
jének, mélt. dr. Berzsenyi Jenőné 
jelenlétében folyt le az ünnepély. Itt 
is különösen a gyülekezet nótagjai 
adtak kifejezést buzgóságuknak. A 
Luther-Szövetség ismertetésén kívül, 
szép szavalatok élénkítették az ün
nepély műsorát. Sebestyén József, tj 
Kovács Juliska, Kis József, Sebestyén \ 
Jolán és Kovács János polg. isk. II. :j
o. tanuló szavaltak szépen és ügye- 3 
sen. A gyermekénekkart Pap Sándor 
ev. tanító tanította be három egyházi 
énekre, s az ő vezetése mellett adták a 
elő megható összhangban. Ugyancsak 
Pap Sándor tanító egy ügyesen össze
állított felolvasással i« szerepalt, mely- / 
ben a vallás- és erkölcs egymáshoz 
való viszonyát fejtegette. Imádsággal, 14 
áldással, és a himnusszal fejeződött 
be az ünnepély, amely után önkéntes 
adományokból 650*70 korona folyt 
be a Luther-Szövetség céljaira.

S eb o r. Bősze István és Molnár 
Zsófia 10,000 koronát adományoztak 
templomalapra. • id. Molnár István és 
Erdélyi Zsuzsanna a haza védelmére,
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áldozott harang helyett egy 100 kilós 
acél harangot csináltatnak.

Vásárosfalu. Tompa Zsignjondné 
a vásárosfalui leányegyháznak 500 
koronát harangalapra. 500 koronát a 
beledi anyaegyháznak templomalapra 
adott leánya Tompa Matild esketése 

l alkalmával, özv. Németh Mihályné a 
beledi templomalapra 2000 koronát, 
a vásárosfalui leányegyháznak to
ronyalapra 2000 koronát adott elhunyt 
férje és annak emlékére, hogy vójét 
Isten az orosz fogságból hazasegítette.

H Í R E K . =

A Magyar Jövö Szövetségjtözgyü- 
lése. A Magyar Jövő Szövetség iro
dalmi társaság most tartotta közgyű
lését. A szövetség fővédővé válasz
totta Horthy Miklósné ófőméltóságát, 
díszelnökké Prohászka Ottokárt, Petri 
Eleket, Raffay Sándort, Teleki Pál 
grófot, Perényi Zsigmond bárót, Beth
len István grófot és Wolff Károlyt, 
országos elnökké Szörtsey Józsefet, 
ügyvezető elnökké Oyomlay Lászlót. 
Ez alkalommal Raffay püspök a ka
tolicizmus és protestantizmus frigyé
ről beszélt, mely a szeretet és haza- 
szeretet kettős lángja világánál dol
gozik a jövőért »Mert a jövő az élet 
—  végezte szavait Raffay — és én 
hiszek az életben, hiszek a jövőbeni« 
Mintha az egész vergődő turáni faj, 
dacos, életrehivó szózata zengett 
volna a püspök szavaiban; bizalom 
a múltban, küzdés a jelenben, hit a 
jövőben: így volt, így lesz!

Jóvátétel. Az ántántnak Németor
szághoz intézett párisi ultimátuma a 
legkeményebb fizetési föltételeket 
szabja meg. Téved azonban, ki azt 
hiszi, hogy a párisi okmány csak 
elvesz. Ad is valamit a németeknek: 
a jogot, hogy előre fizethetik a ret
tenetes hadisarcrészleteket. (III. sza
kasz.) 1963 ig állapította meg a pá
risi konferencia a németek által fize
tendő, jóvátételnek nevezett hadisarc
részleteket. Azt hisszük, a németek 
úgy vannak ezzel, mint azok a ha
zánkfiai, kiket a kommunista vész
törvényszék hetven évi kényszermun
kára ítélt. Csak az első néhány hónap 
okozott nekik fejtörést.

Horn.í>sr Ferenc képes folyóirat«, az Ú j 'Id ő k  
harmadik száma közli Szomaházv István szellemes, 
fordulatos, érdekes egyfelvonásosát, a .Kaukázust 
herceg'-et, Beöthy Zsolt finom és mely Irodalmi ta
nulmányát Arany Jánosról, Kupcsay Félicián kedves 
és hangulatos elbeszélését, Holló Erzsi érdekes divat
levelét, továbbá Surányi Miklós új regényének és 
Cinege II. oimü kacagtató tletektiv históriának a 
folytatását. Számos aktuális kis kép, rajz és cikk 
díszíti még a lapot, meiyból mutatványszámot in- 

i gyen küld a kiadóhivatal, Budapest V I., Audrássy 
* ut 16. Az Ú j Idók előfizetési ára negyedévre 60 kor.

Rövid hírek. A kis ántánt meg 
akarja szállni egész Magyarországot. 
—  A nagykövetek jegyzéke Ausztriá
hoz Nyugatmagyarország kérdésében 
a bécsi kormányhoz megérkezett. —  
Budapest lakósainak száma csak 
925,724. —  Harding New Yorkba 
összehívja a világbéke egyesülésének 
alakuló gyűlését. —  A németeket meg
hívták a londoni konferenciára. —  
Felixdorf és Sollenau között haladó 
gyorsvonat egy tehervonatba ütkö
zött. A szerencsétlenségnek eddig 10 
halottja van.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó,, fenntartására és ter

jesztésére adakoztak : N. N. Keszthelyi 14, 
Vörös Imre Győr 58, Nemecskó S.-né Duna- 
földvár 26, Evang. Lap Nagybörzsöny 100, 
Mesterházy Ernöné Ngeresd, Fülöp F.-né 
Izsákfa 14— 14, Farkas Sándorné, Sokoray 
B -né Hánta 30—30, Vida J. Magyargencs 28, 
Mátis József Beled 4, Páncél Jánosné Győr- 
ság 5, Tóth Mihály Beled, Salay Sándorné 
Győr 14—14, Járfás Gergely Győrszabad- 
hegy 3, N N. Boba, Szabó Gyula Boba 
50—50, Járfás Györgyné Györszabadhegy 
3, Abrahám Sándor Nagvsinionyi 12, Ko
vács Sándor Sobor 6, Fífcgyas Gyula B.- 
tamási, Vidos Józsefné Tokorcs 14—14, 
Búza János Szombathely 56, Király J.-né, 
Király Sándorné Vése 10—10, Szentiványi 
Sándor Vése 20. Mesterházy Józsefné Bük 
29 50, Kis Lajos, Országh Bözse Felpéc 18, 
Máthé Géza Gérce 10, Horváth József Be
led 11, Torda István Kőszegdoroszló 26, 
Schmiedt Teréz Lkomárom, Soós Péterné 
Sopron 14—14, Tompa László Boba 7, 
Rokfrits Jakab Somogyvámos 50, Schiber 
Jolán Újpest 7. Görög Antal Dabrony, 
Schmiedt Viktor Zalaegerszeg, Ernszt János 
Győr, Szabó Géza Pápateszér 14—14, 
Magassy György Kemenesmagasi 50, Nits 
Nándor Győr 25, Nagy Sándor Moson 7, 
Tanai Lajos Gyékényes 20, Tandii József 
Körmend 2, Németh Imréné Mkeresztur 14, 
Makróczy K -né Veszprém 10, Skriba Sa- 
muné Csér 2, Novák János Körmend 23, 
Gohér Mihály Kiskőrös 6, Szilágyi Mihályné 
Kiskőrös 56, Szekeres Teréz Nagydém 114, 
Pindor János Bánszállás 7, Komider M i
hály Szarvas 3. Varga Róza Kispest, Szabó 
Eazter Bpest, Horváth Dánielné Pápa, Be- 
rényi Elek Nagykanizsa 14—14, Erdélyi S. 
Pápa 2, felső Gyurátz I. Gór 20, Bánszky

Íánosné Kiskörös 6, Demetrovics Józsefné 
Körmend 14, Lovászpatonáról: Pölöskei 

Péterné 5 20, Szabó Istvánná 20, N. N. 3 20, 
Beniczky Józsefné Bpest 6, Lórántffy Eszti 
Rbogyoszló 50, dr. Kapinya Mihály Dombó
vár 20, Tordai Borbély Tihamér Dombó
vár 10, Szentgotthárdról: Löffler Gizi 40, 
Tóth Sándorné, Tóth Gyuláné, Dervarics 
Róza, Scháberl János 20—20 koronát.

Szerkesztői üzenetek.
Ca . . .  I asztaltársaságnak. Azon az alapon Állva, 

amelyet mind a két vitázó fél elfoglalt, nem lehet 
azt a kérdést eldönteni, hogy a világháború előidé
zéséért ki felelős. Egyes ember, bármily lérgésszel, 
acélakarattal és világbiró hatalommal legyen meg
áldva, nem lenne képes ilyen óriási felfordulást elö- 
szólitani a zivatarok barlangjából, ha a szántóföld

55.C

és a levegő el nem kéaztilt volna a viharmagvak 
befogadására s kitenyésztésére. A hatalmaknak ezt 
az ádáz összetűzésé' szúkaégképen hozta magával 
az a gazdasági áramlat, mely évtizedek hosszé sora 
óta úgyszólván az egész emberiséget, vagy legalább 
a művelt világot elborította a amely még ma is láz- i 
teljes rohanással ragadja a társadalom hullámvert 
hajóját. Eddig azt hittük, csak a vallásos fanatizmus 
téved olyan szélsőségekbe, ahol levetkőzi az ember 
emberi méltóságát; de mórt láttuk és látjuk, hogy 
amikor az ész uralkodik az akaraton, ez sem óvja 
meg az embert szörnyű tévedésektől, vöt talán meg 
borzalmasabb cselekedetekre sülyoszti alá. Az érzé
kiekre irányult figyelem előtt lassanként teljesen el
homályosult az egész lelki v ilá g ; megkérgesedtek 
a szivek ; elhamvadt a hit fáklyája: az ember nem 
lelki erőkbe, hanem egyedül az é*z által felfogható 
érzéki hatalomba vetette bizalma horgonyát. Ilyen 
lelkűiét mellett igen természetes és szinte szükség- 
képeni következmény volt, hogy amikor az államok 
gazdasági érdekei összeütköztek, az ellentétek ki- 
egyenlítése végett nem lelki erőknek a minden vi- V 
szályt elsimító felebaráti szeretetnek, az önzetlenség
nek, meg a becstlletérzésnek közbenjárásához folya- I
modtak, hanem az .ultima ratio regum“-nak, az <
ágyúnak és sruronynak emberlrtó hatalmára bízták 
ügyüket. Ennek az irtóztató vérontásnak és példátlan 
pusztulásnak az előzmények folytán be kellett kö
vetkeznie az erkölcsi világrendnek, ugyanazon ker- 
lelhetlen törvénye szerint, mint amely a római világ 
elkorhadása után a keresztyénséget, vagy a pápaság 
lélekrontó tévelyedései folytán a reformáció vezér
fényét lángra lobbantotta. A nemzetek Sorsát mint 
.U ltim a ratio* nem egyes emberek intézik, hanem a \
mennyei Atya által alkotott világalkotmány szigorú '
törvényei. Aki ezeknek fiúi bizalommal és sceretet- |
tel engedelmeskedik, annak jóllészen dolga, aki azok- |
nak ellene fordul, nem kerüli el büntetését sem ha
talommal, sem az érzéki élvezetekben tobzódással.
Akik pedig lázas törekvéssel Igyekeznek egyes sze
mélyekre vagy államokra hárítani a felelősséget, J 
akik bűnbakot keresnek, azok igyekezetének célja I
nem más, mint hogy egyrészt a világ előtt szeretnek 1
magukat ártatlanoknak feltüntetni, másrészt saját 
lelkiismeretüket óhajtanák ilyen úton elaltatni. — '
K. P. /köröm i. Boross Mihály .Kegyeletek oltára* 1
című munkája ma már az antiquárusoknál is alig ’
található. A hatvanas években majd minden protes
táns család asztalán helyet foglalt- — Dumaparti.
A szikes földat tudomásunk szerint a vasúti mozdo
nyokból kikerült szénsalakkal is megkísérelték meg
javítani. Volt-e sikere a kísérletezésnek, arról nem 
jutott hozzánk tudósítás. — B. A. 8-1. Lojális azt 
jelenti, amit a latin lo já lis  — törvényszerű, törvé
nyes alapon álló. Royalis pedig, mint a latin regalis, 
királyit jelent. — N. 8. Akaii. A gyürühernyó petéi 
a gyümölcsfa vékonyabb ágain világosszürke gyöngy - 
gyürüben vannak és pedig oly szilárdan tapadva, 
hogy lefejteni a gyűrűt nem lehet. Le kell vágni az 
ágacskát és tűzbe vetni. — P. J Ny—s. A cementet 
rendesen termésmészkőből és márgából készítik ; de 
előállítják a cement különféle fajait mészkő, agyag 
és homok vagyületéből is. — H. K. Ca—e. Jézus 
szenvedésének és halálának drámailag kidolgozott 
történetét, az úgynevezett .Passiót* a virágvasárnapi 
s nagypénteki istentisztelet keretében az iskolás 
gyermekek adták elő. Az evangélista szerepét ren
desen a tanító énekelte. Tudtommal a osöngei s urai- 
újfalui avang. gyülekezetekben a hatvanas évek 
elején még volt passió-előadás. — Kr. I. K—r. A 
fekete szeder (savanyu szeder, spanyol szeder) le 
velei «ötét zöldek, alul bolyhasak. Gyümölcse aug. 
ban kezd érni s késő őszig fotyton érik. Rendkívül 
nedvdús, savanykás, zamatos gyümölcse befőzve 
is élvezetes, de kitűnő bort lehet belőle készíteni s 
jóval kevesebb cukor kell hozzá, mint a rlbizlibor 
készítéséhez.

K i  tud róla?
Pass Ferenc jogszigorló, a 83-ik 

gy. e. 4. tábori századának a tart. had- 
apródja 1914. szeptember 8-án Orosz- 
lengyelországban, Bychawa mellett, 
Lublin előtt eltűnt. Állítólag orosz 
fogságba került sebesülten. Aki biz
tosat tud róla, értesítse Pass László 
evang. püsp. segédlelkészt, Szombat
helyen. 2—3

A szilsárkány! evang. egyház ' 
k á n t o r t a n í t ó i  állásra pályázatot 
hirdet. Az állás államsegélyes. Fel
szerelt folyamodványok február 15-ig '
lelkészi hivatalhoz Szilsárkány (Sop
ron m.) küldendők. Iskolaszék.
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A Sientgotthárdi Általános Ta- 
karékpémtár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminóségü „Harang“ 
színszappaoát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám.

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontéteíben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a e u k r ő t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
f»íma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/4-es 4/4-es svéd

g y  u  f  á  t
valamint őrlőit

k ő s ó t .

LIPP és  LACKNBR
kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

S ürgönyeim : L a c k n e r ,  SzenlöOtllM

SAN tó  PERENCZ
1YÖRA6YÄRA

KÖRMEND.

= =  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 14
Számtalan elismerő bizonyítvány.

LIPP és LACKNER kereskedelmi Sslele SZENTGOTTHÁRD. 1

V étel. &  E ladás.
E xport.

& K ép v ise le t. 4? K ö zv etítés .
Im port.

M. kir. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Giró-számla az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent Gotthárdi Takarékpénztár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám : 10. Táviratcím: Lackner, Szentgotthárd.

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

Foglalkozunk különösen: elsőrangú raffinált galíciai petroleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály és 
kockacukor, őrlött kősó, külföldi gyufa, lugkő és gyarmatáruk nagybani behozatalával. 

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadforgalmi terményt. 

Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalmi borok nagybani vétele és eladása.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdoo.
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FalélO» » ia r k e . i t «
4» k ia d « :

SZALAY MIHÁLY.
T á r s s z e r k e s z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á sz p a to n á ra  
(V aszp ram m eg y e), előfi
zet«*! d ijak , rek lam ác iók  
a H A R X flO S/.ó kladdhlva- 

- ta lé n a k  S zen tg o tth á rd i-«  
(V nsvárm egye) kü ldendők

E lő fize tés t e lfo g ad  
m in d en  ev an g . lelkész é .  

ta n ító .
M egje len ik  m in d en  v asá r  

nap .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapl Béla 1910-bcn.

Szerkeszti ét a kiadásért 
f e le lő s :

C Z I P O T T  GÉZA
8ZENTÜOTTHÁRD

(V asvárm egye .)
A „ H a ra n g s z ó "  e lő fize tés i 
é ra  e g é sz  é v re : L u th er- 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  kü ldesse! 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld ésse l 8 0  K, 
a  nem  L u th e r-S zö v e tség l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A , ,H a ra n g s z ó '1 te r je s z 
té sé re  befo ly t ad o m án y o k 
ból s z ó rv án y b an  lakó hí
veinknek Ingy en p é ld án y o 

ka t küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E  R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  LAPJ A.

Levél.
Nem vagy egyedül, kedves öcsém, 

azzal a véleményeddel, sőt jobban 
mondva panaszoddal, hogy mai köz
állapotaink épen nem felelnek meg 
azoknak az ígéretes jelszavaknak, 
amelyeket úgy az irodalom, mint a 
közéletben szereplők is harsány han
gon hirdetnek. Messze vagyunk még 
attól az állapottól, amikor a hallott 
beszédekből és az előttünk lefolyó 
cselekedetekből azt érezhetnők ki, 
hogy társadalmunkat valóban keresz
tyén szellem hatja át. Qondold meg 
azonban, hogy egy egész hosszú kor
nál' uralkodó éizüieici és gondolko
dásmódját máról holnapra megváltoz
tatni lehetetlen, amint hogy ez a mai 
érzület és gondolkodásmód sem egy 
napon született, hanem évtizedek fej
lődésének következménye. A jég nem 
olvad föl az első napsugárra; a föld 
fagyos kérgét az első tavaszi lég
áramlat nem engeszteli föl; a növény
élet sem éled föl azonnal a kikelet 
első serkentő szavára. Sok szenvedés 
töri meg azt a fenhéjázó gőgöt, mely 
korunkban az egyéni kívánságokon 
és akaraton kívül egyéb urat nem 
ismer e l; forró könnyek árja puhítja 
meg a megkövesedett szíveket a meg- 
szégyenülés lángja nyitja majd föl a 
szemeket, hogy észrevegyék a ször
nyű tévelygést, amelyben egyoldalú 
fejlődésünk folytán céltévesztetten bo
torkálunk. Azonban, ha figyelemmel 
kíséred nemzetünk szellemi életének 
jelenségeit, lehetetlen észre nem ven
ned, hogy a megtérésnek, a gyógyu
lásnak legelső föltétele: a betegség 
fölismerése *— amit az orvosok diag
nózisnak neveznek *  nálunk jelent
kezik leghatározottabban. Akár azért, 
mivel a hatalmak* féltékenysége, vét
kes tudatlansága $ keresztyéntelen 
boszuvágya nemzetiünket — a világ
háború legártatkmal^'fftsztvevöjét —

sújtotta le legmélyebbre, legigazság
talanabb módon, legkegyetlenebbül; 
akár azért, mivel nemzetünk lelkű
idének egyik legkiválóbb jellemvonása 
a becsületérzés; azt a tényt, hogy 
önhibáink beismerése tekintetében mi 
vívtuk ki a többi nemzetek és álla
mok előtt a vezérszerepet, nem lehet 
eltagadni. Következésképen a javulás, 
a megigazulás útjához, a feltámadás 
.virradatához mi jutottunk legközelebb. 
Mert a többi háborús államok élet
nyilatkozatai akár irodalmukat vesz- 
szük szemügyre, akár a vezető férfiak 
hivatalos nyilatkozatait, vagy csele
kedeteiket. mindezek azt a vezérelvet 
aiuljak el; szeressed felebarátodat és 
gyűlöljed ellenségedet. Krisztus urunk 
pedig ennek ellenében azt tanította, 
hogy szeressük ellenségeinket. Ettől 
az igaz keresztyéni állásponttól ők 
még igen távol vannak az ő szívük
ben határtalan kevélység és gyülöl- 
ség ütött tanyát, minek folytán nem 
is képesek oly határozottságot, oly 
szilárd erélyességet tanúsítani, amely 
csak nyugodt lelkiismeret talaján tud 
gyökeret verni. Ahol a keresztyénies 
élet ellenségeit kellene üldözni, ott a 
rossz lelkiismeret gyáva s tehetetlen. 
Mi ellenben beismervén hibáinkat 
már egy hatalmas lépést tettünk az 
igaz keresztyénséghez, felemelt fővel 
tekinthetünk előre; felgyűlt lelkűnk
ben a hit; »hiszünk egy isteni örök 
igazságban« és ha e hit mellett még 
az egymás iránti szeretet forrása is 
felfakad, úgy remélhetjük, hogy a be
teg Európa első felgyógyult országa 
Magyarország lesz.

Sass János.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Mohács.
Irta: Porkoláb István.
„Azért lehet könnyen a magyart rontani,
Hogy egy akaratra nem szokott állani.“ 

(Etédi Soós: „Magyar Gyász";
„Querelae Hungáriáé . . . "

(Bethlen Gábor kiáltványa.)
„Recrudescunt inolytae gentis Hungáriáé
vulnera . . .“

(II. Rákóczi Ferenc fejedelem a világ 
valamennyi keresztyén fejedelmeihez 
és népeihez intézett szózata: „Meg
újulnak a nemes magyar nemzet se
bei . . .“)

1526: négy évszám csak, mégis négy 
évszázad szenvedéseit jelenti, Mohács: 
két szótag csupán, de van benne két
százezer halál, mérhetetlen vér, könny, 
szomorúság.. .  És hacsak egy lett 
voina: kettő is v o iti.. . A történelem 
megismétlődött: az első Mohácsot 
négyszáz év múlva követte a máso
dik, az 1526-ot a mpstani idők... 
És akkor is, napjainkban is ugyan
azon bűnök burjánoztak s okozták a 
magyar romlását: a négyszáz év előtti 
Magyarország képe a mai Magyar- 
országé. . . De beszéljenek maguk az 
egykoruak és a történelmi tények.

Massaro, velencei diplomata, 1523. 
őszén, kormányához küldött jelenté
sében így ír:

>A magyarok csak a saját érde
kükkel törődnek, a közjóval keveset 
gondolnak, a közvagyont prédálják; 
és ámbár, mintha testvérek yolnának, 
vígan együtt lakmároznak, de alat- 
tomban gyűlöletet táplálnak egymás 
iránt; büszke és gőgös emberek, kik 
engedelmeskedni nem akarnak, kor
mányozni vagy igazgatni nem tudnak, 
de tanácsot mástól elfogadni vona
kodnak ; urak és nemesek mindig 
viszálykodnak, csellel és ármánnyal 
működnek. . .  «

Burgio, pápai követ, akiről pedig 
tudva van, hogy rokonszenvezett a 
magyarokkal, 1526. elején hasonló
képpen látja a helyzetet:

»Magyarországban az áldozatkész
ség szelleme, a jog és tekintély tisz-
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teleíe kiveszett, az egyéni- és párt
érdekek uralkodnak, ennélfogva az 
ország jövője felett kétségbe lehet 
esni, mert bajai oly súlyosak, hogy 
többé a katasztrófa kikerülhetetlen.«

A megjósolt katasztrófa közeledett, 
jött a törők, nem volt, aki feltartóz
tassa: a nemzet főurai, vezérlői vé
delmi készületek helyett viszálykodás
sal vagy vigalmakban kéjelegve töl
tötték idejüket. A természet rendje 
szerint el kellett következni Mohács
nak, a bánökre a bánhődésnek. Cl
következett . . .

Azon kevesek közül, akik a mo
hácsi csatából elmenekültek, volt 
Brodarics István, II. Lajos király 
kancellárja, seerémi püspök s kora 
»gyászos« történetének Jele» írója. 
Mit mo«d ő, a szemtanú és magyar ? 
— lássuk:

>A mohácsi ütközetet követő na
pon mindjárt a győzödelmes törökök 
nem emberi, hanem fenevadhoz ha
sonló kegyetlenségeket kezdettenek 
gyakorolni és minden eleikbe akadt 
városokat és falvakat felgyújtottanak, 
azoknak ártatlan lakósaikat résszerént 
kegyetlenül megöldösték, résszerént 
keserves rabságra vitték. Az ifjabb 
asszonyokat és leányokat először 
megszeplősítették, azután megölték. 
A bölcsőben fekvő ártatlan, síró cse
csemő gyermekeket édes szülőik sze
mek láttára ketté vagdalták. A ser
dülő ifjakat magukkal vivén, Moha
med tudományára oktatták, kik idővel 
édes hazájuk ellen harcoltanak. A 
szegény lakósok, kik életüket menteni
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»

Imádság.
rta és imádkozta a budai Mária Dorottya- 
Nőegylet díszgyűlésén Horváth Arpádné 

elnök 1920 november 3-án.

Ünnepelni óhajtó gyűlést hoztál 
össze jó Atyánk. Köszönjük Neked 
jó Istenünk, hogy a nemzeti sötét 
gyász idejében egy meleg fénysugárt 
vetettél reánk és örömünnepre hozál 
ma bennünket össze. Köszönjük Ne
ked, hogy lelkészünket ide vezérelted 
végre közénk; áldd meg munkássá
gát, hogy áldás legyen az ő élete 
miközöttünk. Köszönjük Néked jó 
Atyánk, hogy megérnünk engedted 
hű szolgádnak, az evangéliomi köl
tészet mesterének 80-ik születésnap
jának megünneplését. Igaz hittel dol
gozott hosszú életén keresztül és meg
adtad neki a legfőbb Jutalmat, hogy

kívánták, erdőkbe, barlangokba rejt
vén magukat, hogy síró gyermekeik 
el ne árulják őket, azokat elevenen 
a földbe temették. Sokan pedig éhen 
s szomjan elenyésztenek.«

»Ezt szülte — írja tovább Broda
rics — Mátyás király híres fekete
seregének széjjelhányása. . .  (1918: 
Lindner: »Nem akarok katonát lát
n i! . . .« ) ;  továbbá: a magyar nem
zetnek a Jagellók alatt minden vir- 
tusiról való le tételt... (XX. század: 
hasonlóképpen); végre: egymásközött 
való folytonos egyenetlenkedés. . . 
(XX. század: ugyanaz a régi átok 
tépi, marcangolja a magyart)«.

*  ##
A történetírás kétszázezerre teszi 

azoknak a számát, akik Mohácsnál 
és a többi csatatéreken a hazáért el
véreztek. Hallatlanul nagy szám volt 
ez akkor. Az ország egy nagy csata
tér és romhalmaz volt s kiszolgál
tatva hevert a koronájáért versengők 
lábai előtt. A jó magyarok, kiknek 
léte, sorsa összeforrott a hazáéval, 
sírjaikban pihentek, a megmaradtak 
közül a nemzet természetes vezérlői: 
a főpapok és főurak, az elkövetkezett 
zavaros időkben jórészt szerencse- 
vadászokká lettek, kisebb gondjuk is 
nagyobb volt a haza sorsánál, bűnre 
bűnt halmoztak, megvetve egy olyan 
uralomnak és nemzedéknek az alapját, 
melyben apáról-fiura szállt az egyéni 
érdek politikája és elvezetett késő 
századok múlva egy második Mohács
hoz. Hűségüket, hazaszeretetüket és
II. Lajos király elárvult koronáját ők

ezrek meg ezrek szívéből válthatta 
ki nemes költészetével a tiszta érzé
sek igaz hit alakjában Feléd szálló 
imáját. Álld meg jó Atyánk prot. 
egyházunk szeretett ősz költőjét, 
Sántha Károly nyug. lelkészt, adj 
élete alkonyán derűs, tiszta meleg 
örömöket, gondtalan nyugalmat; add 
megérnie megtiport nemzeti létünk 
hajnalhasadását, add megérnie Ma
gyar hazánk feltámadását. Minket a 
Mária Dorottya Egyletet is, kérünk, 
áldj meg, segíts meg feladatunk tel
jesítésében, add, hogy nőegyleti mun
kánkban Krisztus Urunk legyen a 
Mesterünk. Az ó  nevében kérünk, 
áldj meg. Ámen 1

Sántha Károly bácsinak
80-dik születésnapjára.

Sejtetted-e jó előre,
Kedves öreg Károly bátyám,

adták el a legtöbbet ígérőnek: Habs- 
burgi Ferdinándnak. Soraikból alakult 
ki az a zömében főnemesi és csak 
elenyészően csekély részében közne
mesi osztály is, a régi mellett és el
len egy új, melyet a Habsburgok a 
saját képükre formáltak át teljesen, 
reája sütve a hazafiatlanság messzi
ről felismerhető bélyegét. Ez a dinasz
tikus osztály a császári aranyak fénye 
után igazódott, a haza Javával vajmi 
keveset törődött, hatalma, nagysága, 
léte, sorsa a dinasztiától függött, mely 
mellett önhazája ellen is kihúzta a 
kardját. Soraikból kerültek ki koron
ként a labancok, a muszkavezetők, 
a megyefőnökök.. .

Ezzel a hazafiatlan labanc társa
dalommal állt szemben as a főúri 
és köznemesi tábor, számban a nem
zet nagy többsége, de erőben, hata
lomban kisebbsége, melynek életfája 
az Árpádházi Magyarország talajából 
nőtt terebélyesre, attól elválasztha
tatlan volt és több mint fél évezreden 
keresztül borult védőn az apostoli 
kettős keresztre és a nemzet ősi eré
nyeire. A mohácsi vész és a későbbi 
viharok léte alapját támadták meg 
ugyan, számban, erőben egyre fogyott, 
de ki nem dőlt és ki nem veszett. 
Ez a körülmény magyarázza meg, 
hogy Mohács nem lett a nemzet vég
leges temetője. Éltek és maradtak 
mindvégig, akiknek érdeke, léte egy 
volt a hazáéval, ők a köznemes Wer- 
bőci zászlója alá sorakoztak s az 
1505-ki országos végzeményre hivat
kozva, Szapolyay János személyében

Hogy a lelkünk id száll ma.
Ide száll a szellő hátán?
Ifjú lelked átölelni,
Friss tűzénél melegedni —
S hogy fel fogunk lelkünk után 
Mi magunk is kerekedni?

Ha sejtetted, jól sejtetted,
S íme látod, ide jöttünk,
Szíves szóból, friss virágból 
Még bokrétát is kötöttünk.
Forró szívvel így köszöntjük 
Ma betöltött nyolcvan éved’. 
Ünnepeljük a te kedves,

I Piros-pozsgás öregséged.

Mennyi hittel, mennyi szívvel, 
Dallal átélt emberöltő 1 
Mily bájos egy ilyen ifjú 
Szelíd lelkű öreg költő I 
Ki nem is tud, csak szeretni, 
Meleg érzést hintve széjjel, 
Beragyogva földi utján 
Környezetét jó kedéllyel.
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nemzeti királyt választottak. A törté
nelem ókét igazolta, akik nemzeti 
királyt választottak, azt a tábort, 
melynek soraiból került ki koronként 
Bocskai, Bethlen, Rákóczi, Kossuth s 
adta a hazának a hajdúdat, a kuru- 
cokat, a honvédeket...

* **
Mohács után három részre szakadt 

Magyarország, kétfelé a nemzet. 
Azóta a negyedik évszáz van elmúló- 
ban, mégsem értette meg egymást a 
magyar. Vájjon mest, az elkövetke
zett második Mohács után, amikor 
ismét egy nagy csatatér az egész or
szág és üszkös romok szélén állunk, 
megértjük-e egymást? Tudjuk e iga
zán, hogy egyeknek, keresztyéneknek 
és magyaroknak kell lennünk ? Okul
tunk-e a múlton és ráeszméltünk-e 
a történelem tanításaira?...

Ha igen, úgy egy újabb ezer év 
gyönyörű hajnala virrad a hazára, 
ha nem, akkor — : »Nemzeti nagy 
létünk nagy temetője — Mohácsi«...

Kiáltás.
Magyarok, az égre kérlek : 
Legyünk végre jó testvérek,
S amíg küzdünk ezer bajjal: 
Fogjunk kezet bizalommal I

Árvák vagyunk, árván élünk, 
Gyámolítonk nincsen nékünk . . .  
Csak Isten és önönmagunk . .  . 
Másban mi már nem bizhatunk!

Bíztunk ebben, bíztunk abban: 
Kevély földi hatalmakban, 
Bíztunk csaló bitangokban, 
Juhbörbe-bujt farkasokban.

A bitangok ránkrohantak, 
Mindenünkből kiforgattak . .  . 
Kirabolva, elhagyatva 
Úgy maradtunk vérbe fagyva.

Mikor újra talpraálltunk,
Rabul ejtett régi átkunk: 
íme, magyar a magyarral 
Viszálykodik vad haraggal!

Magyarok, az égre kérlek:
Legyünk immár jó testvérek! 
Gyűlölködő testvér-pártok,
Egymást mostan ne marjátok!

Nem látjátok? Az ég alját 
Lángok verik, lángok nyalják v  .
Terjed a tűz egyre jobban . . .
Jaj. elveszünk a lángokban!

Ha nem oltjuk, jaj lesz nékünk: 
Tüzhalál lesz gyászos végünk!
Ne rohanjunk hát egymásra!
Mentsük inkább, ami drága!

Hej, testvérek összefogni!
Viszály tűzét el kell fojtni!
Ki gáncsot vet: balga, dőre !
Fogjunk kezet és úgy menjünk 
Becsülettel — csak előre!

Horváth Imre.

Thessedik Sámuel.
•

Egyik legnagyobb nemzetgazdá- 
szunk, evangélikus egyházunk lelkes 
papja, nékünk dicsőségünk. A XVIII. 
század végén és a XIX.-ik elején 
Szarvas kiváló papja Thessedik. 
Aberti-ból származik, papi tanulmá
nyait főleg Németországban végzi; 
de sokat foglalkozik nemzetgazdasági 
problémákkal —- és nagy tudásának, 
nagy szívének minden erejével mun
kához lát — mikor Szarvasra kerül 
lelkésznek. A tatár és tőrök pusztí
tások alatt elpusztult falu helyén az 
új Szarvas, a Haruckernek felvidéki 
evangélikus telepítvénye még az ala
kulás első stádiumában van akkor. 
Thessedik tanítja a népét munkás
ságra és okszerű gazdálkodásra. 
Magyarországon 53 külföldi növényt

Milyen áldott, milyen áldott,
* Sugaras, szép, tiszta élet I 

Gonddal élő, galambósz fő, 
Gyermekes, víg, naiv lélek.
Ki ma is tud énekelni,
Ennyi bd közt, ennyi bajjal,
Mert a szíve csordulásig, 
Csordulásig tele dallal.

Áldjon meg az örök Isten, 
Kedves költőm, öreg társam, 
Piros-pozsgás, derült arcod 
Szomorúbbnak sose lássam! 
Porgolódjon kis családod 
Még sokáig körülötted —
Bűtelt hazánk boldog napja 
Virradjon fel még fölötted I 

Bpest, 1920. okt. 22. Varságh János.

Sántha Károlynak.
Hej, moát kén’ csak szépen dalolni I 
De tud-e vígan dorombolni 
Hideg padkán búvó cica?
S mégis, úgy tetszik — fűt a lélek — 
Eszembe jut sok zengő ének,
Lelkes, szép, régi harsona.
Tisztán gondolt, nemesen érzett, 
Rímbe csendülő pontos méret,
S versláb nem volt »sánta« soha I 
De a munka, mit ezzel végzett — 
— Bár öngyönyörűségére zengett, — 
Az nemes misszió vala 1

Ifjúkoromnak kedves lantja,
Mint élveztem s épültem rajta 1 
Protestánsok ősz bárdja, Tel 
S ha Isten adta ezt megérned,

honosít meg, köztük a lóherét és az 
Alföldön olyan fontos talajkötő akácot. 
Munkái főleg német és orosz nyelven 
jelennek meg. Külföldön inkább fel
ismerik tehetségét és nagy tudását 
s mint szaktekintély, sokszor kérdik 
fontos ügyekben; így pl. az orosz 
népoktatás egész tervezetét kidolgozza 
s az be iz vált. Hazánkban nem na
gyon ismerték, sok volt az ellensége, 
akik áskálódtak ellene. De ennek 
dacára felsőbb elismerésben is volt 
része: József császár és I. Ferenc 
két ízben aranyéremmel tüntették ki, 
József nádor pedig otthonában, Szar
vason is felkereste, ó  alapította 
1792-ben hazánk első gazdasági is
koláját Szarvason : ez 1806-ig fenn 
is állt. A keszthelyi Georglcont Fes- 
tetich gróf az ó intenciói alapján 
valósította meg. Halálának 100 éves 
évfordulóját, 1920 december 29-én 
ünnepelte Szarvas I Az emlékünnepet 
a helybeli Ev. Szövetség rendezte, 
melynek nevében Benka Gyula ny. 
igazgató koszoruzta meg a sírt. Ün
nepi beszédet Bartos Pál ev. lelkész 
tartott, aki mély, mindenre kiterjedő 
beszédben vázolta Thessedik életét, 
munkásságát és eredményeit. Testüle
tileg vett részt a kisgazdapárt is, az 
ő nevében Borgulya Pál nemzetgyű
lési képviseld mondott beszédet és 
koszoruzta meg a sírt. Az ipartes- 
tfllet is helyezett koszorút a sírra, végül 
az Ev. Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Szövetsége nevében mondott: 
színes, az ifjúság lelkesedésére jel
lemző beszédet Plenczner Sándor 
orvostanhallgató, a Szöv. titkára. A 
lélekemelő és impozáns emlékünnep, 
a sir megkoszorúzása méltó elégtétel 
a nagy férfiúnak, akit kora meg nem 
értett, s akitől népe hálátlanul elfor-

Mi lelkedig emészthet Téged, — 
Hogy elveszett Hazánk fele; —
Érd meg majd azt a dicsőséget: 
Hazánk, Sionunk hogy újra éledt, 
Minek el kell még jönnie!
Hacsak van Úr, ki egylen Isten 
S mert van, ebben kétségem nincsen, 
Az legyen lelked ünnepe!

Addig fogadd e szál virágot, 
Mint hóban hajtott »csonka« ágét — 
Fázós, vidám üdvözletem.
De lesz ám hajnal, — lesz még szén is, 
S szabadság, egység, békesség is, — 
Az Úr megáldjon s — úgy legyen!

Bpest, Orth Ambrusné
1920. okt. 31. Szegedy-M aszák Viola.
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dúlt! A szarvasi kisgazdák a közel
jövőben fel szeretnék újítani Thesse- 
dik gazdasági iskoláját! Ha ez meg
valósul : ez lesz Thessedik Sámuel 
emlékének legszebb hordozója, leg
maradandóbb emlékszobra!

A betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu. 7

Másnap a katona többed magával 
állt őrt a város kapuja előtt. Kora 
reggel volt még s a nehéz kapukat 
éppen az imént nyitották csak ki. 
De mintha senki sem várt volna 
arra, hogy ezen a reggelen megnyíl
janak azok; a földmívesek csapata 
nem rajzott ki a városból, mint más 
reggelen szokott Betlehemnek minden 
lakója annyira megdermedt az éjsza
kai vérfürdőtől, hogy senki sem 
merte elhagyni a házát.

— Kardomra, — mondta a katona, 
amint ott állt s letekintett a szűk 
utcákra, amelyek a kapuhoz vezet
tek, — azt hiszem, Voltigius okta
lanul rendelkezett. Jobb lett volna a 
kapukat lezáratni s a városnak min
den házát átkutatni, míg elő nem 
kerül a gyermek, akinek az ünnep
ségről sikerült elmenekülnie. Volti
gius bizonyosan arra számít, hogy 
a szülei kísérletet tesznek majd az 
elvivésére, mihelyt megtudják, hogy 
a kapuk nyitva állanak; és reméli, 
hogy éppen itt a kapunál sikerül 
nekem őt elcsipnem. De attól félek, 
hogy elszámította magát. Mily köny- 
nyen sikerülhet nekik egy gyermeket 
elrejteni ?

Elgondolkozott aztán, vájjon nem 
kísériik-e meg, hogy szamárra akasz
tott gyümölcsöskosárba rejtsék a 
gyermeket, vagy valami nagy olajos 
tömlőbe, vagy egy karavánnak ga- 
bonakötegjei alá.

Miközben így állt és várt, hogy majd 
kísérletet tesznek az ily módon való 
kijátszására, egy férfit és egy asz- 
szonyt pillantott meg, kik gyorsan 
jöttek fel az utcáa s a kapu felé 
közeledtek. Nagyon siettek és aggódó 
pillantásokat vetettek időnkint hátra, 
mintha valami veszély elől menekül
nének. A férfi fejszét tartott a kezé
ben s erősen szorongatta, mint aki 
el van szánva rá, hogy erővel is 
utat tör magának, ha valaki eléje áll.

De a katona nem annyira a férfit 
nézte, mint inkább az asszonyt. Látta, 
hogy éppen olyan magas növésű,

mint az a fiatal anya, aki az este 
megszökött előle. Feltűnt neki az is, 
hogy szoknyáját a fejére borította.

— Talán azért teszi, — gondolta, 
mert a karján gyermeket rejteget.

Minél közelebb jöttek, annál felis- 
merhetőbben látta a gyermek alakját, 
kit az asszony karján tartott, a föl
hajtott ruha alatt kirajzolódni.

— Biztos vagyok benne, hogy ő 
az, aki tegnap este kisiklott a kör
meim közül, — gondolta. Az arcát 
persze nem láthattam, de ráismerék 
a magas alakjáról. S most itt jön 
karján a gyermekkel, anélkül, hogy 
csak kísérletet is tenne az elrejtésére. 
Valóban nem is mertem remélni, 
hogy ily szerencsés fogást csinálok ! .

A férfi és az asszony egész a 
várkapuig folytatta gyors menését. 
Nyilván nem várták, hogy itt feltar
tóztassák őket; összerezzentek az 
ijedtségtől, mikor a katona lándzsáját 
eléjük tartotta s elzárta előlük az 
utat.

— Miért akadályozol bennünket, 
hogy a mezőre menjünk dolgaink 
után? — kérdezte a férfi

— Mindjárt mehetsz, — mondta 
a katona; de előbb látnom kell, mit 
rejteget a feleséged a ruhája a latt!

— Mi látni való van azon ? felelt 
a férfi. Kenyér és bor az csupán, 
amiből naphosszait élünk.

— Lehet, hogy igazat mondasz, 
válaszolt a katona ; de ha így van, 
miért nem engedi meg magától, hogy 
megnézzem, mit visz?

— Nem akarom, hogy lásd, — 
mondta a férfi. S azt tanácsolom, 
hogy engedj bennünket tovább.

Ezzel a férfi fölemelte a fejszét, 
de az asszony kezét a karjára tette:

— Ne kezdj ki vele, könyörgött 
neki. Mást próbálok. Meghagyom 
néznie, mit viszek s biztos vagyok 
benne, hogy nem bántja.

S büszke és bizakodó mosollyal 
fordult a katonához, miközben föl- 
lebbentette ruhájának a csücskét.

fbben a pillanatban visszahökkent 
a katona s behunyta a szemeit, 
mintegy erős fénytől elvakítva. Amit 
az asszony ruhája alatt rejtegetett, 
oly tündöklő fehérséggel ragyogott 
eléje, hogy eleinte azt sem tudta, 
mit látott 1
- — Azt hittem, gyermeket tartasz 

a karodon, — mondta.
— Látod, mit viszek, — felelt az 

asszony.
Végre látta a katona, hogy ami 

úgy vakított és fénylett, liiiomcsokor 
volt, abból a fajtából, ami künn a

réten nőtt De ragyogása sokkal erősebb 
és sugárzóbb volt. Alig tudott reá 
tekinteni.

Kezét a virágok közé dugta Nem 
tudott szabadulni attól a gondolattól, 
hogy gyermeknek kell lennie annak, 
amit az asszony visz; de csak a puha 
virágszirmokat érezte.

Keserűen csalódott s haragos ked
vében legszívesebben elfogta volna 
a férfit és az asszonyt; de belátta, 
hogy az ilyen eljárásra semmi oka 
sincs.

Mikor az asszony látta zavarát, 
így szólt:

— Most már mehetünk?
A katona némán visszavonta 

lándzsáját, amellyel a kapu nyílását 
elzárta s félre állt.

Az asszony megint ráterítette ru
háját a virágokra s egyidejűleg bájos 
mosollyal nézte, amit a karján vitt.

— Tudtam, hogy nem fogod 
bántani, ha meglátod, — szólt a 
katonához.

Erre elsiettek onnan, a katona 
pedig állva maradt s utánuk nézett, 
míg csak látni lehetett őket.

S mialatt így követte őket a tekin
tetével, ismét olybá tűnt fel neki, 
mintha az asszony nem liliomcsokrot, 
hanem valóságos élő gyermeket vinne 
a karján.

Míg így állt s a két utas után 
nézett, az utca felől hangos kiabálást 
hallott. Voltigius volt néhányad ma
gával, akik sietve közeledtek.

— Tartóztasd fel őket, — kiabál
ták. Zárd be előttük a kaput! Ne 
hagyd őket megszökni I

Mikor odaértek a katonához, el
mondták, hogy a megmenekült gyer
meknek nyomára akadtak. Már laká
sán is keresték, de onnan is megug
rott. Látták szüleivel együtt elsietni. 
Az apja erős, szürkeszakállas ember, 
aki fejszét vitt; az anyja sudárnö- 
vésü asszony, aki a gyermeket föl
hajtott szoknyája alá rejtette el.

Abban a pillanatban, midőn Vol
tigius ezt elbeszélte, gyors lovon 
Beduin jött vágtatva a kapuhoz. A 
katona szó nélkül rávetette magát a 
lovasra. Erővel lerántotta lováról s 
földhöz vágta. Aztán egy ugrással 
maga termett a lovon s utána vág
tatott a menekülőknek.

(Folyt köv.)

C s i t e  K á r o l y  „Piros alma“
című háromfelvomásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészültek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ö p ,  körmendi evang. 
tanító s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.
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H álta  Károly jubileumi tiszteletdija.
A »Harangszó« szerkesztősége 

múlt évi október 1 0-diki számában 
koszorús költőnk: Sántha Károly
születésének 80-dik évfordulója alkal
mából mozgalmat indított az agg köl
tőnek méltó üdvözlése és tiszteletdíjjal 
való megjutalmazása érdekében. Hála 
a jóságos Istennek, mozgalmunk ezút
tal is nemes visszhangra talált sokak- 
nuk szívében. Amidőn a Harangszó 
mai számában megkezdjük a befolyt 
adományok utalványszerü nyilvános 
nyugtázását, a gyűjtést magunk ré
széről lezárjuk, az adakozóknak hálás 
köszönetét mondva, rájuk a jó Isten
nek gazdag áldását kérjük.

A jubileumi tiszteletdíjra küldtek: 
Tolnanéinedi 100, Takácsi 70, Ba- 
konyszentlászló 115, Pusztavám 115, 
Rábaszentandrás 80, Sobor 236, Am
bróziáivá 185, Felsőőr 672, Vendvi
dék 50, Berektompaháza—Pórládony 
254, Kőszeg 460, Béres 165, Pelső- 
szakony 1534 20, Boba 190, Vönöck 
620, őrisziget 217, Bakonytamási 
241, Sárvár 446 40, Rábabogyoszló 
143 40, Schwartz Cmilné Németűjvár 
100, Hárs István Székesfehérvár 150, 
Kiss Qyuláné 10, Tárnokréti 170, 
Posch Zsigmondné Keszthely 15, Hof- 
bauer Pál B.-Almádi 50, Berzsenyi 
Qyuláné Keszthely 50, Bük 575, 
Csánig 355, dr. Thébusz Béla Bpest 
300, Tapolcafő 80, Vadosfa 80, Ostffy- 
asszonyfa 700, Körmend 220, Kiskő
rös 125, Borgáta 175, Dombóvár 
581, Kaposvár 1940, Mencshely 220, 
Nemescsó 183 40, Szeged 272, Mező- 
berény 455, Molnár Béla Beleá 250, 
Felsőlövő 100, Bőnyrétalap 100, 
Csornád 80. Nagysimonyi 524, K>s- 
pécz 110, Ózd 110, Beled 575, Sán
dor Elekné Keszthely 50, Buda 600, 
Ruszt 150, Sándor Endréné Keszthely 
50, Kölesd 930, Kecskemét 2540 K*át.

(Folyt, köv.)

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A nagyhét szenvedései.
Febr. 21. Márk 14. s—». Mennyire fáj

hatott az Jézusnak, hogy még azt is saj
nálják tőle, hogy a szeretet megédesítse 
utolsó napjait. Jézusnak -semmi sem volt 

*1 drága miértünk, mindent ránk „tékozolt*, 
nekünk sem szabad semmit sem drágál- 
nunk érte.

Febr. 22. Máté 26. u —w. Minden áru- 
l lás fáj, de a Judásé különösen is fáj, mert

aljas. Pénzvágyból árulja el Jézust. Hát én 
hányszor hallgatok róla amikor bizonyságot 
kellene tennem mellette . . . »  mert’ elő
nyösebbnek látom a hallgatást. Ez is aljas 
árulás.

Febr. 23. János 1 3 .z—n. Jézust bántja 
a Péter vonakodása, azért felel oly kemé
nyen neki. Jézus szolgálni akar. Engedem-e, 
hogy szolgáljon nekem ? Igénybe veszem-e 
felajánlott munkatársi s Istennél közben
járó szolgálatát?

Febr. 24. János 13. u —it. Minden 
ember utolsó kívánságai szentek. Jézus azt 
kívánja, hogy szolgálat legyen az életem 
és semmiféle szolgálattól se irtózzam. 
Mennyire fájhat neki, ha látnia kell, hogy 
az ó utolsó kívánságai nem bírnak oly 
kötelező erővel, mint más emberéi.

Febr. 23. János 13. is—ai. Jézus újra 
és újra visszatér beszélgetésében Judás 
árulására. Olyannak érzi ezt az árulást, 
mintha sarkával tapodná meg őt az, aki 
tőle oly sok jót kapott. Minél közelebb 
vagyok Krisztushoz, annál jobban fáj neki, 
ha elárulom.

Febr. 26 Lukács 22. n —m. Jézusnak 
igen fájdalmas lehetett a kínos halálára 
való ily kézzel fogható emlékezés, mégis 
megtette  ̂az Úr szent vacsorájának szerez- 
tetését. Áldalak érte Uram I

Febr. 27. Lukács 22. m—t t .  A szolgáló 
szeretet talán legtékozlóbb pillanataiban 
mily keservesen eshetett a tanítványok 
nagyravágyó versengése. Ki kell ölnöm ma
gamból minden oly vágyat, mely mások fölé 
szeretne emelni. Szolgálatra teremtettem!

HETI KRÓNIKA.
A politika e sem é n y e i. Teleki fára

dozását végül is siker koronázta. A 
parlamenti válság megoldást nyert. 
A kormányt támogató pártok párt- 
szövetség megalkotása mellett foglal
tak állást abban a meggyőződésben, 
hogy az ország jelen helyzetében erős, 
eredményteljes kormányzást csak egy 
egységes kormányzópárt biztosíthatja.

A N em zeti K aszinó S zéch a n y i-la k o -  
mája. Most tartotta a Nemzeti Kaszinó 
szokásos Széchsnyi-lakomáját, melyen 
a Széchenyi-serleggel a kezében ez
úttal Perényi Zsigmond báró mondott 
nagyszabásd ünnepi beszédet.

»Nincs nagyobb kin, mint néhai 
boldog napokról emlékezni magunk 
okozta nyomorúságban.« így szól hoz
zánk Széchenyi István a Stádium elő
szavában, — úgymond. — S amidőn 
hat hosszú, keserves esztendő elmúl
tával kezembe veszem ezt a serleget, 
szomorúan emlékszem néhai boldog 
napokról, szép Nagy-Magyarország- 
ról. Beteljesedtek Széchenyi jóslatai 
rajtunk és a magunk okozta nyomo
rúságnak és bajainknak okait meg
találjuk azokban a hibákban és bű
nökben, melyeket Széchenyi oly lep
lezetlenül és kíméletlenül tárt a nem
zet szemei e lé .. .

— Széchenyi volt az első, aki a 
keresztény magyar felfogásnak pozi
tív tartalmat adott.

— Széchenyi tanításai szerint 
»mentői magasabb születésű és men
nél nagyobb vagyonú valaki, annál 
nagyobb a reája háramló felelősség 
és kötelesség és közhasznú tettek ál
tal kell azt kiérdemelni«.

II. V ilm os. A  berlini Vorwärts 
közli azt az intervjut, amelyet Vilmos 
volt császár a múlt év őszén adott 
Amerongenben Petermayer hollandi 
újságírónak.

— Mikép tarja felséged lehetsé
gesnek, — kérdezte a hírlapíró — 
hogy a német nép ilyen mélyre zu
hanhatott?

— Az én népem — válaszolta a 
császár — elárulta Istenét és elárult 
engem már a háború alatt. Gondos
kodtak erről a szociáldemokraták. 
Elsősorban ők viselik a felelősséget. 
Minden német katonát, aki a háború 
alatt rövid szabadságra hazatért ott
honába, tervszerűen megrontottak. 
Hamis és aljas befolyásoktól eltelten 
tért vissza ismét muokájához, de többé 
már nem volt katona. Sohasem vesz
tettük volna el a háborút, ha népem 
hű maradt volna Önmagához.

— Ez a halál örök időkre szól? 
— kérdezte a hírlapíró.

— Ezt senki sem tudja, — felelte 
a császár. — Csak a mindenható 
Isten segíthet. A legközelebbi jövőtől 
nem sokat várok. A világ helyzete 
minden nappal sötétebb lesz. Soha
sem volt olyan távol a békétől, mint 
ma. Az egész világ megtagadta Istent. 
Huszonhat nehéz éven keresztül egy
magám harcoltam azért, hogy népem 
számára biztosítsam a békét. Ekkor 
legjobb barátom (az orosz cár) ki
ütötte a béke kardját a kezemből. 
Én sohasem akartam a háborút.

C seh ek  k ilép ése  a k atolikus eg y 
házból. A  Cseszko Szlovo szerint 
egyre nagyobb méreteket élt a római 
katolikus egyházból valé kilépés. A 
lap közli, hogy a mindig hű katolikus 
Pilsenben a legutóbbi hetekben körül
belül 25,000 egyén lépett ki a római 
katolikus egyházból, Prágában a fel
fordulás óta 80,000 egyén, a vidéken 
pedig egész községek léptek ki. A  
Narodni Liszti megállapítja, hogy 
tárgyilagosan Ítélve meg a dolgot, 
egyáltalában nem vallásos mozgalom
ról van szó, hanem politikai mozga
lomról. Kapcsolatban áll vele a kor
mány javslata, mely szerint semmi
féle felekezet vallását az iskolában 
tanítaai nem szabad. Vallás hslyett
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minden nyilvános iskolában társada
lomtudományt és laikus morált kell 
tanítani. Kifejezetten felekezeti jellegű 
magániskolákat vagy egyházi szerze
tesi iskolákat fenntartani tilos.

A p árisi h atározatok . A  német nép 
egyetértése a párisi határozatok visz- 
szautasítása körül niprdl-napra han
gosabban jelentkezik. A politika és 
társadalmi választdfalak leomolnak 
és a visszautasítás követelése egy 
táborba terelt demokratákat, konzer- 
vativeket és szociálistákat. Münkhen- 
ben 30,000 főnyi tömeg »inkább hal
junk meg, semhogy az ántánt rab
szolgáiként pusztuljunk el< jelszdval 
tüntetett; Brémában a polgári pártok; 
Lipcsében a demokrata párt és a füg
getlen szociálisták; Drezdában pedig 
a munkásság egyszerre hat helyen 
is hangsúlyozták, hogy az ántánt kö
vetelései kivihetetlenek és elfogad
hatatlanok.

EGYHÁZI ÉLET.
• i i f t M i m n H i m i f n i i t t m i m i i H i a M a a a M t s i i n i M a a M i M a i i i i a i M f M M M

V issza  a  B ib liáh oz! Ezen kell 
kezdenünk. E nélkül sem külső, sem 
belső megújulást nem remélhetünk. 
Egyetlen kalauz vezethet vissza Is
tenhez s vele a szebb jövőhöz: az 
elfeledett és megvetett biblia. Protes
táns őseink sdként, kovászként hatot
tak s fáklyaként világoskodtak nem
zetünk életében. Ez volna ma is Is
tentől rendelt hivatásunk. De ezt csak 
akkor tudjuk betölteni, ha mi ránk 
is ránk illik az ő nevük: »bibliás 
keresztyének.«

Nagy szükségünk van bibliaolvasd 
körökre, vasárnapi iskolákra, bibliát 
szerető családokra. Az ismétlő is
kolai vallás oktatás is erre vesse a 
legfőbb súlyt.

A bibliaolvasásban és tanításban 
nagy segítségül ^szolgálhatnak bibliai 
rovatunk sorozatos rövid elmélkedé
sei, amelyeket nyomatékosan ajánlunk 
olvasőink figyelmébe.

Az arnóti ev . eg y h á zk ö zség  folyd 
hő 6 -án tartotta rendes évi számadd 
gyűlését. A múlt évről szőlő jelentés 
szerint a gyülekezetben legények bib
lia- és olvasőköre, hajadonok bib
liaköre, férfikar, női és gyermekkar 
is működik s most folyik a Haraog- 
szó bibliaolvasási rovata szerint 
haladd családi áhitatok bevezetése. 
A hívek ademánya e kis gyülekezet
ben a múlt évben 2 0 ,0 0 0  kor., mely- 
ből^OOO^kor.J^néhai^Kovács András 
bátyaié, kik Óccsük emlékére 1500 
K -t adtak h aran gra  s 1500  K -t

templomrenoválásra. A gyűlés május 
23-át állandd bűnbánati nappá ren
delte, melyen minden egyháztagnak 
kötelességévé teszi, hogy a reggeli 
istentiszteleten megjelenjék együtt 
adni hálát az Ür azon kegyelméért, 
hogy nem bűneink szerint bánt ve
lük azon a napon, mikor a vörös 
harcok alatt háromszor cserélt gazdát 
ez a kis falu s ágyutűz között volt

B u dapest la k o ssá g a  az idei nép- 
számlálás szerint 925,724. Vallás 
szerint: rdmai katholikus 553,785, 
izraelita 212,078, református 96,709, 
evangélikus 42,512, görög katholikus 
9,922, unitárius 4,769, görög keleti 
3,853.

M egb eszé lések . Az ev. tanárok és 
tanítdk orsz. egyesülete az egybehi- 
vandd zsinatra vald tekintettel a 

, következő tárgyak megbeszélésére 
hívja fel tagjait: 1. A tanftdsá^nak 
az egyházi életben vald közreműkö
dése s ennek intézménye, biztosítása.
2 . A tanítóság erkölcsi és anyagi 
érdekeinek az egyházi élet keretében 
vald felkarolása. 3. Egyházi iskoláink 
szakemberek által gyakorlandd felü
gyelete. 4. Az egyházi szellem ébrea- 
tartása az iskolákban. — Nagyon 
tanácsos volna, ha e kérdések helyes 
megoldásában lelkészeink Krisztus — 
ügyének szeretetével, tapasztalataik
kal támogatnák hűséges munkatár
sainkat. Az együttes munkábdl na
gyobb áldás, gazdagabb eredmény 
volna majdan láthatd!

A kávai tem plom építÓ 8 ügyében 
folyd évi 5. számunkban megjelent 
közleményünkre már is történt meg
mozdulás. Noszkd István rákoskeresz
túri lelkész meghivta Szuchovszky 
Gyula budapesti vallástanárt, Istenben 
boldogult Szuchovszky Sáador kávai 
levita tanítd fiát, hogy gyülekezetében 
ecsetelje a kávaiak kérését. A fára
dozás nem volt hiábavald I Az isten- 
tiszteleti ©ffertdrium 1 S8*30 K-t ered
ményezett Kuszy Dániel rákoskeresz
túri evang. tanítd busgdlkodására 
pedig a következő adományok folytak 
be a templom építésére: Humml
Márton 50 K, Alczibler K  Aadrás 
40 K, Hagemaan Jdssef 40 K. Ei- 
lipszky János 50 K, Burger Márton 
50 K, Gébele György 40 K, Gébele 
János 50 K, Altczibler Pál 40 K, 
Altczibler András 100 K. Rdnai Mi
hály 1 0 0  K, Lay István 1 0 0  K, 
Schlekmann János 50 K. özv Bertdk 
Istvánná 50 K, Altczibler Jakab 40 
K, Gerstenmajer Nándor 100 K- —  
Bárcsak mindenki megértené szegény 
gyülekezeteink támogatásának a nagy 
fo n to ssá g á t.

h í r e k .

A h alá lra íté lt e z red e s . Lindner 
G u sztáv  lovag ezredest, a volt cs. 
és kir. Vilmos német császár nevét 
viselő 34. gyalogezred parancsnokát, 
a kassai cseh hadbirdság négy tár
sával együtt halálra Ítélte.

A zá ro lt  b etétek  igón yb evó tslérö l
jelentik, hogy vagyonváltság címén 
1 0 0 0  koronáig menő összegekből nem 
vesznek el semmitsera, ötvenezer 
koronáig 10 százalék és csak száz
ezer koronán fölüli betétek után lesz 
2 0  százalék a vagyonváltság.

A háború e lő tt  k ib o c sá to t t  á llam 
a d ó ssá g i c ím le tek  jegyzékbefoglalá
sára ős megjelölésére megállapított 
határidőt a pénzügyminiszter március 
hdiap Sl-ig meghosszabbította.

A gab o n agyü jtés ered m én ye. 3.1
millió métermássa gabonában irá
nyozta elő a közélelmezési aainiszté- 
rinm az ellátatlanok szükségletét. 
Ebből a mennyiségből az Áruforgalmi 
Rt. eddig esak S.t mm. gabonát és 
tengerit gyűjtött össze. E szerint a 
hiány még félmillió métermássa.

T ö rvén y  az letenk árom lók  e llen . 
Békésmegye törvényhatdsága felirt a 
kormányhoz, hogy a háború dta 
lábrakapott istenkáromlás szigorú 
megbüntetéséről angol mintára alkos
son minél előbb törvényjavaslatot.

T leza -e g y e le m . A debreceni egye
tem tanácsa felterjesztést tett a kor- 
mányzdhoz, melyben engedelmet kért 
arra, hogy az egyetem felvehesse a 
»Tisza« nevet.

Aki T isz a  István t rágalm azza . K a- 
cziány Gésa, akinek az életét a szo
morú tettek egész sorozata teszi em
lékezetessé, előadást tartott Budapes
tet a MOVE-ban a cseadűrségnek s 
ebben az előadásában példátlanul 
vakmerő mddon megrágalmazta Tisza 
Istvánt. Azt mondta rdla, hogy negy
ven millidért eladta Magyarországot 
a zsiddknak és a szabadkőmívesek- 
nek. A lelki elvetemültségnek mily 
mértéke is lehetséges napjainkban!

T ítm lllió  ru b eles lop á s a fo g o ly 
táborban . A  csdthi tábor vezetősége 
táviratban értesítette a budapesti fő
kapitányságot, hogy a táborban tar- 
tdzkodd Wlldner Pál Oroszországból 
hazatért fogolytdl elloptak1 tízmillié 
rubelt érő keleti színházi kosztümöt 
és egy valddi gyöngysort. A lopással 
egy lembergi illetőségű hadifoglyot 
gyanúsítanak, aki a táborbői meg
szökött. A rendőrség a tolvajt nyo
m ozza .
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A kom m unisták ga rá zd á lk o d á sa  
P é c s e t t .  Az a kommunista-társaság, 
amely a hírhedt Linder Béla vezeté
sével próbálkozik felforgató terveinek 
megvalósításával, legutóbb újabb 
gyalázatosságot követett el. A minap 
a pécsi magyar nók gyűlést tartottak, 
amelyen tiltakoztak a szerencsétlen 
véget ért Dózsa János temetésének 
a kommunisták által történt megza
varása ellen. A kommunisták a gyű
lés után letartóztattak több magyar 
nőt. A szerbek azonban kiszabadítot
ták fogságukból az uriasszonyokat.

F elrobbantott milléniurai em lék . A  
zoborhegyi milléniumi emléket a cse
hek a napokban levegőbe röpítették.

A hadi váltság. A haái váltság, 
mint ahogy a pénzügyminiszter már 
parlamenti program mbeszédében be
jelentette, visszamenő hadmentességi 
díj, melyet a háború folyamán had
köteles korban volt »gazdag embert 
fog fizetni azért, mert nem volt a 
harctéren. A javaslaton az a szociá
lis gondolat vonul végig, hogy az e 
réven befolyó egész összeg a rok
kantak, hadiözvegyek és hadiárvák 
eltartására jusson és hogy eképen a 
háború nyomorékjai eltartásának 
gondja azokra nehezedjen, akik a 
háború előnyeit élvezték.

Hadi váltságköteles minden 1868 — 
1899-ben született magyar állampol
gár (férfi), aki a világháborúban ka
tonai beosztása, alkalmatlan volta, 
vagy felmentése következtében a harc
vonalban katonai szolgálatot nem 
teljesített.

Budapesti Arak. T erm én yek  (lOOkilo- 
grammonkint). Tsksrraányárpe 1508—1700, 
sörárpa 1080—1000, zab 1500—1600, repce 

: 2800—3000, csöves tengeri 1050—1100, 
morzsolt tengeri 1250—1300, köles 1100— 
1200, bab 1600—1800, lencse 1800 -3000,

i.széna 280—300. bükköny-muhar 280 —320, 
i szalma 180—200, takarminyszalma 180— 
: 220, burgonya 410 K.

V etőm agvak  (100 kilogrammonként). 
LLóheremag 10,000—13,000, lucernamag 
1110,000-13,000, viktóriaborsó 2200-2508, 

őszi borsó 1300—1400, szöszösbükköny 
12800—3000, muharmag 1550—1600, tavaszi 
i bükköny 1600—1700, lenmag 3600—3700, 
I kendermag 2400—2500, baltacím 1000— 
12000, pohánka 2300 -2400, mák 5100-5200  
t korona.

E gyéb. Méz kilója 90-100 , tojás da- 
* rabja 4 - 4  50 K.

Rövid hírek. Egy francia tábornok 
i újjászervezi a lengyel hadsereget. — 
\.A szerbek rombolják az új szegedi 
{középületeket. — Lenin mindinkább 
&a mérsékeltebb politika felé fordul. 
— Az angolok állítólag kiürítik Me

zopotámiát. — A rutének sürgetik a 
' Magyarországhoz való csatolásukat. 
—  A tótok megsemmisítik a pitts- 
dburgi szerződést.

Nyilvános nyugtázás.
A v a d o sfa i f ia ta l s á g  által január 30-án 

a harangalap javára megtartott összejöve
telén .a kővetkezők fizettek felül: Buthy 
Katinka 200, Böjtös László 100, Rosta D. 
75, Fürdösy Gyula szilsárkány 75, Horváth 
János, Kovács István, Kovács Bálint, Büki 
István Beled, Kovács Béláné Gyóró, Kovács 
Irén Gyóró, Német Jéztef, Cssthó Imre 
50—50, Gáspári Jolán Vásárosfalu és Né
meth Kársly 40—40, vadosfsi ifjúság 100, 
Rosta László, Buthy János Lébeny, Gál 
László Beled, Nagy Miklós 25—25, Szakács 
Lajos, Ztiray Dénes, Fatik Jánes Vicza 
20—20 koronát.

A  sza k o n y i evan g . d a lá rd a  által rende
zett estély alkalmából felülfuettek: Somo
gyi Ernő Mikkoshetye 5, Pécsinger Ferenc 
és neje Guár 50, Uyurátz Feri Guár 15, 
Pécsisger Juliska és Karolina 40, Petrovits

Íózsefné Guár 40, Takáts Irén Hegyfalu ÍO, 
íüki Feri Sopron 50, Papp Gusztáv Szom

bathely 50, Szabó József Bük 5, Mester- 
házy József Bük 25, Hasza Samu Bük 15, 
Németh Gyula Bük 5, Mesterházy Lajos 55, 
Molnár József Damonya 10, Rákóczy Károly 
Csepreg 15, Koczán Ferenc Gyalóka 25, 
Németh Pál, Szedenics István, Caéri Samu, 
Mészáros Lajos, Prácsner József Nemes- 
kérröl 25—25 K, Felsöszakonyból: Tóth 
Kálmán lelkész 20, Bögöthy Ferenc 50, 
Baráth Jáiws 20, Füredi Ferenc 10, Mórocz 
Zoltán 50, Döbrösy Lajos 5, Borossay Já
nos 6, Sarang János 5, Szabó fándor 10, 
Hidegh Sándor 10, Németh János 10, Hor
váth József 1, Horváth János 5, Kovács J. 
10, Boros Sándor 50, Boros János főgond
nok 50, Hencz Gyula 50, Varga Sándor 50, 
Szabó József 25, Boros József 20, Tóth 
Sándor 20 K, Alsészakonyból: Varga Irén 
50, Hidegh Samu 60, Noha Ferenc 10, Gaál 
Lajosné özv. 10, Bauer Jenő 50, Gerbasics 
József 2, Kollárits Márk 1, Baráth Lajos 
alsó 25, Hidegh Sándor cipész 80, özv. 
Guzmics Ferencné 10, Tóth István 25, Varga 
Ede 50, Kolonits Ernő 50, Gaál Lajos 20, 
Baráth Lajos felső 25, Németh Sándor 20 
K. Fogadják ezúton u  a dalárda testület 
meleg köszönetét.

A  f i d f l ig á k  m O veteégineA  fértő a sk l i m 
p o r tja  január 30-án .Irredenta* ünnepélyt 
rendezett igen sikerültén összeállított m i
sorral. Külölósen elismeréssel kell meg
emlékeznünk Gindli Olga k. a.-ról aki két 
igen szép, lelkesítő irredenta költeményét 
nagy hatással adta elő, valamint Haramia 
Erzsébet tanítónőről, aki Végvárinak : Segít
setek cfmü költeményét adta elő áltálánál 
lelkesültséget keltóleg. Az ünnepség tiszta 
jövedelme 6250 K-t tett ki, mely a védő
ligák szövetségének eiküldetett. Felülfizet
tek : Balassa Gábor 10, Tiborcz Gyula 20, 
László János 20, Zechmeister Viktor 60, 
Gamauf József 100, Mendel János 100, 
Dezső Kálmán 70, Schroller Kálmán 40, 
Boda Óéra 20, Patyondy Pál 59, Gombási 

.István 50, Baráth József 10, Wimer Lajos 
100, Schroller József 20, Schroller Imre 30; 
Fritz János 20, Edvy Lajos 20, Tompos 
József 10, Jánossy István 10, Maleakovits 
Gyula 20, Jankó vándor 10, Kis László 60 
koronát.

A sza rv a tk c n d i ev. I f jú sá g  f. évi január 
hó 29-én és 30-án műkedvelő előadást tar
tott, amelynek tiszta jövedelme 2972 K-val 
gyarapította a harangalapot. Színre került, 
Géczy : #Az ördög mátkája* c. 3 felvonásos 
népszínmű. Felülfizettek :N. N. 100, Hirschen- 
hauser Qyula 60, Sibrik Kálmán, Somogyi

Béla 20 —20, Gaál Jinos 15, ifi. Bock La
jos, Boda János, Csempész János, özv. 
kimer Lajosné, Kiss József 10—10, Murányi 
József, Nagy Katalin, Tóth Ágnes 5—5 K-át, 
mely összegekért ez úton mondunk hálás 
köszönetét.

K i tud róla?
Pass Ferenc jogszigorló, a 83-ik 

gy. e. 4. tábori századának a tart. had- 
apródja 1914. szeptember 8 -án Orosz- 
lengyelországban, Bychawa mellett, 
Lublin előtt eltűnt. Állítólag orosz 
fogságba került sebesülten. Aki biz
tosat tud róla, értesítse Pass László 
evang. püsp. segédlelkészt, Szombat
helyen. 3 _ 3

H arm onium , jó karban lévő, S ch ied -  
m a y er-fé le , 9  r e g isz te r e s  (S tu ttg a rti 
gyá rtm án y) e lad ó . Cim a  k iadéban .

Csite Károly üjabb könjiei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . . 14 K
Díszpéldány ára . . .  22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . . 16 K

Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szivekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

Lelkészek és ta n ító k
figyelmébe ajánljuk a következő 
konfirmációi könyveket:

1. Magyar nyelven: Blázy La
jos, Qeduly Lajos, Mayer Pál, dr. 
Raffay Sándor, Rutkay Sándor;

2 . Német nyelven: Belohorszky 
Gábor és Ruttkay Sándor;

3. Tóth nyelven: Ruttkay Sán
dor könyvelt.

Egyúttal szíves figyelmükbe 
ajánljuk dj mávészi, színes konfir
mációi emléklapjainkat, amelyek 
magyar, német és tót szöveggel 
már most megrendelhetők a

Luther-Társaság
könyvkereskedésében

Budapest, Vili. kerület, Szent- 
királyi u. 51/a.

1 - 2
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A Sientgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsóminöségti „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá: elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 2

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

l í o c l t  m o h  k  r ő t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raff inált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/4-es 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint őrlött

k ő s ó  t .
LIPP és LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Süroönycl m:  L a c k n e r ,  Szenloolárd,

=  Legm agasabb k itüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 15
Szám talan elism erő bizonyítvány.

LIPP és LACKNER kereskedelmi üzlete SZENTGOTTHÁRD.
■ i i n w M i i i i i i i t l I l l l M l l l i l k i i i i i M i H i i i i N n m N m i M i i H u i a i M n M i i i • i i n t i i i i m i i i n m i i i  n n  u n  ■ ■ ■ n n m i n n i i n  m i i  i i m i i i  i n i i M i i n i i n m i n  m i n i  t t v n i t m t i

V étel. •'i'* E ladás.
E xport.

$$ K ép v ise le t.
Im port.

* K ö zv etítés .

M. kír. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Qiró-számla az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent-Gotthárdi Takarékpénztár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

ideiglenes telefonszám: 10. Táviratcím: Lackner, S zentgo tthárd .

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyiddá és Gyanafalva határállomásokon.

Foglalkozunk különösen: elsőrangú rafflnált galíciai petróleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály és 
kockacukor, őrlött kősó, külföldi gyufa, lugkő és gyarmatáruk nagybani behozatalával. 

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadforgalmi terményt. 

Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalml borok nagybani vétele és eladása.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemU könyvnyomdájában Szentgotthárdoa
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Feleló* ez e rk eez té  
4* k iadd :

SZALAY MIHÄLY.
T á r s f z e r k e s z tA :

NÉMETH KÁROLY.

K é z i r a t o k  L o v á a z p a t o n é r a  
( V e tz p r é m m .g y a ) ,  előfi
z e t e d  di jak, r ek lam ác ió k  
a  HARANÜ87Ó k iadóhiva
ta lé n a k  S z e n t g o t th ó r d r a  
(V uavármegye)  kUldandók

Elóflzet éa t e l fogad  
t  in dán  avang . la lk é tz  4* 

tan ító .
Megje lenik  m in d e n  vaeór  

nap .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapl Béla 1010-ban.

S ze rk esz ti é s  a  k ia d á s é r t
f e l e ié i :

C Z IP O T T  OÉZA
S Z E N T O O T T H Á R D

(V a iv á rm eg y e .)
A „ H a ra n g ia d “  e ló f lz e tó il 
Ara e g é sz  é v re :  L u ther- 
S z ö v e tsé g l ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  kü ldésse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  nem  L u th e r-S zö v e tség í 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é sse l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó “  te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
bó l szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingy en p é ld án y o 

k a t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E  R - S Z Ö V E T S É G “ H I VAT AL OS  L AP J A.

K eresztyén  kurzus.
Irta: Novák Rezső.

Alig ran ma divatosabb szólam, 
mely annyira közismert és elterjedt 
lenne, mint ez a két szó: keresztyén 
kurzus. Erre tesznek fogadalmat a 
miniszterek, ennek a jegyében folynak 
a nemzetgyűlési csaták, ennek a szel
lemében hoznak törvényeket, rende
leteket, ez irányítja a közgazdasági 
és kereskedelmi életet, ez szabja meg 
a közoktatás reformját, ez befolyásolja 
erkölcsi értékfogalmainkat

Nagyon sokat hallunk és beszé> 
lünk erről a keresztyén kurzusról, 
mely jelenti a ma uralkodó politikai 
irányzatot s amely a keresztyénség 
tartalmát igyekszik beleönteni közé
letünk minden intézményébe. A ke
resztyénség mint életelv és politikai 
irány a legmagasztosabb és legtöké
letesebb életideál, épen ezért mind
nyájunknak legszentebb és legsürgő
sebb kötelességünk ennek a gyakor
lati megvalósítása, de hogy ennek a 
legértékesebb eszménynek egyetemes
sége és mindenek felett való jogo
sultsága mindenki előtt kézzelfogható 
és megtapasztalható legyen, ahhoz 
legelső sorban az szükséges, hogy 
necsak egy parlamenti platform, egy 
gyorsan kitűzött pártközi lobogó le
gyen, mely egy táborban egyesíti az 
azonos elveket valló képviselőket és 
bizonyos hatalmi előnyöket nyújt ne
kik mások rovására, hanem legyen 
az olyan általános vallás-erkölcsi 
megújhodási folyamat, olyan állan
dóan működő lelki reformáció, mely 
átfogja az egész nemzeti, társadalmi, 
gazdasági és egyéni életet, melynek 
áldó, megtermékenyítő hatását min
denki és minden intézményünk meg
érezné, amely bűnhánatban, igazsá
gosságban, emberszeretetben, törvény
tiszteletben, keresztyén jellemesség

ben, egy szóval krisztusi lélekben 
nyilatkozik.

A mai nemzedék, melynek szemei 
előtt egy politikai és erkölcsi világ 
roppant össze, csalódott vezetőiben, 
csalódott hitében, önbizalmában, 
anyagi erejében, joggal táplált re
ményeiben ; érthető tehát, ha tanács
talanul, lelkileg megzavarodva áll a 
zajló világ fergetegében. Kihalt szí
véből az istenfélelem, mely megnyug
vást adna neki, hiányzik léikéből a 
vallás-erkölcsi műveltség; mely tisz
tázná téves fogalmait, hiányoznak 
neki azok a minden tekintetben meg
bízható, önzetlen, Isten leikétől ihle
tett hatalmas férfiak, akikre bizalom
mal tekinthetne, hiányoznak azok az 
anyagi és erkölcsi bizonyosságok, 
melyek eligazíthatnák csalódott, fel
zaklatott lelkét a mindennapi élmé
nyek, az ezer alakban felütköző 
problémák zűrzavarában.

Bizonyosságokat és bizonyságte
véseket keres a mai kor gyermeke, 
tényeket akar látni, konkrétumokat 
akar megfogni, külső és belső, anyagi 
és lelki konszolidációra vágyik, hogy 
végre nyugvópontra jusson lelki 
egyensúlya. Példákat, jellemeket akar 
látni, akikről tudja, hogy bennük nem 
fog csalódni, akiknek vezetésére nyu
godt lelkiismerettel rábízhatja magát, 
akiknek nem üres frázis, öblös szó
lam a kenyerük, hanem valódi érté
keket mutatnak fel s életükkel szer
vesen összeforrott a hirdetett igazság.

Az általános világégés és nemzet
pusztulás után a magyarság évez
redes tradícióihoz hiven a keresztyén 
és nemzeti alapra helyezkedett, hogy 
a vallásban és a hazafias érzésben 
megújulva és megnemesedve biztos 
kézzel foghasson jövőnk magálapo- 
zásához. Olyan férfiaknak kell tehát 
a vezetésre vállalkoztok, akik tes- 
testől-lelkestől keresztyének és ma
gyarok, akik tündöklő példát tudnak

felmutatni a keresztyén erények gya
korlásában, a haza önzetlen és áldo
zatos szeretetében, a jövő nagy 
feladatainak a munkálásában.

Olyan vezetőkre, Isten leikétől átha
tott keresztyén jellemekre van szüksé
günk tehát, akik nem üres szónoklatok
kal, nem ötletesebbnél ötletesebb és 
népszerű programmpontokkal tündö
kölnek, hanem életükkel mutatják be 
a keresztyén emberi ideált 1 Ez pedig 
naponkénti bűnbánat, élő bit, krisztusi 
lélek, folytonos önfegyelmezés nélkül 
nem gondolható el. Aki ezt a bűnbe, 
nyomorba, erkölcsi züllöttségbe sü- 
lyedt nemzetet fel akarja emelni a 
megtisztulás magaslatára és a jövő 
nagy céljainak szolgálatába akarja 
állítani, annak először saját magát 
kell megjavítani, Krisztus szellemében 
átalakulni, hogy másokra nevelő 
hatást gyakorolhasson. Üjuljunk meg 
azért a mi életünkben, hogy lehes
sünk népünknek vezérei és egy szebb, 
boldogabb korszak önzetlen munkásai 1

A  t e m e t ő .
í^égi igazság, hogy ha valaki meg 

akarja ismerni egy falu vagy város 
embereit, tekintse meg elsősorban a 
helység temetőjét, ott meg fogja látni 
az egész közösségnek lelkületét, egész 
érzésviiágának ridegségét, vagy me
legségét, ott megismerheti magát a 
falut, vagy várost; megmondják a 
halottak: milyenek az élók 1

Ettől a gondolattól vezéreltetve 
tekintse meg mindegyikünk saját gyü
lekezetének, vagy községének teme
tőjét s nézzen szembe komolyan az
zal a kérdéssel: vájjon milyen em
bereknek ismer meg bennünket az 
idegen, ha megtekinti a mi temetőin
ket? Engem ez a kérdés s a reá 
hallgatagon megadott felelet indított 
arra, hogy elmondjak egyet-mást a
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temetőkről s keresem a feleletet erre 
a kérdésre: Milyenek legyenek teme
tőink, hogy külsőleg is magukon hor
dozzák szívünk meleg érzését, lelkünk 
vallásos reménységét?

Régebben a temetők és a templo
mok között szoros kapcsolat volt, 
mintha csak kiegészítő részei lettek 
volna egymásnak. A temető volt a 
templom kertje; közvetlenül mellette 
terült el, sőt nem egy helyen temp
lom és temető szoros egységet alkot, 
a templom kriptája volt a temető, 
tehát minden évben az örökálmu ha
lottak birodalma felett csendült meg 
az élő gyülekezet ajakán a húsvéti 
ének. Ügy tetszik, mintha még az ős 
keresztyénség idejéből maradt volna 
reánk ez a szokás, amidőn Krisztus 
üldözött hívei a katakombák (föld
alatti temetkezési helyek) szűk folyo
sóin jöttek össze félénken, hallga
tózva, hogy feltárják szívüket az örök 
életnek beszéde előtt. Ma már azon
ban másként áll a dolog. A templo
mok melletti temetők részint beteltek, 
részint közegészségügyi szempontból 
kiszorultak a faluk, városok végért 
a mezőségek közé s így a templom 
és temető közti szoros összefüggés 
sőt nem egyszer az egység fölbomlott. 
De még most is áll az, amit ez a 
kapcsolat ki akart fejezni: a templom 
is, a temető is szent hely! Szent hely 
a templom, azzá teszi az Isten igéje 
s a hívők imádsága, mely betölti a 
boltívek hajlásait; szent hely a temető, 
azzá teszi úgy-annak az Istennek be
széde, ugyanazon hívők imádsága, 
mely ott vigasztalásért könyörög s 
egyben vigasztalásként borul a gyá
szolók lelkére. Szent hely a templom, 
azzá teszi a lelkekben élő hit, mely 
kegyelmet vár; szent hely a temető, 
azzá teszi a szívekben élő remény
ség, mely biztosan tekint a feltámadás 
nagy napja felé 1 És ezzel a gondo
lattal tulajdonképen megfeleltünk a 
kérdésre. Milyenek legyenek a teme
tők ? Olyanok, hogy meglássák rajtuk, 
hogy szent helyek 1

Bizony sok gyülekezet és talán 
még több község megfeledkezik erről, 
bizony kevés temetőn látszik meg, 
hogy azon a ff Időn vannak eltemetve 
az örök élet magvai, hogy >ama na
pon« új életre keljenek, megmozdul
jon a koporsóra hullott föld s feltá
madjon a dicsőséges test.

A temetők szent helyek, azért 
mindenekelőtt különítsük el őket a 
közönséges szántóföldektől, ültessük 
be a körülfutó árok partjait idővel 
sövényt alkotó bokrokkal, védjék ezek
nek tövisei a temetők földjét as ok

talan állatoktól és az érzéketlen em
berektől egyaránt. A kőből vagy tég
lából épített fallal szemben, melyről 
a viharok szeles esője lassanként le-' 
fosztja a vakolatot, tetejét megbontja 
az idő, sok és nagy élőáré van az 
ilyen élő sövényeknek. Mennyivel 
kellemesebb a szemnek is, ha tavasz- 
szal a reménység zöld színébe öltözik 
a temető körül minden, még a temető 
»kerítése« is, s nem rontja meg az 
összhangot fehér, sárga színével a 
bomladozó kőfal, amelynek fenntar
tására már senki nem akar áldozni. 
A sövény szebb, mert életet mutat, 
mégha a temető földjébe kapaszkodik 
is gyökere; jobb, mert az idő nem 
bomlasztja, sőt évről-évre erősödik, 
kezelése alig igényel valamit. De 
az ilyen elkülönítéssel, még nincs be
fejezve munkánk. Ne csak kívülről 
lássák meg a rend a gondozott sö
vényen, legyen a »szent hely« belül
ről is elrendezve, beosztva. Amint 
templomainkban feltalálható a rend 
s mindennek meg van a neki meg
felelő helye, épen így temetőink földje 
is legyen a rendnek igazi mintája. 
A sírok elrendezését illetőleg készül
jön minden temetőről egy kis tervrajz. 
Úgy az aesthetikai (szépészeti), mint 
a gazdasági érdek egyaránt megkí
vánja, hogy a gyermekek kicsi sírjai 
ne legyenek a felnőttek hosszabb, 
nagyobb területet elfoglaló sírhalmai 
közé beszorítva, legyen a temetőnek 
egy külön cikkelye vagy sora, ahol 
apróbb kis keresztek jelzik családok, 
szülők reménységeinek csendes nyug
vó helyét. A temető rendezésének 
eddig érintett munkája a gyülekezet 
összes tagjainak kötelessége, még 
azoké is, akik azok közé a boldog 
kiváltságosak közé tartoznak, akikre 
nem néz a keresztekről olyan név, 
amelynek láttára messze szállana ar
cukról a mosoly, lelkűkből a vidám
ság. A tavasz közelgésekor azért 
mindnyájan gondoljunk temetőinkre. 
Sok vidéken a mostani Ínséges világ
ban igénybevették a temetőket körítő 
fákat is, ne felejtsünk most újakat 
ültetni helyettük. A háború és az azt 
követő még nehezebb napok meg
akasztották a temetőre vonatkozó ter
vek keresztülvitelét; vártuk a csende
sebb, békésebb idők eljöttét, de úgy 
látszik az ilyen időkre még igen soká 
kellene várni, azért küzdjük le a 
nehézségeket, ne nézegessünk jobbra- 
balra, csak előre, elhagyatott, gondo
zatlan temetőink felé, a szégyenpír 
fussa be arcunkat s azután cseleked
jünk, hozzunk áldozatot temetőink 
rendbehozására.

De van szavam azokhoz is, akiket 
»az a hant« odaköt a temetők föld
jéhez. Ne felejtsék el, hogy azt a sötét, 
határsorompókkal bekerített világot 
sír-kertnek szokták nevezni, kertnek, 
ahol virágok nyílnak. És ezzel szemben 
mit látunk? A legjobb esetben néhány 
métermázsás kő felállításával s a sir 
bekerítésével sokan elintézettnek gon
dolnak mindent, mintha azzal a kővel 
örök választó-falat emelnének halot- 
taik és saját maguk közé, mintha az 
a kerítés csak arra való lenne, hogy 
a sírhalmoknak senki közelébe ne 
jusson. Nem 1 az ilyen sírkövek, a 
temetőnek csak egységét bontják meg, 
de nem járulnak hozzá ahhoz, hogy 
az egész temető elárulja az élők val
lásos reménységét, nehéz súlyuk szinte 
lenyomja az örökkévalóság gondola
tát is, amelynek pedig ott kell lebegni 
a sírok felett. Egyébként pedig egy- 
egy jó szívvel tett alapítvány a por- 
landó kővel szemben a legszebb 
emlék.

A sírkövekkel megszaggatott teme
tőnél, mennyivel meghatóbb az a hely, 
ahol egyforma keresztek jelzik 
az »egyenlőség« hazáját. Qondoljunk 
katona-temetőinkre I. . .  Egyszerű, fe
hér nyirfakeresztek, pázsittal szegé
lyezett sírok, néhány szál v irág ... 
s ez az egyszerűség is hozzájárul 
ahhoz, hogy azokat a temetőket olyan 
mély megilletödéssel járjuk. Higyjük 
e l: nem tud akkora szeretet ébredni 
szívünkben halottaink iránt, hogy azt 
azok a korhadó fakeresztek el nem 
bírnák s ha a fejfák írásának redőlt 
benövi is finom szálaival a moha, 
csak ott bent el ne mosódjanak a 
ragaszkodás betűi. Halottainkról em
lékezzünk meg úgy, hogy beszélünk 
velük a virágok néma nyelvén. Egy 
a Mementó móri (Gondolj a halálra) 
jegyében letett csokor, néhány szál 
remegő kézzel ültetett virág, a maga 
közvetlenségében előttem nagyobb 
szeretetről beszél, mint bármely — 
talán vagyonba kerülő — emlékkő, 
puszta, kopár sírok elején.

Sokat lehet hallani a porosz pro
testáns temetőknek megható szépsé
geiről, amelyek tele vannak virágok
kal, rózsákkal. így tegyünk mi isi 
Csak arra vigyázzunk, hogy külön
féle tarka virágokkal, — vagy a má
sik végletbe esve — a virágok túl- 
halmozásával meg ne rontsuk ismét 
a temetők komolyságát 1 Gyermek- 
hantokra kerüljön fehér virág, hiszen 
a fiatalok sírjánál elmondhatjuk: 
»Hervadásuk liliomhullás volt.« Régi 
lakója a sírkertnek a vadrózsa; mély 
érzelmeket kelt a borostyán sötét



1921. február 27. HARANQSZÖ. 67.

zöldje, meghatók a cédrusok messzire 
sötétló, szelíden hajlongó fái, vagy a 

'késó ősz virágzó bokrai... mind
egyikük egy-egy érzelmet fejez ki. 

: Ezek hirdessék a csendes békét, a 
kiengesztelódést, ezeknek ószi herva- 

i dása mondja : mi is utánuk megyünk, 
itt csak álmodunk arról a melegebb, 
tisztább világról, a felénk ragyogó 
örök mennyországról. . .

De az egyeseknek ezt a munkáját, 
meg kell előzni az egész gyülekezet 
vagy község ama munkájának, melyet 
fentebb vázoltam: elrendezni a sírok 
•helyét, védeni a temetőket, hogy 

• semmire nem tekintő érzéketlen em
berek temetó-járása ne tördelhesse 

> össze virágainkat a sírhalmokon. Ek
kor látszik meg a temetőinken is szí
vünk meleg érzése s lelkünk nagy 

[ látomása arról a másik tavaszról 
»hol örökké élnek: hulló virágok, 
kialuvó fények, hervatag remények.«

Nagy Miklós.

R harmadik zsoltár.
1 Ellenségünk, mint a tenger.
.A sok nemzet, a sok ember!

.Azt mondja a csüggedt kétség: 
IMinek most már a reménység?

»Gondviselő jó Istenünk,
iCsak te magad vagy már velünk.

/Csak te szánod könnyeinket,
IDe te meg is hallgatsz minket 1

sAhogy gyászban fejet hajtunk, 
»Oltalmazó kezed rajtunk.

"Miért félnénk a holnapot?
^Ami jön, azt mind te adod.

■IKelj föl, Urunk, tarts meg minket, 
/Verd a porba elleninket!

Rontsd el őket gyalázattal,
Pusztítsd őket kórral, haddal!

Csontjaikat szerte hintsed 1 
’̂ Szabadíts meg, Urunk, minket!

Hamvas József.

R  betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z. után: Kiss Samu. 8

Néhány napra rá a katona félelmes 
hegyi sivatagon lovagolt, mely Judea 
‘déli részén húzódik. Még mindig a 
thárom betlehemi menekülőt üldözte

s magán kívül volt, hogy az ered
ménytelen vadászat még mindig nem 
ért véget.

— Igazán űgylátszik, mintha ezek 
az emberek, ha akarnak, a föld alá 
stilyedhetnének, — mormogta. Hány
szor voltam már ezekben a napokban 
oly közel hozzájuk, hogy akár a 
lándzsámat utána hajíthattam volna 
a gyermeknek és mégis mindannyi
szor elmenekültek ! Azt kezdem hinni, 
hogy már sohasem érem utol őket.

Bátortalannak érezte magát, mint 
aki azt veszi észre, hogy valami 
földön-túli hatalom ellen küzd. Azt 
kérdezte magában: Lehetséges volna, 
hogy az istenek védjék tőle ezeket 
az embereket?

— Mind hiábavaló fáradság. Jobb 
ha visszatérek, mielőtt étien s ssom- 
jan elpusztulok ebben a  kietlen 
vadonban, ismételgette magában.

De aztán elfogta a félelem, faogy 
mi vár reá otthon, ha dolgának el
végzése nélkül tér vissza, ó  volt az, 
aki a gyermeket már kétszer is 
elhagyta menekülni. Nem valószínű, 
hogy Voltigius, vagy Heródes ezt 
megbocsássa neki.

— Amig Heródes tudja, hogy a 
betlehemi gyermekek közül csak egy 
is él, ugyanaz a nyugtalanság fogja 
gyötörni, — mondta. S a legvalószí
nűbb, hogy kínjait azzal próbálja 
majd enyhíteni, hogy engemet ke
resztre feszíttet.

Forró déli idő volt s a fátlan 
sziklavidéken való lovaglása közben 
rettenetesen szenvedett az utón, mely 
mély völgyszakadékban kígyózott, 
ahol semmi szellő sem lengedezett. 
Ló és lovas közel voltak az össze- 
rogyáshoz.

Több órája már, hogy a katona a 
menekülők minden nyomát elvesztette 
s csüggedtebbnek érezte magát, mint 
bármikor.

— Föl kell vele hagynom, gon
dolta. Igazán nem hiszem, hogy 
megérné a fáradságot tovább is ül
dözni őket. Ebben a félelmes pusz
taságban úgyis el kell így, vagy ágy 
veszniök.

Míg gondolatait így szőtte, egy 
sziklafalon, mely közel az át mellett 
emelkedett, boltozott bejárásu bar
langra lett figyelmes.

Azonnal a barlangnyílás felé irá
nyította lovát.

— Egy kissé kipihenem magamat 
a hűvös sziklatiregben, — gondolta. 
Talán friss erővel tudom aztán foly
tatni az üldözést.

Már éppen be akart lépni a bar
langba, amidőn különös dolog lepte

meg. A bejárat oldalánál két szép 
liliomszál virult. Mámorító mézillatot 
árasztottak magukból s nagy tömeg 
méh rajzotta őket körül.

Olyan szokatlan volt ez a látvány 
itt a pusztában, hogy a katona nem 
állhatta meg s leszakított egy nagy 
fehér virágot és magával vitte a 
sziklaüregbö.

A barlang nem volt sem mély, 
sem sötét, úgy hogy amint boltozata 
alá lépett, azonnal látta, hogy három 
vándor pihen már ott. Egy férfi, egy 
asszony és egy gyermek, akik elnyúj
tózkodva feküdtek a földön, mély 
álomba merülve. w

(Végb következik.)

I R O D A L O M .
Ö svén y . A Luther-Társaság több 

évi kényszerű hallgatás után ismét 
megkezdte munkáját s kiadta egy 
vastag füzetben a D. Kovács Sándor 
által szerkesztett ö s v é n y  című 
folyóirat V—VIII. évfolyamát. A ter
jedelmes füzet a reformáció jubileu
mának állít késői, de méltó emléket. 
Tartalmas cikkei avatott kezekből 
származnak nagy segítségül szolgál
nak a reformáció történetének és lé
nyegének megértéséhez.

A 236 lapnyi füzet ára 60 korona. 
Megrendelhető a Luther-Társaság 
könyvkereskedésében Budapest, VIII., 
Szentkirályi utca 51/a.

A p re sb y te r  k ö te le ssé g e i é e  h iva
tá s a . Irta Tildy Zoltán. Ára 8 korona. 
Ez a füzet, amint a címe mutatja, a 
presbyter számára Íratott s röviden, 
világosan megérteti, milyen fontos 
tisztet töltenek be a presbyterek és 
hogyan felelhetnek meg tisztüknek 
igazán. Hiányt pótol ez a füzet, mert 
a legtöbb presbyternek sejtelme sincs 
arról a nagy felelősségről és köteles
ségről, amit megválasztatásával ma
gára vállalt. Ezt a füzetet meg kel
lene szereznie és az abban foglalta
kat komolyan meg kellene szívlelnie 
minden presbyternek s egyéb egyházi 
vezetőnek.

A n agy n yugodt su g á rz á s . Irta 
Frank Erzsébet; fordította -Vargha 
Gyuláné. Elbeszélés a davosi betegek 
életéből. Egy fiatal leány története 
van ebben a könyvben elmondva, aki 
gyógyíthatatlan tüdőbajjal kerül Da- 
vosba, a tüdőbetegek svájci gyógy- 
telepére. Itt reménytelen betegségében 
is lelki gyógyulást és békességet ta
lál egy nálánál még betegebb, de 
mély hltfl társa példájában, akinek



68 HARANGSZÖ. 1*21. február 21.

életéből nagy nyugodt sugárzás árad 
át az ő életébe, úgy hogy győze
delmeskedni tud szenvedésein, kétsé
gein. A könyv érdekesen, tanulságo
san van megírva. Lelki haszonnal 
olvashatjuk. Fordítása jól sikerült, 
könnyű, világos. Megrendelhető a 
Bethánia egyletnél Budapest, VIII., 
Gyulai Pál utca 9. Ára 24 korona.

F alusi L elk ip ásztor címen dr. Páhy 
József, Törteli Lajos, Vincze Elek 
közreműködésével Tildy Zoltán szer
kesztésében homiletikai folyóirat jele
nik meg, melynek februári száma is 
minden tekintetben figyelmet, érdek
lődést és pártfogást érdemel. Melegen 
ajánljuk a Falusi Lelkipásztort lelkész 
és tanító karunk szíves figyelmébe. 
Előfizetési ára egy évre 160 korona. 
Megrendelhető: Takáts Béla evang. 
lelkésznél Kaposvárott.

Toldi vend n yelven . Mint érdekes 
irodalmi jelenséget említjük fel, hogy 
Arany János Toldija vend foidítás- 
ban most hagyta el a sajtót. Toldi vend 
fordítója néh. Kardos János volt őri- 
hodosi ev. lelkész, a jeles vend költő 
pap volt. Toldi vend kéziratát 1916- 
ban találták meg Szalafőn egy ház 
padlásán.

C site  K ároly írói jubileum a. Csite 
Károly, a »Harangszó« kiváló mese
mondója most ünnepelte írói munkás
ságának húsz éves évfordulóját. Ez 
alkalommal a vasmegyei kulturegye- 
stilet meleg ünnepeltetésben részesí
tette Csite Károlyt s egy ezüst tollal 
ajándékozta meg az ékestollu irót. 
A »Harangszó« szerkesztősége és 
olvasóközönsége nevében meleg sze
retettel köszfcntjük Csite Károlyt s 
kívánjuk, hog^ mindnyájunk örömére 
Jézust s hazát szerető leikéből még 
sokáig gyönyörködtessen bennünket 
a szebbbnél szebb mesékkel.

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A nagyhét szenvedései.
Febr. 28. Lukács 22. sí—u. Jézusnak 

fáj, hogy Péter, a kőszikla, az ő külön imád
ságának tárgya még nagyhangú fogadko
zásának éjjelén képes lesz letagadni, még 
azt is, hogy valaha is ismerte Jézust. Nem 
beszédben áll Isten országa, hanem erőben. 
Teljesítsd az Úrnak tett fogadásaidat!

Márc. 1. Máté 26. so. Ez az ének nem 
csak a páskavacsoránál szokásos dicséret 
lehetett, hanem Jézus erőt, vigaszt kereső 
lelkének imádsága is. Fáj valami ? Énekelj. 
Még pedig Istent dicsérő énekeket is. Hadd

forduljon lelkem figyelme a csapások kő- - 
zött Isten áldásai felé is.

Márc. 2. Lukács 22 . a»—44. Mily kínos 
halálfélelem 1 Drága Megváltóm 1 Áldalak, 
hogy véres verítékkel küzdöttél a halál 
gondolatával, hisz helyettem szenvedted ezt 
is s ezért nem kell már félnem n e k e m  

-a haláltól.
Márc. 3. Márk 14 . as—41. Mennyire vá

gyunk mi szenvedéseink között megértő 
lélek után 1 Jézusnak egyedül kell gyötrőd
nie. Mily szent kötelességet mulasztottak 
el a tanítványok 1 Most viszonozhatták volna 
valamivel Jézus szeretetét. Nem alszom-e 
tétlenül, mikor Jézusnak szüksége volna 
rám ?

Márc. 4. Máté 2 6 . 41. A lélek kész, de 
a test erőtelen. Az nem mentség, hanem 
ép figyelmeztetés, hogy vigyázzanak. Nekem 
sem lehet ez mentségem semmiféle mu
lasztásomra.

Márc. 5. Máté 26. aa—45. Mind a három 
imádságában meghajol Jézus Isten akarata 
előtt, de a másodikban mélyebben, mint a 
harmadikban. Le tudom-e én győzni maga
mat így az imádságban s az imádsággal?

Márc. 6. János 18. 1—*. Jézus megret
tentő bátorsággal áll a fegyver elé s mene
külés helyett a tanítványai megmentésére 
gondol. Csak ily hősies önfeláldozó élet 
után állhatok majd én is Isten elé nyugodt 
lélekkel leszámolni az enyéimről.

HETI KRÓNIKA.
A n em zetg y ű lé s. Miután második 

ülésszaka számára megválasztotta a 
tisztviselőket, a különböző bizottsá
gokat, Teleki kérelmére a kormány 
programmjáról folytatja a vitát. — 
Hegedűs Lóránt a törvényjavaslatok 
egész sorát terjesztette elő. A javas
latok a miniszter tavaszi programm- 
ját ölelik fel. A benyújtott javaslatok 
pénzügyi programmjának első negyed
részét képezik. Ezeknek a célja, hogy 
a bankóprést megállítsa. Munkájának 
ezt a részét tavaszi szántásnak ne
vezi a miniszter. Egyébként interpel
lációkban nincs hiány most sem. — 
Egyik-másik nagy kavarodást idéz elő.

A n d rássy  és Apponyi címen érte
kezik B. H. vezetőhelyen egyik leg
utóbbi számában, ahol is a keresz- 
tyénséggel kapcsolatos politikának a 
méltatására is kitér. A kereszténység 
alatt — írja a B. H. — nem keresz
tény politikát kell érteni, amely csak 
jelszó, hanem a keresztény lélekhez 
méltó életmódot A mai nemzedék 
életmódjában a régibb nemzedékhez 
képest nagyon megritkult a keresztyén 
tartalom; erősen megérezni rajt a 
forradalmi, a vallásromboló, a ke
resztyénellenes világáramlatok viha
rait. De már ez így van nálunk.

A n ém et sa jtó  H egedűs L órántről. 
Németország egyik legnagyobb és 
legtekintélyesebb ipari lapja nagy cik

ket szentel Hegedűs Lóránt pénzügy
miniszter személyének és program
jának. Olyan minisztert lát Hegedűs
ben, ki ellentétben a többi államférfi
val, valóban antikommunista politikát 
csinál. Olyan embernek nézi, ki szen- 
vedelmesen akar és aki okos és szak
képzett ahhoz, hogy tudja, mit lehet 
akarni. Hegedűsben van logika és 
merészség. Függetlenül az utca han
gulatától és attól, amit szociális te
kintetnek neveznek, halad a maga 
célja felé. Nem bókol a kor kommu
nista, szociálista, nacionalista téve
dései előtt és legfőbb programja az 
emberi munka fölszabadítása. Ilyen
fajta férfiú, mint Hegedűs egy sem 
ül most az európai államok minisz
teri székében, mert mindegyik többé- 
kevésbbó nem a szakértelem és az 
okosság politikáját követi, hanem az 
utca oktalanságának politikáját. Ha 
Hegedűsnek munkája sikerül, joga 
lesz azt* mondani: »Én befejeztem a 
háborút.«

Új lib erá lis  blokk. Hosszú vajúdás 
után »polgárok és munkások szövet
sége« címen új liberális blokk jött 
létre, a proklamáció szerint avégből, 
hogy az ország békés konszolidációját 
és békéjét, a termelő munkát és ha
zánknak a kulturvilágba való bekap
csolódását vállvetett, együttes mun
kával, egymást teljes munkával, egy
mást teljes erővel támogatva — meg
valósíthassa. Az új liberális blokk 
vezetői között ott látjuk Giesswein 
Sándort, Baltazár Dezsőt, Haypál 
Benőt.

M agyar fa lvak  a  B ajkál-tó m ellett.
A vladivosztoki fogolytáborból tért 
vissza Hajnóczi József kassai lakos, 
aki elmondta, hogy az 1918. év nya
rán a berezovkai fogolytábor kórhá
zában egy törődött öreg földműves 
az orvos után tudakozódott. Kérde- 
zősködés közben az egyik szobában 
magyar szó ütötte meg a fülét, amire 
könnybe borult szemmel ő maga is 
tört magyarsággal kezdett beszélni. 
A katonák érdeklődésére elmesélte, 
hogy ő is magyar, sőt a fogolytábor
tól 60 — 80 kilométernyire a Bajkál- 
tó délkeleti vidékén három kicsiny 
magyar falu van, amelynek lakói az 
1848—49. évi orosz hadifoglyok iva
dékai. A foglyok Magyarországból 
annakidején három évi kényszergya-  ̂
loglás után jutottak a Bajkál-tóhoz. 
Letelepedésük után orosz és tatár 
nőket vettek feleségül, s lassanként’ 
eloroszosodtak. Soha hírt sem hallot
tak magyar hazájukról s azt hitték, 
hogy hazájukat is meghódították és 
bekebelezték az oroszok, mint Len
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gyelországot. Néhány hét múlva több 
öreg magyar is megfordult a fogoly
táborban. Mindoyájan vágyakoztak 
haza, de féltek a nagy út viszontag
ságaitól. Nóhányan biztatva Ígérgették, 
hogy a katonaságból hazatéró fiaikat 
elküldik »haza Magyarországba.«

EGYHÁZI ÉLET.
i n n i i i i i i i i i H m i i m i M i i H H u i m i i M i t i i i l u a l i m N M n i H i n i i i i i i i u

S á n th a  ü d vö zlése . Sántha Károlyt 
SO éves jubileuma alkalmából a Tol- 
navármegyei Közművelődési Egyesület 
is meleg hangú levélben üdvözölte 
Torster Z. alispán elnök és Bodnár 
István főtitkár aláírásával.

L eg sze b b  em lék . özv. Hajas E nd- 
réné elhunyt férje és két fia emlé
kére a rábaszentandrási gyülekezetnél
10,000 koronás alapítványt tett.

A pápai ev . le á n y e g y le t  jan. 30-iki 
háziestélyén a székesfehérvári ev. 
egyház lelkésze: Gáncs Aladár tar
tott előadást bibliai textus alapján. 
Mint a hajdani bibliai korban feladta 
az Gr Jeremiásnak a választ követelő 
szigorú kérdést: »Mit látsz Jere
miás?« — úgy kérdezte ő is: Mit 
látunk most a hazában ? Erkölcsi 
züllést, hitetlenséget, önzést, messze 
eltávolodást a Krisztustól. Csonka 
az országunk, csonka a keresztyénsé- 
günk. E szomorú jelenségekből von
juk le a tanulságot, igyekezzünk az 
igazi, krisztusi keresztyénség alapjára 
helyezkedni, hogy boldogulhassunk. 
Az érdekes beszédet a nagyszámú 
közönség feszült figyelemmel hallgatta. 
— Gáncs Aladár végezte délelőtt a 
templomban is az istenitiszteletet. 
Evangéliumi szellemű, belső vallá
sosságtól áthatott gyönyörű beszéde 
a föld porából az égfelé emelte áhi- 
tatos hallgatóságát.

Segédlelkész áthelyezés. Kapi Béla 
püspök Gyarmathy Denes segédlelkészt, 
ideigl. nagybábonyi adminisztrátort Szom
bathelyre helyezte vissza.

A Szentföld képekben. A Magyar 
Protestáns Nők Országos Szövetsége Bu
dapesten a Deáktéri iskolák dísztermében 
Vallásos estélyt rendezett. »Pénz és Erkölcs“ 
dmmel tanulságos előadást tartott Győry 
Lóránt, ny. miniszter. Gyönyörűen fejtette 
ki, hogy az erkölcs mellett a pénz teljesen 
értéktelen. A konszolidáció akkor fog bekö
vetkezni, amikor a pénz# utáni kapzsiság 
csökken, a tiszta erkölcs’után való vágya
kozás pedig emelkedni fog értékében.. .  
Majd dr. Ritoók Emma költeményeiből 
olvasott fel. A hallgatóság nagy tetszése 
mellett tartotta meg elöádását Takaró Géza 
r«f. lelkész a „Szentföldiről. Ott szerzett 
személyes tapasztalata tói kötött csokrot 
mutatott be, díszítve vetített képekkel. Az 
előadásokért Gregezen Lujza titkámé 
mondott őszinte köszönetét.

G yám in tézeti v a llá s o s  e s t é ly t  Új
p e s te n , február 2-án tartották az 
evang. templomban, a hívek nagy 
érdeklődése mellett. Közének után 
Geduly Lajos lelkész imádkozott. 
Majd templomi chorálokat énekelt 
Szamkó Kálmán hévizgyörki kántor
tanító, az ünnepi beszédet Chugyik 
Pál, aszódi lelkész, pestrregyei gvám- 
intézeti elnök mondotta, figyelmeztette 
a hallgatóságot az ő legnagyobb 
kötelességére: az Evangéliumhoz való 
hűségre és áldozatkészségre. Utána 
Bethoven »Vezeklés«-ét adták elő: 
Hunyadyné Kernény Gizi (ének) 
Dudás Pál (hegedű) és dr.N Kanizsai 
Pálné (harmónium) dr. Kanizsai Pál 
»Könyörgés« című költeményét Feld
man Ilonka szavalta el. Haydn »Szállj 
szívünkbe szent igazság* című énekét 
Chugyik Pál énekelte. Vargha Gyu- 
láné Győzelem című versét Kajos 
Jolán szavalta el, Victor János: 
»Mester, a bősz vihar dühöng« című 
énekét Chugyik Pál és Szamkó Kál
mán énekelték; a záróimádságot 
Mezei József vallástanár mondotta. 
Végül a Hymnuszt énekelték el.

Anyásítás. Az erzsébetfalvai ev. leány
egyház már régebben mozgolódott, hogy 
önálló missziói anyaegyházzá alakulhasson 
át. Kérésüket tárgyalta a múlt évi buda
pesti esperességi közgyűlés is. Amikor úgy 
határoztak, hogy tekintettel az erz.sébetfal- 
vai-csepeli, egyházi szempontból is fontos 
munkásviszonyokra, alkotmányunk teljes 
szemmeltartása mellett, egy összehívandó 
rendkívüli esperességi közgyűlés fogja- az 
anyásítás ügyét letárgyalni. Ez a közgyűlés 
{plyó évi január 31-én üit össze. Az egy
házi főhatóság, — értékelve azt a nagy 
áldozatkészséget, őszinte egyházszeretetet 
— jóakaratúlag támogatta a kérést s ki
mondották. hogy a legközelebb tartandó 
egyházkerületi közgyűlés jóváhagyó hatá
rozatáig, a lelkészi adminisztrációt, Falvay 
Jenő, vallástanár lelkészre bízza.

S zo m o rú  statisztika. A Szózat 
napilap hozta az 1920 évi budapesti 
statisztikát. Minket főképpen a fele
kezeti eltolódások érdekelnek. 1910-tól 
ránk nézve bizony nem valami biz
tató az eredmény. i91ü-ben a bpesti 
Összlakosságnak 4 9 százaléka volt 
evangélikus. Tíz év múlva, annak 
dacára, hogy Északmagyarországból, 
Erdélyből, Bácska-Torontálból sok 
evangélikus testvérünk volt kénytelen 
menekülni 46 százalékra estünk le . .. 
Mikor fogjuk tapasztalni: erősödünk, 
gyarapodunk ? 1

A lébényi gyülekezetnél 1920-ban a 
következő alapítványok létesültek: Tóth 
János és neje Nagy Eszter alapítvány 200 
kor., Németh Mihály alapítvány 1000 kor., 
Erdős Lajos alapítvány 200 kor., Tóth 
Sárika alapítvány 200 ke r., Szíj János 
tanító alapítvány 1000 kor. Toronyóra 
alapítvány 1000 kor. önkéntes adományok
ban befolyt különböző címeken összeses

16,593 korona 10 fillér; Luther-Szövetségi 
tagdíjakban 1363 kor., Nőegyleti tagdíjak
ban 714 korona 20 fillér; — A karácsony 
esti ünnepélyen árváknak kiosztatott 800 
kor. s azóta szegényeknek még 450 kor. 
— Grüli János Amerikából visszatért egy
háztag a gyülekezetnek ez évben 1000 K-t 
adományozott.

Rábaszenttamáson az 1920-ik évben
adakoztak: Szabó György és neje. Molnár 
Jenöné 200—200 K-t, Jobbágyi Károlyné 
500 K-t, Szabó Miklós és neje 500 K-t, 
harang és toronyalapra 500 K-t, Tóth János 
500, narar.g és toronyalapra szintén 500 K-t. 
Schäden Gusztáv és neje Szabó Erzsébet 
torony- és harangalapra 5000 K-t, utóbbi
nak elhunyt édesanyja özv. Szabó Péterné 
ugyanazon célra 500 K-t hagyott. Az isk. 
gyermekek alapja 1900 kor., a harang- és 
toronyalap 6500 K-val gyarapodott.

Vallásos estély. A budapesti Evang. 
Leányegylet és Theol. ifjúság a szénhiány 
miatt beszüntetett Vallásos estély-sorozat 
fonalát újra felvette február 13-án. Amikor 
is „Jövel Szentlélek Úr Isten“ lutheri ének, 
imádság és Bibliaolvasás után, Várady: 
Az úr ítél melodrámát szavalt el Kümmerle 
Ottmár theologus, Scholtz Lenke zongora 
és Szántó Margit orgona kísérete mellett. 
Marcsek János vallástanár „Keresztyén 
szellem a családban“ címmel tartott elő
adást. Belemarkolt a hallgatóság lelki vi
lágába, amikor ecsetelte azt a bűnhalmazt, 
amely átitatja azt a családi életet, amely a 
kér. szellem mellőzésével épült fel. A gyer
mek a családi körben látottatokat sajátítja 
el a legtöbbször. Főképpen pedig a szü
lőktől ! Ha a család kér. szelleme hibás, 
rossz, avagy elhanyagolt, olyanok lesznek 
a gyermekek i s ; sók esetben még rosszab
bak 1 Majd Vargha Gyuláné: Nőttél-e
gyermekem költeményét Broschko Klára 
szavalta el. Haydin: Teremtés kompozíció
ját Gärtner Margit és Heinz Margit négy 
kézre játszották. Imádság és „A nap immár 
eienyészet“ közének elhangzása után, hit
ben megerősödve távozott haza a nagy 
számban megjelent hallgatóság . . .

A magyarszombathelyi ev. egyház
község január 6-án tartotta számadóköz
gyűlését. Az 1920-ik évi bevétel 62,331 D9 
kor., kiadás 59,866-60 kor, maradt 2465 39 
kor. A Luther-alap tőkéje 6588 23 kor., 
takarékmagtár értéke 25 922 01 kor., 
Orgonaalap 164321 kor., harangalap 
2523 74 kor., templomalap 6054 kor., 
toronyóraalap 500 kor., gyámintézeti tőke 
1 lő 98 kor, Az alapok gyarapodása 20,864 
kor.. Gyűjtött és adott a gyülekezet a 
nyomorenyhitési akcióra 156 kor., hadi
foglyok hazasegitésére 103 50 kor., sajtó
alapra 100-50 kor., gyámintézetre 2023 20 
kor., erdélyi menekülteknek 83 30 kor., a 
tüdőbeteg gyermekek gyógyítására 249 kor., 
offertóriumok a harangalapra 37036 kor., 
ifjúsági egyletnek 353 kor., a kerület gyá- 
moltjainak 21228 kor., Luther-alapra 76 
kor., a gyülekezet különféle céljaira ado
mányoztak : 9164 kor., a kerület gyámolt- 
jainak 1601 28 kor.

Statisztika 1920. évről. Született 10 
gyermek, konfirmálkodott 23, házasságot 
kötött 16 pár, meghalt 10 egyháztag. Áttérés 
nem történt.

A hácsi ev. ifjúság műkedvelői elő
adást tartott, mely alkalommal tiszta jövő- 
delme 6714 kor. a templomalap növelésére 
fordíttatott.
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E gy m a g y tr  s z a b a d sá g h ő s  e m lé 
k e z e te  A rgen tín áb an . Argentínában 
nemrég nagyszabású emlékünnepsé
get rendeztek a néhai magyar sza- 
badsághös: Czetz János volt 1848— 
1849*ikl tábornok tiszteletére, ki a 
világosi fegyverletétel után Kossuth 
Lajossal kibujdosott Magyarországból 
és Argentínában telepedett le.

A falu tá jékozta tó  irodája . Régi hiányt 
van hivatva pótolni a Jegyzők Országos 
Árvaház-Egyesülete által most felállított: 
„a falu tájékoztató irodája“. A Jegyzők Or
szágot Árvaház Egyesülete az ő hatalmas 
erkölcsi alapjára építette fel a falu tájékoz
tató irodáját és programtnja a legmélyebb 
szociális érzésből fakad. A magyar jegyzői 
kar önmagának és a vezetése alatt álló 
népének segítségére alkotta meg ezen in
tézményt, az ő közvetlen felügyelete alatt 
tartja és így már összetételében is bizto
sítja azt a közcélt, melynek szolgálatába 
állította. A falu tájékoztató irodájának hi
vatalos hslyisége Budapesten, VI., Vilmos 
esászát ut 25. szám alatt van.

B a n k je g y cser e . A bankjegykicseré
lés a pénzügyminiszter kijelentése 
szerint május elsején fog megindulni 
és három hónapra van tervezve. A 
levonás progresszív lesz: az elsó hó
napban ót, a másodikban tizenót, a 
harmadikban huszonöt százalék. A 
három hónap eltelte után a régi pénz 
értéktelenné válik.

M eddig b írja  az em ber a koplalást?
Lipinszka lengyel orvosnő tudományos kí
sérletezés céljából negyven napig koplalt. 
Harminc napig vizet sem ivott. Ez az első 
eset, hogy valaki ily hosszú ideig víz nél
kül kibírta.

D o h á n y term elés  sa já t  h a szn á la tra .
A minisztérium 10,950/1920. számú 
rendelete szerint a pénzügyminiszter 
saját használatra kivételesen dohány
termelési engedélyt adhat. Ez az en
gedély a folyó évre is kérhető. A do
hányt csak belsőségeken vagy ezek
kel összefüggő földterületeken lehet 
termelni. A termelt dohány csak mint 
pipadohány használható a földtulaj
donos és családtagjai által. Egy tu
lajdonos 200 palánta termelésére 
kaphat engedélyt.

Álomkór pusz tít Erdélyben. Erdély
ben, különösen a vasúti személyzet között 
egy idő óta tömeges álomkóros megbete
gedés fordul elő. A betegség az agygyula- 
dásnak egyik járványos formája. Csuklás 
és leküzdhetetlen álmosság, látási zavarok, 
ideges fájdalmak kínozzák a beteget. A be
tegség közvetlen érintkezés utján terjed s 
a javuláshoz legalább fél év kell.

H atezer  w a g g o n t ad n ak  v is s z a  az  
oláhok . Az oláhok által elrabolt wag- 
gonok '(visszaadása tárgyában meg
egyezés jött létre, mely szerint az 
oláhok 6000 waggont visszaadnak,

holott Magyarország jogos követelése
19,000 waggon és 400 mozdony.

Htresef Ferenc képei Irodalmi folyóiratának As 
üj Időknek 4. száma kősli Színi Gyula finom, han
gulatot és érdekea víg játékát a Ginevrát és egy új 
írónőnek, Dobosi Pécsi Máriának 1919 című arővel 
telje« elbesréléaét. K i  idegen írók körül egy meg 
ráaó japán történettel Lafcaldo Heanr szerepel ebben 
a nagyon gazdag és tartalmai számban, amelyben 
Lőrinczy György folytatja érdekes visszaemlékezését 
a Pósa asztalról. Lyka Károly a művészeti életről ír, 
Holló Erzsi eredeti ruhatervekkel illusztrált divat
cikket közöl és Fodor Gyula Surányi Miklós új re
gényét, a Domoszlay Lászlót ismerteti. Verset Móra 
Perenctől, Fábry Károlytól és Láezlóffy Mihályiéi kö
zól az Uj Idők,- amelyben folytatódik a Cinege II. 
cimü vidám detektivr'egény és Surányi Mikló« új 
műv« : A mester. A szerkesztői üzenetek és Szép
ségápolás gazdag rovata, valamint sok aktuális fej
léc és kép egészíti ki a számot. Az Uj Idők előfize
tési ára- negyedévre ÖO korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrásny ut 10.

Rövid hírek. Nyugatmagyarország kér
désében felváltva tárgyalnak Budapesten 
és Bécsben. — Románia 35 milliárd kár
pótlást követel tőlünk. — Danielou, a tria
noni békeszerződés előadója ama kíván
ságát fejezte ki, hogy ne fegyverezzék le 
könnyelműen Magyarországot. — Sliakle- 
ton, a híres sarkutazó, új expedíciót tervez 
az éjszaki sarkvidékre. — Az oroszok Ke- 
letmagyarország megtámadására készülnek. 
— Franciaország ellenőrizni akarja a né
met-amerikai táviróforgalmat. — Belgium 
ratifikálta a magyar békeszerződést. — A 
budapesti ügyészség Friedrich István ellen 
gyilkosság bűntettére való felbujtás címén 
vádat emelt. — Ausztrália el akar szakadni 
Angliától.
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Mi lesz a földreformmal?
Ez a kérdés van ma leginkább fel

színen, foglalkoztatja a legtöbb ember 
gondolatát, tartja izgalomban az ér: 
dekeltek mindkét csoportját; t. i. azo
kat, akik már nehezen és türelmet
lenül várják, hogy földhöz jussanak 
és azokat, akik félve és aggódva gon
dolnak arra, hogy földjükből mások
nak is kell majd juttatniok.

Hogy a földbirtokreform — vagyis 
a haza földjének helyes és igazságo
sabb megosztásáról szóló törvény 
végrehajtása — ügy nemzeti, valamint 
gazdasági és szociális szempontból 
mennyire szükséges: fejtegetni ma 
már fölösleges. Aki okosan és alapo
san meggondolja, ’s mint jó hazafi 
és önzetlen emberbarát, elfogulatlanul 
bírálja a dolgot: az nem lehet ellen
sége vagy hátráltatója ezen okos és 
időszerű reform mielőbbi helyes és 
törvényes — végrehajtásának legfel
jebb a kivitel — vagyis a megvaló
sítás módozataiban lehetnek csak né
zeteltérések. Mert ne feledjük azt a 
régi igazságot, hogy minden forrada
lomnak, az elmulasztott reform az 
okozója; amit nemcsak hazánk tör
ténelme, de a világtörténet is bisonyít.

Tehát miért ne oldjuk meg a nemzet 
nagy többségét érdeklő kérdéseket 
okos megértésből származó békés át
alakulással (evolúció), hogy elkerül
hető legyen a mindent felforgató for
radalom (revolució) ? 1 Különösen a 
földreform kérdése volt mindenkor 
az ütközőpont, amely a népek és 
nemzetek lelkületét foglalkoztatta és 
forrongásba hozta; bizonyára azért, 
mert annak jó vagy rossz — mond
juk helyes vagy helytelen — elinté
zésétől függött egy-egy országnak jó 
vagy rossz sorsa, boldog vagy bol
dogtalan jövője. De nem is csoda, 
mert hiszen: akié a föld, azé az or
szág és ha a föld az ország teste, 
akkor bátran mondhatjuk, hogy a nép 
as ország lelke, amely azt megele
veníti, vagyis verítékes munkájával 
termővé és ezáltal értékessé teszi. 
Ebből önként és logikusan következik 
az is, hogy a föld azé legyen, aki 
azt művelni képes, aki azt megmun
kálni tudja, bírja és akarja is. Mert 
amilyen fontos az, hogy az ország 
— a haza — földjéből minél többen 
részesüljenek, hogy azt minél többen 
magukénak vallhassák, épp oly fontos, 
sőt talán még fontosabb az, hogy a 
kiosztott (vagy felosztott) földek csa
kis jó és arra érdemes kezekbe jus
sanak ; mert amily áldásos és köz
hasznú egy jól és helyesen végrehaj
tott egészséges földreform, annyira 
káros, sőt veszélyes lehet egy elhi
bázott, minden előrelátást és megfon
tolást nélkülöző földosztás, különösen 
most, amikor édes hazánk ennyire 
meg van csonkítva és ezer sebből 
vérzik. Igaz ugyan, hogy a földhöz 
mindenkinek joga van, mert hisz’ az 
Isten azt mindnyájunk számára terem
tette, de közvetlenül mégis csak azok 
kívánhatják és igényelhetik annak 
birtokolását, akik azt nemcsak a ma
guk, illetve családjuk fentartására, 
hanem — körülményeikhez képest — 
a másfoglalkozásu felebarátjaik, pol
gártársaik segítségére is tudják for
dítani, vagyis úgy művelni, hogy ab
ból minél intenzívebb gazdálkodás 
által — ’s természetesen a főid ki
zsarolása nélkül — minél többet tud
nak produkálni, ’s ezáltal közvetve 
mindenkinek juttatnak megillető részt 
a földből, illetve annak hasznából, 
vagyis hozamából. Ecélból egyrészt 
arra kell törekedni és arról kell meg
felelő intézkedéseket tenni, hogy a 
földhöz juttatandó új birtokosoknak 
jnegadassék úgy az anyagi, mint a 
szellemi képesség és lehetőség arra, 
hogy földjüket úgy kezeljék, illetve 
kezeltessék, hogy abból úgy maguk
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nak, mint a köznek minél nagyobb 
haszna lehessen. Másrészről pedig a 
földreform helyes és célszerű végre
hajtásából az a körgazdasági haszon 
is háramolnék az országra, hogy a 
nagybirtokosok a földjeikért kapandó 
összegeket különféle produktiv befek
tetésekre, mint pld. gyáripar, keres
kedelem, ház- és vasútépítés stb. for
díthatják, ami által nagyban hozzá
járulnának hazánk elmaradt gyár
iparának, vasűtforgalmának és kultú
rájának fejlesztéséhez, amit ma már 
egy állam sem nélkülözhet, ha a né
pek versenyében megakarja állni a 
helyét és a kulturáltam névre igényt 
akar tartani.

A földreform megvalósításához 
pedig nem kell egyéb, mint egy kis 
megértés, szeretet és jóakarat. Meg
értés mindkét részről, Krisztus taní
tása szerinti felebaráti szeretet és az 
ezekből szármázd őszinte jóakarat. 
Ha ez a három főkellék meglesz, 
akkor hiszem, hogy a földreform bé
kés megoldása mindea zökkenés nél
kül elintézhető lesz és akkor a meg
valósulás fejé közeledik Széchenyi 
álma: a gazdag, erős és független 
Magyarország I Tamóssy Qéza.

Sáfltha Károly jnUlemni tiszteletdíja.
II.

Sántha Károly jubileumi tisztelet- 
i dijára adományokat küldtek: Vár
palota 310 K, Rápcakapi 350 K, 
Kopcsándy N. Keszthely 60 K, 
Szombathely 1950 K, Apostag 332 K, 

i Kelenföld 55 K. Zalaegerszeg 586 K, 
>Csikvánd 238 40 K, Kecskeméti Köz- 
i löny 200 K, Dombóvár (másodszor) 
. 55 K, Dunaföldvár 45 K. Kissomlyó 
.336*80 K. bobai Porkoláb István 100 
i K, Qyóró 30 K. Qyőr 1289 K, Puszta- 
1 földvár 91 K, Székesfehérvár 614 K, 
I Budapest 575 K, Nagykanizsa 299 40 
IK, Uraiújfalu 200 K, Edve 100 K, 
Tiszaföldvár 655 K, Kiss Irén Szom- 

fjbathely 50 K, Lébény 650 K, Kis- 
íköcsk 225 K. Gyékényes 305 K, Sár- 
t szentlórinc 1248 Ki Kregár János Sand 
\ 50 Ki Ácsa 400 K. Rájter János Kuk- 
jmér 50 Kt Ajka 200 K, Szentes 550 
IK, Lovászpatona 2786 K, Bezi 319 
iK, Mária Dorottya Egyesület Buda 
1500 K, Csajbók Lidia 2t0 K, Homok- 
fb öd öge 200 K. Meszlen 50 K, Cell- 
idöm ölk  1250 K- (Folyt, köv.)

H arm onium , Jó karban  lévő , S ch ie d -  
[tm ayer-fó le , 9  r e g is z te r e s  (S tu ttg a r ti  
B g y á rtm á n y ) e la d ó . Cim a  k iad ób an .

A Harangszó perselye.
A „Harangszó* fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Szenigotthárdról: 
özv. Pável Jánosné 200, Brock Oszkár 60, 
Kósik Péter, özv. Berke Józsefné, Szalber 
Károly 20 —20, Qömöry társaság 54, ifj. 
Boros Jánosné Nemescsó 100, Bemáth 
Sándorné Nemescsó 20, Takács Antal Qyőr- 
szabadhegy 5, dr. Kovács Sándor Csepreg 
7, Köhler József Szombathely 14, Jakóbi 
Viktor Debrecen 6, Szalay Sándorné Szom
bathely 8 50, Kövecsecs János Qyőr, Nagy 
Kálmán N.-acsád 24—24, Mesterházy Sán
dor Mesterháza 34, Ments Lajos Mester
háza, Csite János Qyőr 14—14, Droppa 
Samu Oroszlán 10, Badics Ádám Nemes
csó 7, Németh Mártonné Győr 14, Csermák 
Gusztáv Qyőr 34, Szabó József Kosdomb- 
puszta 56, Vönöckről: Vágner Etel, özv. 
Riczinger Jánosné, Takács János 20 -  20, 
Vargyai Ferencné, Papp Károlyné, Kovács 
Antal 10—10, Zalaistvándról: Henri Zsig- 
mond, Tibola Józsefné 12—12, Grimm K. 
Szombathely 64, Bőrön Károly Nagyköcsk 
2, Németh Józsefné Csönge 14, Biró Kovács 
Erzsébet Magyarszombathely 40, dr. Knef- 
fel józsefné Budapest 100, Szabó János 
Izmény 14, Kovács János Lukácsháza 2, 
Hettyésy Antal Mesterháza 14, dr. Pröhle 
Károly Sopron 50, Payr Sándor Sopron 
86, Varga József Rlak 6, Kárner János Ká- 
mon 13, Ádám Antalné Keczel o, Szepesi 
Berta Misko'c 14, Magassy Sándor Kmagasi 
4, Piátka Anna Szombathely 18, Németh 
Sándor Mosonszentjános 6, Zámolyi János 
Moson 50, Lébényből: Templomi persely 
150, Sági János 15, Kovács János, Tóth 
lózsef 10—10, Tóth József köv. 11, Kovács 
Mihály 12, Höllig N. Szombathely 7, Varga 
József Devecser 100, Petrovics Soma Szen
tes 3, Englért Gyula Pápa 4, Kovács Sán
dor Rszentmihály 2, Wö fel Gyula Szepet- 
nek 6, Barcza Gyula Nemeskocs 50, Mór 
Józsefné Répcelak 16, Dancz István Rába- 
hidvég 20, Borbás Józsefné Vácszentlászló 
6, Ernszt János Győr 100, Lauf Géza Balf 
14, dr. Borcsiczky Dezső Orosháza 20, Csü- 
gödi Mihály Lukácsháza 2, Blickle Sándor 
Körmend, Balogh Sándor Uraiujfalu 14—14, 
Döbröntey Pál Győr 20, Berke Géza Sárvár 
100, Szalay Mihály, Rácz Károly Ktspéc 
50— 50, Sikos Kálmán Kispéc 20, Nitschin- 
ger Pál Pinkafő 13, Ev. iskolásgyermekek 
Vásárosfalu 100, Takács Gyula Meszlen 30, 
Nagy Dénesné Boba 100, Mesterházy K. 
Tüskevár, Sárkány Kálmánná Kiskőrös 
25 — 25, Beledről: Molnár Sándor. Mód Já
nosné, Matis Józsefné 10 — 10, Welbourné 
Vilmos Mór 3, Markovszky Ernőné Nyulfalu 
75, Szákról: Magyar Géza 20, Czehmeisz- 
ter János 10, Barabás György 2, Hrúsz 
Gy. Nyíregyháza 3, Pósch Károly Győr 6, 
Dombóvárról: Horvá h Sándor leik., Gilló 
Mária tanítónő, 100—100, Brunn György 
40, Kresz Péter 20, Stürm Henrik 15, Prot. 
konfirmált leányok Zalaegerszeg 100, Ta- 
káts Istvánné Döröske 14, özv. Horváth 
Lajosné Makkoshetye 50, Papp Sámuel né 
Nagysimonyi 40, Templomi persely Tárnok
réti 100, Tóth Istvánné Répceszentgyörgy 
14, Hegyfaluról: id. Tóth Jánosné. ifj. Tóth 
Jánosné. Hollósi Józsefné 40—40, N. N. 
Körmend 500 koronát.

Tokorcsról adakoztak : Szabó Károlyné 
50, Lengyel István 50, Lengyel Istvánné 50, 
Lengyel Sándor 25, Lengyel Gizella 25, 
ifi. Márton Lajosné 20, ifj. Kovács Sándor 
25, ifj. Kovács Sándorné 25, Mórocz Lajos 
25, Mórocz Lajosné 25, Varga Sándor 26,

özv. Varga Istvánné 4, Bogaár János 20, 
Varga Erzsébet 2, Varga István 5, Kovács 
Károly 10, Csotár József 6, Csotár Sándor 
2, Szabó Lajos 2, Szabó János 3, Dömölki 
Józsefné 8, Kutasi Sándor 10, Kovács Fe
renc 10, Németh Sándorné 10, ifj Fodor 
ózaef K. Zs. 4, Vidos Józsefné 20, Kutasi 
ózsef 10, Szalay Istvánné 10, Fodor Antal 

30, Czumpf Eszter 5, Czumpf Kálmán 2, 
Csotár Gábor 10, Szabó Karolina 50, Mó- * 
rocz Péterné 10, Kutasi János 25, Kutasi 
Jánosné 25, Mórocz Sándor 25, Mórocz 
Sándorné 25, Csotár István 2, ifj. Kovács 
József 10, Kovács Gábor né 20, Mórocz 
Istvánné 10, Kis József 4, Mórocz Gyula 
10, Kis Sándorné 10, Kontor Sámuel 25, 
Fodor Ferencné 10, Márton Károly 15, 
Németh János 10, Tóth Antal 10, id. Fodor 
József 10, Szabó László tan. 25, Szabó 
Lászlóné 25, Laky Jánosné 20, Kovács Bá
lint 4, Márkus József 20, Fodor József Qjtn. 
20, Kis József Újm. 2, Márton Lajoa Újm. 
10, Kutasi János Újm. 2, Márton Sámuel 3, 
Bognár József 3, ifj. Kovács Ferenc 4, Ba
konyi József 10, Varga Károly 10, Márton 
Sándor 6, Kovács József Újm. 15, Kovács 
János 10, Sümegi Juliánná 2 koronát.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Lnther. ílyeu énekgyűjtemény ölne«. Talán va

lami másra emlékszik • azt téveszti ezael öesza. A 
másik kérdéssel kapcsolatban levél megy. A ,Ha 
rangeaó"-n&k különben is követelése van a tárat 
Sággal szemben. — Ü K . Felsőnél». Megértetett. 
Szív. üdv. Jönni fog. — F. K. Hogy a fölemelt alf- 
fizetésl dijat még a több milliós értékkel bíró hívek 
közül is sokan sokalják, azt megértjük, mert nem 
ismerik sem a lelki táplálék után való vágyat, sem 
a mai nehéz nyomdai viszonyokat, aem a vagyon
gyarapodással járó erkölcsi kötelességeket, amelyek
kel egyházuk ee annak intézményei iránt tartóinak. 
De hogy sok lelkészünk ét tanítónk aem tudja meg
ái tani, bogy ma egyetlen evang. szellemű magyar 
néplapunk fentartása szinte életkérdés egyházunkra 
nézve, azon csodálkozunk, ha ez is kiáltó tünete 
nem volna a mi elernyedt, eivár egyházi életünknek. 
Az Ilyenek aztán másokkal sem tudják megértstni, 
hogy lapunk aránylag nem drágább, mint mikor 2 
korona volt. Akkor előfizetése 1 kg. zsír, ▼agy 30 
tojás, vagy 3 liter bor árának, most egy negyedkUo-
?;ramm zsír, vagy 20 -  22 drb tojás, vagy 1 és egy 
él liter bor árának felel meg. Igazad van, nem a 

pénzben van ma hiány, mikor szabadulni akar a nép 
a pénztől, hanem máiban vagyunk szegények. Leg 
szegényebbek a mai kort s ennek nagy feladatait 
megértó emberekben. így van ez ma politikai, társa
dalmi, egyházi téren. Ez a mai magyarságnak leg
nagyobb katasztrófája. Azért kell csüggedés nélkül 
kitartani, bogy ez másként legyen. Köszönet ás szí
ves üdvözlet! — P. I. Colldöniolk. Köszönjük. Mind
egyik hamarosan sorra kerül. A kérdezett cikk szin
tén. Szíves üdvözlet. — T. E. A beküldött verseket 
nem közölhetjük. — II. I. Km. A miniszterek közt 
két evangélikus van: Gratz Gusztáv külügyminisz
ter és Tomcsényi Pál igazságügyminiszter. Mind
kettő evang. lolkészí családból származik. — ke> 
reeztyéa kurzus Köszönjük. Máskor is ssíresen lát
juk. — T. L. Szárazd. Leveleink kerülték egymást. 
A két elkket közöljük. Hasonlókat szívesen fogadunk.

A surdi evang. gyülekezet Sas* 
István nyugalomba vonulása alkal
mával kántortanítői állásra pályáza
tot hirdet. Felszerelt folyamodványok 
március 6-ig leikészi hivatalhoz Surd 
(Somogy m., u. p. Zákány) küldendők.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.
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Á Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
löje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá: elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga- 
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 3

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

kockacukrot
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8A-es 4/4-es syéd

g y  « f  á t  .
valamint őrlött

k ő s ó t .

LIPP és  LACK NER
kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Sü r ö ö n y c í m : L a c k n e r ,  SZíníQOtMrfl.

FERENCZ
YORAGYÁRA

KÖRMEND.

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttaíott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverö szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háboró előtti anyagból készült 

órák. 16
Számtalan elismerő bizonyítvány.

rLIPP és LACKNER kereskedelmi üzlete SZENTGOTTHÁRD.
i i M n i i M M i m i n i i n i i O M t n i r t f i i M t i m i t i i i i i i i i i i f  n a n a  m i m i m m i i i m i  i s i i  m i aaaaaaaaaaaaaiaaaaaataaaiaaa ■aaaaaaaaaaai

V étel. E ladás. ^  K ép v ise le t. 
E xport. ^  Import.

& K ö zv etítés .

M. kir. postatakarékpénztár csekk és clearing: 45,328. szám. Giró-számla az Osztrák-Magyar Banknál.
Bankszámlák: Nemzeti Hitelintézet, Budapest; Szent Gotthárdi Takarékpénzíár mint részvénytársaságnál Szentgotthárd.

Ideiglenes telefonszám : 10. Táviratcím : Lackner, Szentgotthárd.

Kirendeltségeink vannak: Brukk—Királyhida és Gyanafalva határállomásokon.

Foglalkozunk különösen: elsőrangú raffinált galiciai petroleum, benzin, nyersolaj, fehér kristály és 
kockacukor, őrlött kősó, külföldi gyufa, lugkő és gyarmatáruk nagybani behozatalával. 

Veszünk és eladunk: mákot, babot, borsót, kölest, tatárkát, diót, gesztenyét, gyümölcsöt, zabot, 
tengerit, árpát, lóherét, lucernát, szénát és általában mindenféle szabadforgalmi terményt. 

Szállítunk: mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket, építkezési anyagokat és ipari
gyártmányokat a legolcsóbb napi áron.

Jól és tisztán kezelt urodalmi borok nagybani vétele és eladása

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal

Nyomatott Welfisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárd on.
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f « i* iós s ia rk s s z tő  
éi blad«:

SZ A LAY MIHÁLY.
T á ra .zar  k a .z td :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L c v ó sz p a tu n ó ra  
(V aazp rém m ugya), »160- 
i s t é s l  d ijak , rek lam ác ió k  
a HARANU8ZÓ klaüóhlva- 
la lá n a k  3 /e n tg o t th á r d r a  
(V iisvórm sgys) kü ld sndők

BiaflieU.t elfogad
m inden  avarig  le lkész é .

tan'tó-
M egjelenik  m ln d an  va»ár 

n ap .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e s z t i é s  a  k ia d á s é r t  
fa la id * :

C Z I P O T T  QÉZA  
• z e n t q o t t h Ar d

(Va.v ArmegY».)
A „rtarangszó“ elóflzetésl 
ára egész évre: L uther-
Szövetségl tagoknak clm - 
szalagos (tü  dőssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80  K, 
a nem Luther-Szövetségl 
tagoknak cfmszaiagos kül
déssel 84 K, csoportos kül

déssel 88 K.
A „Harangszó" terjesz
tésére befolyt adományok
ból szórványban lakó t:' . 
veinknek Ingyenpéldányo 

kát küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ HI VAT AL OS  LAP J A.

Kéj — kényelem.
Irta: Fábián Imre.

Kéj, mondva csinált szó, nemzeti 
életünk tölgyében rágódó olyan szú, 
mely mint titkos féreg emészt minket. 
Erről még csak azt se mondhatjuk, 
hogy magyar föld terméke volna, a 
magyar lélek régi gyermeke. Szavunk 
se volt nagyon sokáig erre a csúnya 
valamire, nemhogy népünk ismerte 
volna. A honszerző Árpád nemzete 
lehetett volna-e kéjenc, vagy Mátyás 
dolgozó népe; a bibliás Bethlen, vagy 
az imádkozó Rákóczi népe élhetett 
volna-e kéjelgésbŐl ? Nem ! Páris pa
lotáiban kéjelegtek az emberek s hoz
zánk onnét hozták a borzalmas aján
dékot. De hogy az ajándék valami 
kedves lett nálunk, az kitűnik abból, 
amit a szomorú háború után tapasz
taltunk. Minden nép között talán a 
mienk jött vissza legnagyobb mérték
ben megrakva, befertőzve a kéjelgés 
bűneivel, amelyekről pedig azt mondja 
az Űr: megbüntetem az apák vétkeit 
a fiakon és unokákon harmad és ne
gyed iziglen. Ha eddig csak a váro
soké, most már a faluké is lett a baj. 
Pedig ezáltal népünk családi élete 
alapjaiban van megtámadva, nemzeti 
életünk fájából annak egyik legerő
sebb életet adó gyökerébe is beleka
pott a lassan, de biztosan őrlő féreg. 
Nagynevű, nagymultú főúri családa- 
inkat ez tette tönkre, ha népünk so
rából idejében ki nem irthatjuk, előre 
láthatjuk milyen jövő vár egész nem
zetünkre. A mohácsi vész tönkretette 
édes hazánkat, az utána következő 
pártviszály darabokra szaggatta Árpád 
birodalmát. A mohácsi ítélet azonban 
halálossá nem lett nemzetünkre, mert 
a reformáció nyomán az evangéliom- 
ból táplálkozó tiszta, ^feplótlen csa- * 
ládi élet új erőforrásává lett a nem
zetnek, amely bőven adta az erőpót

lást. Mi lesz azonban velünk, ha a 
megerősödésnek ez a forrása elapad, 
vagy pedig az élet egészséges vize 
helyett a betegség nyomorúságát hoz
za már a bölcső révén a négy folyam 
és hármas bérc országába. Népünk 
életében a kéjelgés elharapózása ev
vel fenyeget minket. Franciaország 
már beszélhetne a világnak, mint a 
kéjencek főfészke, nagyon sokat. 
Most még ugyan mint győztes került 
ki a népek nagy csatájából. Most is 
javarészt mások nyerték meg helyette 
a titáni küzdelemét és a győztes 
örömpoharában ott érzi a vesztes 
halálutjára indtuó' mérgét, ezért pa
naszkodik, ezért fél Németországtól. 
A francia nép életében a kéj szúja 
lassan, de számtani pontossággal 
működik. Ne kívánjunk örököseik 
lenni!

Attila a nagy hun király fakupá
ból ivott, ha vendégeinek aranny 
serleg állt is rendelkezésükre. Eleink 
medvebőrön háltak s hideget meleget 
egyformán tűrtek, mint a régi kró
nikások mondják. Kardjuk kemény 
markolata, kemény fekvőhelyük a 
bizonyság rá, hogy nem voltak ké
nyelem-keresők, hogy a kényelem 
szúja nem tudott beleharapni életfá
jukba Avval vádolták őket nyugati 
szomszédjaik, hogy. nyereg alatt pu
hított, nyers húson] éltek. Egy azon
ban bizonyos és épedig az, hogy 
akkor még nem is volt magyar jelszó: 
»enni, inni jól tudok«..., nem volt 
magyar jelszó, hogy »keresd a dolog 
könnyebb végét«, mert »haj ráérünk 
arra még«. Ha őseink nyugatra jár
tak, ha ifjaink nyugati iskolákat ke
restek fel épen nem azért tették, hogy 
ilyen igazságokat tanuljanak meg. 
A szomorú valóság azonban mégis 
az, hogy mindezeket is megtanulták 
és hazahozták. Főúraink voltak itt a 
tanítómesterek, de sajnos egész né
pünk a tanítvány. Az ország fővárosa

volt a legkitűnőbb tanítvány. Ruhá
zatban, lakásban, munkában itt 
Európa közepén keleti-nyugati ké
nyelem ütött tanyát. Feledve lett: 
»munkásság az életsója, a romlástól 
mely megójja. Csak az, aki nem 
hevert, várhat áldást és sikert« — kfc 
»aki nem dolgozik, ne is egyék«. A r  
munkásságot nézték a kényelem 
megrontójának s így az élet meg- 
rontójának is. Róma népe egykor 
»panem et circenses« (kenyeret és 
mulatságot) kért, mint a kényelmes 
élet netovábbját. A mi ifjúságunk is 
ilyen célt tözött maga elé. így jutot
tunk cd a, ahol ma vagyunk, így 
emésztette fel a kényelem szúja régi 
erőinket. A kényelem a bűnők me
legágya, így sülyedtünk bele a bű
nők undok fertőjébe s lettünk »rút 
sybaritaváz-«zá. —

Van-e evangélikus 
alsó papság?

Az Evangélikusok Lapja folyó évi
6-ik számában dr. Krivoss Árpád, 
bizonnyal sokak gondolatvilágának 
megfelelően, kifejezésre jutatta, ami 
a világiaknak fáj. Igen helyes dolog 
ébresztgetni a szunnyadókat, mert 
valóban a- társadalmi, valamint az 
egyházi élet terén is sokan vannak 
a hivatalosak, de kevesen a válasz
tottak. Azonban meg vagyok arról 
győződve, hogy ez a cikk álmukból 
az álmodozókat felébreszteni, látá
suktól a látókat megfosztani nem 
fogja. Szívesen és élettapasztalataim
ból merített szeretetkészséggel fog
lalkoznék bővebben a cikkel, de itt 
csak az »alsó papság« jelentőségé
hez kívánok szőlani rövidesen.

A szabadságban azért, mellyel 
minket a Krisztus megszabadított, 
álljatok meg és ne kötelezzétek meg
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ismét magatokat szolgálatnak igájával. 
Mert ti szabadságra hivattatok, 
atyámfiai, csakhogy a szabadságot 
ne adjátok a testnek bűnre való al
kalmatosságul, hanem szeretetból 
egymásnak szolgáljatok. (Qal. 5, i. 
és 13. v.) Nálunk szó sem lehet rendi 
fokozatokról, csupán a szeretetszol
gálatok különböző minémüségéről, 
symbolikus irataink világosan fejtik 
ki a potestas ordinis et jurisdictionis 
fogalmát. Már pedig ahol hatalmi 
kérdést vetünk fel, ott rendi fokoza
tokat, ebből folyólag szolgálatot kell 
feltételeznünk. S hová vezet a szol
gálat ? Utalok a történelmi múltra; 
a szolgálat a törvény átkához veze
tett, a Krisztus pedig a törvény átkától 
váltott meg minket. Az Írásból vett 
idézetek hosszú sorát hozhatnám fel, 
de elég legyen csupán annak szellemét, 
evangéliomi anyaszentegyházunk múlt
ját felemlítenem s habár a történelem 
folyamán sok emberi tévedéssel, 
egyeseknek sokszor talán önakaratán 
kívül való szolgai felmagasztalásával 
találkozunk is, de sem az írás, sem 
a történelem nem ismer fő és alsó 
papságot, — ne is ismerjen sóhaj 

Algöver Andor.

Titkos bűnök.
Ha valaki kajánul rágalmazza 

felebarátját, ha ellopja pénztárcáját, 
ha agyonlövi vagy megmérgezi, ha 
részeges, ha kártyás -  akkor a 
világ szemében nagy bűnös. És a 
társadalom Ítéletét senki sem kifo
gásolja. De mit szóljunk azokról a 
bűnökről, amelyek Isten ellen követ- 
tetnek el, mint például vallási közöny, 
a vasárnap megszentségtelenítése, 
Isten nevének hiábavétele és károm
lása ? Ki tekinti ezeket a legsötétebb 
bűnöknek? Ezekben valaki naponta 
vétkezhetik — káromkodhatik, ameny- 
nyi jól esik neki, lehet kapzsi és 
telhetetlen, a vasárnapokat a kocs
mában töltheti, nem olvassa a 
Bibliát, nem imádkozik, templomba 
talán soha be nem botlik, — így 
élhet és a világ mégis kitűnő, tisz
tességes polgárnak tarthatja. így 
fordították fel az emberek az erkölcsi 
jónak és rossznak mértékét. Az első 
helyre nem az Isten elleni bűnöket, 
hanem a társadalom elleni bűnökért 
jár ki a büntetés vagy gyalázat. Mi
lyen nehezen tanuljuk meg, hogy 
»Az Ur nem azt nézi, amit az ember, 
mert az ember azt nézi, ami a szeme 
előtt van, de az Úr azt nézi, ami a 
szívben van.«

Gyülekezeti áruházak.*)
A háború és az utána következett 

megpróbáltatás nehéz helyzetbe so
dorta a gyülekezeteket. A kiadások 
folyton emelkednek, a bevételeket 
nehéz szaporítani. Az innen-onnati 
kapott segélyekkel gyökeres orvoslást 
elérni nem lehet. Pedig ezek az álla
potok nem egyhamar fognak vál
tozni. Miből tudna ma pl. egy sze- 
gény gyülekezet templomot, vagy 
csak templom-tetőt is építeni ? Sokat 
gondolkoztam ezen a dolgon. Itt va
lami állandó bevételi forrásra van 
szükség, amely biztosítaná a gyüle
kezetek jövőjét.

A legtöbb helyen nagy arányú 
építkezés indul meg szerte az or
szágban, ezért olyan helyen, ahol a 
szükséges anyagok megvannak, he
lyén való volna pl. gyülekezeti tég
lagyár, vagy cementipari gyár fel
állítása. Egy olyan cementipari gép, 
mellyel hornyolt tetőcserepet, cement
téglát és cement-flasztert lehet elő
állítani, minden hozzávaló felszere
léssel együtt körülbelül 140,000 
koronába kerül. A mai időben egy 
év alatt kifizeti magát.

Ha a gyülekezetnek megfelelő 
helyisége, vagy erre alkalmas embere 
van, igen kifizeti**magát az építési 
anyagok elárusításá^al való foglal
kozás is. Az elárusítónak 1—2 %-os 
forgalmi jutalékot lehet biztosítani.

Ott. ahol fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nincsenek, igen jó volna 
ilyeneknek a gyülekezetek részére 
való felállítása, szervezése is. Hogy 
ez milyen bevételi forrást biztosítana 
a gyülekezetnek, arra csak a tési 
fogyasztási szövetkezetei említem fel 
(ez persze nem gyülekezeti, hanem 
községi), mely 70,000 korona alap
tőkével kezdte működését ezelőtt egy 
évvel s ma már 400,000 (négyszáz- 
ezer) koronán felüli vagyona van ; 
tehát könnyen kifizetné egy gyüle
kezet összes egyházi és iskolai szük
ségleteit. _ ‘ i

Mivel községünkben már van 
fogyasztási és értékesítő szövetkezet, 
azért nálunk gyülekezeti ruhaáruház 
volt indokolt, mely amerikai híveink 
körében eszközölt gyűjtés útján már 
meg is indult. Az áruházzal nemcsak 
gyülekezetünket akarjuk fenntartani, 
hanem azt is elérjük, hogy — mivel 
mindent közvetlenül a gyárakból, 
vagy azok lerakataiból szerzünk be, 
lényegesen olcsóbban tudunk mindent 
adni, mint más áruházak. Mint érde-

*) Hozzászólásokat szívesen fogadunk.

kességet említem fel, hogy a helybeli 
uradalom vezetője Budapestre ment 

^Szöveteket bevásárolni az uradalom 
alkalmazottai részére, de csalódva 
látta, hogy ott minden drágább, 
mint áruházunkban s összes szük
ségletét nálunk fedezte. Nálunk pél
dául egy >ördögbőr< nadrág jó bar- 
chettel bélelve teljesen készen 800 
koronába, a legnagyobb termetre 
1020 koronába kerül. Máshol béle
letlenül se kapható e’nnyiért. Egyik 
gyülekezeti tagunk, akinek ilyen 
anyagból való ruhája van, mondja, 
hogy legalább húsz esztendeje viseli 
azt, de még mindig nem tudta el
szaggatni.

Különben áruházunk nemcsak 
mindenféle bel- és külföldi gyapjú, 
félgyapju és pamut-szöveteket tart, 
hanem mindenféle ruházati cikket is 
(siffon, festő, kanavász, kalap, láb
beli, harisnya, cérna) szándékozunk 
állandóan tartani.

Szövetkezeteknek nagybani bevá
sárlás esetén külön árengedményt 
adunk s ha anyagilag megerősödünk, 
szándékunkban all minden évben 
egy-egy szegény gyülekezetei felse
gíteni. Az áruház jövedelméből árva
házat, szegényházat, ovodát lehetne 
később felállítani, továbbá minden 
elaggott gyülekezeti tag számára 
aggkori nyugdíjat, 'betegségi segélyt, 
stb. biztosítani.

Már most az a kérdés: ha vala
melyik gyülekezet elhatározza magát 
egyik, vagy másik tervnek a megva
lósítására, honnan, miből vegye a 
szükséges tőkét? Álljanak össze a 
gyülekezet tagjai, adjanak a felállí
tandó áruháznak kölcsön 50 — 100— 
1000 koronát — ki mennyit tud. 
Vagy jegyezzen minden gyülekezeti 
tag anyagi erejéhez mérten részvé
nyeket, a gyülekezet pedig tartsa 
fenn magának azt a jogot, hogy 
amikor anyagilag megerősödik, joga 
lesz a részvényeket a tagoktól meg
venni.

Az áruház vezetését lehetőleg 
olyan egyén vegye a kezébe, aki már 
vezetett fogyasztási szövetkezetei, 
mert ne felejtsük el, hogy minden 
siker a vezetéstől függ.

Nagy nehézséget, okoz legtöbb 
helyen a helyiség megszerzése. Ná
lunk ezt úgy sikerült megoldani, 
hogy az elárúsításra helybeli férfi
szabónkat kértem fel, akinek lakásán 
van az áruraktár, aki a megrendelt 
ruhákat meg is varrja (egy nadrágot 
.pl. 70 koronát) s akinek felesége, 
mint tanult női szabó, a női ruhákat, 
kabátokat, stb. fogja készíteni.
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Ezekben akartam röviden vázolni: 
hogyan lehetne a gyülekezeteket 
anyagilag Megerősíteni. Lesznek majd 
akik azt mondják, hogy a gyüleke
zeteknek nem ez .a hivatása. Nem 
kell rájuk hallgatni! Itt tenni kell!

Tés (Veszprém m.)
Görög Ernő.

Tatasz jöttén.
Tél elmúltán, Tavasz jöttén 
Visszatér a fecskemadár,
Fű kizöldül, rügy kifakad,
Felvidul az egész határ.

Enged a föld fagyos kérge,
A természet újraéled . .  .
Csak te maradsz gúzsbakötve?
Szegény H a z á m !  mi lesz véled?!

Kárpátoktól Adriáig 
Magyar volt itt ezer éve,
Ezért harcolt, ezért küzdött,
Ezért omlott hősi vére.

M o st megtörve, megcsonkítva,
Kincseid más bitorolja,
Vérrel szentelt szép földedet 
Ellenséges láb tiporja.

Bácska, Bánát szép rónáján 
M á sk o r  magyar búza termett,
Erdély kincses bányáiból 
Arany, ezüst, magyaré lett.

Kárpát alján, Tátra völgyén,
M o st idegen uralkodik,
Adria szép tengerpartján 
Sok jó magyar szomorkodik . . .

A kis madár, ha visszatér,
Pusztult fészkét építgeti,
És nem csügged, ha munkáját 
Vész vagy vihar fenyegeti.

Gyenge madár, lám, mily bátor!

8sak m i volnánk — jó testvérek — 
seinket megtagadva,

Gyáva, csüggedt, lomha népek ?!

Tűrhetnénk azt, hogy mi lennénk 
Hazánkban a megtűrt vendég ?! . . .
— Lesz még ünnep, lesz még tavasz: 
A magyarnak megvirrad m ég!

Kincses Erdély, szép Dunántúl,
Selmec. Pozsony, Pécs és Arad:
— Cseh, román, szerb bármit akar, — 
Továbbra is magyar marad!

Tamássy Géza.

A betlehemi gyermek.
— A Krisztus-legendákból. —

Lagerlöf Z után: Kiss Samu. 9

Sohasem érezte a katona így do
bogni a szívót, mint ebben a pilla
natban. Éppen az a három menekült 
volt, akiket annyi idő óta üldözött. 
Rögtön ftlismerte őket. S most itt

feküsznek előtte teljesen a hatalmában, 
képtelenül arra, hogy védhessék ma
gukat. Kardja csörömpölve szökött 
ki hüvelyéből s a szendergő gyermek 
fölé hajolt.

óvatosan illesztette a kardot annak, 
szívére s pontosan célzott, hogy 
egyetlen döféssel végezhessen vele.

Közben egy pillanatra megállapo
dott, hogy a gyermek arcába nézzen. 
Most, hogy biztos volt a győzelme 
felől, borzalmas gyönyöre telt áldo
zatának a megfigyelésében.

Mikor látta a gyermeket, még na
gyobb lett az öröme; mert arra a 
kis fiúcskára ismert benne, akit a 
kapu előtt a mezőn a méhekkel és 
liliomokkal játszani látott.

— Persze, persze, — gondolta, 
hiszen ezt régen tudhattam volna. 
Ezért gyűlöltem mindig ezt a gyer
meket. ö  a megígért békefejedelem.

Lejebb eresztette a kardját s köz
ben arra gondolt:

— Ha ennek a gyermeknek fejét 
Heródes elé teszem, bizonyára kine- 
nevez testőrségének a parancsnokává.

Mialatt kardjának a hegyét mindig 
közelebb tolta az alvóhoz, boldog 
örömmel mondogatta magában:

— Ezúttal ugyan nem menekül 
meg előlem!

A katona egyik kezében még min
dig n liliomot tartogatta, melyet a 
barlang bejáratánál szakított s míg 
így gondolkodott, méh repült fel 
belőle, mely a virág kelyhében rej
tőzködött s néhányszor zümmögve 
körülröpködte a fejét.

A katona összehúzta magát. Rá
emlékezett, hogy mint segített ez a 
fiúcska egyszer a méheken s eszébe 
jutott az is, hogy viszont egy méh 
volt segítségére a gyermeknek, hogy 
Heródes ünnepéről elmenekülhetett.

Ez a gondolat csodálkozással 
töltötte el. Csendesen tartotta a fegy
vert s állva maradt, úgy fülelt a 
méh re.

Most már nem hallotta többé a 
kis állatka zümmögését. De míg így 
csendesen állt, erős, édes illatot ér
zett, mely a kezében tartott liliomból 
áradt ki.

Azokra a liliomokra kellett gon
dolnia, melyeken a kis gyermek se
gített s eszébe jutott az is, hogy 
viszont egy csokor liliom volt, mely 
a gyermeket tekintete elől elrejtette 
és segítségére volt, hogy a várkapun 
át elmenekülhessen.

Egyre elgondolkodóbb lett s a 
kardot visszavonta maga mellé.

— A méhek és liliomok viszonoz
ták jóságát, — suttogta magában.

Eszébe jutott aztán, hogy a kis 
gyermek egyszer ővele is jót tett s 
erre a gondolatra égő pír szökött 
az arcába.

— Egy római légionárius feled
kezhetnék meg a nyert szolgálat 
viszonzásáról ? — suttogta.

Rövid harcot vivott Önmagával. 
Heródesre gondolt és ama régi vá
gyára, hogy az ifjú békefejedelmet 
elpusztítsa.

— Nem tudom ezt a gyermeket 
megölni, aki az életemet mentette 
meg, — mondotta végül.

Lehajolt, kardját a gyermek mellé 
tette, hogy a menekültek a felébre
déskor lássák, micsoda veszedelemből 
szabadultak meg.

Ekkor vette észre, hogy a gyermek 
ébren van. Amint ott feküdt, reá 
nézett szép szemeivel, melyek csil
laghoz hasonlóan ragyogtak.

És a katona meghajtotta térdét a • 
gyermek előtt.

— Uram, te vagy a hatalmas, — 
mondta. Te vagy az erős győző. Te 
vagy az, kit az Istenek szeretnek. Te 
vagy, aki rátaposhatsz a kígyókra 
és skorpiókra.

Megcsókolta a gyermek lábát, 
aztán kiment a barlangból, miközben 
a kis fiúcska csodálkozó nagy gyer
mekszemekkel nézett utána. (Vége.)

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A nagyhét szenvedései.
Márc. 7. Lukács 22.47 —48. Judás a 

szeretet jelét az árulás jelévé teszi. Hogyan 
fájhatott Jézusnak Judás csókja s édeskés 
beszédje! (Márk 1 4 .4&). Ha ajkam imá
dattal csókolja kezét s szájam áradozza 
a szeretetet felé, de a szívem ellentéte* 
érzelmekkel van tele, az ép úgy fáj neki, 
mint a Judás hamis csókja.

Márc. 8 Lukács 2 2 . 49—w. Jézus nem 
hagyja jóvá az erőszakos keresztyénséget, 
a konkolyt kitépni akaró szolgák túlbuz- 
galmát. A keresztyénség hivatása nem 
sebek ütése hanem sebek gyógyítása, 
módszere pedig nem az erőszakon, hanem 
a türelmen épül fel.

Márc. 9 Máté 26. m. Jézusnak fáj a 
támadás alattomossága. Éjjel, bujkálva 
fogják el, pedig mindennap közöttük volt. 
Jézus nyílt, egyenes, becsületes úton jár, 
a homályos utat, ravaszságot nem szereti. 
Tőlünk is ezt követeli.

Márc. 10. Márk 14.60—62. Együtt süt
kérezni Jézussal a dicsőségben, azonnal 
cserbenhagyni, mihelyt veszedelembe ke
rül, ez aljasság. Nem szabad cserben 
hagynom Jézust, amikor valamelyik léleknél 
veszedelemben forog.
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Márc. 11. János 1 8 .12—24. Abban a 
dühtől tajtékzó hazugságtengerben s a 
benne ingadozó nádszáljellemek között 
olyan Jézus, mint az igazság kősziklája. A 
keresztyén az igazság hőse kell, hogy le
gyen még akkor is, amikor az veszede
lemmel jár.

Márc" 12. Lukács 22.63—es. Jézusnak 
minden leköpésnél s arculcsapásnál jobban 
fájhatott az, hogy az ö isteni mindentudó- 
ságából tréfát űznek. A keresztyénség sok
kal életbevágóbb s komolyabb dolog, 
semhogy abból tréfát űzni szabadjon.

Márc. 13. Lukács 2 2 .54—55. Hitetlenek
hez csak missziói célzattal szabad köze
lednem, vagyis úgy, mint Jézus Krisztus 
megtérésre hivő követe. Ha leülök velők 
melegitkezni, elbukom.

HETI KRÓNIKA.
A politika e sem é n y e i. A politikai 

látóhatár nem mondható felhőtlennek. 
Az a végnélküli hosszú vita, amelyet 
a nemzetgyűlés a kormány program
járól folytat, félő, hogy ismét csak 
nem vezet jóra. A kormány program
járól szóló vitában ezúttal is feltűnt 
Qieswein S. és Andrássy Gyula fel
szólalása. Az előbbi azt tartja, hogy 
nem elég a keresztény gondolat, ke
resztény tett is kell. Nagy tévedés, 
amikor a nemzeti eszmét a faji kér
déssel tévesztik össze. Kezet kell fogni 
a munkássággal. Andrássy Gyula 
önvallomása szerint a keresztény jel
szó nála két meggyőződésből ered. 
Az egyik az erkölcsök lesülyedése és 
megromlása. Egész erővel követelni 
kell a keresztény erkölcsöket. A má
sik, hogy a nem keresztény társada
lomnak nagyobbik része cserben
hagyta a nemzetet a kemény és ve
szedelmes percekben.

A nem zetközi s z o c iá lis ta  k on fe
ren cia . A nemzetközi szociálista kon
ferencia Lonquet elnökségével az el
múlt héten folyt le Bécsben. Adler a 
bécsi szociálisták vezére üdvözlő be
szédében többek között a következő
ket mondta:

Mi itt egyformán messze állunk 
Moszkva naiv türelmetlenségétől és 
a genfi II. internacionále szkeptikus 
hitetlenségétől. Moszkva ahhoz a régi 
cézári mondáshoz tartja magát: Di
vide et iropera 1 Mi ellenben Marx 
szellemében ehhez a mondáshoz tart
juk magunkat: Egyesüljünk, hogy
győzhessünk.

Z ichy Géza g r ó f  az am erikai m a
gyarokhoz. Zichy Géza gróf az Ame
rikai Magyar Népszava egyik számába 
cikket írt. Szózatot intéz a tengeren
túl lakó honfitársainkhoz és bizonyos, 
hogy meleg soraival megtalálja az

utat az amerikai magyarság szívéhez.
— »Legyetek a szó legnemesebb 

értelmében e szegény letört hazának 
hű fiai — úgymond — ne hallgas
satok megőrült álpróféták szavára, 
kik isteneteket és hazafiságtokat ha
mis pénzzel akarják megvásárolni, 
akik boldogságot Ígérnek és földi 
poklot teremtenek. Darabokra tépett 
országunkat gyűlölködő szomszédok 
töviskoszorúja környezi, nincsen szö
vetségesünk, nincsen barátunk, a kis- 
ántánt hurkot akar nyakunkra vetni, 
hogy mielőbb megfojthasson. Minden
kit, aki magyarnak vallja magát, az 
elrabolt Magyarországból kiűznek, s a 
kifosztott Magyarországba kergetnek. 
Ezrével érkeznek hozzánk a gonosz 
mostoha által kikergetett árvák koldus
rongyaikban.« Majd így fejezi be: 
»Segítsetek honfitársaitokon, gyűjtsé- 
tek össze centjeiteket a nyomorgók 
számára. Az a kenyér, amit magyar 
ad, édesebb és táplálóbb lesz azok
nak a nyomorgóknak, kiknek minden 
üldöztetés alatt a Haza fogalma szent
ség maradt.«

A korm ányzó szem leú tja . A  kor
mányzó a kisbéri és bábolnai állami 
ménes telepeken szemlét tartott. Nagy
atádi Szabó István földmivelésügyi 
miniszter mint házigazda látta ven
dégül a kormányzót és kíséretét.

A kormányzó Kisbérről Dorogra 
ment, hogy megtekintse a szénbányát, 
ahol bányászruhát öltött, majd meg
indult a két és fél kilométeres alag- 
úton át a bánya lejáratához. Itt le
szállt a száz méter mélységben levő 
tárnába, ahol megtekintette a munka
helyeket és minden iránt kimerítően 
érdeklődött. Mintegy egyórai lentar
tózkodás után ismét az irodahelyi
ségbe ment, ahol Schmidt Sándor 
bányaigazgató az egybesereglett mun
kásság élén és nevében beszédet inté
zett a kormányzóhoz, aki válaszában 
a többi közt ezt mondta:

— Elismerésemet fejezem ki mind
nyájuknak, akik itt, ebben a fontos 
termelőmunkában odaadással és ha
zafias lelkesedéssel közreműködnek. 
A haza újjáépítésének Önök alapvető 
munkásai. Minél szorgalmasabban 
dolgoznak, annál nagyobb a termelés, 
annál több gyárat lehet üzembe he
lyezni, ezáltal annál több munkanél
küli munkatársuk fog keresethez jutni 
és annál hamarább fog hazánk föl
virágozni. Tudom és köszönettel meg
állapítom, hogy a magyar szénbánya
munkások Európában a produkcióban 
vezetnek. De azért lehet a termelést 
még fokozni.

T isz a  István, a  fér fi. Tisza István 
emléke az egész országban él, em
lékének az egész nemzetben élnie 
kell. Ezt a gondolatot kívánja élesz
teni, terjeszteni, a Tisza-emlékbizott- 
ság, amely előadásait a Gellért-szálló 
hangversenytermében rendezi. Leg
utóbb Herczeg Ferenc olvasta fel 
Tisza Istvánról írt jellemző emléke
zését, melyből plasztikusan dombo
rodik ki Tisza izzó magyarsága, pá
ratlan férfiassága, energiá)|, fanatiz
musa, félelmet nem ismerése. Ebből 
a pompás történelmi tanulmányból 
valók: a Tisza István kristályos fér
fiasságát festő sorok :

Tisza István maga volt a férfias
ság. Weiningen Ottó bizonyára azt 
mondta volna róla: 100 százalék 
benne a férfiasság. Ez az abszolút 
férfiassága bizonyos érdekességet és 
fanyarságot adott a külső lényének, 
amely sok embernek fájt, sokat pedig 
felbőszített. Jellemző, hogy Pistának, 
Tisza Pistának csak olyanok nevezték, 
akik személyesen nem ismerték. A 
családja és a legbizalmasabb barátai 
körében mindig »István« volt.

Mélyen érző, mondhatnám : naivan 
érző ember volt, de a férfiasságával 
vele járt, hogy szégyelt érzelmes szín
ben feltűnni. A barátságot a szó kla- 
szikus értelmében fogta fel, de azért 
azokkal, akiket szeretett, állandóan 
valami évődő, csipkedő hangon be
szélt.

Csodálatos energia volt benne, 
oly energia, amelyhez foghatót em
berben sohasem láttam, de elképzelni 
sem tudtam. Az energiája szinte fé
lelmetessé tette, ha akadályok és ve
szedelmek rekesztették el az útat, a 
melyről ő meg volt győződve, hogy 
a nemzeti fejlődés-útja. Ilyenkor pró
fétai fanatizmus lobbant ki belőle, 
valami idegen, titokzatos erő, amely- 
lyel senki sem bírt, ő maga sem, 
amely fölötte és kívüle állott az élet
tani törvényeknek és a szokrateszi 
daimon-ra emlékeztette az embert.

Férfias és magyar vonás volt benne 
a nagy lelki tisztaság, amely olykor 
már prüderiaszámba is mehetett.

Szerette a veszedelmet. Nemcsak 
hogy nem félt, de határozottan ked
velte, olykor talán kereste is. Ott 
voltunk a képviselőházi ülésen, mi
dőn a zavarosfejü Kovács le akarta 
lőni az elnöki székből. Figyeltem Ti
szát és emlékszem minden mozdula
tára. Midőn a golyók elfütyültek a 
füle mellett, Tisza föltekintett a kar
zatra, ahol felesége tilt és a kezével 
egy kicsinylő mozdulatot tett. A moz
dulat azt jelentette: »Rosszul lőttI«
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Úgy halt meg, ahogyaa élt: férfi
hoz, magyarhoz, Tisza Istvánhoz 
méltóan.

E G Y H Á Z I É L E T .
u £ .................................................................
"  Böjti vallásos este. Zsúfolt temp

lomban tartotta a szombathelyi nő- 
egylet első böjti vallásos estéjét, me
lyen Kapi Béla püspök a »Bűnbánat 
a* ember és a nemzet életében« c. 
szabadelőadása mély hatású volt. 
Gyülekezeti ének és ima keretében 
Gyarmathy Ferenc szavalata és a 
Károlyi Sándorné, László Miklósné 
és dr. Enyedy Jenöné által Kirchner 
Elek orgona kíséretében három hang
ié, művészi szépséggel elénekelt XVI. 
ss. dallamu egyházi énekek tették 
raég mélyebbé a vallásos este gazdag 
hatását.

Tanítói állás megbecsülése, Néhai 
Varga Sándor buzgó gyülekezeti tag 
a gyórói leánygyülekezetnek 20u0 Q ö l 
szántót hagyott azon kikötéssel, hogy 
fenti földet a mindenkori tanító ha
szonélvezi, de azen haszonélvezet fi
zetésébe be nem számítható. Néhai 
alsó Kovács László a 2000 Q 0l szántó

g^Jzvegyi haszonélvezeti jogát MOO K- 
ert megváltotta, hogy a tanító annak 
haszonélvezetébe léphessen.

Tanári jubileum. A soproni evang. 
tanítóképző a testvériskolák képvise
lőivel egyetemben meleg ünneplésben 
részesítette a gyakorló iskola vezető 
érdemes tanárát, Bognár Károlyt, aki 
25 éves buzgó tanítói működésének 
jubileumát ülte.

A szakonyi ev. egyházközség febr. hó 
2-án tartotta rendes évi számadó közgyű
lését, mely alkalommal kitűnt, hogy bevé
tele: 61,964 48 K és kiadása is ennyi. 
L  ékony célokra gyűjtött: Hadifoglyok
hazaszállítására 3200 K, Nyug egyházker. 
lelkészek és tanítók vagy azok özvegyeinek 
és árváinak 234 K, Sántha Károly jubi
leumára 1534 20 K, Gyáminté/etre 32028 
K, Egyébb segélyezésekre 452 80 K, össze
sen : 5741*28 K. Alapítványainak összege 
lí'20 év végén 22,41556 K, Ez évi gya
rapodás 380 5 65 K, Az év folyamán ala
pítványokat tettek fenntartási alapra: Ba- 
ráth István és neje Tóth Juli 300 K, Baráth 
Ferenc és Skriba Gizi 200 K, Boros József 
és neje Bögöthy Irén 200 K, Orbán

^ Qyörgyné Pauer Erzsébet Vis 100 K, Né- 
7t'.cth Lajos és Horváth Karolin 120, Gnál 

Sándor és Büki Rózái ia 600 K, Harang- 
alapra : Ha«za Kálmán és Boros Irén 200 
K, Boros Istvánná Boros Zsuzsánna 400 K, 
Tóth János Sárvár 100 K, Szabó István 
250 K, Németh Sándor és Hasza Irén 100 
K, özv. Bögöthy Lajosné és fia István 200 
IC Az 1920 évi konfirmálták a konfirmán- 
das alapra: 530 K.

A valláserkölcsi viszonyokról "aló 
megemlékezés Kapcsán elnöklő lelkész 
kiemelte, hogy a gyülekezetben éei szép

szokás az, hogy a születések, esketések, 
konfirmálások és halálozások eseteit min
dig megörökítik a hívek valamely a gyü
lekezet anyagi jólétét emelő adományok 
vagy alapítványokkal.

Elhatározta egyhangú határozattal, hogy 
a gabonakivetésnél a literekről kilóra való 
számítást veszi alapul, valamint az eddigi 
2*40 K házadót 20 koronára emelte fel.

A debreceni református nagytem
plom ujramegnyitásának ünnepe már
cius 9-én, délelőtt lesz. Az ünnepre 
meghívták a magyarországi reformá
tus presbitériumokat, a református 
és ág. hitv. evangélikus egyházkerü
letek egy vagy két képviselőjét; a 
kormányt és a nemzetgyűlést.

Sántha-emlókünnepet tartottak feb
ruár 20-án Kölesden a kővetkező mű
sorral : I. Gyülekezeti közének 2. 
Oitári imádság. 3. Régi dal, Sántha 
Károlytól, szavalta Zámbó Ilonka. 4. 
Téged keres imádságom, karének. 
Énekelte a gyülekezeti férfikar Weil 
János tanító vezetés^mellett. 5. Sántha 
Károly mint költő, írta és előadta 
Koritsánszky Ottó felügyelő. 6. Ezrek 
ajkán egy szívvel. Karének. Énekelte 
a gyülekezeti férfikar Weil János ta
nító vezetésével. 7. Sántha Károly az 
evangélikus énekköltő. Szabad előadás. 
Tartotta Fábián Imre lelkész. 8. Édes
anyánk, Sántha Károlytól. Szavalta 
Becker Katóka. 9. Oitári ima. 10. 
Gyülekezeti közének.

A barlah ida i ev. nőegylet febr. 2-án 
műkedvelő előadást rendezett. Az előadás 
2892 K tiszta jövedelmet hozott a gyüle
kezetnek az iskolaépület javítása céljára.

A „Harangszó“-órt. A szakonyi 
gyülekezet — amellett, hogy tagjai 
közül a legtöbben járatják a Harang- 
$zót —  a »Harangszó« anyagi hely
zetének javítása céljából egy március 
15-én tartandó műkedvelői előadás 
jövedelmét a Harangszónak ajánlja fel.

A magyar evangéliumi keresztyén 
Missziói Szövetség Budapesten feb
ruár hó 18-án tartotta évi közgyűlé
sét a Skót Misszió termében. Flei
scher Gyula a szövetség titkára reá
mutatott a helyzet nehézségeire, 
mellyel a magyar protestáns kül- 
misssió ügyének meg kell küzdenie. 
Hivatkozott a múlt év március havá
ban tartott külmissziói konferenciára, 
amely impozáns nagygyűléseivel, mun
kájával és lelkesedésével a főváros
ban minden eddigi mértéket túlszár
nyalt. Befejezésfii a következőket 
mondotta:

A békeszerződés új helyzet elé 
állította^ a magyar keresztyéneket. A 
magyar keresztyén külmisszióra új 
feladatok várnak, új célok tárultak 
fel, új kötelességek támadtak. Mély
ségesebb és erőteljesebb keresztyén

7f.

életet kell élnünk és a keresztyén
magyar kultúrának fel kell venni a 
versenyt a nagy keresztyén misszión 
álló kultúrákkal, hogy ismét nagy le
hessen a magyar. Értékesekké kell 
válnunk a nyugati keresztyén kultúra 
részére, hogy meg tudjunk élni. Kul
túrát kell sugárostatnunk dél és kelet 

, felé. M agyar nemzeti kiilmissziót kell 
folytatnunk.

Dr. Csia Sándor előterjesztette 
pénztári jelentését a szövetség mint
egy 7000 K rendes bevételéről és a 
konferenciának mintegy 16,000 kor. 
bevételéről a felmentvényt megadták.

Azután tisztikart választottak. U] 
elnök lett dr. Kocogh András tanár, 
alelnök ifj. Victor János lelkéss és 
titkár a távozó dr. Fleischer Gyula 
helyébe, akinek köszönetét szavaztak 
dr. Rényi György orvos. A közgyűlés 
imával és énekkel ért véget.

Nagygeresd. Harangalapra adakoztak: 
Bókkon Lajos és felesége 100, Németh Já
nos és felesége, Horváth István és felesége 
200—200, Németh György és feleség« 30# 
koronát. Templomalapra Hetyéssy Antalié 
Mesterházáról 2000 koronát.

A gérczei ev. gyülekezet január 30-ia 
Luther-Szövetségi ünnepélyt tartott a kö
vetkező műsorral: Ima. Imádandó Isten. 
Énekelte az ifj. egylet vegyeskara. Mód 
Aladár lelkész: Isten lelkének ápolása. 
Közének. Arany J.: Ráchel siralma. Szavalta 
Bolla Jolánka. Gyászol ég, föld. Énekelte v 
az ifj. egylet vegyeskara. Szabó S.: Van 
nekem egy imakönyvem. Szavalta Kutassy 
Bözsike. Patyi Sándor: Atheizmus. Felol
vasta Varjú Bözsike. Szabó Sámuel: Mi 
voltál te, Luther Márton? Szavalta Somo
gyi Endre. Szabó Sámuel lelkész: Hogyan 
neveljünk vallásos ,gyermekeket? Magyar 
gályarabok éneke. Énekelte az ifi. egylet 
vegyeskara. Szabó S.: Szenvedő imája. 
Szavalta Patyi Sándor tanító. Ima. Közénik. 
Offertórium 286 korona volt.

A pápai ev. egyház múltjából. A
»Pápai Hirlap«-ban Pápa város tör
ténelmi naptárában Kis Ernő pápai 
tanár az ev. egyházra vonatkozó kő-# 
vetkező adatokat közli: 1714. február 
15-én a pápai ev. egyházat nehéz 
megpróbáltatás érte. Gróf Esterházy 
Ferenc a főszolgabírót, majd saját 
hajdúit és zsoldos katonáit küldte at 
ev. papiakra a kulcsok átvétele és a 
lelkésznek a lakásból klparancsolása 
végett. Azonban a lelkész: Tóth-Sip- 
kovics és a i egyház elöljárói: Hó- 
gyészi András, íh iringer János és 
Rádl Sámuel tiltakoztak as ellen, 
mert ágymond a ház az evangéliku
sok igaz jószága, pénzen vett örökös 
birtokuk. De a katonák bizony be
törték az épület ajtaját, a lelkészt és 
tanítót kiparancsolták, még a lelkész 
könyveit is elprédálták. Az anyakönyv 
is egy pápai róm. kath. polgár ke
zéhez jutott, aki azután szives volt
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) csávázd* (pácolás) módját ismertetem 
1 meg.

Csávázási oldatok készítésére a 
1 legalkalmasabbak a következő szerek *
! 1. formaldehyd, 2. rézgálic, 3. uspu- 
í lun, 4. klóról.

A formaldehyd, formalin, formól 
■Ét'ven is ismeretes. 3 0 —40 %  vizes 
o ldatban  kerül a kereskedésbe. Ha- 
t misítják, a miért is tanácsos haszná- 
i lat előtt megvizsgáltatni. Az oldatot 
I úgy készítjük, hogy 1 kg. formalde- 
I hydet 300 liter vízben feloldunk il- 
I letve abba belekeverjük. Kevesebb 
r vizet ne használjunk, mert akkor a 
i mag csirázó képessége sokat szenved 
f. sőt teljesen meg is semmisülhet. — 
i Előnye ennek ez oldatnak, hogy az 
lígy csávázott mag nem mérges, táp- 
Élálkozási célokra bátran felhasznál- 
iható. Nehezen szerezhető be most. 
4Piaci ára kg.-ként 70— 250 kor.

A rézgálic kisebb gazdaságokban 
na leggyakrabban használt szer. I kg. 
holdunk fel belőle 100 liter vízben 
ivászonzacskában ide-oda lóbál va 
wagy a víz fölé akasztva szabad moz
gással. Biztos ellenszere az üszög- 
mek. Kedvezményes ára kg.-ként 
£30 kor., piaci ára 40 korona.
IJFolyt. köv ) Egy öreg gazda.
m ------------- -------------- — ... -

'M a  Károly juMleumi tiszteletdíja.
III.

Beled 560, Kemeneshőgyész 188, 
HCáld 70, Iharosberény 244, Duna- 
i:öldvári nőegylet 100, Nemeskér 808, 
Soproni ev. ifjúsági olvasó-egylet 275, 
Kapolcs 234, Alsónána 50, Nagyba- 
kjátfalu —Ménfő 804 59, Király G i
zella Kisfalud 50, Tét 454, Miskolc 
160, Salgótarján 500, Kis János Gyé

kényes 50, Kemenesmagasi 400, 
Sopron 500, Szekszárd 150, Németh 
□yula és felesége Szekszárd 50, 
Nagyvázsony 266, Sand 550, Ifjúsági 
•is leányegyesület Répcelak 200, Pel- 
>véc - Tényőfalu 399, Szarvaskend 
} 62 48, Kölesvidéki lelkészi Kör 290, 
Hagyszokoly 252, Terestyénjákfa 150, 
Arnót 160, Nemespátró 45, özv. Csery 
Jálmánné Dombóvár 50, Ebenspan- 

;Sándor ókörtvélyes 50, K'sgeresd 
r8 20, »harangszó* 500, Szentgott- 

>árd (Kirnbauer Lajos 500) 1200 
'oronát.

Az elszámolást a »Harangszó« 
.ígközelebbi számában rövid cikk 
sereiében hozzuk.

iM o z z tm i a Harangszó terjesztésére!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
H. I .  Pilis. 1920-ra rendben. — S. A. Sseryénj. 

Fáradságát előre is hálásan köszönjük. — 8. 8. Ri
gáéit. 1921-re nem fizetett elő. — W. Üy. S.epetnek. 
Rendben. Nem lesz semmi baj. — K. 6 . RUfalud. 
Hálás köszönet S. P. M . elme: Budapest, I I .  kér., 
Batthányi tár 3,11. — 8a. Oy. Budapest. Levél leg
közelebb. Ssív. üdv. — H. k . Sagyköcak. Talán hir
detni kellene. — A. £ . Zalasieatgrót. Ninca. M. I.  
Biemesssalók. Fél évre rendben vannak. — S». S. Táth. 
Sajnos, nem szolgálhatunk velük.

Hirdetések.
Ki tud róla?

Jugovics Lajos a 83-ik gy. «. 8. 
tábori századának közlegénye a fron
ton át lett helyezve a 95-höz 1916. 
szeptember 1-én. Orosz fronton, Bub
nov községnél eltűnt, állítólag orosz 
fogságba került. Aki biztosat tud róla, 
szíveskedjék értesíteni szüleit: Jugo
vics Qyörgy Nagysimonyi, (Vas m.)

Legszebb konfirmációi ajándék a 
P a u l i  k-féle

Konfirmációi emlékkönyv,
ára kötve 80 korona.

Egy evangélikus család házából 
sem hiányozhat a

Luther jelleme,
Ára fűzve 25 korona.

Minden protestáns embernek nél
külözhetetlen köayv a

Protestáns esték,
ára főzve 50 korona.

Mindezek, valamint ima- és éne
keskönyvek levelezőlapon vagy a pénz 
előzetes beküldésével postautalványon 
megrendelhetők a i—2

L u t h e r - T á r s a s á g *
könyvkereskedésében

Budapest, Vili., Szentkirályi u. 51/a.

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz!

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lességé!

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk!

Lelkészek és ta n ító k
figyelmébe ajánljuk a következő 
konfirmációi könyveket:

1. Magyar nyelven: Blázy La
jos, Geduly Lajos, Mayer Pál, dr. 
Raffay Sándor, Rutkay Sándor;

2. Német nyelven: Belohorszky 
Gábor és Ruttkay Sándor;

3. Tóth nyelven: Ruttkay Sán
dor könyveit.

Egyúttal szíves figyelmükbe 
ajánljuk új művészi, színes konfir
mációi emléklapjainkat, amelyek 
magyar, német és tót szöveggel 
már most megrendelhetők a

Luther-Társaság
könyvkereskedésében

Budapest, Vili. kerület, Szent- 
királyi u. 51/a.

2 - 2

Léhner György
ácsm ester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

EGriiHt Jánosi
vas- és rézbútor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

harmonium, jó karban lévő, Schied- 
mayer-fóle, 9 regiszteres (Stuttgarti 
gyártmány) eladó. Cim a kiadóban.

Csite Károly qjabbkőQjvei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . . 14 K
Díszpéldány ára . . 22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . ' .  . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . 10 K

Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szivekben. Legendák, me

sék. Á r a ...............................S K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.
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debreceni ref. hitoktató lelkész: Várás az 
Úrra hűséges munkával.

Április 5-én d e. 9 órakor bucsuössze- 
jövetel.

Hisszük, hogy a konferencia munkáját 
Isten kegyelme gazdagon megáldotta és a 
résztvevők közül sokan vittek áldást ma
gukkal, hogy azt abban a körben, amely
ben élnek, meg is mutassák és tovább 
plántálják.

Tárnokré ti március 6-án tartott köz
gyűlésén elhatározta, hogy egyik elrekvi- 
rált harangja helyett a hívek önkéntes ado
mányából egy 360 kgr. súlyú harangot 
szerez be s Seltenhofer cégnek feltételesen 
adott szerződését, melyben ilyen súlyú 
harangnak 107,280 K-ért szállítását vállalja, 
elfogadta. Lelki örö.nmel hozzák a hívek 
adományaikat s minden család anyagi 
körülményeihez mérten már is hozzájárult 
s így csak 8 ezer kor. hiányzik még s 
együtt lesz az egész összeg. Az egyház
szeretetnek e szép megnyilatkozása fennen 
hirdeti, hogy az Úr Szentlelke nem szűnik 
meg munkálkodni a hívek gyülekezetében. 
A sok teherrel küzködő kis egyháznak 
példája követésre szól.

Március 13-án pedig tartotta 1920-ik 
évi számadó gyűlését. Bevétele volt: 86,442 
kor. 82 fill. Kiadása: 60,464 04 kor. Pénz
tármaradvány : 25,97878 kor. Bevételéből 
önkéntes adomány 8,429 99 kor. Alapítvá
nyainak s alaptőkéinek összege 23,40P50 
kor. Tiszta vagyona 119,639-50 K (békeért.)

A magyar külmisszió ugye, úgylátszik, 
újra fellendül. A „Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Missziói Szövetség- február 
18-án tartotta a skót misszió palotájának 
egyik termében újraszervezkedő közgyűlé
sét, melyet dr. Rényi György orvosnak a 
glasgowi missziói konferencia problémáiról 
tartott előadása vezetett be. Az új intéző 
bizottság mielőbb kiadja a „Hajnal“ című 
külmissziói folyóiratot, a fővárosban heti 
missziótanulmányozó órát, havonkint misz- 
sziói estélyeket tart, s a vidék jelentéke
nyebb gócpontjaiban is megakarja szervezni 
munkás csoportjait. A „H a jna lira  vonat
kozó megrendelések, valamint missziói 
adományok a Szövetség pénztárosához 
(Csia Sándor dr. orvos, IX. Angyal-u. 7/a.) 
küldendők.

Zalaegerszeg. Husvét vasárnapján d u. 
a zalaegerszegi evangélikus gyülekezet val
lásos ünnepélyt tartott templomában. Mű
soros egyházi zenedarabok előadása volt 
orgonán, hegedűn és szólóénekekkel. A 
lelkész két vallásos tartalmú költeményét 
olvasta fel. Az előadásban legnagyobb sze
repe az orgonajátéknak volt, amelyet Bekk 

) Aurél végzett. Az ünnepélyen más feleke- 
zetbeliek is nagy számmal voltak jelen s 
az előadás mindenkire mély és felemelő 
hatással volt.

A ruszti evang. egyházközség az összes 
tanítóknak, tanároknak s ezek özvegyeinek 
fejenként 5 kg. babot és 10 kg. burgonyát 
adományozott.

Veszprémi egyházmegye kartai körében 
a Dunántúli Luther-Szövetség a következő 
sorrendben tartotta és tartja szövetségi 
ünnepségeit: Március 6-án Somlószőllösön, 
március 13-án Nagyalásonyban, március 
20-án Dabronyban, március 28-án Zalagal- 
sán, április 10-én Ajkán, április 17-én Ker
tén. A szövetségi ünnepségeken Ihász M i
hály kertai lelkész, a Szövetség megbízottja 
tart előadásokat s az ünnepséget szavala
tok, ének- és zeneszámok egészítik ki.

A nagybábonyi gyülekezetnek — mint 
somogyi tudósítónk jelenti — lélekemelő

örömünnepe volt február hó 20-án abból 
az alkalomból, hogy majdnem egy évig 
tartó meghurcoltatás után lelkészét újból 
a templomi szószéken láthatta és hallgat
hatta ajakéról az Isten igéjének hirdetését. 
Ugyanis az Egyetemes törvényszék Bándy 
Miklós lelkészt a vádak alaptalansága kön- 
vetkeztében, lelkészi állásába a január 
26-án tartott ülésében teljes joggal vissza
helyezte. Annak idején sajnálattal jegyeztük 
fel nevezett lelkésznek állásától történt el
mozdítását, most örömmel adunk helyet 
annak leszögezésére, hogy nem volt kom
munista érzelmű. Kívánjuk, hogy további 
munkájában segítse a jó Isten kegyelme 
és gyülekezetének irányában mindig meg
nyilvánult ragaszkodó szeretete.

Ugyancsak közöljük, hogy e gyülekezet
ben a lelkész buzdítására a hivek gyám
intézet magasztos céljaira 530 koronát ad
tak, amely az előző éviekhez viszonyítva 
tízszeres javulást mutat.

Az edvei evang. nőegylet folyó évi 
február hó 27-én vallásos ünnepélyt ren
dezett. Az ünnepélyt közének és buzgó 
ima után Edvy Sándorné, a nőegylet elnök
nője, nyitotta meg. Edvy Linus „Tartsatok 
bűnbánatot“ és Edvy Lenke .Falumról“ 
című költeményeket szavalták nagy sikerrel. 
Edvy Jenőné a temetőről, annak gondos 
ápolásáról tartott sikeres felolvasást. Sztro- 
kay László és Németh Bálint „Rákóczi imá
ját“ énekelték. Ifj. Zongor Gáborné Nagy 
Vincének „Harangszó“ című költeményét 
szavalta mély érzéssel és nagy sikerrel, 
általénos tetszést aratva, Bödecs Irma 
„Imádkozzál“ című költeményt szavalta. 
Nagy Dénesné nagy hatást vállott ki „A 
nő mint a vallásosság ápolója a családban“ 
című felolvasásával. Molnár Gyula „Óh fő 
vérző sebekkel“ című költeményt szavalta. 
Végül az iskolásgyermekek énekkara és 
Rózsa Sándor lelkész úr buzgó imája után 
a „Himnusz“ éneklésével zárták be a lélek
emelő ünnepélyt. Közadakozásokból 911 
korona gyűlt össze, mit a nőegylet nemes 
célok támogatására fordít. — Adományok: 
Edvy Ferenc az edvei ev. gyülekezetnek 
új iskola épí ési céljára 750 koronát, Edvy 
Ferencné harangalapra szintén 750 koro
nát ajándékozott.

Rábczakapin Szalay Lajosné házasság- 
kötése alkalmával a nőegyletnek 100 kor.-át 
ajándékozott. Kovács Bálint és neje elhalt 
fiuk emlékére harangalapra 500, templom
alapra 300 koronát adományoztak.

CSRLÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Özv. nagy berzsenyi Berzsenyi 

Sándorné szül. pannfalvi Juhász Lenke mint 
hitvese, nagyberzsenyi Berzsenyi Gábriella, 
Piroska és Györgyike mint gyermekei, nagy
berzsenyi Berzsenyi Mária mint testvére, 
pannfalvi Juhász Kálmán min ipa, bocsári 
Svastits Emiiia mint napa, pannfalvi Juhász 
Béla huszáralezredes és leánya Márta mint 
sógora, illetve unokahuga úgy a maguk 
mint a kiterjedt rokonság nevében mély 
fájdalommal tudatják, hogy a szeretett férj, 
legjobb apa, testvér, vő és rokon nagy
berzsenyi Berzsenyi Sándor nagybirtokos, 
ügyvéd, ág. h. ev. egyházmegyei felügyelő, 
somogyvármegyei törvényhatósági bizottsági 
tag, marczali-i ált. takarékpénztár igazgató 
1921. március 24 én este 7 órakor életének 
69-ik, boldog házasságának 23-ik évében 
hosszú szenvedés után Niklán elhunyt. A

megboldogult földi maradványait 1921. márc. 
26-án délután 3 órakor helyezték el Niklán 
a csali sírboltban örök nyugalomra. Nikla, 
1921. március 24-én. Áldás és béke leng
jen drága porai felett.

H Í R E K .

A német császárné meghalt. Auguszta 
német császárné a doorni kastélyban el
halt. Valószínűleg Potsdamban temetik el.

Életveszélyben volt a király. IV. Ká
roly király Bruck an der Muhron át való 
utaztában a legkomolyabb életveszélyben 
forgott. Bruckban sok ezer főnyi kommu
nista tömege IV. Károlyt ki akarta szállítani 
a vonatból és kényszeríteni arra, hogy es
küdjön meg, hogy soha többé nem teszi 
lábát Ausztria földjére. Arra az esetre, ha 
IV. Károly ellenkezett volna, el voltak tökélve 
a helyszínen nyomban népítéletet rögtö
nözni.

Lehár ezredes a polgárháborúról.
A volt 83-as és 106 os tartalékos és aktiv 
tisztek bankett keretében ünnepelték az 
ezred egyik legnagyobb ütközetének, az 
1915. április 2-án lezajlott nagypénteki üt
közetnek évfordulóját. A banketten Lehár 
ezredes rövid beszédében arra utalt, hogy 
a háború folyamán sok borzasztó képet 
látott, de a legborzasztóbbat, a polgárhá
borút még nem látta. Kéri az Istent, hogy 
ettől mentse meg hazánkat.

Tizenhét birót kizártak a bírói és 
ügyészi testületből. A bírói és ügyészi 
egyesület befejezte az igazoló eljárást az 
egyesület tagjaival szemben. Az egyesület 
tizenhét birót zárt ki a kommunizmus ide
jén tanúsított magatartása miatt.

A Dunamelléki Református Egyház- 
kerület püspökválasztása. A Dunamelléki 
református egyházkerület közgyűlést tartott 
Darányi Ignác fögondnok elnöklésével. A 
közgyűlés Petri Elek halála folytán elren
delte a püspökválasztó közgyűlést. A püs
pöki székre a következők a je lö ltek: Ta
kács József ceglédi lelkész, Ravasz László 
kolozsvári tanár, Nagy Ferenc esperes és 
Kovács J. István teológiai tanár, nemzet
gyűlési képviselő.

Katholikus világkongresszus. A világ 
összes katholikusai a jövő évben Grazban 
világkongresszust tartanak.

Megdrágul a gyógyszer. A miniszter 
a szesz vagy cukor fölhasználásával elő
állított összes gyógyszerkészítményeknek 
új árát akkép állapítja meg, hogy azoknak 
az utóbbi árszabályban megszabott árához 
niég 30 százalék felár számítható.

A csehek három magyart halálra 
ítéltek. A kassai cseh hadosztálybiróság 
Schwartz Emil, Lukács Lajos és Galanta 
Mihály magyar lakósokat, akiket kémke
déssel vádoltak, kötél általi halálra ítélte.

Az ásványolajtermékek szabaddá 
tétele. A kormány elrendelte az ásvány- 
olajtermékek belföldi forgalmának szabaddá 
tételét.

Rövid hirek. A budapesti törvényszék 
megkezdte a Tisza-féle bűnügyben a tár
gyalást. — A görögöket megverték s foly
tatják visszavonulásukat. — A cseh elnök 
Massaryk nagy beteg. — Hondurasz, Sal
vador és Guatemala köztársaságok Ame
rikában egy állammá egyesültek.
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a já n l ja : saját szappangyárában 
gyártott elsöminöségü „H a ra n g “ 
szlnszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

A já n lja  to v á b b á : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
Új b o ra it a napi árakon;

tbenseci kristályszódát, sárga- 
vácznat é l email edényeket itb.

Sürgönyeim :

Általános Takarékpénztár.

Ttle fon : 2. »rám. 4

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 

a legolcsóbb napi áron príma fehér

kockacukrot
ötven kilogrammos ládákban cso

magolva ab magyar határ, továbbá 

príma raffinált galíciai

p e tr ó leu m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 

mennyiségben */*-es 4/ 4-es svéd

g y u f á t

valamint őrlött

k ő s ó t .
LIPP és LACKNER

kereskedelm i üzlete 

S Z C N T Q O T T H Á R D .  

SQriönycla: L a t k n s r ,  SzeDtQotüiird.

KÖRMEND.'

=  Legmagasabb kitüntetések. ==a
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- é« óraverö szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak,, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 17
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben kizárólag viszontel- 
árusitók részére
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, feketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

steyer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

LIPP és LA C K N ER  kereskedelmi üzlete
Szentgotthárd. Sürgönyeim: LACKNER.Telefonszám 10.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 10

Nyomatott Weliiach Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szantsotfhárdon.
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NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L ovA .zpaton  Ai a 
(V aaxprA m m agya), elött- 
za td s l d ijak , rak lam ác ló k  
a  HARANQ8ZÓ kladdh^va- 
la lé n a k  S z á n ig  o tth A rd ra  
(V usvA rm agya) kü ldendők

E lő fize tő it e lfo g ad  
rr. Inden  ev an g . le lk é .z  *• 

ta n ító .
M egje len ik  m ln d an  va.A r 

n a p .

r

E V A N G É L I K U S  . N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

8 x a rk a* z tl da a  k ladA sdrt 
f a la ld a :

C Z I P O T T  OÉZA  
s z e n t o o t t h Ar o

(V a.vA rm egye.)
A „ H a ra n g o z ó "  e lő f iz e tő .I  
ó ra  ag d az  d v ra i L u th ar- 
S z ő v e t .é g l ta g o k n a k  cím - 
axa lago*  k ü ld ia a a l 8 0  K, 
c s o p o r to t  k a id é n á l  8 0  K, 
a  nam  L uthar-S zO vataég l 
ta g o k n a k  o lm aza iag o s  kül- 
déaaa l 9 4  K, c s o p o r to t  kül- 

d é ssa l 8 8  K.
A „ H a r a n g a tó "  te r je .x -  
t é t é r t  be fo ly t jd o rn á n y o k - 
ból azérvA nyban lak é  bi
káinknak  Ingyanpéldánya 

k á t kUldOnk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö  V É T S É G *  H I V A T A L OS  L AP J A.

Káromkodás s egyéb 
magyar nevezetességek.

Irta: Fábián Imre.

Nincs bűn, amely annyira a mienk 
volna, naint a káromkodás, amely any- 
nyira vérünkké vált volna. Idegen, aki 
hozzánk jön s szép nyelvünket megta
nulni nem tudja is, szinte valamennyi 
megtanulja szörnyű káromkodásunkat 
Szomorú nevezetesség I Pedig édes 
és keserű viz nem fakadhat ugyan
abból a forrásból. Hálaadó imádság 
nem fakadhat azon az ajkon, amelyi
ken állandó vendég a káromkodás. 
Imádkozni nagyon kevesen tanultak 
meg idegenek nálunk, mert imádkozó 
lelket keveset láttak. Nagyon meg
fogadtuk itt az Úr szavát: ne imád
kozzatok az utcák szegletein, hogy 
az emberektől láttassatok I Míg károm
kodásban olyan sokan egyesülnek, 
addig könyörgésben mindig kevesen 
egyesülnek az Ür színe előtt. Pedig 
van-e még átokra szüksége e vérrel 
ázott földnek? Van-e nép, mely Isten 
mentő segedelmére jobban rászorult, 
mint a mienk? A borzasztó itt is az, 
hogy ma már népünk beszélni se 
igen tud anélkül, hogy rút káromko
dással ne fűszerezné szavait.
• A káromkodás mellett el nem hall

gathatjuk népünk büszkeségéi. Erő
forrás volt ez népünk számára a 
múltban, mikor büszkesége nem en
gedte, hogy nemtelent, lealázót csele
kedjék, de veszedelmessé vált, mikor 
büszkesége gőggé változott. Tanul
játok meg, hogy én szelíd és alázatos 
vagyok és találtok nyugalmat a ti 
leikeiteknek. Nem tanulta meg, hogy 
aki magát felmagasztalja, megaláz- 
tatik. Ezért aláztattunk, gyaláztattunk 
meg olyan nagyon az egész világ 
színe előtt. Ez a gőg választófalat 
emelt jobb módú és szegényebb közé,

a gyűlölet magvát vetette el ott, ahol 
a szeietet virágának kellene virulni. 
Népünk túlnyomó része egy és ugyan
azt a foglalkozást űzi, ugyanazt a 
kenyeret eszi, mégis nagyobbak az 
osztályellentétek, mint akármelyik más 
államban. A gőg falakat emel az em
berek közé, nem engedi látni, hogy 
mindnyájan egy atya gyermekei va
gyunk. A gőg falakat emel nemcsak 
az emberek közé, hanem az Ég felé 
is. Hogyan lássa meg Istent a gőggel 
megtelt ember? Hogyan ismerjen 
magánál nagyobb urat a gőgös Fáraó?! 
Hogyan boruljon az le alázattal Isten 
előtt, akinek büszkeség keményíti meg 
cyakát ? A költő erre azt mondja: 
Nézd a buzakalászt: büszkén eme- 
lődik az égnek, ha — üres; de ha 
telt, földre konyítja fejét. Talán azért 
tudja népünk olyan nehezen megta
lálni a szabadító, kegyS$?t$s Istent, 
mert büszkesége nem. enge^i ' hozzá 1

Egy szemtanútól JiallQXtáűi, hogy 
Németország egy nigyf'vár^sában 
több száz Istent kereső ifjútok Együtt 
egy értekezleten. Olyan^áldotl/szívet, 
lelket felemelő órát töltöttek együtt, 
hogy végül valamennyien térdre bo
rultak, hogy hálát adjanak Istennek 
a sok ajándékért. Csak egyetlenegy 
jelenlevőnek térde nem hajolt meg, 
egyetlenegy maradt szoborként állva: 
egy magyar ifjú 1 Nem látjuk-e Isten 
ostorcsapásai közepette népünk éle
tében ezt az ifjút? Még mindig nem 
tud megalázkodni Isten előtt, inkább 
gyalázkodik a világ előtt!

A magyar szalmaláng ismeretes 
szinte a világ előtt! Szép szóval 
szalmalángnak mondjuk, de közön
séges szóval nem más az, mint csú
nya állhatatlansdg! A veszekedésen, 
pártoskodáson kívül állhatatlan a né
pünk mindenben. István, Könyves 
Kálmán, Mátyás s az összes magyar 
reformátorok a tanúink, hogy jó kez
désben nem volt hiba nálunk. De

legjobb vezéreit is cserben hagyta, 
nem követte a magyar nép. Talán 
sehol a földön nem határoztak el 
nagy lelkesedés közben annyi szépet- 
jót, mint nálunk s talán sehol nincs 
a világon annyi megkezdett, de nem 
folytatott munka, mint itt! Jó szán
dékban nem volt hiány, de Luther 
szerint a pokolba vezető út is jó szán
dékkal van kikövezve! Itt van a mos
tani nagy keresztény-keresztyén fel
buzdulás 1 Tovább tart-e, mint ameny- 
nyi ideig a 900-as években elnyílott 
a magyar tulipán ?1

De ne folytassuk tovább a szo
morú Sort. Láttuk, hogy életünk fáját 
rágó szűkban, bűnökben nmek hiány. 
Sőt a titkos féreg foga egyre jobban 
rág. De ha a szomorú képek egész 
sorát tudjuk szemeink előtt felvonul
tatni, van egy kép előttünk, mely a 
többit feledteti; ha annyi pusztító k 
rombolja életünk fáját, van egy K, 
amely azt újból lombossá, virágzóvá, 
gyümölcsöt termővé teheti, ez a Krisz
tus! Ahol ő megjelenik, vége a pusz
tulásnak — kezdődik az élet. Ha mi 
nem tudjuk az őrlő férgeket pusztító 
munkájukban feltartóztatni, hozzá 
menjünk, ö  hordozta a mi betegsé
geinket, hogy az ó  sebeivel meg
gyógyuljunk.

Édes magyar népünk, ha tovább 
is kocsma, kártya, kéj, kényelem után 
futsz s csak káromkodni tudsz, örökre 
elveszel, de ha a Krisztus nyomában 
lépsz: megtartatol!

B u d d h a .
A buddizmus neve alatt ismert z 

a világ egyik legelterjedtebb vallásá
nak alapítója volt Buddha. Krisztus 
előtt 560 évvel született. Mint minden 
vallásalapító nevéhez, az övéhez is 
sok monda fűződik. A buddizmusról
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sokat írtak már. Én nem akarok róla 
írni. Csak annyit említek meg, hogy 
erkölcstana sokban hasonlít Jézusé
hoz. A szeretetet még az állatokra 
is kiterjeszti, tiltja azok megölését, 
természetesen kínzását is. A Buddha 
szó a szanszkrit nyelvben felvilágosí
tottat, fölébresztettet, ihlettel teljest 
jelent. Tehát nem adott név, mint 

k a keresztnév. Se nem örökölt 
nínt nálunk a családi név. Budd- 
iajdonképi neve Sziddharta volt. 

_.a nevet maga adta magának.
Vámbéry szerint a Buda név be

céző szó s a keleti törökségben gyer
meket, sót fiatal tevét is jelent. Mintha 
én többször hallottam volna, hogy a 
kis gyermeket édes anyja, miközben 
cirógatta, így szólította: te, kis bu
tám I

Ha Buddha tényleg szittya volt, 
amint ezt angol tudósok állítják, ak
kor a Buda szó, mint gyermekre vo
natkozó szó is kifejezi azt, amit a 
szanszkrit Buddha. (A szanszkrit nyelv 
a legrégibb nyelvek egyike s belőle 
sok szó ment át más nyelvekbe. Pél
dául a szláv csrna [fekete] a szansz- 
kritban kris n a ; a latin dies [nap] a 
szanszkritban divdsz; a latin mensis 
[hónap] a szanszkritban más.) Jézus 
a— , — — • %et állította köve-

atói elé. Egyszer 
éké a mennyeknek

lO.H.) Máskor 
így »zun; na meg nem tértek és 
olyanok nem lesztek, mint a kis gyer
mek, nem mehettek be Istennek or
szágába (Máté ev. 18. s.) -A gyermek,
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a még ártatlan gyermek lelki állapota 
fölvilágosult, mert semmiféle előítélet, 
vagy elfogultság nem homályosítja 
el. A gyermeki lélek a maga elfogu
latlanságában s őszinteségében valami 
szent dolog. Csak a rósz nevelés, a 
rósz példák s a bűn hatása alatt vá
lik az ember elfogulttá (ép a jóval 
szemben),-hazuggá, képmutatóvá, hi
tetlenné. Jézus lelki fenköltségében is 
a két fő jellemvonás az elfogulatlanság 
s az őszinteség, melyet még az élet
veszedelem se befolyásolhatott. Előtte 
nincs rejtély, homály, se kétség. Se 
beszédében, se tetteiben nincs habo
zás, határozatlanság. Ö mindig a 
gyermek, vagy mint ő mondja: a fiú, 
aki előtt nincs más tekintély, csak az 
atya. ö  is az átihletett, a megvilágo
sított s ép azért a világ világossága. 
És amint Buddha tanár hívei Buddha 
vargának (var-mak, törökül menni) 
Buddha útjának mondják, Jézus ön
magát mondja útnak.

Szittya volt-e Buddha ? Indiában 
született. Indiában a fehér hunok — 
angol tudósok szerint a magyarok 
elődei — ezer évig uralkodtak, sőt 
tovább, a Krisztus előtti 6-ik század
tól a Krisztus utáni 5-ik század vé
géig — s ez időt szittya századoknak 
nevezik. így Buddha lehetett szittya. 
Nepálban, Észak Indiában Tóth Jenő 
tőzsgyökeres magyar család neveket 
talált. Ilyenek: Szicsnau (Száchanyi) 
Andrási, Csáki, Vai, Almási, Telek, 
Szapári, Gillany, Károli, Barkót, Ze- 
mira (Szemere), Aka, Ari, Baki, Bardó, 
Bátori, Bokorcs, Bató, Buthi, Báli,
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Bakó, Bihari, Hoitsi, Jákó, Csicsó, 
Daruvári, Garai, Gál, Gida, Kuti, 
Mádi, Makai, Soós, Seréndi, Sebők, 
Tar, Vargha, Vasadi, Váradi, Várdai. 
Ezek az indiai rokonok a Himaláját 
Mangas hangnak, azaz magas hegy
nek nevezik.

Buddha egy másik nevet is adott 
magának, amelyet annak a Tibetben 
járt angol orvosnak könyvében talál
tam, akire a karácsony szó eredetét 
fejtegető cikkemben hivatkoztam, ő  
valószínűleg ezt az adatot a tibeti 
buddista papoktól kapta. Buddha 
Tathagatá-nak is nevezte magát. De 
hát mi köze van a vadidegen szónak 
a magyar nyelvhez? Mindjárt látni 
fogjuk. A Tathagata szó összetett szó, 
mint például az keskeny szó. Tatha 
és gata szavakból van összetéve. A 
tatha, a török daha — a magyar 
tehát, melyet 120 év előtt Páriz-Pápai 
az ö szótárában így is ír t: takát. Ez 
a szittya-török és magyar alakban 
előttünk levő szó azt jelenti máskép 
magyarul: mégis. >Ez tehát így van« 
annyit jelent: ez mégis így van. Néha 
együtt használjuk e két szót, mintha 
csak a mégis-sel a tehátot akarnánk 
magyarázni: tehát mégis elmégy ?
A Tathagata első felét már értjük.

Hogy állunk a másodikkal ? A gata 
a török get-mek vagy git-mek igének 
múlt ideje s azt jelenti: ment, járt.
A magyar népies »gyütt« is múlt idő , 
alak csakhogy nem eltávolodást, ha
nem közeledést fejez ki, »gyünni- 
menni« ezt a járni ige fejezi ki egy 
szóval. Jövés-menés =  járás, járká-
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Kis gyermek halálakor.
Kis virágszál, szép virágszál 
Sok örömünk veled elszáll.

Szebb világba, jobb hazába,
Hol kis lelked Istent látja,

Istent, aki úgy szeretett.
Hogy az angyalok közé vett.

K»s vírágszál, szép virágszál 
Ki lesz itt édesanyádnál,

Édesapád fiacskája,
Jó kis bátyád pajtikája...? 

Ügye lenézel majd hozzánk,
Ügye gondolsz ott is miránk?

Kis virágszál, szép virágszál,
Itt őrködünk a sírodnál,

Emléked lesz a szívünkben 
Ott fenn áldjon meg az Isten 1 

Kring Miklós.

A bajból is fakadhat áldás.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

— Adjon Isten jó napot, András 
bátyám 1

— Isten hozott, Imre öcsém! Ke
rülj előbbre, foglalj helyet. Végezte- 
tek-e már az osztozkodással ?

— Most akarjuk megkezdeni. Ép
pen ebben a dologban jöttem. Kedves 
bátyámat akarom felkérni, tegyen 
köztünk igazságot. Szegény apánk 
nem hagyott hátra végrendeletet, de 
halálos ágyán is arra intett, hogy jó 
testvérek maradjunk.-

— Készséggel vállalkozom a békés 
egyeztetésre, ha erre Péter testvéred
del együtt hívtok fel. Előre is figyel
meztetlek benneteket, hogy az osztoz
kodás a testvérszeretet próbaköve. 
Nem egyszer lettek már az addig, 
egyetértésben élt testvérek az örökség 
felosztásánál elkeserült ellenségek.

Hogy ez nálatok meg ne történjen, 
az egyezkedésnél ne a haszonlesés, 
hanem az igazságszeretet legyen ve- 
zértek.

Ki e jó tanácsot adta látogatójá
nak, Galambos András közbirtokos 
egyik Répce melletti községben, biró- 1 
viselt ember ’s az ottani evang. gyü
lekezetnek köztiszteletben álló presbi- ’ 
tere. A békebirói tisztre felkérő Kádár 
Imre pedig rokona, ki testvérével Ká- j 
dár Péterrel atyjuknak halála után I 
most készültek a szülői örökség fel- | 
osztásához.

Az öreg Kádár János szép gazda- I 
ságot hagyott két fiára. Az örökséget 
képezte hatvan hold jól mívelt föld 
és cserépfedeles ház két lakással, tá
gas udvarral,' nagy szérüskerttel, ; 
gyümölcsössel, ezenkívül tízezer fo
rint, takarékpénztárban elhelyezett ! 
pénz.

Az egyeztetésre a testvérek — az j 
elsőszülött Péter és öccse Imre —
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lás. Tathagata e szerint azt jelenti: 
valaki aki »mégis járt« t. i: úgy járt, 
mint mások. így fordítja e szót az 
említett orvos is. De a szó magya
rázata tőlem való. És még szelleme
sen ho?zá teszi az említett orvos, 

íhogy Buddha ezzel a névvel ugyan
a z t  fejezi ki, amit Jézus akar magá

ról mondani, mikor az »ember fiának« 
mondja magát. Nekik is csak az lett 
a sorsuk, ami minden emberé.

Tathagata! Le a kalappal! fm egy 
2400 éves ős magyar, szittya nyelv
emlék. A »Halotti beszéd«, amelyet 
mi, kik középiskolát végeztünk, az 
irodalomtörténetből ismerünk, csak 
hétszáz éves, mert a 13-ik századból 
származik. A karácsony szó is (mely
nek eredetét nemrég fejtegettem) na
gyon régi nyelv-emlék. Ma nekünk 
csak egy nagy ünnepet jelent, de 
mert eredeti értelme nagy, tulajdon
kép : durva, vastag sötétség —  nagy 
sötétség pedig mindig volt (különösen 
december 25. táján, mikor a sötétség 
16 óráig, a nappal pedig csak 8 óráig 
tart) így a szó is régi. íme így vilá
gítanak bele egyes szavak, mint nyelv
emlékek múltúnkba. S biztosabb ala
pul szolgálnak a történelmi kutatás 
számára, mint a mondák, vagy bizo
nyos történetírók elfogult részrehajló 
tudósításai, akik saját koruk történetét 
is, nemzeti vagy felekezeti elfogult
ságuk szerint hamisítva beszélik el.

És épen ma, amikor minket »a 
nagy s művelt népek« szövetsége, az 
ántánthatalom barbár módon akar 
megsemmisíteni, nem fölösleges ép a

által együttesen felkért Galambos 
András a kitűzött időben a háznál 
megjelent. A feladat megkezdése előtt 
így szólt:

—  Édes öcséim I Apátokkal min
dig jó rokonok voltunk, veletek is 
fentartani akarom a jó atyafiságot, 
mindegyiteket becsülöm, bo)dogul4s- 
tokat szívemen hordozom, épen azért 
óhajtom köztetek a testvérszeretet 
megmaradását. Itt az osztozásnál az 
örökség egyik vagy másik részére 
nézve megegyezni nem tudnátok: el
várom, hogy döntésembe belenyu- 
gosztok.

A testvérek kezet adtak s ezzel 
megkezdődött a birtoknak 's a hozzá 
tartozó felszerelésnek két részre osz
tása.

Nehézség nélkül ment minden. A 
pénzt, a földet egyszerűen,két részre 
osztották, hasonlókép a szérűt ’s a 
kertet is. Péter azon nézetét nyilvá
nította, hogyjegjobb lesz, ha mind-

nyelvből, amely letagadhatatlan, el- 
idegenithetlen élő valóság, azt mutatni 
ki, hogy régibb nép vagyunk, mint 
bármely mai nép. Legközelebb száraz 
lexikoni, külföldi tudósok műveiből 
vett, tehát nem nemzeti hiúságból 
meghamisított adatok alapján muta
tom, hogy nyelvünk 6000 évvel Krisz
tus előtt s a Krisztus utáni időt is 
számítva, 8 ezer évvel vezet vissza 
a múltba s kimutatható, hogy az első 
műveltséget a mi fajunk adta a föld 
lakóinak. Torda Lajos.

A „Luther-Szövetség“ Pápán.
A pápai ev. egyházközség a Luther- 

Szövetség helyi fiókjának megalakí
tása érdekében február 20-án fénye
sen sikerült estélyt rendezett a gyü
lekezet tanácstermében, amelyet ez 
alkalomra zsúfolásig megtöltött a hí
vek serege. Az ünnepélyt Nagy Pál 
karnagy vezetése mellett a férfi ének
kar vezette be, majd Mesterházy L. 
lelkész mondott imát. Veress László 
ref. theológus Végvárinak »Eredj, ha 
tudsz« című irredenta költeményét 
szavalta, Moiser Anna tanítónőjelölt 
Engelbrecht Lola harmóniumkísérete 
mellett kellemes csengésű hangján 
két egyházi éneket énekelt. Utána 
Takács Elek esperes, a Dunántúli 
Luther-Szövetség alelnöke tartotta 
meg propaganda beszédét. Nagysza
bású beszédét irredenta keretbe állí
totta be. Soha nem nyugodhatunk 
bele —  úgymond —  bogy a szerves

egyikük külön pajtával rendelkezhetik, 
amelyet mindenkor saját tetszése sze
rint használhat. A régi pajta marad
jon Imréé, ő a neki jutott szérűn újat 
emeltet. Galambos az idítványt helye
selte ’s az általa megállapított hozzá
járulási összegnek letevését az ó pajta 
teljes átengedéséért Imre megígérte. 
Penakadás nélkül elosztották a tehe
neket, borjukat. A gazdasághoz tarto
zott egy pár címeres ökör ’s egy pár 
jó ló. Ézek felett is békésen megegyez
tek. Az ökröket átvette Péter, a lo
vakat Imre.

Volt azonban még egy szép három
éves csikó is ’s ez ütköző pont lett 
a testvérek között. Mindenik a maga 
számára szerelte volna megtartani. 
Imre hangoztatta, hogy már évek óta 
az ó kezelése alatt lévén a lovak, 
a csikónak is ő viselte gondját és 
biztosan számított reá, hogy az osz
tozásnál az 6 birtokába jut. Péter 
elmondta, hogy neje örökségét is pár

egésze^épezö magyarhoni egyetemes 
evangéffkus egyházat szétdarabolják, 
hittestvéreinket tőlünk elszakítsák, 
százados múltra visszatekinthető theol. 
akadémiáink megszűnjenek. A nem
zeti újjáéledés Dunántúlról indult ki, 
itt bontotta k i lobogóját a Nemzeti 
Hadsereg, itt bont zászlót a Luther- 
Szövetség is, hogy a gyülekezeti élet 
bensőbbé és élénkebbé tételével az 
evangélikus öntudat felébresztésével 
megvíhatatlan falat állítson a hitet
lenség, a tagadás, a rombolás szelle
mének eszeveszett ostroma elé. Nem
csak a hivatottaknak : a lelkészeknek, 
tanítóknak, hanem minden egyes 
evangélikus férfinak és nőnek ki kell 
vennie részét az építés munkájából. 
Szervezkednünk, összetartanunk, egy
mást támogatnunk ke ll; bele kell 
plántálnunk a krisztusi szellemet a 
társadalomba is, akkor nem kell fél
nünk a közelmúlt gyászos eseményei
nek megismétlődésétől, amelyek csak 
azért lehettek úrrá felettünk, mert 
szervezetlenül állottunk a felforgatók 
egységes, elszánt táborával szemben. 
Részletesen ismertette a Luther-Szö
vetség célját, munkakörét s lelkes 
szavakkal hívta föl a hívek seregét 
a Szövetséghez való minél tömege
sebb csatlakozásra. Bizonyos, hogy 
a serkentő felhívásnak meg lesz a 
sikere s Pápán sokan fognak csatla
kozni a Luther-Szövetség zászlaja 
alá a helyi fiók közeljövőben törté
nendő megalakulásakor. Ifj. Nánik 
Pál takarékpénztári tisztviselő meleg- 
csengő hangján két szép koráit éne-

hét előtt vette át, így gyarapodott a 
kezelése alatt áLló birtok. Most az 
ökrök mellé eg^J pár lovat is kell 
szereznie. Ezért óhajtja a csikót, a 
melynek már párját is kiszemelte. 
Erdős János barátjának van egy ha
sonló korú és nagyságú csikaja, azt ; 
fogja megvenni.

A testvérek vitatkozását Galambos 
e szavakkal szünteti meg:

—  öcséim, meghallgattam kíván
ságokat, látom, hogy mindenitek ra
gaszkodik a csikó megszerzéséhez. T  
De miután az csak egy darab és 5 
nem lehet, mint a földet, kertet két ' 
részre vágva elosztani: azért el kell 
adni, az árán könnyű lesz a meg- 
osztozás. Az én becslésem szerint a * 
csikó megér 2000 forintot. Amelyitek 
ezen összegnek felét —  ezer forintot 
a másik számára leteszi:* azé lesz 
a csikó.

(Folyt, köv.)
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kelt áhítatos érzéssel Nagy Pál tan. 
mesteri harmónium-kísérete mellett 
Szabd Géza Vili. o. főgimn. tanuld, 
ifj. Porkoláb Gyula »Luther« című 
költeményét szavalta hatásosan. Kluge 
Margit és Irma zongorán négykezest 
játszottak pompás színezéssel. Tdth 
Endre theoldgus »Luther beszéde a 
wormsi birodalmi gyűlés előtt« című 
nagy költeményt szavalta lelkes elő
adással. Végül Padgyas Aladár se
gédlelkész köszönte meg a hívek nagy 
érdeklődését, Takács Elek esperes 
mélyenjárd előadását s mondott áldást 
a jelenlevőkre. Aztán íelzűgott a hí
vek ajkán Luther hatalmas éneke: 
az »Erős vár a mi Istenünk« s ezzel 
a lélekemelő ünnepély véget ért. — 
Az offertdrium 1425 koronát ered
ményezett a Szövetség javára.

Harding1 üzenete.
Harding, az űj amerikai elnök hi- 

vatalbalépése alkalmábdl üzenetet in
tézett az amerikai néphez. Üzenete 
első részében kifejti, hogy Amerika 
nem ismeri a boszuállás szellemét, 
mi nem győlölünk, nem kívánjuk a 
másét, mi nem akarunk fegyverrel 
győzni. Ha ennek a magatartásunk
nak ellenére valaha mégis háborúba 
kényszerítenének, akkor remélem, 
hogy egész Amerika ott lesz a nem
zeti védelemnél, minden férfi, minden 
nő megteszi a kötelességét.

Ha a forradalom a fennálld rendet 
mindenáron fel akarja forgatni — azt 
üzeni Harding — kíséreljék meg más 
népek ezt a tragikus lépést, mert 
Amerikában ennek helye nincs.

Ha a forradalom veszélye fog fe
nyegetni, -kibontjuk a törvény és a 
rend zászlaját és ismét áldozatot fo
gunk hozni.

Hajlandók vagyunk reformokat lé
tesíteni, de az erőszakos pusztításokat 
sohasem fogjuk tűrni. Ipari téren mu
tatkozó ellentéteinket a konfliktus 
kitörése előtt inkább a tárgyalóasztal 
elé viszem, semhogy utólag, mikor 
már szenvedéseket okoztak, egyenlít
sem ki azokat.

A javak sohasem lesznek egyen
lően elosztva, amíg a képességek és 
az ipar fejlődési fokozatok különbözők 
lesznek. Meg kell találnunk a munka- 
nélküliség veszélyei és következményei 
ellen az orvosságot.

Én magam — mondja üzenete 
végén az elnök — kiveszem a ma
gam részét jóakaratom tudatában és 
ehhez a feladathoz Isten segítségéért

könyörgöm. Félelem nélkül, tele biza
lommal nézek a jövőbe. Amikor es
kümet letettem, a szentírásnak arra 
a helyére gondoltam, amelyen ez áll: 
>Az Ür nem kíván mást tőlelek, mint 
hogy igazságosságot és könyörületes- 
séget gyakoroljatok és szerényen kö
vessétek Isteneteket.«

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A nagyhét szenvedései.
Márc. 14. Lukács 2 2 . 54— 02. Mennyi 

fájdalom és szemrehányás lehetett Jézus 
tekintetében mikor a kakas megszólalása
kor kitekintett a tanácsházból az udvaron 
bizonykodó Péterre I Rám is néz az Úr. Fáj
dalommal, szemrehányással vagy örömmel ?

Márc. 15. János 1 8 . 28—3*. A zsidók 
nem mennek be a törvényházba, mert az 
megfertőzné őket, de egy ártatlan embert 
nyugodtan megkínoznak, az — szerintök 
— nem teszi méltatlanokká őket az ün
nepre. Jézust meg nem ölnék, mert azt 
„nem szabad“, de mással megöletni már 
szabad. Ilyen külsőségekben élő a magyar 
keresztyénség is. A tálat megmossuk kí
vülről, de belül telve vagyunk ragado
mánnyal.

Márc. 16. János 18 33—38. Jézus elis
meri, hogv ó király, még pedig az igazság 
királya. Ha meg akarom tudni, hogy vala
mely kérdésben mi az igazság, csak hozzá 
kell fordulnom. A biblia minden kérdésben 
eligazít.

Márc. 17 Lukács 23 .6— 12 Piláfusnak 
Jézus csak kényelmetlen ügy, Heródesnek 
flieg látványosság. Eddig ellenségek voltak, 
a Krisztus ellen való eljárás barátokká 
teszi őket. Krisztus ellen úgy tart össze 
ma is a hilcllenség. Rajta kell lennem, 
hogy ne csak Krisztus ellenségei, de vé
delmezői is, össze tudjanak tartani.

Márc. 18. Lukács 2 3 . 13— is. A Barab- 
bások bűne mindig n.egbocsáfhatóbb volt 
a világ előtt, mint a krisztusiak erénye, 
így volt s igy lesz.

Márc. 19. János 1 9 .1— 11 A 11. vers
ben árulja el Jézus nagy lelki nyugalmának 
titkát, erőforrását. Eszemben kell nekem 
is tartanom, hogy mást nem cselekedhet 
senki „sem velem, csak amit Isten megen
ged. Ö pedig javunkra cselekszik mindent.

Márc. 20. János 19. 12—ic. Virágvasár
nap nemzeti királyként, üdvözlik Jézust 
kitörő lelkesedés-el, mint David utódját, 
itt meg már egy szavuk sincs a hűséges 
római alattvaló álarcában ordítozó papi 
fejedelmek ellen, Krisztus meggyőződésük
höz ragaszkodó s arról bátran vallást tevő 
embereket kíván.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tca  12.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem én y e i. A nemzet- 

gyűlés az italmérési illetékről szóló 
pénzügyminiszteri törvényjavaslatot 
tárgyalta. Közben Milotay István és 
Ernst Sándor sürgős interpellációkat 
intéztek a miniszterelnökhöz a sztrájk 
dolgában. Teleki gróf miniszterelnök 
a fölvetett kérdésre azt felelte, hogy 
a kormány a bizalmi rendszert nem 
fogja tűrni többé, a bérek rendezése 
érdekében azonban közvetítő lépése
ket tesz a munkások és munkaadók 
között.

A pénzügyi javaslatnál a vita job
bára a zsidókérdés körül forgott. 
Benkö Gábor azt bizonyította, hogy 
egész falvak jutottak egy-egy zsidó 
korcsmáros hatalma és befolyása alá. 
Haker József és Ereky Károly azt 
követelték, hogy a zsidók csak. szá
muk arányában juthassanak italmé
rési engedelemhez. De voltak olyan 
követelések is, hogy a meglévő ipar
igazolványokat is vonják meg a zsi
dóktól.

Magunk részéről csak azt sajnál
juk, hogy Benkő kijelentése, hogy »mi 
vagyunk a legnagyobb pálinka- 1 
fogyasztó ország«, nem talált mélyebb 
visszhangra a honatyáknál.

Az italmérési javaslat elfogadása 
után áttért a nemzetgyűlés az állami 
és társadalmi rend hathatósabb vé- ‘ 
delméről szóló törvényjavaslat tár- - 
gyalására, amelyet az előadói szék
ből Bernolák Nándor ismertetett s e 
ajánlott elfogadásra.

| P etr i Elek re f. püspök f. | A du
nántúli ref. egyházkerület püspöke dr. 
Petri Elek elhunyt. Petri Elek 1853- 
ban Marosvásárhelyen született, ifjú u 
korát Erdélyben töltötte, de már év
tizedek óta Budapesten élt s ő volt 
a fővárosi református egyház feje és ■ 
szellemi vezére. Ékesszóld, jóságos 
szívii, minden közügygyei önfeláldozó' 
buzgalommal foglalkozó szolgája volt 
egyházának és a hazának. Március 
6-án temették el. Áldás szép emlékén !(

A n yom d ász-sztrá jk . Budapesten! 
nyomdabeli kollégáink legutóbb ai 
sztrájk kétélű fegyveréhez nyúltak.] 
Négynapi munka3zünet után azután 
minden nyomdában úira megkezdték 
a munkát. És pedig egyszerűen azon 
oknál fogva, mert -az a felfogás kéz- . 
deít lábrakapni, hogy a bérharc mö- ■ 
gött politika dolgozik. A munkások, h 
hogy dokumentálják, hogy tisztán a 
bérkövetelések miatt tört ki a sztrájk, 
hajlandónak mutatkoztak a munkát 
azonnal felvenni. így most már a .g
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összehívott bizottsági ülésnek lesz a 
^hivatása, hogy a munkások követelése 
és a munkaadók teherbíró képessége 

■ között a helyes utat megtalálja.
A valuták n agy  á r e s é s e .  Az üzleti 

és a pénzvilág legnagyobb eseménye 
az elmúlt héten a külföldi valuták 
nagy áresése volt. Hogy mi volt az 
oka az áresésnek, arról a szakem
berek véleménye eltér. Abban azon
ban mindenki megegyezik, hogy az 
idegen valuták már rég túlhaladták 
azt a nívót, amely a magyar korona 
igazi belső értékének megfelelt és 
egészen mellékes, hogy milyen külső 
körülmény indította meg az árcsök
kenést, a lényeg az, hogy a magyar 
korona iránt való bizalom növekedé
sével párhuzamosan be kellett követ
keznie az idegen valuták túlzott ár- 
nívója csökkenésének.

S k ót le ik é s ie k  lá to g a tá sa  Buda
p esten . Skót lelkészek jártak Buda
pesten látogatóban. Vezetőjük a ná
lunk jól ismert Webstert volt.'A kálvin- 
téri ref. templomban történt a hiva
talos fogadás, mely alkalommal Web- 
stertnek a theologia tiszteletbeli 
principálissá való megválasztatásáról 
szóló díszoklevelet nyújtották át.

A skótok Budapestről Alexandri
ába, onnan Palesztinába utaztak.

Nlkita m eghalt. Nikita, a fekete 
hegyek királya, a francia Alpesek 
tövében, Antibes kikötővárosában 
meghalt. Nyolcvan éves volt Nikita 
és hatvan esztendeig uralkodott a fe
kete hegyek országában. Ferenc Jó
zsef mellett ó volt Európa legrégibb 
uralkodója, jártas minden diplomáciai 
fortélyban. Sorsa mégis tragikus. Aki 
hat évtizeden át nemcsak karddal, de 
költői tollal is harcolt a pánszláviz
musért, azt szerencsésebb vetélytársa 
s hozzá még saját veje, Petár szerb 
király, megfosztotta trónjától.

EGYHÁZI ÉLET.
S án th a Károly jubileum i t is z te le t 

dija. Sántha Károly jubileumi tiszte
letdíjára a * Harangszó« 8., 9. és 10. 
számnak tanúsága szerint befolyt ösz- 
szesen 46,845 korona 27 fillér, mely 
összeget több részletben a jubiláns 
kezéhez juttattuk. Régi fogalmaink 
szerint halalmas összeg, ma azonban 
csak egy két csepp a drágaság ten
gerében. Mindazonáltal a befolyt ösz- 
szeg napjainkban is .kézzelfogható bi
zonysága annak a szeretetnek és tisz

teletnek, mellyel a »Harangszó« szer
kesztősége és olvasóközönsége az agg 
költővel szemben viseltetik.

Adom ányok. Mihály István gyüle
kezeti felügyelő és neje Szalay Irén 
kis gyermekük keresztelése alkalmá
val a lovászpatonai egyházközség 
javára 3000 koronás alapítványt tet
tek. Ugyancsak ebből az alkalomból 
ók és a keresztszülők a Harangszó 
fentartására és terjesztésére 950 ko
ronát adtak.

V a llá so s  e s té ly  Bükön. Febr. 24-én 
a D. L. Sz. vallásos estélyt rendezett 
hivatalos lapjának : a Harangszónak 
támogatására. A műsort ügyes ren
dezői kezek állították össze. Közének 
és a lelkész imádsága után a hely
beli dalárda szép együttesben éne
kelte »Maradj meg kegyelmeddel...« 
című gyönyörű éneket. Hörényi Jolán 
igen szépen szavalta Béry Gyulának: 
Utolsó árbóc című költeményét. Az 
estély fénypontja Payr Sándor theol. 
akad. tanár felolvasása volt. »Isten
félelem és honszeretet, mint a sülyedő 
magyarság két mentő horgonya« cí
men olvasta fel gyönyörű dolgozatát. 
A történelmi vonatkozásokban gazdag, 
értékes előadást a hallgatóság feszült 
érdeklődéssel hallgatta végig. Patthy 
Endre szavalta Eötvös: Búcsú című 
költeményét, annak minden szépségét 
megértéssel juttatta kifejezésre. Az 
iskolás gyermekek kétszólamu éneke 
után Nagy Ferenc nagygeresdi lelkész, 
mint a D. L. Sz. megbízottja ismer
tette a Szövetség célját, elért ered
ményeit, áldását, egész munkapro- 
grammját. Ismertette, mint szövetségi 
célt: az evang. sajtó-ügyet és ezzel 
kapcsolatban a Harangszó ev. nép
lapunk anyagi helyzetét! Buzdító sza
vait a lelkesedés és meggyőzés ere
jével mondotta el. A nívós műsort 
Farkas Jolánkának megkapó szavalata 
zárta be. Tompától: a Harangszó-t 
szavalta.

Bensőséges imádság és közének 
után oszlott szét az áhitatos templomi 
gyülekezet. Az erköcsi sikert a szívek 
vitték magukkal. Az anyagi eredmény 
1026 kor. 46 fill, volt, melyből 819 
K-t a büki gyülekezet a Harangszó 
támogatására adott áldozatkész meg
értéssel.

A dom bóvári evan g . n ő e g y le t  febr. 
27-én vallásos estélyt rendezett, mely
nek keretében a csekély számú gim
náziumi és polgári iskolák növendé
keiből megszervezett énekkar, majd 
utóbb Fuchs Henrik, Németh István, 
Mentz Jenő harmonium ill. hegedű 
kísérete mellett Mühl Judit és Kresz 
Erzsébet szépen énekeltek, Pribay 
Ilonka, Rein Ilona meghatóan sza
valtak , a  le lk ész  ped ig  fe lo lv a sá st

tartott. Az estély erkölcsi és anyagi
sikeréért a nőegylet agilis vezetőségét 
illeti az elismerés. Külön köszönetét 
mondunk Bauer Henrik áll. tanító 
urnák, ki az énekeket nagy buzgó- 
sággal betanította és Üalló Mária áll. 
tanítónőnek, ki az énektanításhoz 
saját harmoniumát és lakószobáját 
a legnagyobb készséggel rendelkezé
sünkre bocsátotta. Az ünnepély végén 
megtartott offertórium a nócgylet ja
vára 1311 koronát jövedelmezett.

A vásárosfalui ev. iskola tanulói 
február 6-án színi előadást tartottak a 
gyülekezet harangalapja javára. A gyer
mekek oly ügyességgel játszották szerepü
ket, hogy sokan kétszer-háromszor is 
megnézték a kis színdarabot. Az anyagi 
siker is elég szép volt, amennyiben 2000 
K-t lehetett elhelyezni a harangalapra 
„Iskolás gyermekek harangalapítványa“ 
cintén. Ezenkívül 100 K-t a Harangszónak 
küldtek el. A szereplők a következők: 
Hantó Eszter, Balázs Margit, Németh Erzsi, 
Póczik ilus, Németh Ida, Németh Vilma, 
Teke Ilus, Hantó Juliska, Németh Lajos, 
Tóth Jenő, Teke József, Hautó Sándor, 
Tompa Lajos, Nemeth László, Tompa 
László, Tarján Sándor, Tompa Gyula, 
Németh Jenő és Büki Ferenc.

P r o te s tá n s  Irodalm i e s t  V eszp rém 
ben. A  két veszprémi testvéregyház 
febr. 13-án protestáns irodalmi estét 
rendezett a veszprémi nemzeti kaszi
nóban. Tihanyi Kiss Sándor ref. lel
kész nyitotta meg az estet, pár szó
ban fölkérve a Budapestről érkezett 
dr. Kovács Sándort, a pozsonyi ev. 
theol. akadémia igazgatóját előadása 
megtartására. Dr. Kovács Sándor 
»Nemzeti feltámadás« címen, az ó 
általánosan ismert történelmi tudásá
val, méiy hatást keltő előadást tar
tott; utána Győrffy Zoltánné úrnő a 
modern magyar líra több kiváló da
rabját adta elő mély érzéssel s mű
vészi előadókészséggel, majd Szabó 
Sándor törvényszéki biró, hegedű- 
művész lépett a közönség elé s ci
gányzenekar kísérettel régi, nemes 
patináju magyar darabokat játszott; 
végül Bertalan László polg. iskolai 
tanár olvasta fel Lampérth Géza 
költő több versét, mivel maga a költő 
gyengélkedése miatt nem jelenhetett 
meg az estélyen. A magas színvonalú 
s szépen sikerült estélyt Hering Já
nos evang. lelkész zárta be azzal az 
ígérettel, hogy a két prot. egyház 
a közeljövőben több ilyen estélyt fog 
rendezni. Az estély tiszta jövedelme 
felerészben a reform., felerészben az 
evangélikus egyházközség pénztárába 
folyt be.

Vallásos estélyek. A Deáktéri Evang. 
Szövetség minden pénteken tart egyet. A 
böjt alkalmával, sorozatosan dr. Raffay 
Sándor püspök tartelőadást: „Miért vagyok 
én evangélikus“ cím alatt. Legutóbbi alka-
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lommal: a vallás szociális szerepe (egyen
lővé teszi az embert), az egyének törvény
tisztelete, az emberi véges életnek vallás 
által való beállítása az örökkévalóságba — 
gondolatokat domborította ki a szép szám
ban összejöttek nagy érdeklődése mellett, 
azoknak nagy tanulságára. Illusztris előadó 
betegesnek találja a mi társadalmunkat, 
amikor azt tapasztaljuk, hogy az erkölcs
telen embert kiküszöböli, a vallástalan em
bert azonban nem!

A fasori Ev. Szövetség szintén soroza
tosan hetenkint tart összejöveteleket. Leg
utóbbi estélyén dr. Hittrich Ödön főgimn. 
tanár az ókori nagy bölcsről, Sokrateszröl 
tartott a hallgatóság figyelmét lebilincselő 
előadást.

Az Ev. Leányegylet Üllői úti vallásos 
estélyén Szuchovszky Gyula vallástanár 
„Böjti gondolatok“ 'cím alatt tartott elő
adást. Szenvedünk mi is egyéni életünkben 
s azt azért tartjuk elviselhetetlennek, mert 
gondolatvilágunk a föld sarához tapad. 
Sokszor egész kicsinyek vagyunk szenve
désünkben. Pillanatnyi anyagi zavar, ter
vünk nemsikerülése, mások által keményeb
ben kiejtett szó, elegendő ahhoz, hogy 
kétségbeessünk. .  . idegenkedünk a szen
vedés szónak még csak az alkalmazásától 
is. Nem tudjuk: miért szenvedünk ? Milyen 
másképen van mindez Jézusnál, aki tudta, 
hogy így készíti el nemcsak a maga, ha
nem az emberiség számára is a helyet - - 
az örökkévalóságban! Ez estélyen Scher- 
mann Margit „Hitvallás" szavalata magával 
ragadta a hallgatóságot.

Az Angyalföldön Rimár Jenő vallástanár 
vezetése alatti vallásos estelyen dr. Zimá- 
nyi Dániel főgimn tanár „A boldogság 
foirásától“ tartott előadást. A boldogság 
nem külső, hanem belső forrásból fakad. 
Megértőén, nemes egyszerűséggel értette 
meg a hallgatósággal, hogy Isten, mint a 
legnagyobb kincset adta — boldogságot az 
ő gyermekeinek. Aki Istent nem ismeri, 
hiába is keresi azt! „Imádkozzál és dol
gozzál“ s a boldogság forrása neked is 
hozza áldásait!

Az előadásokat mindenütt ének- és zene
számok és szavalatok kerekítették ki.

A zsebeházai gyülekezetnél 1920-ban 
a következő alapítványok létesültek: özv. 
Nagy Pálné 650 K, Nagy Jolán férj. Kiss 
Gyuláné 300 K, Nőegylet részére 100 K, 
Tálos Dénes 500 K, Kovácsics Antal 2000 
K, Jakab János 200 K, Lázi István és neje 
nevük megörökítésére 800 K. A karácsony 
esti ünnepélyen a Nőegylet közadakozásból 
800 kor. értékű karácsonyfát állított és 
osztott szét az iskolás gyermekek között, 
a konfirmandusokat pedig imakönyvvel 
látta el.

A várpalotai evang. gyülekezetben
létesült reformációi enilékalap gyarapításá
hoz jószívű adományaikkal, mint alapítvá
nyokkal hozzájárultak: Nagy Antal és csa
ládja 150, id. Macker István, Horváth 
Sándor, id. Mórocz Sándor, Mórocz A. 
Lajos, Farkas János, ifj. Mórocz György, 
özv. Mészáros Lászlóné, ifj. Bozsoki Já- 
nosné, id. Bozsoki János, Tillinger Sándor 
(r. k.), Vajda András és családjaik 100—100 
koronával, összesen 1250 koronával. Ezen
kívül özv. Bánki Sándorné, Nagy Mária 
gyülekezet fenntartására 3000 korona örök 
alapítványt tett.

A d a t a i t  a Harangszó terjesztésére!

HARANGSZÖ. 1921. március 13.----- ---------- ---:------------------------------------------------------------------

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozások. Jakobi Lányi Bertalan 

ny. igazságügyminiszter 70 éves korában 
hosszú szenvedés után Budapesten meghalt. 
Neve közismert egyházunkban. A refor
máció kezdetétől Magyarországon mindig 
volt egy-egy viselője, aki egyházunk iga
záért, ha kellett, bátran síkra szállt . . . 
Jakobi Lányi Bertalan inkább jogtudományi 
és más irodalmi téren fejtette ki nagy mun
kásságát. Holttestét Budapesten helyezték 
el ideiglenesen, hogy örökösen Liptóhiöbén 
helyezhessék majd el. Legyen emlékezete 
áldott!

A g y ő r i  ág . h itv . evan g . keresztyén  e g y 
h á zk ö zség  mély megilletődéssel tudatja jol- 
tevő egyházközségi tagjának Bálint Mihály 
urnák múlt nó 25 ikén, munkás és áldásos 
életének 81-ik évében történt gyászos el- 
hunytát. Jó emlékezetét hálás kegyelettel 
őrizzük meg a gyülekezetben.

Győr, 1921. február hó 26-á/r
„Boldogok a halottak, kik az Úrban 

halnak meg, mert megnyugosznak az ö 
fáradalmaiktól és az ő cselekedeteiknek 
jutalma követi őket.“ János jel. 14. r. 13. v.)

Keresztszülők figyelmébe!
A konfirmáció alkalmával a kereszt- 
szülők legszebb ajándéka a jó könyv. 

Ezen alkalomra ajánljuk :
K a p i B é la :  A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
F ark a s M ih á lyn é: Történetek az életből. 

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

S trá n er  V ilm o s: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak alatt. 
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D é n e s:  Mária nővér. (Kisregény.) 
G y u rá tz  F erenc: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d r e : Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
B o rso s  I s tv á n : A gályarabok története. 

(Egyháztörténeti munka.)
Iskolás gyermekeknek húsvéti aján

dékul vegye meg:
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem v o lt...

. (Mesék.)
A lb ert J ó z s e f :  Túl az óperencián. 

(Mesék.)
H a m v a s  J ó zs e f: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésben, 20 korona, díszkö

tésben 30 korona.
WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 

S zen tgotth árd on .

Ernst Já no sí
vas- és rézbútor, sodrony ágybetét 

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tc a  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

H Í R E K .

K u ltu restély . A Vasmegyei Kultur- 
Egyesület legutóbbi estélyén Kapi 
Béla püspök a divatról tartott előadást.

— A divat — úgymond — egy 
királynő, kinek oltárára a hű alatt
valók feláldozzák vagyonukat, Ízlésü
ket, becsületüket és erkölcsüket. Majd 
a régi magyar divatot méltatta, amely
ben nemzetünk komolysága, őszinte- ; 
sége, egész jelleme kifejezésre jutott.

A nagyszabású előadást Kirchner 
Elek és László Miklósné négykezes j 
régi palotásai követték. Valamennyi 
eredeti magyar kompozíció, előadá
sukból megértés és temperamentum ( 
csengett ki.

A fényesen sikerült estélyt, nagy- ! 
számú érdeklődő élvezte végig.

Gyermekhalandóság Középeuróbá
ban. A középeurópai államok gyermekei
nek nyomorúságáról egy francia lap sta
tisztikát közöl. E szerint Németországban 
egy millió beteg gyermek van, Ausztriában
700.000 gyermek pusztult el éhhalálban. • 
Magyarországon a múlt évben született
100.000 gyermekből 45 ezer beteg és Len
gyelországban egy millió gyermek éhezik 
a szó szoros értelmében.

Az am erikai vizűm . Az amerikai 
misszió mindenkit figyelmeztet arra, 
hogy megbízottak, vagy más köz
benjárók szolgálatát ne vegye igénybe 
az amerikai vizűm elnyeréséhez. 
Minden kérvényező személyesen tar- ' 
tozik megjelenni és akkor gyorsab
ban intézik el az ügyét, mintha más 
személy kíséretében jön. A követelt 
10 dollár illeték magában foglalja a 
vizűmért számított minden költséget, 
minden további összeg fizetése fölös
leges és követelése csalás.

Nyugatmagyarország és a somo- • 
gyiak. Kaposvárott népgyűlésen tiltakozott |  
Somogyvármégye lakossága Nyugatmagyar
ország elszakítása ellen. A város társadalmi j 
egyesületei, ifjúsági szervezetei, a polgári | 
és munkáslakosság határozati javaslatot 
fogadott el, hogy Nyugatmagyarország el- 
szakításába beleegyezni sohasem fognak 1 
és Somogyvármegye minden polgára az 1 
elszakítás keresztülvitelének megakadályo- 1 
zására életét is hajlandó utolsó szálig fel- 
áldozni.

A dánok M agyarországn ak . A h á- I
borús államokat segélyző dán bizojtt- J 
ság Magyarország ügyvivőjének egy 
millió koronányi összeget adott át, j 
hogy ossza szét a különböző gyer
mekkórházak és gyermekvédelmi in- , 
tézetek között.

Dolgoznak az oláhok. A lapok szerint 
az első hatóságok ismét összeesküvést fe- , 
deztek fel Erdélyben. Sok magyart letar- ' 
tóztattak és börtönbe vetettek.

Ó riási fö ld re n g és  Kínában. Kína 
északi részében óriási földrengés
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pusztított. A szerencsétlenségeknek 
több mint tízezer ember esett áldozatul.

Rövid hírek. A német császárné fivére 
Günther schleswig-holsteini herceg meg
halt. — A román kormány betiltotta a 
brassói magyar lapokat. — A német biro
dalmi gyűlés elfogadta a lefegyverzésről 
szóló törvényjavaslatot. — Firenzében leg
utóbb véres zavargások voltak. — Orosz- 
Drszágban az ellenforradalmi mozgalom 
nap-nap után erősödik. — A pécsi kom
munisták az ántánt elé vitték Baranya ügyét. 

—  Montenegrói lakosság fellázadt a szer- 
bek ellen. — Egy cseh képviselő törvény
javaslatot nyújtott be, hogy minden 50 éven 
aluli férj két feleséget tartson.

Hirdetések.
Ki tud róla?

Jugovics Lajos a 83-ik gy. e. 8. 
ábori századának közlegénye a fron- 
.on át lett helyezve a 95-höz 1916. 
.szeptember 1-én. Orosz fronton, Bub- 
io v  községnél eltűnt, állítólag orosz 
:ogságba került. Aki biztosat tud róla, 
szíveskedjék értesíteni szüleit: Jugo
vics György Nagysimonyi, (Vas m.)

Ajánlunk azonnali szállításra ab 
budapesti raktárunk :

külföldi rúdvasat, ab ron cs
vasat, so d ro n y szeg e t, v a s
lem ezt, h organ yzott v a s le 
m ezt, lágyvash u za lt, lópat- 
k ószeget,lóp atk ósark ok at, 
m indenféle láncokat, füré-

I szék ét, Sack é s  csep eli ek e
fejeket, korm ányokat é s  
vasak at minden méretben, 
továbbá portland cem en tet, 
feh ér d arab os m eszet, ép ü 
letfát, d eszk át é s  lécet, 
hornyolt c serép zsin d ely t  
é s  ce llu lo se  palát csakis 

vagontételekben. i_ 8

Bartal Is tván
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: B artal Vasvár. Telelőn 19.

Gazdák figyelmébe!
1920. évi termésű elsőrendű

lucerna
40—50 métermázsás vagontételek

ben míg. a készlet tart 
jutányos áron megrendelhető

M O V E -S zövetk ezet
Szombathely. 1—3

M iért tám ogatom  és te rjesz tem  a 
H arangszót ?

M ert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, am ely az 
evangélikus közönséget tá jékoz
ta tja , erősíti é s .a  távollevő h itro 
konokat közel hozza egym áshoz 1

M ert ennek tám ogatása  és 
te rjesz tése  m inden egyházát sze
rető  em bernek érdeke és kö te
lessége!

M ert ez a  mi lapunk s tám o
g a tá sá t m ástól nem  v á rh a tju k !

A Szentgotthárdi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
1920. évi zárszámadása.

Vagyon.______________________________ M érleg1,________________________________ Teher.

Készpénz ........................................... 280,681 04 Jegyzett üzletrésztőke . . . . 754,600
Áruk é r t é k e ..................................... 2.315,883 80 T a r ta lé k ........................................... 43,219 76
Követelések á ru k é rt......................... 160,253 20 Tartozások á r u k é r t ......................... 986,601 86
Követelések folyószámlán 180,273 35 Tartozások kölcsönért . . . . 1.788,277 22
Üzletrész hátralék 48,620 — ó v a d é k ........................................... 40,000 —
Üzleti berendezések......................... 354,143 40 F e le s le g ......................................... 58,627 16
Üres edények ..................................... 18,000 — ----------------
In g a t la n ........................................... 206,536 21
Értékpapírok.................................... 106,935 —

3.671,326 — . . # 3.671,326 —
11 1 11

Veszteség. Ü zletered m én y . Nyereség.

Személyzet f iz e té s e ........................ 198,840 47 Nyers felesleg az árukon 365,283 18
Házbér................................................. 1,073 — Házbérjövedelem............................... 3,137 —
K am atok ........................................... 91,544 92 —
Betegsegélyzési járulék . . . . 1,805 62
Vegyes kiadások . 5,762 99
Ille té k e k ........................ 364 —
A d ó k ............................... 10,402 02 ■'s.
F e le s le g ........................................ 58,627 16

368.420 18 368,420 18
11 1 1: 1II 1

Szentgotthárd, 1920. évi december hó 31-én.
Czencz József s. k: 

ügyvezető igazgató és elnök.
Nádassy Kálmán s. k. 

felügyelő bizottsági elnök.

Keszler Gyula s. k.
ig- tag.

S perner Anzelm s. k.
felügyelő bizottsági tag.

Lang Károly s. k.
ig. tag.

Braun Ede s. k.
felügyelő bizottsági tag.

T o tte re r Béla s. k.
ig- tag.

G áspár Józsefné
szül. Gyömörey Róza s. k. 

felügyelő bizottsági tag.
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B ü á lö

k Szentgotthárdi Általános Ta-

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminóségü „H arang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
ltje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim :

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám.

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ölven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/4-es 4/4-es sv^d

g y u f á t

valamint őrlött

k ő s ó t .
LIPP és LACK NER

kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

SflroöDyclIü: L a c k n e r ,  SzentOOtM.

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű.jánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 18
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben kizárólag viszontel- 
árusitók részére
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, íeketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

steyer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L R C K N E R  kereskedelmi üzlete
Szentgotthárd. S ürgönyeim : LACKNER.T ele fo n szá m  10.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal n

Nyomatott Weliisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Nem ismertem öt!
Irta : G rössing János.

Annak a borzalmas drámának,
; amely közel ezerkilencszáz esztendő- 
* vei ezelőtt megremegtette Jeruzsále
met és egész Izráélt, egyik legszo- 

: morúbb jelenete az Úrnak háromszo- 
t ros megtagadása. Alig fejezte be Jé- 
: zus bensőséges imáját, mikor megje- 
[ lent a szolgák fegyveres csapata, az 
i egykori tanítvány vezetésével és 

»megfogván őt, elvivék a főpapnak 
[ házába. Péter pedig követi vala távol.< 
Tehát űgvlátszik. ez a tanítvány nem 
felejtette el, amit egykor mesteréről 

\ vallott: »Te vagy a Krisztus, azélő 
I Istennek fial« Úgylátszik komoly és 
i őszinte érzésből fakadt bizonyságté- 
I tele, mikor az Úr maga figyelmez- 
\ tette őt közeli gyengeségére! »Uram, 
i kész vagyok veled mind tömlöcre, 
i mind halálra menni 1« Mert mikor 
I beteljesülni kezd a próféták jövendö- 
1 lése és az ártatlan a latrok közé 
s számíttatik, akkor elhagyta ö t min
iden tanítványa, csak »Péter követte 
t távol.«

És épen ez a vonás teszi Pétert 
»minden gyengesége mellett is olyan 
I rokonszenvessé szemünk előtt. Most, 
j a vihar kitörésekor még állta Ígéretét, 
laz Úr közelében igyekezett maradni, 
i mikor mindenki elhagyta. Hogy azon- 
í ban ezt nem tehette mindvégig, hogy 
i erősebb volt a kísértés, az legyen 
i számunkra is komoly intelem: Em- 
I bér vigyázz, mert mikor azt hiszed, 
3 szilárdan állsz, akkor eshetsz el a 
í leggyorsabban. Mert mi történt Pé- 
tterrel? Egy gyönge szolgáló leány 
e szavára is megtagadta Jézust: »Nem 
I ismertem őt!«

Nem is rég történt, hogy szeren
csétlen országunk kormányát éretlen 
j? gyerekek és börtönökből kiszabadult 
s gonosztevők ragadták magukhoz. És

az lett a jelszó: Nincs Isten, mert 
mindenki magának az Istene és nem 
élt Jézus soha. A keresztyén vallás 
hazugságon alapszik és nincs létjo
gosultsága. És érvényesülni csak az 
tudott, aki ezeket a tanokat elfogadta 
és vallotta. És mi történt akkor? 
Olyan emberek, akik előbb Péterrel 
fogadkoztak: »Uram, kész vagyok
veled mind tömlöcre, mind halálra 
menni«, olyan emberek, akikről azt 
hihettük, a poklok kapui sem vehet
nek rajtuk diadalt, meghódoltak ez 
előtt a szédelgés előtt és csak azért, 
hogy kint az életben jobban érvénye
sülhessenek s vezetőszerepre juthas
sanak, letagadták addigi keresztyén 
voltukat és ajkukra vették és hangoz
tatták a Krisztustagadó igéket: Nem 
ismertem ő t!

Valamikor azt tanultuk és eddig 
úgy is éreztük, hogy a hit mellett 
van űiég egy eszmény,, amelyért ér
demes élni és amelyért meg is tudunk 
halni és ez az eszmény a haza. A 
ránk kényszerített szégyenletes béke 
hazánkat a sír szélére juttatta. Kifoszt
va természeti kincseinkből, elvágva 
millió és millió testvérünktől, akik 
idegen rabság alatt nyögnek és sóhaj
toznak a régi boldog haza után, kol
dussá nyomorítva tengetjük szomorú 
életű« t ! És mi történik ez alatt sok 
esetb úl az erőszakos határokon ? 
Sok e -, akiről azt hittük, jó hazafi, 
aki i el nem múló bálával tar- 
tozné a közös édes anyának, csak 
azért, hogy jobban boldogulhasson, 
azt a "égyenletes elvet vallja: ubi 
bene, patria, ahol jól megy dol
gom,!, az én hazám és a régi el
hagyatott lelkiismereti furdalás nélkül 
megtagadja : Nem ismertem őt 1

Vájjon meddig tart még ez a ta
gadás? Nem okoltunk még mindig a 
múlton ? Nem érezzük, milyen fájó 
arccal, milyen szomorú szemmel te
kint ránk az Úr? Boruljunk már egy

szer a kereszt alá és engedjünk sza
bad folyást könnyeinknek és akkor 
nem lesz szükségünk ébresztő kakas
szóra, még nagyobb és súlyosabb 
csapásokra, mint amilyenek az utóbbi 
években értek bennünket!

„Tartsatok bünbánatot!“
Ez volt a vezérgondolata annak 

a hatalmas, mély hatású szabadelő
adásnak, amelyet Kapi Béla püspök 
tartott »Bünbánat az ember és a 
nemzet életében« címen a szombat- 
helyi nőegylet első böjti vallásos es
téjén. Az előadás elején rámutatott 
korunk erkölcsi rajzának kapcsán arra 
a végzetesen szomorú körülményre, 
hogy a bűntudat és bűnbánat isme
retlen fogalom manapság kevés kivé
tellel mindenkire nézve. A bűn 
valóságát, világuralmát nem érzik 
ma az emberek, mely nem cseleke
det, egyes vétek, hanem a lélek 
szembehelyezkedése, dacos ellenséges 
állapota a kegyelem Istenével. A bűn 
az Istennel való egység hiánya, az 
ő erkölcsi világrendje, parancsa ellen 
való lázadás, pedig életérdeke a lé
leknek, hogy az Istenben, az Istenért 
éljen; csak ez az élet, a belső-fejlődés 
útja ránézve. Ami a bolygónak a nap, 
az a léleknek az Isten. Tőle nyeri 
életét s ennek feltételeit. Aki vele 
szakít, az az életfeltételeitől fordul 
el. Ennek az érzése, a bűnbánat az 
alapja a keresztyén erkölcsi életnek. 
Porig megalázva, magát semminek 
érezve az új életet biztosító isteni 
kegyelem hite tartja fent a keresztyén 
embert. A bűnbánatban benne van a 
megtérés folyamata, az érzület foko
zatos megváltozása, a kegyelem 
megragadása, új élet teremtése. Nem 
csüggeteg, szenvedő tétlenség, hanem 
új élet teremtő, állandó cselekvő 
akarás, a belső lelki folyamat a ke
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resztyén bűnbánat. Ez a lelkiismeret 
érzékenységétől függ, melynek meg
őrzése kötelességünk. Bünbánatot 
csak az érez, akiben ép a lelkiismeret, 
mely érzi a felelősséget az Isten előtt 
s elfogulatlanul bírálja önmagát.

A nemzet életében bünbánat csak 
akkor lehet, ha érez maga felett 
örökkévaló erkölcsi világrendet, élő 
Istent és érzi, hogy a nemzetek az 
Isten célgondolatainak az eszközei. 
Bűnt követ el a nemzet akkor, ami
kor vét az Isten ellen, az Isten er
kölcsi törvényei ellen és akkor, ami
dőn vét önmaga ellen, nemzeti 
egyénisége, sajátosságai, méltósága 
ellen. Ma nincs meg a bünbánat a 
bűnös nemzetben. Máskor nem így 
volt. A mohácsi vész idején Magyari 
István sárvári prédikátor azt kiáltja 
nemzetének >Az országban való sok 
romlások okairól« ih könyvében, 
hogy: »mindnyájan mind, országos
tul elveszünk, ha meg nem térünk!« 
A mai nemzedék leikéből hiányzik 
ez a mély bünbánat. Ezt kell feléb
reszteni, hogy érezze, lássa a nemzet 
a maga elmaradottságát, bűnét s szent 
céljait, kötelességeit.

Megrázó élmény volt a hatalmas 
szabadelőadás befejező része, mely
ben egy történelmi képet varázsolt 
hallgatósága képzeletébe az előadó 
püspök.

»Flórenc piacán hevenyészve 
emelt szószéken áli Qirolamo Savo
narola. Markáns vonása, sárga arca 
félelmetesen világít az utca néptö
megének a feje fölött. A lába előtt

zúg az élet. A hegyek taraján már 
csattog az, ellenséges sereg lovainak 
a patkója; szép hazája halálos 
ágyon hörög, körötte tobzódik a 
mámor, az erény, szépség, becsület 
hitvány vásár. És Savonarola menny
dörög :

Florenc, Florenc 1 Az Isten sokat 
figyelmeztetett Téged 1 Nem vonta 
meg kegyelmét Tőled egyszer sem! 
Szeret Téged, mint ahogy az egyházát 
szereti. De az igazság szomorú, 
halld I Életed az ágyban, üres fe
csegésben, hiábavaló pletykálkodás
ban, gyalázatos dőzsölésben és ki
mondhatatlan kicsapongásban telik 
el 1.. . A bűnök légiója uzsoráskodik 
a lelketeken ( Az egész pokol ünnepet 
ül rajtatok! Talán azt a kifogást te
szitek, hogy a katonák, durva fráterek, 
a kereskedők lelkét megvette a nye
reségvágy, a fiatalok üresfejüek, az 
asszonyok őrültek ? Nagyon szép! 
Mindenre találtok kifogást. De én 
azt mondom: el ezekkel a vigasztalan 
állapotokkal, ezekkel az ocsmánysá
gokkal, ezekkel a babiloni rettenetes
ségekkel 1 Végezzetek velük! Külön
ben elvesztél Flórenc! A türelem 
pohara kiürült. A bosszúló kard a 
fejed felett lebeg 1 óh szerencsétlen 
Flórenc! Rád húll, eltalál 1...«

így prédikált népének Savonarola. 
Ma is keressük, várjuk ezeket a 
Savonarolákat, akik megéreztetik a 
nemzettel, hogy a mai halottvirrasztó 
időben a nemzet Ízlésének, lelkének 
igaz kifejezése a böjti élet, a bűn
bánó élet. Várjuk a Savonarolákat,

akik odakiáltsák a népnek, a veze
tőknek, mindenkinek, mindenhol: I 
»Tartsatok bünbánatot I« mert csak 
ez az új élet, a feltámadás útja.

A Mari néni böjtje.!
Irta: Pass László.

Most, böjt idején, de máskor is, sok 
szó esik a kiilömbözö vallásuak közt a 
böjtölés hasznáról, értelméről. Jézus Krisz
tus erre vonatkozó tanítása ismeretes. „Nem 
az fertőzteti meg az embert, ami a szájon 
bemegy, hanem ami a szájon kijön: a 
bűnös szó !“ — mondja az Élet mestere.
Aki ennek dacára is a böjtöt mégis nagy 
dolognak tartja, az csak azt árulja el, hogy 
ő az evést, az élet egyik fő élvezetének, 
jogának tartja s ha arról nagy kegyesen 
lemond egy két órára, akkor szerinte az 
üdvösségszerző érdemnek fog nála tulaj- 
doníttatni. Pedig hát az evés az életfent- 1 
tartás eszköze és nem az élet célja! „Az 
élet drágább, mint az eledel!“ (Mt. 6. 25.) i 
Nem a böjt, hanem sokkal inkább: az 1 
igaz élet, az irgalmasság, igazságosság, 
emberség, egyenesség, alázatosság, kereszt- j 
hordó csendes hűség kedvesek Isten előtt. 
Isten ellen való vétek azt hinni, hogy az 
ember tisztán néhány dekagramm étel el ■ 
nem fogyasztásával közelebb jut a végtelen 
hatalmú és szentségű Úristenhez, akit csak 
a gyötrő bűntudat és töredelmes bűnbánat 
útján vezeklő, alázatos összetört lélek talál 
meg 1 Az Isten végtelen szellem, mi pedig, 
emberek porszemnél is kisebbek vagyunk 
vele szemben, akik kegyelemből élünk és va
gyunk. v

És mégis, mikor Krisztus Urunk e 
mélységes, tiszta igazságú tanítását a meg- * 
győződésemnek érzem, eszembe jut, hogy 
ismerek én a Tisza mentén egy egyszerű, 
szegény özvegy asszonyt: Mari nénit, aki
nek a böjtölése úgy hiszem tetszik a jó 
Istennek, jól mondtam : egyszerű, öreges ■

T Á R C A .

Jézus . . .
Álnokság, gonoszság mikor reám támad, 
S valamennyiszer csak rám szakad a bánat; 
Élet tövisei vérig megsebeznek: 
Megfeszített Jézus, tégedet kereslek.
Oda — arra tartok, ahol a keresztfád, 
Csüggedő szívemet elviszem Tehozzád,
S hol sugárzik az a tövissel vert homlok, 
Vérzik a drága szív, megtörtén leomlok, 
S én édes Megváltóm 1 hol vigaszom várom: 
A Te keresztednél — mindig megtalálom.

Tóthné Munkácsy Eleonóra.

£ bajból is fakadhat áldás.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc. 2
— Bátyám — szól Péter — én 

a csikót 3000 forintra becsülöm. En
nek felét — 1500 forintot — azonnal 
át is adom Imrének. -

— Ajánlatodat Péter elfogadom, 
annál is inkább, mert az általad mon
dott árt úgy gondolom velem együtt 
Imre is az értéken túlmenőnek tartja. 
Az ily módon megegyezés ő reá nézve 
nyereség. De halljuk, Imre, a te szán
dékodat is. Felteszem a kérdést: meg
ajánlod-e te is a 3000 forintot? Ha 
igen, akkor egyszerűen sorsot húztok, 
így döntjük el, hogy mélyítek óhaj
tása teljesül.

Miután Imre kijelentette, hogy ő 
oly magas árt nem Ígérhet, mint 
bátyja: Galambos kimondta, hogy a 
csikó Péter tulajdöna. Végül örömét 
fejezte ki az osztozásnak békés úton 
befejezése felett ’s az áldomás pohár
ral kocintás után távozott.

Imre azonban nem tudta feledni, 
hogy reményében csalódott, a csikót 
nem láthatja a maga istállójában. Ez 
a gondolat mindinkább elkeseríté ’s 
azon gyanút ébresztette benne, hogy 
az öreg Galambos részrehajló volt

az ítéletben, csak Péter kívánságát 
tartotta szem előtt.

— Bátyjának kedvező anyagi hely
zetére ’s erre támaszkodva tett aján
latára irigységgel kezdett gondolni.

— Elhidd, Zsófi, — szólt felesége 
előtt — Péter azért beszél könnyen, 
mert neje öröksége is kezére jutott 
már. Gazdagságát akarta «mutogatni 
a pajtaépítés emlegetésével. A csikó 
értékének túlmagasra becsülése di
csekvés volt. Ezzel adta értésünkre, 
hogy ő a gazdagabb, hatalmasab, 
az ő kívánsága előtt nekem meg kell 
hajolnom.

— Én pedig azV mondom — vá
laszolt a nő ingerült hangon — ne 
engedj neki semmit. Amint édesapám 
az osztályrészemet kiadja: te is annyi 
hold földön gazdálkodói, mint ő. 
Semmivel sem különb ember nálad.

A gyanakodásból származott bo- 
szuság folyton növelte Imrének bizal
matlanságát bátyja iránt. Kerülte a
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jzvegy asszony Mari néni, de szegénynek 
ízért mégsem'‘szegény! Nem azl Igaz 
igyan, hogy egy kis ingóságon, egy ma- 
acon, néhány kapargáló tyúkon kívül nincs 

itgyebe e világon, csak az özvegysége, 
neg az élet nehéz terhe, de azért még
sem szegény ő ! Az az igazán szegény, aki 
üégedetlen, aki türelmetlen, aki hitetlen! 
Shakespeare, a lángeszű angol költő is azt 
iiondja: „Oh mily szegény, kinek türelme 
nincsen!“ Mari néni ezért nem szegény! 
/an neki mélységes, erős, boldogító hite 
n jó Istenben, akiről szentül érzi, hogy 
izent gondviselése nyilvántartó könyvében 
>tt van az ő neve is, a szegény özvegy 
asszonyé, Mari nénié Olyan megelégedett, 
mosolygó, jóságos, becsületes életű Mari 
néni, mint mind az a kevés boldog halandó 
•; földön, aki megérdemli a „lelki gazdag“ 
nevet. Mari néni tiszta hűséggel szereti az 
> gondviselő édes atyját: a jó Istent. 
Csendes, türelmes, szorgalmas szép élete 

mintha némán is a koszorús költőnk sza
zait vallaná alapul: „Ki ruházza fel a me- 
'.ők liliomát ? Ki visel gondot az égi 

madárra? Utlan bujdosónak ki vezérli 
nyomát ? Kit nevez atyjának az alyátlan 
árva? — Él még a jo Isten, ö engem is 
'izeret, megadja, ha kérem, — a napi ke- 
íyerel!“ A Mari néni böjtje az ő Isten iránt 
/aló hűségének, szeretettnek a bizonysága! 
Egyszer, mivel nem füstölt a Mari néni 
.reménye s a konyhában se látszott semmi 
nyoma a főzésnek, egy jólelkü úri asszony 
pártfogója megkérdezte tőle, hogy „no 
Mari néni, hát még nem főz?" Szerény 
mosollyal válaszol Mari néni: Kézit csó
kolom, nem szoktam én szombaton főzni. 
A további faggatásra aztán nagy nehezen 
■»Járulja, hogy: kérem szépen, egyszeregy 
nagy bajból kisegített a jó Isten. Akkor 
megfogadtam magamban, hogy .minden 
szombaton böjtölök egész nap. És Mari 
néni megtartotta a fogadását. Hűségből, 
nálából a jó Isten iránt. Odafönt a Min- 
Lienség Atyja, aki „titkon nézi“ földi gyer
mekeit, minden bizonnyal látja a Mari néni 
ígyarló módon, de tiszta hűséggel meg
nyilvánuló szeretetét, hitét s nem hiába
való mégsem így az ő böjtölése. Szeretet, 
szeretetre talál az égben. Lehet olykor a 
.böjt is Istennek tetsző cselekedet, ha az 
ti boldog szív hálájából, szeretetéböl ered,

.vele együtt léteit, ha ez szólt hozzá: 
röviden, kelletlenül felelt és sietve 
tovább állott.

Péter hasztalan kérdezte, mi bántja, 
mi az oka haragtartásának? Erre az 
volt rideg válasza, hogy ő egy szóval 
sem bántja, egy szalmaszálat sem 
tdob az útjába. El van foglalva a 
maga dolgával.

Neje is egyre élesítette’boszuságát 
bátyja iránt. Három gyermekük volt: 
na tiz éves Pali, ennek öccse, Gábor 
és egy élénk kedves leányke, a hat 
'éves Böske. Péter házassága magta
lan  volt s úgy ő, mint neje, Mari 
■nagyon szerették Imre gyermekeit. 
^Örültek, ha ezeket maguk körül lát
ták. Most ezen örömtől is elestek. 
Ha a gyermekek a tilalomról meg
feledkezve Mari nénjükhöz közeledtek, 

razonnal hallatszott anyjuk kiáltása:

HARANOSZO.

hiszen nem a böjt, hanem a mögött lévő 
hűség és szeretet a drága érték ! Mari néni 
böjtölését is, melyet oly titokban végez, 
minden bizonnyal látja és szeretettel tudo
másul veszi a Mindenség végtelen hatalmú 
Ura, kinek gondja van az ő kicsinyeire is, 
hiszen ő az örök, végtelen Szeretet!

A két hires szamár.
Irta: Csite Károly.

Volt egyszer egy szörnyű büszke, 
gőgös szamár, aki azzal dicsekedett 
fűnek-fának, hogy ő annak a híres 
szamárnak az utóda, amelyen Krisz
tus Urunk bevonult régesrég az ün
neplő nép dicsőítése közt Jeruzsá
lembe.

Dicsekvésének nem volt sem vége, 
sem hossza s ezzel mindenkinél kü
lönbnek s mindenek fölött állónak 
tekintette magát.

övé minden jog: övé az első hely 
az istállóban és a legelőn. Övé a 
legjobb széna és abrak. Sőt már oly 
mértéket kezdett ölteni a gőgje, hatal
maskodása, hogy meg sem tűr más 
teremtett jószágot többé az istállóban.

Ekkor azonban egy kellemetlen 
hírt hoztak fülébe. Vetélytárs akadt, 
egy másik szamár, aki szintén azt 
állítja, hogy ő az igazi egyetlen 
utódja az egykori dicső jeruzsálemi 
szamárnak.

Nosza megkezdődött a nagy vita 
és háborúság a két híres szamár 
közt.

— Nem látod, te csaló, hogy én 
vagyok az igazi, hisz hátamon hor
dom a kereszt jelét I — mondta az 
első szamár.

— Csaló vagy, te ! — szólt gyü-

— Jöttök mindjárt vissza! Mit al
kalmatlankodtok mások nyakán?

Marinak végtelenül fájt sógornőjé
nek e ridegsége, mellyel még gyer
mekeinek is megtiltotta a hozzá kö
zeledést.

Az elhidegülés tovább tartott. A 
két család tagjai egymással szót sem 
váltva jártak-keltek az udvaron, a 
kertben, mint teljesen idegenek, kik 
egymást nem is akarják ismerni.

Az áldatlan zárkózottságot mindig 
terhesebbnek találta Péter. Már azon 
gondolkodott, hogy ott hagyja a szü
lői hajlékot ’s más házat szerez a 
községben. Talán a különválás meg
változtatja a szomorú viszonyt.

Egy éve múlt már, hogy az o sz 
tozkodás megtörtént s  ennek nyomán  
a testvérek között az egyetértést m eg- 
hasonlás váltotta fel. (Folyt, köv.)

91.

lölettel a másik. — Az igazi kereszt 
jele az én hátamon van, tehát én 
vagyok az igazi utód. . .

A szóharcot aztán a tett harca 
követte. Egymásra rohant gyilkos 
szándékkal a két keresztes szamár, 
mígnem a komoly házőrző Bodri 
megsokalta a rút veszekedést, széjjel 
ugrasztottá őket, mondván:

— Csaló ez a szamár is, csaló 
amaz is, mert aki legjobban kérke
dik Krisztussal, az van legmesszebb 
Krisztustól.

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A nagyhét szenvedései.
Márc. 21. Lukács 2 3 . 26—32. Jézus meg- 

siratása nemcsak női érzelgősség. Jézus 
szenvedéseinek a történetén magán is van 
mit megsiratni. De nekünk Jézus szenve
déseit úgy kell végigemlékeznünk, mint egy 
tetemrehivást, hisz magunk okoztuk e szen
vedéseket. Az igazán áldásos böjti emlé
kezés nem Krisztus szenvedése, hanem a 
saját bűne fölött ontja legkeserűbb köny- 
nyeit.

Márc. 22. Lukács 2 3 . 33—34. Mily rette
netes bántalmakra s már bántalmazás köz
ben tud mentséget találni Jézus! Ezért is 
tud megbocsátani, sőt ami sokkal több, 
imádkozni is azért, hogy Isten is bocsásson 
meg nekik. Úrvacsorához készülök. Van-e 
bennem annyi megbocsátó készség, hogy 
magam keresek mentséget bántalmazóim 
számára s Isten bocsánatáért is esedezem 
részükre ?

Márc. 23. János 1 9 .20—27. Jézusnak 
egész életében különös gondja volt az öz
vegyekre, árvákra, szegényekre, betegekre, 
foglyokra. Utolsó perceiben sem tagadja 
meg magát. Mária a János szeretettében 
mindig érezhette Jézus gondviselését. Érez- 
hetik-e az élet e szenvedői általam is Jé
zus gondviselő szeretetét?

Márc. 24. Máté 2 7 . 45— 40 Ebben a ha- 
lálhörgéses, rémes sötétségben üríti ki Jé
zus a keserű pohár fenekét. Eddig csak az 
emberek hagyták el, de Istent maga mel
lett érezhette. Most Isten is elhagyja. Ez 
a kárhozat kínja. Mit tettél te értem Uram ! 
S mit teszek én Érted! ?

Márc. 25. Máté 2 7 . 50—54. Ez a nagy
péntek forduló pont lett bizonnyal a po
gány százados életében Aki hittel tekint 
a keresztfára, meglátja Jézusban az Isten 
fiát, Isten nagy szeretetét, bűneinek bocsá
natát, abban új, boldog élet forrása fakad 
fel. Ide kell nekem is fordulnom, mikor 
életem megújulása után vágyakozom.

Márc. 26. jános 1 9 .33—42. Ez a két em
ber el akarta titkolni keresztyénségét. De 
hiába. Nem lehet azt sokáig titkolni, mint 
ahogy a szerelmet sem lehet. Ne szégyel- 
jük a Krisztus evangéliumát, már csak azért 
sem, mert a véka alá rejtett gyertya elal
szik, ha nincs ereje meggyújtani a vékát!

Márc. 27. János 2 0 . 1—is. Képzelhetjük, 
mily örömrepesve futhatott Mária Magdolna
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azzal a diadalmas örömhírrel: láttam az 
Urat I Jézus él s minden nap velünk van. 
Láttam már? Nem? Talán csak nem is
mertem rá!

HETI KRÓNIKA.
A politika esem é n y e i. A nemzet- 

gyűlés 8 órás ülésein az állami és 
társadalmi rend hathatósabb megóvá
sáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta. 
A tövényjavaslathoz többek között 
érdemlegesen hozzászóltak: Apponyi, 
Andrássy, Szilágyi, Bállá, Pethő stb. 
Az interpellációk során különösen 
nagy idegességet okozott a nemzet- 
gyűlésen Kováts I. István interpellá
ciója a református lelkészegyesület 
gyűlésének rendőri feloszlatása tár
gyában.

D ebrecen  nagy templomát, melyet 
lelketlen emberek meggyaláztak, or
szágos ünnep keretében szentelték fel 
újra, ahol képviselve volt a kormány 
és a nemzetgyűlés. Sok szép beszéd 
hangzott el. Különösen szívbe mar
koló volt Baltazár püspök ünnepi 
beszéde: Sohasem a meggyalázottak, 
hanem a gyalázók a gyalázatosak. 
Kováts I. István aranyszavai is nem 
ártanának, ha végre mindenütt vissz
hangra találnának: Csak az evangé
liumi igazságok kapcsolhatják össze 
a szétszakadt magyarok millióit.

A presbyterek ülésén felszólalt 
Nagyatádi miniszter is, mely alka
lommal a következő figyelemre méltó 
kijelentést tette: Az állam minden 
erejével a felekezeti béke fentartásán 
dolgozik. Bizonyos célzatot azonban 
meg kell állapítanom: Vannak vala
kik, akik bizonyos célzatossággal dol
goznak, akik minden áron felekezeti 
kérdést akarnak csinálni.

A m agyar béke a legnagyob b  tr a 
géd ia . Csonka-Magyarországnak s a 
bennünket ért hallatlan igazságtalan
ságoknak eddig mindössze az angol 
parlamentben akadt szószólója. New
ton lord és Sydenham lord tették 
már egyizben szóvá a trianoni torz
müvet. Ugyanez a két űr emelt most 
újból szót érdekünkben az angol 
felsőházban.

Newton lord a kormányhoz inté
zett interpellációban megállapította, 
hogy Magyarországot annakidején 
arra kényszerí'.eíték, hogy minél 
gyorsabban ratifikálja a trianoni 
békét és e sürgetés ellenére a szö
vetségesek közül csak Olaszország 
ratifikálta a szerződést. A baranyai 
terület megszállása is csak a fegy
verszüneti szerződés alapján volt

jogos, de jogtalan a békeszerződés 
alapján. A délszlávok azonfelül a 
fegyverszüneti szerződést is gyaláza- 
zatos módon megszegték. Nemcsak 
Anglia, de az egész ántánt szempont
jából okos politika volna Magyaror
szág gazdasági talpraállását minden 
erővel elősegíteni, hogy hivatását, 
mely Európának a bolysevizmus ellen 
való megvédéséből áll — betölthesse.

Sydenham lord pedig azt mondta, 
hogy Magyarország esete a békekö
tés egyik legnagyobb tragédiája, mely 
túl fogja élni a béke müvének összes 
többi szomorú játékait.

A N épliga m agyar titk á rsá g a . A
magyar kormány elhatározta, hogy 
a Népszövetség főtitkársága mellé 
magyar titkárságot állít fel. A magyar 
kir. külügyminiszter e titkárság veze
tőjévé Réz Mihály egyetemi tanárt 
nevezte ki.

A Népliga melletti magyar titkár
ságnak egyrészt a lekapcsolt terüle
teken élő kisebbségek sérelmei kér
désében, másrészt a székely, száz 
és rutén autonómia kérdésében, végül 
a magyar határok végleges megálla
pításánál fontos szerepe lesz. Ha 
tehát valaki valamely alapos sérelmet 
panasz tárgyává kíván tenni, azt 
írásban közvetetlenül is megteheti a 
Népliga magyar titkárságánál, mely
nek címe: Chef du sécrétariat hong- 
rois: Qenéve, British Pension.

A londoni k o n feren c ia  eredménye 
mi lehetett volna más, mint a néme
tek újabb meggyaláztatása, újabb 
keresztre feszíttetése. Amit ma Né
metországgal elkövetnek, ugyanaz a 
sors várakozik a magyarokra. Né
metországnak újabb megszállása, az 
ántántvezetők részéről a gyűlöletnek 
további szítása csak azt igazolja, hogy 
a végzetes utón, amelyen az ántánt 
megindult, nincs többé megállás.

MAGYAR GAZDA.

Még egyszer a csávázásrél.
(Folytatás.)

Az uspulun higanyt is tartalmazó 
mérges szer, melyből 25 dk. szüksé
ges 100 1. vízhez. Apró részletekben 
szórjuk a folytonosan kavart vízbe 
s addig kavarjuk a vizet, míg telje
sen fel nem oldódik. Nagy előnye a 
két előbbivel szemben, hogy a mag 
csirázóképességét nem öli meg, míg 
az üszöggombákat feltétlen biztosság
gal elpusztítja. A vele megcsávázott

mag emberi táplálékul fel nem hasz- ! 
nálható s állatokkal is csak tiszta 
maggal keverve etethető meg. Ára 
egy adagnak (25 dk.) 60 korona. A | 
beszerzésre útbaigazítást ád a m. kir. 
növényélet és kórtani állomás (Bpest I
II., Debrői út 17.)

A klorolból 40 dk. kell 100 liter I 
vízhez. Ezt a mennyiséget 2 — 3 liter 2 
vízben feloldjuk. Az így nyert tejszínű 1 
oldatot hozzáöntjük 1Ó0 liter vízhez, 
megkeverjük s kész a csávázó szer. 
Előnye, hogy a mag csirázóképes
ségét nem rontja s bátran használ- 1 
ható csávázott állapotban is akár 
emberi, akár állati táplálékul. Besze- j 
rezhető: Chinoin gyógyszer és ve- j 
gyészeti termékek gyára Újpest. Ára 
kgrként 50 korona.

A csávázási eljárást ismertettem . 
már. Általában az a szokás a kis- J 
gazdáknál, hogy az oldattal megön- i 
tözik a vetőmagot, megkeverik s egy- ; 
halomban 12—24 óráig állni hagyják, j 
Ritkábban kosárba bemerítik az ol
datba s úgy öntözik össze egy ku- I 
pacba. Megtörténik így, hogy nem 
minden szem kap az oldatból s da- J 
cára a csávázásnak, mégis van üszög. { 
Helyesen úgy járunk el, ha erre a 
célra egy 150 literes fakádat szerzünk 
be. Ebbe öntünk 100 liter oldatot s 
az oldatba annyi magot, hogy azt az 
oldat 10 cm. magasan lepje. Közben , 
a magot keverjük, miáltal a hibásak , 
vagy az üszög a felszínre kerül. Ezt 
lyukacsos kanállal lemerjük, akkor 
azután 20 — 30 percig hagyjuk ha 
klorollal vagy fornaldehyddal s egy 
óráig ha rézgáliccal vagy uspulunnal i 
csáváztunk. Ezután kimerjük kosárral 
a magot, lecsurgatjuk, szétöntözzük 
s megszáradás után vethetjük. Egy ; 
oldatot háromszor használhatunk. 
Háromszori használat után új oldatot 
készítünk a kádban Tanácsos még 
a vetésnél használt eszközöket, me
lyekkel a mag érintkezhetik úgyan- < 
azzal az oldattal fertőtleníteni, le
mosni, melyeket a csávázásnál hasz- J 
náltunk. Hogy több munkát igényel 
ez, mint ahogy régi jó öregeinktől 
láttuk, az bizonyos, de a biztos siker \ 
bőven megjutalmazza fáradságunkat. 
Egy kis akarat kell hozzá s szakít
hatunk a régi, de kétes eredményű 
szokással csávázási móddal.

Csávázni kell elsősorban a búzát, 
azután az árpát, zabot, kölest, mu- í 
hart, kukoricát. Ezeknek ellensége az 
üszög, mely néha a búzatermés felét 
is megsemmisíti, de a többiekben is 
tetemes kárt tesz. (Vége.)

Egy öreg gazda.



1921. március 20 HARANOSZÖ 93.

EGYHÁZI ÉLET.
K őszeg. A Luther-Szövetség a műit 

i hó folyamán sorozatos világnézeti 
i előadásokat rendezett Kőszegen. Dr. 
í Pröhle Károly theol. akad. tanár négy 
napon, úgymint február 19, 20, 26 
és 27-én szépen összegyűlt közönség 

i előtt beszélt a vallás nélkülözhetet
lenségéről, az űj nemzedék nevelésé
ről, a megtért rabszolgáról és végül 
Was uns not tut címmel. A város 
művelt közönsége valláskülönbség 
nélkül élvezettel hallgatja a tudós 
előadó fejtegetéseit s az Ür kegyelme 
bizonyára úgy intézte, hogy szavai 

r tevékeny talajra estek. Az összefüggő 
előadások teljes képet nyújtottak legér- 

i dekesebb és legértékesebb vallási esz
méinkről s nemcsak megvilágosító, 

.de felrázó hatással is voltak a hallga
tókra. Az utolsó estén dr. Schneller 
Aurél ügyvéd és esperességi másod
felügyelő lelkes szavakban beszélt a 

! Luther-Szövetségről s felhívást intézett 
a gyülekezet tagjaihoz az abba való 
bélépésre. Minden előadáson volt 
zene, ének vagy szavalati szám, 
melyeket kipróbált kőszegi erők 
nyújtottak.

Tanitóválasztás. Kühn János balfi ta- 
i nítót a nagybörzsönyi (Ilont m.) evang.
: hitközség kántortanhójavá egyhangúlag 
megválasztották.

A lovászp aton a i eg yh ázk ö zség  feb- 
truár 27-én nagy érdeklődés mellett 
í Lutherszövetségi ünnepélyt tartott a 
í következő műsorral: Közének. Igeol
vasás. Iskolás gyermekek kéthangu 

»éneke: Fel, barátim, drága Jézus 
; zászlaja alatt! Csengey Gusztáv : A 
[gondviselés. Szavalta: Finta Erzsi. 
Szalay Mihály: Egyházunk helyzete 

: s a Luther-Szövetség feladata. Iskolás 
[ gyermekek éneke : óh békesség olaj- 
rága. Csengey Gusztáv: Az elveszett 
! frigyláda. Szavalta : Szép Róza. Gyer- 
!mekek éneke: Jézus nagy vezér... 
Vargha Gyuláné: A legjavát. Sza

v a l ta : Bácsi Ilona. Iskolásgyermekek 
éneke: A hű lélek, ki az élet . . .  
Ima. Közének. Az éneket Nagy Lajos 

1 kántortanító vezette. Az offertórium 
i a Luther-Szövetség javára 435 koro- 
i nát eredményezett.

A március 2-án tartott vallásos 
j estély műsora a következő volt: Köz- 
> ének. Igeolvasás. Szalay Mihály: Ho- 
$gyan vehet részt a legkisebb ember 
i is a nemzet újjáépítésében ? Iskolás- 
l gyermekek éneke : Jöjj Krisztusodhoz I 
’ Vargha Gyuláné: A bárka. Szavalta: 
l Bácsi Juliska. Iskolásgyermekek éneke: 
I Bízzál lelkem Uram kegyelmében.

ima. Közének. Az éneket Nagy Lajos 
tanító vezette. Offertórium nélkül 
egyes jelenlevők önként 141 koronát 
adtak össze, amely összeg a Harang
szó fentartására fordíttatott.

Locsmánd. Folyó hó 6-án tartotta 
egyházközségünk számadó közgyűlését. Az 
egyházközségi számadás 49,633 03 kor. 
bevétellel szemben 49,497 62 kor. kiadást 
tűnt fel. Az alapok és alapítványok összege 
1920 december 31-én 45,467 37 kor. Bet- 
hania gyülekezeti árvaház 14,586 97 korona 
pénztári maradékkal zárta múlt évi száma
dását. — A közgyűlés második pontját 
képezte a múlt évi kerületi közgyűlés azon 
indítványa, hogy a tanintézeti és egyházkor
mányzati járulékok címén az egyenes adóra 
kivetett és eddig fizetett 2% 13°/o-ra emel
tessék fel. A minden téren tapasztalható 
drágaságra való tekintetből a közgyűlés 
méltányolta a kerületi közgyűlés indítvá
nyát és határozattá emelte. — Végül elha
tározta a közgyűlés két űj harang beszer
zését. A harangokat az ismert, jóhirű 
Seltenhofer cég fogja készíteni, közülük 
egyik 780 kg., a másik 410 kg. súlyú lesz. 
Mindkét harang 354,620 koronába ke
rül, mely összeg V» részben a házaspá
rokra, 2/3 részben pedig az egyenes adóra 
lesz kivetve. Gyülekezetünknek a háború 
előtt négy harangja volt, melyek közül a 
két nagyot 1916-ban, a legkisebbiket 
1917-ben rekvirálták. Az árván maradt 192 
kg. súlyú harmadik harangunk most hama
rosan viszontlátja két nagyobbik testvérét! 
„Dicsekednem nékem nem illik“ ugyan, 
de tekintetbe véve azon körülményt, hogy 
a locsmándi ev. gyülekezet lélekszáma a 
700-at el nem éri, fenti összeg ékesen szól 
a locsmándi hivek ismert áldozatkészségé
ről ét hitbuzgóságáról.

A sz ilsá rk á n y i evang. gyülekezet 
március 6-án tartott közgyűlésén 
Gecsényi Lajos alsólendvai menekült 
tanítót nagy lelkesedéssel kántortaní
tóvá választotta.

A k isbaboti evang. gyülekezet ér
demes tanítója Szüts Mihály f. évi 
január hó 31-én nyugalomba vonult. 
44 éven keresztül működött a tanítói 
pályán a kisbaboti gyülekezet köré
ben. A gyülekezet utódjául Szilágyi 
Lajos okleveles tanítót, a nyugalomba 
vonulónak egykori tanítványát válasz
totta meg. A nyugalomba vonulótól 
a gyülekezet ünnepi közgyűlés kere
tében vett búcsút, meleg szeretettel 
tanúsítva iránta háláját. Ugyancsak 
ünnepi közgyűlés keretében iktatta 
be utódját február hó 6-án.

A magyarszombathelyi Ev. Ifjúsági 
Egylet böjt II. vasárnapján vallásos estélyt 
tartott a következő sorrenddel. Közének. 
Ima. Golgotha. Irta: Gerok Károly, sza
valta Letenyei Róza. A Halál. Felolvasás, 
tartotta a lelkész. Jézus sebeidnek mélye. 
Énekelte az ifjs vegyeskar. Hitvallás. Irta 
Pap-Váry Elemérné, szavalta Farkas Er
zsébet. Karének. Krisztus álma. Irta Gár
donyi Géza, szavalta Takács Erzsébet. 
Ima. Közének. Az offertórium az lfjs. Egylet 
javára 123 60 koronát eredményezett.

A büki ev an g . n öegy let, a dunán

túli egyházkerület legrégibb nőegylete, 
az elrekvirált orgonasípok pótlására 
gyűjtést rendezett, rövid idő alatt a 
célra 6100 koronát gyűjtött össze. 
Követésre méltó szép cselekedet!

A n agygere8d i hívek áldozatkész
ségét szépen dicsérik az újabb ado
mányok. Harangalapra: László Gy. 
és fel. 200, Sáry Sándor és fel. 200, 
ifj. Sáry Lajos 100, ifj. Sáry Sándor 
100, Sáry Sándorné elhalt nővére 
emlékére 200, Sáry Sándor és fele
sége elhalt leányuk emlékére 200, 
özv. Skriba Samuné és fia édesapja, 
ill. férje emlékére 200, Kozák János 
és felesége Hegyfaluról 200 koronát 
adományoztak.

A súri gyülekezetben az utóbbi hó
napokban egyházi célokra a következő 
adományok folytak be: Turcsányi Géza 
felügyelő beiktatása alkalmával 1500, Gedra 
János és neje 200 K a nőegyletnek. Ugyan
csak a nöegyletnek adakoztak: Jancsek 
Mihályné 100, Proksa Györgyné 50, Svehlik 
Jánosné 50, Mátai Jánosné 50, Sztanó 
Pálné 120, Szloboda Pálné 100, Svehlik 
Mária és Rozália 100—100, ifj. Kadlecsik 
Pálné 30, Mlinárik Istvánné 100, néhai 
Marek Pálné leányai egyházfcntartási 
alapra 100—100, a nöegyletnek ugyancsak 
100—100 K-t adományoztak. A lelkész a 
nöegyletnek 1000 K-t. Báles Ádámné 30 
és özv. Árki Sámuelné 6 drb. gyergyát 
ajándékoztak a templomnak.

A pápai gyü lek ezetb en  mintha csak 
a hitbuzgó ősök szelleme ébredt volna 
fel. Az egyház ügyei iránt nagy ér
deklődés nyilvánul, a lelkes vezetők 
példája nyomán mindenki igyekszik 
megtenni kötelességét a gyülekezettel 
szemben. A 40 koronás személyi- és 
100%-os vagyonadó az év végére 
majdnem teljesen befolyt. Az elrekvi
rált második harang pótlására buz
gón folynak az adományok. A sze
rényebb viszonyok között levők 100 
— 200 koronás adományai nem rit
kák a módosabbak 1000 -  1200 
koronás adományai. Weinberger 
Gusztáv kőszegi lakos vissza
emlékezve arra, hogy háborús katonai 
szolgálata alatt a pápai templomban 
erősítgette lelkét, a szerencsés haza
térés reményével, megható levél kí
séretében 200 koronát küldött a ha
rangalapra. A távol Amerikában, 
Brunswickban élő magyar evangélikus 
véreink pedig Szabó Sándor lelkészük 
buzgólkodására az előzőleg küldött
16,000 korona készpénzen kívül 115 
kg. súlyú ruha- és lábbeli ajándékot 
küldöttek, amelyet 65 iskolásgyermek 
között osztottak szét.

Bakonyszentlás/ló. Szépen sikerült 
vallásos estét rendezett február hó 22-én 
a Dunántúli Luther-Szöv. Bakonyszentlász- 
lón. Az ünnepélyen részt vett Takács Elek 
esperes aki a propaganda beszédet tartotta.
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Hazaszeretetre buzdított, a munkás hitben 
való növekedésre serkentett. Magyarhoni 
ev. egyházunk és hazánk jövője forog 
kockán. Őket megmenteni úgy lehet, ha 
tömörülünk mindnyájan a Kr. ev.-nak 
zászlója körül a Luther-Szöv. kebelében s 
lelkesedéssel munkálkodunk — félretéve 
minden kicsinyes önzést, gyűlölséget, fele- 
kezelieskedést — hazánk és egyházunk 
javán. így majd az eredmény nem fog 
elmaradni. A munkás hit diadalt arat s egy 
szebb jövő hajnala dereng megcsonkított 
hazánk, sokat vesztett egyházunk felett. 
Az ünnepély programmja a következő volt: 
Közének...  Helybeli lelkész oltári imája. 
Szász Béla.: A harmincz pénz. Szavalta: 
Fodor Mariska. Várady A .: Az utolsó sor. 
Szavalta: Kovács Juliska. Vegyeskar: „Én 
Istenem te vagy bizalmam.“ Arany J .: 
Ráchel siralma. Szavalta: Saller Molnár 
Ilonka. Takács Elek esperes beszéde. 
Gyermekkar: „Vigyázzatok azt kiáltják.“ 
Várady A .: , Szivárvány“. Szavalta: Csornai 
Lina. Sántha K : „Magyarország.“ Szaval
ták : Major Zsófia, Kovács Juliska, Saller 
Molnár Ilonka, Csornai Lina, Rotaridesz 
Eszter, Takács Róza. „Hymnusz“ énekelte 
a vegyeskar. Várady A.: „Melyiket?* Sza
valta : Takács Róza. Helybeli lelkész oltári 
imája. Közének. A Luther-Szöv. javára tar
tott offertórium 122 kor. 82 fillért eredmé
nyezett.

Vönöckön. Böröndy László emlékére 
200 kor. alapítványt tett özvegye. Leány
egyesületnek Huszár Istvánná, Cser Ilona 
50 K, Major Ilonka leányegy. pénztáros 
60 K-t adtak. Tóth Lajos és f. Major Ilona 
új harangra 50 K, orgonára 50 K, Berecz 
Imre új harangra 50 K-t ajándékoztak. A 
Harangszó fentartására a leányegyesület 
50 K, offert. ugyanezen célra 7910 kor. a 
nöegyesület 50 K-t adtak.

A veszp rém i ev. eg yh ázk ö zség  c é l
ja ira  legutóbb Szűcs István 100 ko
ronát, Kocsié Sándorné pedig elhalt 
leánykájuk emlékére 4 darab oltári 
gyertyát adományozott.

V ásárosfalu: özv. Tompa Zsigmondné 
és gyermekei, férje, illetve édesatyjuk ha
lálának emlékére koszorú megváltás címen 
a beledi templomalapra 1000 kor. adtak. 
A vásárosfalui harangalapra: Zsirai Sán 
dor és neje Budapestről 50 K, özv. Bognár 
Istvánná 50 K, Kronekker Sándor és neje 
Tompa Anna 100 K, Kronekker ida 50 K, 
Tompa Eszter és Kronekker Ida 1200 K-t 
gyűjtöttek.

H Í R E K .

Egy m in iszteri ta n á c s o s  ön gy ilk os  
le tt —  a n yom ora m iatt. Olgyay L. 
miniszteri tanácsos öngyilkos lett. 
Súlyos anyagi gondokkal küzdött. 
Amíg lehetett, ő is segített magán és 
egymásután adogatta el legkedvesebb 
tárgyait, majd sor került már a nél
külözhetetlen bútordarabokra is, Az 
utolsó időben már nem volt mit pénzzé 
tenni. Ezt az állapotot nem birta ki 
s inkább a halált választotta.

A ném et c s á s z á r i pár negyven  
é v e s  h á z a ssá g i év fordulója . Teljes

elvonultságban és a legnagyobb 
csöndben ülte meg a múlt vasárnap 
Vilmos császár és a nagybeteg Au
guszta császárné házasságának negy
venedik évfordulóját.

N apoleon író a sz ta la  —  13 m illió 
korona. Pálffy János gróf híres ma
gyar műgyűjtő hagyatékának árveré
sén I. Napóleonnak mahagóniból ké
szült XVII. századból való íróasztalát 
a bécsi Reitzes-bankház főnöke 13 
millió koronáért vásárolta meg.

A H angya ü zle tered m én ye é s  jó 
ték on y  adom ányai 1920-ban . A Ma
gyar Gazdaszövetség szövetkezeti 
központja, a budapesti Hangya köz
pont kötelékébe az 1920. év végén 
Csonka Magyarországon 1777 szövet
kezet tartozott, amelyek közül 733 
új alapítás. A központ évi forgalma 
1 milliárd 374 millió, 400 ezer 891 
korona volt. Alaptőkéje 100 millió 
korona. Évközben jótékony célokra 
1 millió koronát adott, most pedig 
vidéki szövetkezeteinek vásárlási visz- 
szatérítésül 21 milliót, különböző jó
tékony célokra adományul 9 milliót 
szavazott meg, amelyből a kisgazdák 
és földmívelők többtermelési alapjára 
3 millió esik.

A new york i sa jtó  a .magyar nem
zetgyűlésnek Hardingot üdvözlő ha
tározatát rendkívüli rokonszenves 
hangon kommentálja. A World azt 
mondja, hogy Magyarország megerő
södése nagy lépésekkel halad előre 
és ez annak a reálpolitikának köszön
hető, hogy Hegedűs áldozatokkal 
egybekötött programját megvalósítja.

A v e té s  á llá sa  é s  a m ezőgazd asá g  
á llap ota . A földmívelésügyi minisz
térium által kiadott hivatalos jelentés 
szerint a téli időjárás kedvező volt 
a mezőgazdaság ágára. Az enyhe 
hőmérséklet kedvezett az őszi vetés 
fejlődésének, a megkésett őszi szán
tást pótolni lehetett és a tavaszi ve
tést is már megkezdték. Az utóbbi 
időben jelentkezett éjjeli fagy elhárí
totta a gyümölcsfák és a szőlő túl- 
korai fakadásának a veszedejjnét.

V áltozás a  h ad iv á ltság ró l szó ló  
tö rvén yjavasla ton . A hadiváltság tör
vényjavaslaton annyiban változtattak, 
hogy az idősebb váltságkötelesek bi
zonyos engedményt kapnak. Ez a 43 
éveseknél 5 százalék, a 44 éveseknél 
10 százalék. A legidősebb korosztály
ban (1865-ben) sorozottak a rájuk 
eső váltságnak csak tizenegyhuszad 
részét fogják fizetni. A papok és pap
növendékek a legkisebb skála szerint 
fizetnek váltságot. A háború alatt

külföldön tartózkodott magyar állam
polgárok, ha internálva voltak, a leg
enyhébben adóznak, ha nem voltak 
internálva, a legnagyobb skála sze
rint adóznak.

Herczog Ferenc képes irodalmi folyóiratának az 
Új Idök-nek ötödik száma Herczeg Ferenc : Tisza 
István mint ember című, adatokban, intimitásokban 
gazdag tanulmányát közli. Liciano Zuccoli olasz lró 
pompás, kacagtató pgyfelvonásosa: Az igazi dzeentle- 
men, Körmendy Viktor Boccació című kedves elbe
szélése Kosztolányi Dezső és Gács Demeter versel, 
Tábori Kornél hangulatos cikke a régi budai házakról, 
dr. Mázer Béla művészeti feljegyzése és még szá
mos érdekes, időszerű cikk és kép teszi Surányi 
Miklós új regényén és a Cinege II. című vidám 
detektivregénynek folytatása inellett gazdaggá és 
változatossá ezt a számot. Az Új Idők előfizetési ára 
negyedévre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., And- 
rássy út 16.

Rövid hírek. Vojnils István báró meg
halt. — A budapesti Eötvös-kollégium most 
ünnepelte 25 éves fennállását. — Az osz
trák kormány Dávy drt Nyugatmagyaror- 
szág tartományi főnökévé nevezte ki. — 
Baranyát pár hét múlva visszakapjuk. — 
Antiszemita kongresszus volt Bécsben. — 
Szurmay tábornok könyvet írt a bolseviz- 
musról. — Japán—kínai háborúval fenye- 
getődzenek ismét. — Spanyolországban a 
meggyilkolt Dato helyébe Maurot lett az 
új miniszterelnök.

Hirdetések.
Legszebb konfirmációi ajándék a 

P a u l i  k-féle •

Konfirmációi emlékkönyv,
ára kötve 80 korona.

Egy evangélikus család házából 
sem hiányozhat a

Luther jelleme,
ára fűzve 25 korona.

Minden protestáns embernek nél
külözhetetlen könyv a

Protestáns esték,
ára fűzve 50 korona.

Mindezek, valamint ima- és éne- 
Mceskönyvek levelezőlapon vagy a pértz 
előzetes beküldésével postautalványon 
megrendelhetők a 2—2

Luther-Társaság
könyvkereskedésében

Budapest, VIII., Szentkirályi u. 51/a.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tca  12.
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A „Luther Naptár“ pályázati hirdetése.
A „L u th er N a p tá r “ szerkesztősége kis 

regényre , vagy elbeszélésre pályázatot 
hirdet. A mű három Írott ívnél nagyobb 
nem lehet. A pályadíj 2000, azaz kettő 
ezer korona. Ebben a jutalomban csak a 
„L u th er N a p tá r"  rendeltetésének, irányának 
megfelelő absolut becsű munka részesülhet. 
Nyomtatásban már megjelent művel pályázni 
nem lehet. A jutalmazott mű a „L u th er  
N a p tá r u tulajdona. A dicséretben részesí
tett, közlésre alkalmas pályamunkát a szer
kesztőség megfelelő honoráriumért meg
veszi. A pályázat titkos. A jeligés levéllel 
ellátott pályamunka postára adásának leg
végső ideje 1921. á p r ilis  3 0 -ik a . A pálya
munkák a következő címre küldendők: A 
„L u th er N a p tá r“ szerkesztősége Sopron , 
P a p ré t 2 . s z . Az eredményt kellő időben a 
lapokban tudatni fogjuk és a bíráló bizott
ság jelentését a „L u th er N a p tá r" 1922-ik 
évfolyama közli.

A szerkesztőség bármely más alkalom
szerű egyházi, nemzeti, vallási, társadalmi, 
ismeretterjesztő, építő és szórakoztató cik
ket vagy költeményt is szívesen fogad és 
közlés esetén megfelelő IfLnoráriumban 
részesít. Tanácsos, hogy az ilyen cikkek 
beküldésére vállalkozók a közelebbiek meg
állapítása céljából levélben vagy személye
sen előzőleg a szerkesztőséghez forduljanak.

Rajzoló művészekkel a „ L u th er N a p tá r “- 
ban közzéteendő képek rajzoltatása céljából 
szintén szívesen lép érintkezésbe a szer
kesztőség.

A „ L u th er N a p tá r“ szerkesztősége az 
egyetlen tiszta evangélikus naptárunk, gaz
dagítására, színvonalának további emelése 
érdekében minden lehetőt elkövet. Most 
már az evangéliom ügyét szívükön hordó 
hivatottaktól függ, hogy a szerkesztőség 
terve teljes mértékben sikerüljön.

Sopron, 1921. március 5.
„ L u t h e r  N a p t á r “ 

szerkesztősége.

Ernst János
vas- és rézbútor, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Gazdák figyelmébe!
1920. évi termésű elsőrendű

lucerna
40—50 métermázsás vagontételek

ben míg a készlet tart 
jutányos áron megrendelhető

M O V E -Szövetkezet
Szombathely. 2—3

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

1356 óta
Gyártási 

jegy
14 minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 1-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen á rlapo t!

A balfi evang. egyházközség a 
megüresedett 11. tanítói állásra pályá
zatot hirdet. Az állás államsegélyes 
és az egyháztól 400 K. A tanítási 
nyelv német. Bővebb felvilágosítást 
ad a helybeli lelkészi hivatal. Fel
szerelt folyamodványok március 31-ig 
az ev. iskolaszéki elnökséghez Balf, 
Sopronmegye, küldendők. i_2

Keresztszülők figyelmébe!
A konfirmáció alkalmával a kereszt- 
szülők legszebb ajándéka a jó könyv.

Ezen alkalomra ajájjjjuk:
K a p i B é la :  A boldogság  könyve. (Jellem

képző munka.)
F a rk a s  M ih á lyn é : T örténe tek  az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

S trá n e r  V ilm o s: A biblia az élet könyve. 
(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : N ádfödeles házak a la tt.
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D é n e s:  M ária nővér. (Kisregény.) 
G y u rá tz  F eren c: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d re :  Képek az ókori k e 

resztyén egyház tö rténetébő l.
B o rso s  I s tv á n :  A gályarabok tö rténe te  

(Egyháztörténeti munka.)
Iskolás gyermekeknek húsvéti aján

dékul vegye meg:
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
D r. D in g h a  B é la :  Hol volt, hol nem v o lt...  

(Mesék.)

A lb er t J ó z s e f :  Túl az óperencián.
(Mesék.)

H a m v a s J ó zse f:  Mesés tö rténetek . (Ifjú
sági elbeszélések.)

Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésben, 20 korona, díszkö

tésben 30 korona.
W E L L IS C H  B É L A  könyvkereskedésében 

S zen tgotth árd on .

Ajánlunk azonnali szállításra ab 
budapesti raktárunk:

külföldi rúdvasat, ab ron cs
vasat, so d ro n y szeg e t, v a s 
lem ezt, h organ yzott v a s le 
m ezt, lágyvash u za lt, lópat- 
k ószeget,lóp atk ósark ok at, 
m in denféle láncokat, fűré
szek et, Sack é s  csep eli ek e
fejeket, korm ányokat é s  
vasak at minden méretben, 
továbbá portland cem entet, 
feh ér d arab os m esze t,ép ü 
letfát, d eszk át é s  lécet, 
hornyolt cserép zsin d ely t  
é s  cellu lo se  palát csakis 

vagontételekben. 2-8

Bartal Is tván
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: B artal Vasvár. Telefon 19.

Női és férfi fehérnemüek átalakí
tását, minden női szabó-munkát ju
tányos áron elvállal, vidékre is ház
hoz készséggel elmegy

J A I N D L  M Á R I A
Szentgotthárd,

Vörösmarty utca 143. szám.
Ugyanott eladó egy amerikai gram- 

m ofon. 1—3

Mit tehetek a HARANGSZÓ-ért?
E lőfizetek  rá 1
M ások e lő tt  is  ism er

te tem  é s  aján lom !
T eh etség e m  s z e r in t  

tám ogatom , h ogy s z e 
gén y , e ls z ó r t  h itrok on a
im hoz is  e lju th asso n  s  
bennük is  e r ő s íth e s s e  
a h ite t é s  evan gélik u s  
ön tu d atot I
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vese fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon ;

ebenseci krisíályszódát, sárga- 
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 6

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r ő t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/4-es 4/4-es sv^d

g y u f á t

valamint őrlött

k ő s ó t .  

LIPP és  LACK NER
kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

S l i ro ö n y c ím : L a c k n er,  Szenlgotlbánl.

=  Legm agasabb k itüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 19
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Nyomatott Weiliscb Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F ala id*  s is rk s s x t6  
é* k ia d d :

SZALAY MIHÁLY.
T A r**zarka*ztd :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á sz p a to n á ra  
(V a izp ré m m a g y a ), aldfl- 
za té*l d ijak , rak lam d cld k  
a  HARANQ8ZÓ k ia d ó h iv a 
ta lá n a k  S z a n t f o t th á rd r a  
(V tisvárm egye) kü ldendők

F ld flz a té s t e lfo g ad  
m in d en  av a n g . le lk é n  é* 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a s á r  

n a p .

y

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti é* a kiadásért
felelés:

C Z I P O T T  O É Z A  
• z e n t o o t t h Ar o  

(Vasv á rm eg y e .)
A „Harangszó" aléRzetésI 
ára egész évre: Luther- 
Szövetségl tagoknak clm- 
szalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Ssttvetségl 
tagoknak clmszalagoe kül
déssel 84  K, csoportos kül

déssel 88 K.
A „Harangszó“ terjesz
tésére befolyt adományok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo 

kát küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

Magyarok husvétja.
Irta: Novák Rezső.

A reményeikben csalódott emma- 
usi tanítványok szomorú vándorútján 
járunk. Lelkünket annyira lenyűgözi 
az általános gyász és szomorúság, 
hogy szinte úgylátszik, mintha örök- 
kétartó kereszthordozásunk és tragi
kus Golgothajárásunk közben min
dennap rettenetes itéletü Nagypénte
keket élnén^ át s így észre sem 
vesszük a feltámadás ünnepét, mely 
kiemel a fájdalom fásultságából és 
közős, örökéletü eszmények kultuszát 
szolgába.. Hiába hirdeti az angval a 
húsvéti örömhírt: Nincs itt, feltáma
dott 1, mi még ma is a golgothai ke
resztfát látjuk, a kegyetlen kalapács
ütések észbontó csattogását halljuk, 
az előttünk álló sírboltra szegezzük 
merev tekintetünket, mely elrabolta 
reményünket s eltemette örömünket. 
A feltámadás diadalünnepén is szem- 
iesütve, fejlehorgasztva járunk-kelünk 
s azokkal a kegyes szívű jeruzsálemi 
asszonyokkal kishitüen kérdezzük : 
Kicsoda hengeríti el a követ a sír 
szájáról ? Mikor lesz már egyszer 
nemzeti feltámadás, mikor lesz igazán 
ünnep a világon ?

Magyar népünk még mindig a nagy
pénteki sötét éjszaka lethargikus ál
mát alussza, még nem érintette meg 
dermedt tagjait az élet, a feltámadás 
szellemének lehellete, mozdulatlanul 
fekszik koporsójában, még nem indult 
meg ereiben a megújult, a halálon 
diadalmaskodó élet vérkeringése, ő rt 
állanak kriptájánál a gyáva szom
szédok katonái, lezárták sírjának fe
delét a párisi békeszerződés ólom
pecsétjével, hogy senki ki ne szaba
díthassa sziklabörtpnéből s már kön
tösére, utolsó ruhadarabjaira, meg
maradt anyagi erőforrásaira is sorsot 
vetettek.

De lehet-e sírba zárni az élőt, meg 
lehet-e fosztani isteni jogától, önren
delkező szabadságától az élniakarót ? 
Fel lehet-e darabolni hazáját, el le- 
het-e venni mindennapi kenyerét, 
gyáva rablók módjára megfosztani 
életfeltételeitől ? Úgy látszik,. igen, 
mert hiszen saját honfitársai juttatták 
ellenségei kezére, hogy fegyverétől, 
ellenálló képességétől megfosztva áll
jon ítélő bírái elé, akik alattomos 
ellenségeinek Feszítsd meg I kiáltására 
hallgatva keresztre hurcolták s elte
mették, hogy büntetlenül osztozkod
hassanak ezeréves örökségén.

Husvét ünnepén bágyadt tekinte
tünket a golgothai keresztre függeszt
jük, mert szomorúság tartja fogva 
szívünket; de *a keresztre tekintünk 
azért is, mert vigasztalódni akarunk 
s örömöt, bizonyosságot keresünk 
husvét ünnepén. A nagypénteki véres 
keresztfa az emberiség bűneinek a 
nagyságát és Isten bűnbocsátó szere- 
tetének a mélységét szimbolizálja, a 
keresztfán bűnünk elítéltetett és meg
bocsáttatott ; a húsvéti üres sir pedig 
a halálon, szenvedésen, emberi bű
nök, igazságtalanságok özönén dia
dalmaskodó feltámadásnak a jelképe, 
azért elválaszthatatlan a nagypénteki 
gyász a húsvéti örömtől, a véres ke
reszt a királyi koronától, a földi szen
vedés a mennyei megdicsőüléstől. 
Kereszt nélkül nincs korona, halál 
nélkül nincs feltámadás, küzdelem 
nélkül nincs győzelem.

A feltámadás ünnepén az igazság, 
az örökélet Istenébe vetjük bizodal- 
munkat s rendületlen keresztyén hit
tel reméljük és valljuk, hogy az erényt, 
az erkölcsöt meg lehet ugyan gya- 
lázni, az eszmék hordozóját meg le
het ölni, az igazság diadalát lehet 
késleltetni, de őrökre eltemetni soha
sem lehet, mert az igazság áttöri a 
sir falát, szétszakítja bilincseit, letépi 
a kikényszerített papirosszerződések

pecsétjét s előbb-utóbb diadalmasko
dik minden erőszak, cselvetés feletti 

Sursum corda 1 Fel a szívekkel I 
Husvét nem a gyász, nem a kishitű
ség, nem a tépelődő semmittevés 
ünnepe, hanem a megbizonyosodás, 
az élet, az örök megújhodás, a hal
hatatlanság diadalnapja, mely győzőt, 
legyőzöttet, gazdagot és nyomorgót 
a hála oltára köré gyűjt és Istent 
dicsőítő imádságra kötelez. Amíg szí
vünkben életalakftó hatalomként él a 
hit, amíg lelkünket betölti nemzeti 
hivatásunk tudata, amíg nem vész ki 
belőlünk egy szebb, boldogabb kor
szak reménye s amíg minden egyes 
magyar embert becsületes, önzetlen 
munkára indít a hazafiúi lelkiismeret 
parancsszava, addig nem kételkedem 
Magyarország feltámadásában, addig 
szomorúságuk dacára is reményked
hetnek a husvét ünnepén is Qolgo- 
thát járó bús magyarok, mert az igaz
ság Istene él, az eszme diadalmas
kodik s hitünk bajnoka: Jézus Krisz
tus feltámadott I

A „Luther-Szövetség“ 
Nagykanizsán.

A nagykanizsai evang. gyülekezet 
március hó 5-én és 6-án Luther- 
Szővetségi ünnepséget rendezett. Az 
ünnepségeken, amelyek közénekkel és 
oltári imádsággal kezdődtek s ugyan
csak oltári imádsággal és közénekkel 
végződtek, dr. Pröhle Károly soproni 
theol. akadémiai tanár tartott »Jobb 
jövőnkért« című szabad előadást 
szépszámú hallgatóság előtt. Első esti 
előadásában a vallás nélkülözhetet
len és áldásos voltát hangoztatta; a 
második esti előadásában a családról 
beszélt és az új nemzedék nevelésére 
nézve adott szülőknek, tanítóknak, 
gyámoknak, pártfogóknak bölcs taná-
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csókát. A hallgatóság a nagy tudás 
előtt meghajolva és a mesteri vonzó 
előadás által mintegy elbűvölve hall
gatta az előadást és fogadta leikébe 
az elhintett magvakat.

A március 6-án tartott délelőtti 
istentiszteleten az oltári szolgálatot 
Horváth Olivér végezte. A szószéken 
pedig Mesterházy Sándor nemespátrói 
lelkész hirdette Isten igéjét Jel. 3. r.
7—13. alapján. Beszédében, amellyel 
tántoríthatlan hithüségre buzdította a 
híveket, a történet világító fáklyájá
nak fényénél feltüntette a gyülekezet 
régi múltját és a hallgatóság vele 
épülve merengett el a gyülekezet dicső 
és gyászos múltján. Nagykanizsán 
már a reformáció hajnalán 1544-ben 
volt evangélikus gyülekezet. Akkori 
lelkésze Szeremlyényi Mihály volt, 
aki mint vándorprédikátor a szom
szédos falvakba is kijárogatott evan- 
géliomi szellemben prédikálni, akinek 
bibliás verse a soproni városi mú
zeumban ma is fátható.

Különösen szép fejlődésnek indult 
a gyülekezet Nádasdy Tamásnak, 
Kanizsa főldesurának pártfogása alatt 
1550—1560 körül. A török uralom 
alatt is tartotta magát a gyülekezet.

„ Ezt bizonyítja az a rendelet is, ame
lyet a kanizsai főfőaga írásban adott 
ki így: »Minden ember a maga htitén 
megálljon, kálvinista tartson kálvinista 
prédikátort, lutheránus pedig lutherá
nust, egymás között szépen vesztegr 
ségben legyetek és — ha fejetek köti 
— ehhez tartsátok magatokat*« Majd 
a török hódoltságból kimenekült a

T Á R C A .

H u s v é t.
— 1921. -

Virrasztunk a bús magyar éjszakában 
S hittel várjuk a szárnyas Angyal jöttét, 
Ki sebet kötöz s rabláncokat tör szét 
E megtépett, e megtiport hazában.

Ha jő az Angyal, hozsánna fogadja l 
Magyar virrasztók zengő zsolozsmája 
Csak őt dicsérje, buzgón ötét áldja,
Ki fáklyát tart és az utat mutatja.

Jövel, Igazság szárnyas Angyala!
Hogy ránk ragyogjon husvét hajnala: 
Hazánk sírjáról vond félre a sziklát I

S amíg mi dacos, büszke, nagy reménnyel 
Vágyón kutatjuk jövőnk rejtett titkát: 
övezz be minket szent húsvéti fénnyel!

Horváth Imre.

város, meg a gyülekezet is, de a gyü
lekezetei aztán elseperte az ellenre
formáció vihara. És csak 150 év múl
tán 1850 körül éledt újra a gyüle
kezet. Ekkor a szervezkedő gyüleke
zetnek egy kis ideig lelkes tanítója 
volt Péterffy Sándor is, a későbbi 
nagy nevelőmester. Ma már Ízlésesen 
épült csúcsíves templomban zengik 
a hívek: »Erős vár a mi Istenünk.« 
Istentisztelet után megalakult a Du
nántúli Luther-Szövetség nagykanizsai 
köre, amely nyomban megválasztotta 
tisztikarát. Elnökök: Petrik Dezső és 
dr. Krátky Istvánné, ügyvivő elnök: 
Horváth Olivér, jegyző: Szemző Ist
ván és pénztáros: Böhm Ignác lettek. 
Offertóriumul 125 korona folyt be.

öreg cserfák a Kemenesalján.
A kemenesaljai fennsíkon, a csön- 

gei határban, régebben nagy cserfa
erdőség tenyészett, öreg emberektől 
hallottam beszélni, hogy a reformáció 
utáni korszakban, mikor nem volt kö
zelebb templom, mint a nemesdömölki 
híres artikuláris templom, tőlünk is 
oda jártak templomba a cserfaerdő
ségen keresztül. Megesett az olyan
kor, hogy szűrben indultak az atya
fiak templomba. Elvégre 13 kilométer 
távóíSágra nekiindulni nem is hagy
hatja el az utas ruháját, kivált a ta
vaszi hamis napokon. Azonban az idő 
sokszor annyira széppé vált, hogy le- 
melegült a szűr a békés vándorokról. 
Hogy tehát ne kelljen annyi útra vinni

Első ibolya ...
Újra kinyíltál hát édes kis virágom, 
Halvány szirmaidat megint, újra látom,
Itt vagy — a tavasznak súgarai gyúllnak, 
Az én szemeimből — mégis könnyek hullnak.

Szememből a könnyek — jöttén kikeletnek — 
Halvány arcomra csendesen peregnek.
Az jutott, eszembe — az jutott oh, vájjon: 
Sarjad-e a virág —.azon a sírhalmon ? ! . . .

T óthné M unkácsy Eleonóra.

A bajból is fakadhat áldás.
Elbeszélés. Irta: G yurátz Ferenc. 3
Szénakaszálás, gyűjtés ideje volt. 

Péter a Répce folyóra dűlő réten gyűj
tött. Tőle alig néhány lépésnyire az 
Imre osztályrészét képező réten só
gornője Zsófi gereblyézte össze a 
boglyába rakott széna hulladékát. 
Vele volt kis leánya, Böske is, ki 
anyja közelében járva dudolgatott s 
virágot keresett.

1921. március 27

azon most már felesleges terhet, szé
pen felakasztották sorban a cserfák 
ágaira s visszajövet aztán újra ma
gukkal hozták haza. Csak azt a meg
jegyzést teszik az elbeszélők ezen 
monda után, hogy a mai világban 
nem volna tanácsos az utszélen hagyni 
a felöltőt, mert hamar lába kelne. 
Az J é ny, hogy a háború s az utána 
kömkező forradalmak sokat rontot
tak az erkölcsökön s az enyém-tied 
fogalmát sok ember nem tudja meg
különböztetni.

Ma már a nagy erdőség helyén 
szorgalmas földművesek szántják a 
talajt. Szép rozsföldek zöldellenek s 
gyönyörködtetik az arra menőt. El
vétve akad egy-egy öreg cserfa, ke
gyelettel tartogatja a föld tulajdonosa 
emlékezet okáért. Mondják: lehet úgy 
1000 éves egy ilyen vén fa. A me
zőt most is »Cser«-nek hívják a ke
menesaljai lakosok általában. Ezen 
a Cseren egy utforma emelkedés vo
nul végig. Bár művelve van a talaj, 
de már messziről feltűnik a szemlé
lőnek, hogy itt valamikor ut vezetett, 
még pedig jó karban tartott mfiut. 
Már a történelemből olvashattuk, hogy 
a rómaiak az általuk^ meghódított 
tartományokban jó közlekedő utakat 
készítettek, melyeken a római csapa
tok : az úgynevezett légiók, könnyű 
szerrel vonultat végig. A  kereskedők 
is könnyen szállíthatták áruikat.

Hogy pedig az ott levő lakosok
tól, kiket a rómaiak barbároknak ne
veztek, ezen útvonalat biztosíthassák, 
közbe-közbe őrhelyeket készítettek.

A Répce nyáron gyakran csak mint 
sorvadó vékony ér kanyarog bátyad- 
tan — sőt néha egészen elszikkad — 
medrében, most a felsőbb vidéken le
omlott nagy záporeső után erősen 
feldagadt. Zavaros sárga habjai taj- 
tékozva csapkodták partjait. Zsófi 
meglátja, hogy leánya a partot fedő 
fűzfabokroknál áll. Hangosan reá kiált:

— Böske, jöjj ide, mondtam már, 
hogy nem szabad a parthoz menni.

— Mindjárt édesanyám, csak ezt 
a virágot szakítom le.

Ezzel sietve lehajolt, de kis lába 
megcsúszott s ő leesett az árba. Egy 
szívrázó sikoltás hangzik:

— Jaj a leányom I
Péter feltekint. Odarohan s a leánya 

után a folyóba ugrani akaró nőt 
visszarántja:

— »Maradj Zsófi, kihozom én«, 
s a vízbe vetetette magát.

A kis leány estében egyik kezével 
elkapta a bokor egy lehajtó vékony
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I Itt a csöngei Cseren is láthatunk egy 
i nagy halmot, valamikor úgy hordták 
5 össze földből. Nem természetes emel- 
i kedés, szép szabályos kerek alakú, 
í Római halomnak mondja a nép. Itt 
I tartott őrséget egy római század, 
; őrizve az utat, őrjáratokat küldve ki 
tarra .

Bizonnyal meg is volt a halom 
» erősítve, erős csertönkökkel körül- 
f bástyázva, hogy védelmet nyújtson 
i a katonáknak az esetleg fellázadó 
i népek dien. Állhatták a halmon vi- 
í téz vezérek, kik távolba néző tekin- 
f tettel tán valami hadi dicsőségről ál- 
» modoztak: hogy tán ók is bevonul- 
! hatnak a városok városába, Rómába,
* és a győző sereg élén fehér paripán 
! fogadhatják a lelkes tömeg ünnep- 
1 lését.

A sors forgandósága ide vezette 
í Ferenc József néhai királyunkat egy 
1 hadgyakorlat alkalmával s innen e 
I halomról nézte a gyakorlatokat. Nem-e 
i ihlette meg ót is a hősök szelleme 
> e többezredes halmon, nem-e ltftta 
i ő is lelki szemeivel a nagy forgata
g o t, amikor milliók rohannak egy- 
» másra s a föld elkopik a tusakodók 
í lábai alatt, a fűnek, fának még gyö- 
f kere is kifordul a dübörgő pergőtüzek 
i iszonyában I Ki tudná ezt megmon- 
idani?

A jámbor szántó-vető csudálkozva 
'.szemléli, mily különös vasdarabokat 
Ihoz fel olykor az eke. Régi fegyve- 
rrek maradványai ezek, sarkantyúk,
) dárdahegyek s a híres római pallos 
I töredékei. A rozsda jó részét elette,

i ágát s pár pillanatig azon csüngött.
A hullámzó ár azonban letépte róla 

< s tovább ragadta magával. Fúldo- 
i kolva vergődött, mikor Péter gyors 
i úszással odaért s a már-már végkép 
/elmerülőt egyik kezével kiemelte a 
f vízből. A gyermek, amint ismét le- 
t vegöhöz jutott: az élet ösztönével 
i kapaszkodott megmentőjének nyakába. 
I Itt a part magasabb volt, a parti bo- 
; zót is akadályozta a kimenést, azért 
I Péter tovább úszott s a még növekvő 
: zajló árok sodrán, az előtte forgó 
/örvényeken győző erővel áthatolva 
r végül oly helyre jutott, hol a part 
»ellapult s a kiszélesült folyóból kön- 
ínyebb volt a kigázolás.

Zsófi a parton lélekzetét elfojtva, 
'szívében remény, aggodalommal kí- 
»sérte az ő gyermekéért saját életét 
i kockáztató Péter küzdelmét a zajló 
í habokkal. Amint ez az erőfeszítésben 
I láthatólag megfáradva partra vergő
d ö tt, hozzá rohan s csak ennyit

de még mindig kivehető a formája.
Még békében történt, hogy egy 

helyen szólóföldet fordítottak és ott 
a földben edényeket találtak. A mun
kások mit gondoltak azzal, hogyan 
kerültek ezek a föld mélyébe, egy
másután vagdalták földhöz a napvi
lágot látott régiségeket. Én, midőn 
ezt hallottam, nagyon sajnálkoztam, 
mert szerettem volna látni az edé
nyeket. Az iskolában történeti órán 
figyelmeztettem növendékeimet, hogy 
ha még valamikor ilyesmit találnak, 
hozzák el az iskolába, hadd nézzem 
meg azokat.

Jött egy korszak, melyben sok 
szegény családapa és ifjú maradozott 
el ismeretlen tájakon, jeltelen sírokban 
álmodoznak távol hagyott kis család
jukról, otthon hagyott kedvesről. 
Többek között az említett szőlőföld 
fülajdonosa is pihen hősi fáradalmai 
után. A harcok után ismét termelő 
munkához látnak az emberek. Kere
sik a kincset a földben s meg is 
találják szorgalmas munkájuk gyü
mölcsét.

A minap estefelé jön hozzám egy 
ifjú, hogy íme amint szőlőföldet for
dítottak, különös alakú cserépedénye
ket, csészéket, tálakat, fazekakat ta
láltak a földben úgy 80 cm. mélyen, 
ő  elhozta hozzám, nézném meg, nem-e 
olyan régi római edények, mint a 
milyenekről az iskolában beszélget
tünk? Örömmel fogadtam. Tényleg 
csinos formájú edények voltak ezek, 
bár már könnyen törnek, hamar el- 
mállanak. Még füle is volt egy csé-

mondott:
— »Sógor, áldja meg az Isten«, 

s örömtől remegve nyújtja ki karjait 
leányáért. Ez az első rémület hatása 
alatt még most is szorosan tapadt 
nagybátyja kebléhez. Csak ismételt 
biztatásra mert körültekinteni s borult 
anyjának karjaiba, ki boldogan ölelte, 
csókolgatta.

Imre lovain szénáért jött a rét 
másik végén levő utón. Már a távol
ból feltűnt neki, hogy neje összetett 
kezekkel, a folyóra irányzott tekin
tettel megy a parton, kedves leányát 
pedig seholsem látja. Bajt sejtve, meg
suhogtatja ostorát s lóhalálban nyar
gal hozzá. Péter épen ekkor adta át 
a kis leányt —  kinek ruhájáról a víz 
csurgott —  anyjának. Az apa kérdés 
nélkül megértette, hogy itt az ő gyer
meke forgott halálos veszedelemben 
s ebből bátyja mentette ki. A szekér
ről leugorva, megindultan ragadja 
meg Péter kezét e szavakkal:

szének, sőt néhány bögre ki is volt 
díszítve, rovátkolva.

Bizonnyal római települők laktak 
itt az Ókorban. De idők folyamán, 
tán harcok következtében eltörlődött 
az a telep és a finom homok ezre- 
dek múlva befedte, elfeledtette, hogy 
itt is emberek éltek, telve szenve
déllyel, akár csak a mai korban. 
Nagy alkotásoknak, hires római 
légióknak csak emlékük borong e tá

rjo n . öreg cserfák még megvagytok, 
valószínű azonban, rövid idő múlva 
nektek is csak helyetek marad meg, 
sok időt átélt susogó koronátok 
földre borul a fejsze csapásai miatt. 
Jönnek más nemzedékek, más embe
rek, kik szintén csak úgy monda 
után emlékeznek a mai korra.

Hajas Dénes.

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., Í05 .:

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

Bizonyságtevés.
Márc. 28. Máté 10 . 32—33. Az apostolok 

husvét után is még mindég bezárt ajtók 
mellett vannak. Nem mernek nyíltan bi
zonyságot tenni hitükről. Pedig aki nem 
mer Jézusról bizonyságot tenni, az még 
nem keresztyén. Keresztyénség és bizony
ságtétel elválaszthatatlan.

Márc. 29. Apostolok cselekedetei 10. í—». 
Kornélius saját családja, sőt még szolgái 
előtt is bizonyságot tesz a könyörgést 
meghallgató Istenről. Merek-e bizonyságot 
tenni azok előtt, akik legközelebb élvén

— Bátyám, köszönöm, —  bo
csáss m eg!

—  Hála a jó Istennek, hogy sike
rült ezt a kedves életbimbót meg
menteni, együtt örülök veletek. Hanem 
Imre fordulj meg csak a lovakkal, a 
zavaros víz hideg volt, a fószél is 
hűvös. Haza kell sietnünk, hogy anyja 
Böskét szárazba tehesse s ágyba 
fektesse. Nekem is szükséges az 
átöltözködés.

Felültek s Imre biztatására a 
lovak gyors menetben vonták a ko
csit. Zsófi karjaival szorosan magához 
ölelve melengette leányát, ki anyja 
kérdésére panaszkodva mondá:

—  Igen rósz volt a víz. Nem is 
akartam inni, de mindig a számba 
jött, míg a Péter bácsi ki nem emelt.

A kis leánynak e baján a gyorsan 
haladó kocsi rázása hamar segített.. .  
Midőn hazaérve Imre a kapun be
fordult, a tornácban álló Mari meg
lepetve látja, hogy az üres kocsin
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H E T I K R Ó N IK A .hozzám, leginkább ismerik élelem bűnös 
fogyatkozásait.

Márc. 30 János 4 .28—30, 39—42. A sa- 
máriai asszony vadházasságban él, közis
mert bűne van tehát s mikor megtér, mégis 
az a legelső dolga, hogy bizonyságot te
gyen Krisztusról a városában. Merek-e 
bizonyságot tenni azok előtt is, kik igen 
könnyen bűneim szememre hányásával 
felelhetnek rá.

Márc. 31. Apostolok cselekedetei 
4 . 1—13 Ez Írástudatlan s közönséges 
emberek nem szégyenük még a tudósok 
előtt sem a Krisztus evangéliumát. Nem 
vonakodom-e a bizonyságtevéstöl az 
okosabbaknak tudott emberek előtt? Nem 
kell félnem ! A világ eszteleinek adta Isten, 
hogy megszégyenítsék a világ bölcseit.

Ápr. 1. Apostolok cselekedetei 2 .11—24. 
A nem rég még oly gyáva Péter most egy 
hatalmas s csufolódó, tehát ellenséges 
indulatu tömeg előtt is bizonyságot mer 
tenni a hallgatók bűnéről s a Krisztus 
méltóságáról. Merek-e ellenséges indulatu 
tömegben is szót emelni Krisztus érde
kében ?

Ápr. 2. Apostolok cselekedetei 27.15—37. 
276 veszedelemben forgó ember előtt tesz 
bizonyságot Pál a gondviselő Isten meg
őrző kegyelméről. Veszedelmeinkben tanú
sított magaviseletén! bizonyságtevés, vagy 
kishitűségem vagy reménységem mellett.

Ápr. 3. I. Korinthus 15.7—e. Merek-e 
bizonyságot tenni múltam bűneiről ? Ha 
nem akkor bizonnyal nem szabadultam 
még meg tőlük.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!
együtt jön férje Imre családjával. 
Nem tudja mire vélni ezen —  egy idő 
óta —  szokatlan jelenséget.

De Zsófi sürgetően hív ja:
—  Jöjj csak, Mari, vedd át Bös- 

két, hogy leszállhassak.
A gyermek ruhája csupa víz s 

férje öltözetén sincs egy ujjnyi száraz. 
Döbbenve kérdi:

—  Az Isten szerelmére, mi történt?
—  Szó, ami szó, — nyugtatja 

meg férje — Böske és én tévedésből 
ruhástul fürödtünk meg a Répcében, 
de a vizet hidegnek találtuk. Haza 
jöttünk, hogy száraz ruhába öltözve 
felmelegedhessünk.

— Azaz igazat mondva — módo
sítja Péter előadását Zsófi — Bős
ként virágot keresve a parton bele
esett a megáradt Répcébe. Férjed 
szerencsére közel volt, utána ugrott 
s a már fuldoklót kimentette. Az 
Isten áldása kísérje minden lépését.

Mari férjéhez fordulva szól :
— Menj a szobába Péter, öltözzél 

át. Én és Zsófi a kis leányunkat 
vesszük ápolás alá. Megfázott a 
lelkem, nagyon remeg. Zsófi, vetkőz- 
tesd le gyorsan, azután párnát reá

ágyban. Én addig egy kis meleg

A politika eseményei. Ahogy a 
kormány programja feletti vita véget 
ért s harmadik olvasásban megsza
vazták az állami és társadalmi rend 
védelméről szóló törvényjavaslatot, 
a napirenden lévő pénzügyi javaslatok 
iránt a nemzetgyűlési atyák érdeklő
dése rettenetesen megcsappant. Az 
érdeklődés hiánya miatt nem egyszer 
felkellett az ülést függeszteni. Úgy
szólván vita nélkül fogadta el a nem
zetgyűlés : a szeszadó törvény módo
sításáról, a dohányjövedéki^kihágás- 
ról, a bortermelési adó módosításáról, 
az országos pénzügyi tanács megal
kotásáról, kiviteli illetékről, sörital- 
adóról, vadászati és fegyveradó fel
emeléséről, gyujtószeradóról, hadvált- 
ságról, a francia adósságról szóló 
törvényjavaslatokat. Ugyancsak meg
szavazták az indemnitást. Husvet 
után a vagyonváltságról szóló javas
latot tárgyalják.

Andrássy a protestánsokról. Az
állami és társadalmi rendről szóló 
törvényjavaslatnál felszólalt Andrássy 
is, ki a debreceni sajnálatos esemé
nyekkel kapcsolatban beszédében ki
tért a protestánsokra és rólunk a 
következőket mondotta: Kizárt dolog, 
hogy a kálvinistákat, általában a

herbaiét készítek. Ha ebből iszik 
izzadásba jön.

A jó házi orvosságra Böskének 
nem sokáig kellett várnia. Nénje jól 
megcukrozva hamar bevitte egy kis 
csészében s megitatta vele. A gyer
mek hamar elszenderült; miközben 
homlokán, arcán jótékony izzadás 
gyöngyei jelentkeztek.

Míg aludt, ágya mellett a két nő 
halkan beszélgetett. Zsófi ismételten 
hangoztatá, hogy Isten után egyedül 
Péternek köszönhetik gyermekük élet
ben maradását. Mari meghatottan fo
hászkodott :

—  Hála a Mindenhatónak, ki a 
veszedelmet elfordította. De ugye 
Zsófi — szólt tovább — most, már 
nekem is újra szabad lesz szeretnem 
Böskét ?

Zsófi sógornőjét megölelve vála
szolt:

— Kérlek Mari, tekintsétek egészen
magatokénak, hisz férjed hozta vissza 
a halál révéről. Az én életemet is ő 
mentette meg, mert ha ő nincs ott 
és vissza nem ránt, lelkemre mondom, 
magam ugrottam volna a mély vizbe 
s most szegény férjem két halottat 
siratna. (Folyt, köv.)

protestánsokat, akiknek elévülhetet
len érdemeik vannak a nemzeti ál
lameszme és a magyar nyelv ter
jesztése és fejlesztése körül, akiknek 
valamennyi tényező közül a legna
gyobb sikerük volt eddig a magyar 
integritás dolgában bárki is megalázni* 
akarta vagy akarná.

Apponyi Albert gróf Budapest dísz
polgára. A főváros törvényhatósági 
bizottsága Apponyi Albert grófot, aki 
májusban tölti be 75-ik életévét és a 
jövő évben a közéletben való műkö
désének 50-ik évét, Budapest díszpol
gárává választotta. Apponyi Albert 
gróf mindig büszkeséggel vallotta ma
gát a főváros polgárának, a főváros 
is épp olyan büszkeséggel vallja Ap
ponyi grófot díszpolgárnak.

Szegény hatalmas Magyarország.
A volt olasz miniszterelnök, Nitti, a 
Legyőzött népek helyzete című soroza
tában Magyarországgal foglalkozik. 
Ez az első eset, hogy a győztesek 
közül egy államférfi ilyen meleg han
gon s mondhatni, őszinte barátsággal 
tárja fel a világ előtt Magyarország 
s a magyar nemzet sanyarú helyzetét.

— Szegény hatalmas Magyaror
szág, írja Nitti, mely együtt védte a 
civilizációt és a kereszténységet!

— Szegény nagy ország! Midőn 
még Európán nem zúgott keresztül 
a gyűlölet viharja és a kulturnemze- 
tek között nem volt még olyan irigy
ség, a magyar nemzet tipikus hősi 
nemzet volt

—  Gariba'di tiszteletteljes szere
tettel beszélt róluk, Michelet fájdal
mának ad kifejezést, hogy nem fog
lalkozhat hosszasan egy ilyen nagy 
nemzet történelmével.

— A hős, aki a becsületért küz
dött és úgy esett el, most az uzso
rások táborával találja szembe magát, 
akik lehetetlen feltételeket követelnek 
abszurd eszközökkel.

Ezek után Nitti statisztikai adatok
kal igazolja, hogy a trianoni szerző
dés minő területekkel csonkította meg 
a magyar államot. Számokkal bizo
nyítja a gazdasági, ipari és kereske
delmi összeomlásunkat s a békeszer
ződések következtében lehetetlenné 
vált továbbfejlődésünket.

—  A háborút viselt országok kö
zött talán Magyarország az, mely a 
legtöbbet vesztett halottakban. A 
Hahsburg-monarkia jól értett hozzá, 
hogyan kell a magyar vitézséget meg
becsülni s ezért rendelte őket a leg
véresebb helyekre.

—  A magyar kiküldöttek a tira- 
noni szerződés átadásánál feketébe
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voltak öltözve és sírtak. Végül mind
nyájan felállva elénekelték nemzeti 
himnuszukat; az ósmagyar hősi lélek 
ébredt újra bennük. De kevés idő 
múlva egész Európa sirni fog n bor
zalmas tévedései miatt s be fogja 
látni, hogy nincsen más menekvés, 
mint visszatérni az emberiesség és 
az igazság elveihez, azokhoz, ame
lyeket az antant a háború alatt, mi
dőn veszedelemben volt, fennen hir
detett s amelyeket háború után azon
nal elfelejtett.

Nikoiajevics Miklós orosz nagyher
ceg az olasz Riviérán elhunyt. Ne
vét, mely a mi fülünkben úgy csat
togott, mint a kancsukaütés —  a vi
lágháború elején ismerte és jegyezte 
meg a magyar közvélemény, amikor 
mint az orosz hadsereg fővezére egy
másután aratta diadalmas ütközeteit 
nem ugyan a magyar katonákon, de 
sz osztrák vezéreken, ö  volt a ve
zére a politizáló katonák nagy társa
ságának Oroszországban s azt mond
ják, hogy mint a háborús katonapárt 
feje, ő erőszakolta ki a monarkia el
len való mozgósítást és hadüzenetet, 
hogy — mint mondta —  »legázolja 
a monarkiát«. Természetesen ö lett 
az orosz hadsereg generalisszimusza, 
akinek nagy képességeit a németek 
is elismerték, ámde ennek ellenére 
néhányszor alaposon meg is verték. 
Hindenburg tannenbergi és mazuri 
győzelmei, majd a gorlicei áttörés 
és az orosz várnégyszög ellen veze
tett sikeres offenzívák szakították meg 
Nikoiajevics Miklós győzelmeinek so
rozatát. 1916-ban azután föl is men
tették a fővezérségtől, melyet névleg 
a cár, a valóságban pedig Bruszilow 
vett át. Nikoiajevics Miklós, akihez 
az orosz tisztikar, kegyetlen nyerse
sége ellenére, mindvégig ragaszko
dott, ekkor visszavonult krimi birto
kára. Itt érte a K^renszki-forradalom 
kitörése. Az erőskezü nagyherceget 
természetesen halálra keresték, ámde 
hiába, mert a Riviérára menekült s 
ott érte utol a halál is.

Női és férfi fehérnemüek átalakí
tását, minden női szabó-munkát ju
tányos áron elvállal, vidékre is ház
hoz készséggel elmegy

J A I N D L  M Á R I A
Szentgotthárd ,

Vörösmarty utca 143. szám. 
Ugyanott eladó egy amerikai gram- 

mofon. 2—3

E G Y H Á Z I É L E T .
E lő fize tő in kn ek , m u n k a tá r 

s a in k n a k , v a la m in t la p u n k  jó -  
b a rá ta in a k  Is te n iö l m egáldott 
boldog húsvéti ünnepeket k í 
v án u n k .

Böjti vallásos este. A szombathelyi 
protestáns nöegylet második böjti 
vallásos estélyén Kapi Béla püspök 
»Betegségünk és gyógyulásunk« címen 
tartott előadást. Mély áhitotot keltő 
volt Károlyi Sándorné művészi szép ' 
éneke, aki két XVI. sz. dallamu egy
házi.éneket adott elő Kirchner Elek 
szép zongorakíséretében. Fábián Gyula 
hegedűművész, főreáliskolai tanár 
Beethowen: Adagióját játszotta el. 
Az offertórium a két vallásos estén 
2060 korona volt.

Az alsósági gyülekezetben Koczor 
Márton és Hettlinger Gusztáv evang. 
tanítók buzgó munkája folytán márc. 
hó 6 án volt vallásos ünnepély, ahol 
különösen a gyülekezet nőtagjai adtak 
kifejezést érdeklődésüknek. Az ünne
pély műsorát közének és Nagy Sán
dor gyülekezeti lelkész buzgó imád
sága nyitotta meg. Részint az ifjúsági 
egyesület tagjai, részint az iskolás 
gyermekek szavalatokat adtak elő ; 
így Rempart Rozália, Rúzsa Imre, 
Somogyi Sándor, Molnár Ida műkö
dött közre ügyesen egy-egy rövidebb 
költeménnyel. Szépen beleilleszkedett 
a műsorba az ifjúság karéneke, vala
mint Molnár Karolina szólóéneke is. 
Csajbók Lidia, lapunk kedves munka
társa, két legújabb költeményét adta 
elő. Koczor Márton harmónium 
játéka, valamint két kis növendéké
nek : Hujber Idának és Kis Eszternek 
éneke, Hettlinger Gusztávnak felolva
sása: »Történetek az életből« címen 
szerepeit még az ünnepély műsorán. 
A gazdag műsoru ünnepély Nagy S 
lelkész imádságával, áldásával és a 
Himnusszal fejeződött be. Az offer- 
tóriumból 400 K a Harangszó fel
segítésére, 428 84 K pedig a harang
alaphoz tétetett.

Sárvár. Az evang. leányegvlet, mely 
csak az elmúlt évben alakult, 1921 február 
1-én (és közkívánatra 2-án megismételték) 
műkedvelő plöadást tartott. Előadták a 
.Harang“ című színművet gyönyörű összjá- 
tékban. A bevétel, 16,418 K-t tett ki. 
Ezen összegből a leányegylet megjavittatta 
a templom orgonáját és a háború folyamán 
elrekvirált orgonasipok helyett újakat készít
tetett 7250 kor. értékben. A leányegylet a 
műkedvelő előadás jövödelméből az orgona- 
javítás után fenmaradt összeget a háború
ban elrekvirált 2-ik harang beszerzéséhez 
fölajánlotta a gyülekezetnek 1921 febr. 1-én 
megalakult a sárvári ifjúsági egylet is,
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mely már nagy buzgósággal fáradozik azon, 
hogy a 2-ik harang beszerzési költségeihez 
minél nagyobb összeggel járulhasson hozzá.
A böjti időszakban minden vasárnap este 
ö órakor a templomban vallásos estély 
tartatott. Ezen vallásos estélyeken a nöegylet, 
a leány- és ifjúsági egylet igen szép szá
mokkal egészítette ki a lelkész felolvasásait. 
A böjti időszakban hetenként kedden és 
pénteken este 6 órakor böjti istentisztele
tek tartottak. Február 20-án Zongor Béla 
esperes tartott a vallásos elstélyen előadást 
ezen címmel: „Pótolhatja-e a művészet a 
vallást.“ Február 27-én avatta fel Varga 
József lelkész a leányegylet által megjavit- 
tatott orgonát espetesi megbízás alapján.

Csöngén az ifjúsági egyesület f. hó 
15-én hazafias előadást tartott Hajas 
Dénes és Szabó Dezső tanítók veze
tésével. Hajas Dénes tanító megnyitó 
beszéde után színre került Pásztor 
József: »Március 15-ike« című egy- 
felvonásos darabja. Szereplők: Kiss 
Lidia, Bókkon Imre és Szabó Pál. 
Voltak hazafias karénekek, melyeket 
Szabó Dezső tanító vezetett. Szaval
tak : Bókkon Lujza, Kőbor János, 
Varga Anna, Bognár Juliska és Varga 
Béla. Németh Anna és Lőke Jenő 
szép kurucdalokat adtak elő.

Az abaűjszántói gyülekezet ádventtöl 
husvétig minden szerda és vasárnap este 
liturgikus istentiszteletet tartott, amelyen 
részt vettek a más felekezetüek is. Ugyan
csak összetartanak a hívek a filiákban is. 
így Hernádbüdön, ahol alig 30—40 lélek 
van, február 20-án szép vallásos estély 
volt a következő programmal: Közének. 
Varga László lelkész: Üdvözlés; Jézus. 
Szabolcska Mihálytól. Szavalta: Thuróczy 
Klárika. Varga László lelkész: A szeretet 
mint boldogságunk alapja. Magyarok Min
denütt, irredenta költemény. Szavalta :T u - 
róczy Bálint. Imádság. Közének. Az estély 
offertóriuma 94 K a Harangszó terjeszté
sére adatott.

Kemenesmihályfa A gyülekezet ifjú
sága Szabó Jenő másodtanító fára
dozása folytán építő tartalmú vallá
sos délutánt tartott a gyülekezet temp
lomába 1921, évi február hó 27-én. 
Az ünnepély a hívek élénk érdeklő
dése mellett folyt* le, műsora pedig a 
következő volt: 1. Közének. 2. Imád
ság. 3. A szenvedés áldásai. Szavalta: 
Nagy Rozália. 4. Ne csüggedj el ki
csiny sereg. . . Énekelte az ifjúság 
vegyeskara. 5. Nehéz időkben. Sza 
valta : Kis Gyula. 6. Jézus a mi gyó
gyítónk. Előadás, tartotta: Nagy M. 
segédlelkész. 7. Nemzeti i m a . . .  Éne
kelte az ifjúság vegyeskara. 8. Ha
rangszó. Szavalta: Mészáros Ida. 9. 
Imádság, áldás. 10. Közének. Az ün
nepély offertóriumát 801 20 koronát 
a gyülekezet iskolai célokra fordította. 
Az anyagiakon kívül reméljük a lel
kek gazdagodását is sikerrel mozdí
totta elő az ünnepély.

A vadosfai anyagyülekezet nőegy- 
lete március hó 13-án lélekemelő
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vallásos estélyt tartott. Bojtos László 
lelkész a Harangszó jelentőségéről 
tartott előadást. Szavalatokkal mű
ködtek közre: Buthy Katinka, Dob- 
rády Tercsi, Kálmán Eszti és Koyács 
István s. lelkész. Ezenkívül még meg
ragadó gyermekkari énekek gyönyör
ködtették a híveket. Ünnepség végez
tével a Harangszó terjesztésére tar
tott offertóriumon 521*70 K t adakoz
tak a nagy számmal egybegyült egy
ház tagok.

Az alsómesteri-i evang. leánygyü
lekezet február hó 20-án vallásos 
ünnepélyt rendezett, amelynek kere
tébe beleilleszkedett a Dunántúli Lut- 
her-Szövetség ismertetése is. A gyü
lekezet férfi- és nötagjai egyaránt 
szép számmal vettek részt az ünne
pélyen, sőt megjelentek a felsőmes- 
teri-i és kápolnai fiókgyülekezetek 
tagjai is. Közéneken, a kezdő- és be
fejező imádságokon, valamint n L.- 
Szövetség ismertetésén kívül: Mesteri 
Jolán, Pap Mária, Kocsi Antal, Garas 
Kálmán egy-egy vallásos vagy haza
fias költeményt adott elő, igyekezvén 
legjobb tudásukkal a gyülekezet lelki 
épülését elősegíteni. Az ifjúság ének
kara két vallásos éneket adott elő 
(Ne csüggedj el kicsiny sereg . . Jöjj 
Krisztusodhoz) Szabó Antal h. tanító 
vezetése mellett. Ugyancsak Szabó * 
Antal érdemes felolvasást tartott az 
egyházról s az egyház iránti köteles
ségekről. Az ünnepély, áldással és 
közénekkel fejeződött be, ami után 
önkéntes adományokból 850 40 K 
gyűlt össze, amely összegből 400 K 
a harang-alaphoz tétetett, 450*40 K 
pedig a Luther-Szövetség pénztárába 
küldetett be.

Az ünnepélyt követő napokon a 
a fent megnevezett három gyüleke
zetnek tagjai jó részt beléptek, mint 
alapító- vagy rendes tagok a Luther- 
Szövetségbe. A tagsági dijak összege 
3606 K A jó Isten áldása nyugodjék 
meg az adományozókon és adomá
nyaikon egyaránt!

A somlószöllösi gyülekezet márc. 
o-án Luther-Szövetségi estét rende
zett, amelyen közének és a helybeli 
lelkész imája után Ihás? Mihály kertai 
lelkész, a Dunántúli Luther-Szövetség 
egyházmegyei megbízottja ismertette 
a szövetség célját és annak pártolá
sára hívta fel a jelenlevőket. Az est 
keretében szerepelt még: Gáspár Ist
ván somlóvecsei tanító szavalattal, 
Rónai Kálmánná férje orgonakísérete 
mellett szép szóló énekkel. Somogyi 
Károly helybeli lelkész felolvasással, 
amelyben Luther aranymondásait is

mertette, Horváth Imre tanító, a Ha
rangszó munkatársa szintén szava
lattal. A vallásos est közénekkel és 
a helybeli lelkész imájával végződött. 
A gyűjtés 242 koronát eredményezett 
a Szövetség javára.

Szentgotthárd. Rendes évi közgyűlését 
a gyülekezeti tagok élénk érdeklődése mel
lett március 20-án tartotta a lelkész és 
Mayer Károly felügyelő kettős elnöklete 
alatt. A lelkész terjedelmes évi jelentésben 
számolt be az elmúlt esztendőben a gyü
lekezetei érintő nevezetesebb eseményekről. 
Indítványára az elhunyt gyülekezeti tagok 
emlékét: néh. Pável Jánosét, ki a gyüleke
zet első pénztárosa volt, Luthár Jenőét, ki
nek emlékére bánatos szülői 5000 koronás 
alapítványt tettek, jegyzőkönyvben örökítet
ték meg. Nemkülönben jegyzőkönyvében 
örökítette és köszönte meg a gyülekezet 
az amerikai egyház áldozatkészséget. Kapi 
Béla püspök, Vargha Gyula és Scholtz 
Ödön espereseknek a missziói egyház 
irányában mindenkor tanúsított gondosko
dását, jóindulatát. A misziói egyháznak az 
elmúlt évben bevétele 30,134 09 korona 
volt. Számadásában különösen két tétel 
érdemel figyelmet: adományokból befolyt 
18.043 82 korona, vasárnapi perselypénzből 
3,412*37 korona.

A kisfaludi leánygyülekezet vallá
sos hazafias ünnepély keretében ün
nepelte meg a március 15-iki nagy 
napokat. Az ünnepi beszédet Kovács 
István vadosfai s. lelkész tartotta. 
Az iskolásgyermekek karénekén kívül, 
alkalmi hazafias költeményeket sza
valtak szép sikerrel: Rosta Linus, 
Németh Tinike és Czirák Annuska. 
Az ünnepély végén offertórium volt 
a Harangszó fentartására, amely 
368 22 koronát eredményezett.

Sikátor. Folyó hó 9-én Takács Elek 
veszprémi egyházmegyei esperes a „D u
nántúli Luther-Szövetség" alelnöke Siká
toron vallásos estélyt tartott a következő 
műsorral: Közének, ,587. Ima tartotta a 
helybeli lelkész. Az Úr gondot visel. Isk. 
gyermekek éneke. Az igaz istentisztelet. 
Irta: Sántha Károly. Szav. Tompos Sándor. 
Térj magadhoz .drága Sión. Leányegylet 
éneke. Esperes Úr beszéde. Erős várunk 
nekünk az Isten. Iskolás gyermekek éneke. 
Magyarország. Ir ta : Sántha Károly. Szav. 
Iváncza Katica, Horváth Jolán, Kánai Esz
ter, Fűzi Katica, Iváncza Mariska, Horváth 
Juliska. Bízzál óh én lelkem. Iskolás gyer
mekek éneke. Luther biblia-éneke. Irta : 
Zábrák Dénes. Szavalta: Horváth Pál. Be
fejező Ima s áldás. Közének 208 A Du
nántúli Luther-Szövetség céljaira 240 70 K 
offertórium volt.

Az ev. elemi és ismétlő iskola ifjúsága 
folyó hó 14-én sikerült hazafias ünnepélyt 
rendezett. Többek között színre kerü lt: 
„A Kárpátokban.“ Színjáték 2 felvonásban. 
Szereplők: Glatz Vilma, Horváth Ilus, 
Teszéri Sándor, Kánai József, Horváth

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pái utca 12.

Sándor, Takács Pál, Tompos Dénes voltak. 
Az ünnepély kezdetén szeretetadomány 
gyűjtetett, amely gyűjtés 510 kor.-át eredmé
nyezett az orgonaalap javára.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. ■
.......... ..........................................I

Sikátoron f. hó 15-én vezette oltárhoz 
Papp Géza, ki 5 évi orosz fogság után 
nemrég tért haza, Pethö Mariskát Vesz- 
prémvarsányból.

F. hó 12-én tartotta eljegyzését Farkas 
János Rédéről Gombás Idával.

H Í R E K .

Éhenhalt egy törvényszéki bíró.
A tisztviselői nyomornak ismét van 
egy megdöbbentően szomorú áldozata. 
Kesselbauer Ödön budapesti törvény- 
széki biró éhenhalt. Vájjon kit is 
terhel ezért a felelősség?

Börtönre ítélt nemzetgyűlési kép
viselő. A miskolci törvényszék izga
tásért Kerekes Mihály nemzetgyűlési 
képviselőt 10 hónapi börtönre Ítélte.

Eltörlik a székely vármegyéket.
Az oláh közigazgatás reformja nagy 
veszedelemmel fenyegeti a székely 
vármegyéket. Az a cél, hogy a szé- 4 
kely vármegyéket töröljék és közigaz
gatásilag olyan vármegyékkel kap
csolják össze, amelyekben oláhajkuak 
többségben vannak. A székelység 
körében emiatt általános a feljajdulás.

Károlyi Mihályt egy állam sem 
engedi be. A Károlyi Mihály grófot 
az olasz rendőrhatóság a délszláv 
határon őrizet alatt tartja. Eddig 
meghiúsult az olasz kormány minden 
törekvése, _ hogy Károlyi Mihályt 
külföldre szállíthassa, mert minden 
állam tiltakozik bebocsátása ellen.

PéCi. Pécs egy ostromlott várhoz 
hasonló elzártságban él. Újabban 
kitiltották az összes magyar lapokat.
Az irredenta mozgalomtól félnek. A 
kereskedőket most már Bécsbe sem 
eresztik bevásárolni. Hatféle pénz 
van forgalomban.

Nikita utódai nem mondanak le 
Montenegróról. Danilo montenegrói 

.heréeg az elhunyt Mirko legidősebb 
fiának javára lemondott a trónöröklés  ̂
jogáról. Milena királynő vette át az 
ideiglenes kormányt és kiáltvánnyal 
fordult a montenegrói néphez, melyben 
kifejti, hogy Montenegró jogait meg 
fogja védeni.

Elítélték Tisza István csendőreit.
Tisza István gróf őrizetére kirendelt 
csendőrök bűnügyében, a bíróság 
bűnösnek mondta ki Rákóczi Sándort
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és négy társát az őrszolgálati köte
lességsértés bűntettében és valameny- 
nyit a csendörség kötelékéből való 
elbocsátásra és kitüntetéseiknek el
vesztésére Ítélte. Elitélte továbbá 
Rákóczi Sándort hétévi súlyos bör
tönre, Csíki Zsigmondot, Sófalvi 
Dánielt, Zsombori Jánost és Bagyó 
Mihályt három-háromévi súlyos bör
tönre.

Herrzeg Fereae képes irodalmi folvóiratána^, az 
Uj Idók-nek hatodik száma Herczeg ferenctdl, Bár
sony Istvántól és Hevesi Józseftől közöl elbeszélést. 
Sztrókay Kálmán az Einstein elméletet ismerteti von
zóan és népszerűén, Lőrinczy György pedig a Pósa 
asztalról szóló kedves feljegyzései során ez alkalom
mal Dankó Pistáról emlékezik meg. Versei Eil és 
Vértessy Gyula írt ebbe a számba, amely számos 
aktuális kép, cikk és lejléc mellett beszámol az Uj 
Idők novellapályázatának eredményéről is. Az Uj 
Idők folytatólagosan közli Surányi Miklós érdekes, 
mély és Unom regényét, A mestert és a Cinege II. 
című vidám detektív históriát. Előfizetési ára negyed
évre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy út 16.

Á magyar nrilinyok legkedvesebb folyóirata, a 
M a g y a r  L á n y o k  legújabb számában Siposs Ida 
március 15-éről szóló alkalmi színdarabját, André 
Theuriet húsvéti meséjét, Vay Sándor gróf érdekes, 
történelmi feljegyzéseit, Endrődy Sándor azép versét 
közli, továbbá Holló Erzsi tavaszi kosztümterveit. 
A Magyar Lányoknak Idei, 27. évfolyamában Tábori 
Róbert Bujdosó Gergely című történelmi regényét 
és Adlersfeld Ballestrem .Kata grófnő"-jét adja foly
tatásokban. Előfizetési ára negyedévre 30 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhi
vatal : Budapest, VI., Andrássy út 16.

Az Én Ujságom-ban, a legjobb magyar gyermek- 
lapban folytatódik Gaál Mózes gyönyörű ifjúsági el
beszélése az : Akinek senkije sincs és Madarassy 
László izgalmas, kalandor története: Az amerikai 
Őserdőben. Bodonyi Nándor tréfás története és még 
számos vidám api t>ság teszi teljessé a lap legújabb, 
6. számát. Az Én Újságom előfizetési dija negyed
évre 25 korona Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Rövid hirek. Pogány József volt ma
gyar népbiztost Pétervárott elfogták és 
agyonlőtték, — Husvét után ismét tárgyal 
az ántánt a németekkel. — Budapesten a 
destruktiv sajtó ellen hatalmas tüntetést 
rendezett a Társadalmi Egyesületek Szö
vetsége. — T^aat basát Berlinben meg
gyilkolták. — Hohler Angol főmegbizott 
legutóbb Pécsett járt. — A brukki tárgya
lásokat Budapesten folytatják. — A len
gyel-orosz békeszerződést aláírták. — Az 
ántánt újabb területeket szállt meg a Rajna 
mentén. — 167 és V* volt a magyar korona 
legutóbb Zürichben. — Özv. Ungváry Lász- 
lóné egy millió koronás örökalapítványt 
tett a M. Tudományos Akadémiánál. — 
Angliában megkezdték a bérleszállítást. — 
Oroszországban az ellenforradalmat lever
ték. A felkelők éhség, municióhíány és 
áiulás miatt megadták magukat. — Már
cius 15-ét lelkes hangulatban ünnepelte 
Sopronban Nyugatmagyarország várme
gyéinek egybegyült lakossága.

A Harangszó perselye.
A „H arangszó“ fen n ta rtásá ra  és te r 

je sz tésé re  adakoztak: Mihályi István Nagy- 
dém 950 K, Bük 819 K, Büki lenőné Me- 
kényes 24, Gosztola József Győr 14, Tálos

Íózsef Magyarkeresztur 20 K, Erdélyszky 
imilné Kemenesmagasi 100 K. Felsősza- 

konyból: Boros István, ifi. Hidegh József, 
Szabó József 20—20 K, Gaál Róza, Hasza 
Ida, Szabó Sándorné, Hidegh Lidi 10—10 
K, Hasza Lajos 5 K, Boross János 4 K, 
id. Tóth Sándor, Boros Lajos 2—2 K, Tóth 
Géza 4 K. Alsószakonybóí: Németh Ilona, 
Szabó Samu 20—20 K, Németh István,

Gaál Lajos, Tóth István 10—10 K, Rózsa 
Lidia, N. N. 5 - 5  K, Büki Sándor 2 K, 
Szép Sándor Tét 10 K, id. Bocskay Gyula 
Mencshely 5 K, Szarka József Kölesd 6 K, 
Számét István Kölesd 20 K, Horváth János 
Pápa 4 K, Brenn Zoltán Zalaegerszeg 73 
K, Perenyei Pál Cser 10 K, Györffy Lajos 
Kemenesmagasi 4 K, Balogh Jánosné Bük 
14 K, Kováts István Gyárinál 6 K, Hollósy 
Kálmán Vép 100 K, Szakács József Bpest 
3 K, Mezzö Petemé Répcelak 14 K.

S o p ro n n é m e lib ö l: Szabó István, Kiss 
Sándor, Szórády Kálmán 100 — 100 K, Mes- 
terházy Károlyné, id Lukácsy Sándorné, 
Simon Pál, id. Nagy Bálintné, Lukácsy Sán
dor 50 —50 K, Erdős Sándor 40 K, Erdős 
József, Bors Antal, Farkas György, Németh 
Béláné, Sárosy Józsefné, Böjtös József, 
Gönye Sándor 30—30 K, Nagy János, Varga 
Samu, Rosta Lajos, Rosta Istvánná, Nosz- 
lopy Kristóf, Sirhán Lajos, Szilvásy Dénes, 
Edvy Erzsébet, Gönye Lajos, Horváth Jó
zsef, ifj. Nagy Bálint, Bentsik István 20—20 
K, Lukácsy Pál 14 K, Bereczky Kálmán 12 
K, Lukácsy József (kovács), Pénzes Bálint, 
Tompos Lajos, Farkas Lajos, Lukácsy La
jos, Lukácsy Elek, Török Ferencné, Farkas 
János, Lukácsy Sándorné (középutca) 10— 
10 K, Molnár József 8 K, Edvy Lajos, Né
meth József 7—7 K, Tatay Bálint, Farkas 
Bálintné 6—6 K, Farkas Antal, Sebestyén 
István 5—5 K, Szabó Ferenc 4 K, Szabó 
Lászlóné, Bereczky Bálint 3—3 K, Varga 
Jánosné, Nagy Gábor, Lukácsy József, Tóth 
Zsuzsánna, Tóth Lidi, Farkas József 2—2 
koronát.

A g y ó ró i ev. n ő eg y le t a „Harangszó“ 
segélyezésére gyűjtést rendezett a 22 csa
ládból álló kisded gyülekezetben A gyűj
tésre önként vállalkoztak Kovács Ilona és 
ifj. Kovács Irén nőegyleti tagok. Adakoz
tak : Sótonyi Józsefné, Nagy Józsefné, Ko
vács Lajosné 50—50 K, Kovács Istvánná, 
Udvardy Béláné, Koodes Béláné, Kovács 
Lászlóné, Kovács Györgyné, Kovács Gyu- 
láné, Kovács Vilma, Kovács Testvérek 40 
—40 K, Varga István, Kovács Kálmán, Né
meth Istvánná, Gömböcz Józsefné, Kovács 
Ilona, Schrantz Samuné, Varga Györgyné 
20—20 K, Német Lászlóné, Némelh Sán
dorné 5—5 K, Mester Istvánné Kispest 34 
K, Pap Sándor Kemenessömjén által N. N., 
N. N., Sebestyén Józsefné, Lampért Jánosné 
10—10 koronát.

S á n th a  K á ro ly  jubileumi tiszteletdíjára 
adakozott utólag Sparas Elek Némethideg- 
kut 50 K, Alsómesteri 517 koronáját is ez
úttal nyugtázzuk.

A balfi evang. egyházközség a 
megüresedett II. tanítói állásra pályá
zatot hirdet. Az állás államsegélyes 
és az egyháztól 400 K. A tanítási 
nyelv német. Bővebb felvilágosítást 
ad a helybeli lelkészi hivatal. Fel
szerelt folyamodványok március 31-ig 
az ey. iskolaszéki elnökséghez Balf, 
Sopronmegye, küldendők. 2—2

Az aszódi ev. leánynevelő intézet 
felügyelőnói állásra pályázatot hir
det. Akik ez állást elnyerni óhajtják, 
forduljanak az aszódi ev. leánynevelő 
intézet igazgatónőjéhez, aki minden 
tekintetben a szükséges felvilágosí
tásokat megadja.

Ajánlunk azonnali szállításra ab 
budapesti raktárunk:

külföldi rúdvasat, ab ron cs
vasat, sod ro n y szeg et, v a s
lem ezt, horgan yzott v a s le 
m ezt, lágyvash u za lt, lópat- 
k ószeget,lóp atk ósark ok at, 
m indenféle láncokat, fűré
szek et, Sack é s  csep eli ek e
fejeket, korm ányokat é s  
vasak at minden méretben, 
továbbá portland cem entet, 
feh ér darab os m eszet, épü
letfát, d eszk át é s  lécet, 
hornyolt cserép zsin d eíy t  
é s  ce llu lo se  palát csakis 

vagontételekben. 3-8

Bartal István
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: B artal Vasvár. Telelőn 19.

Ki*nst János
vas- és rézbú to r, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Gazdák figyelmébe!
1920. évi termésű elsőrendű

lucerna
40—50 métermázsás vagontételek

ben míg a készlet tart 
jutányos áron megrendelhető

M O V E -Szövetkezet
Szombathely. 3—3

C s i t e  K á r o l y  „Piros alma“
című háromfelvonásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészültek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ő p ,  körmendi evang. 
tanftó s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminöségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezér-képvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 7

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k  r ő t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffináit galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/4-es 4/4-es svéd

g y u f á t

valamint őrlött

k ő s ó t .  
L1PP és  LACKNER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

S ü r o ö n y c í m : L a c k n e r ,  szenioot l lM

=  Legm agasabb k itüntetések. ===
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
ótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
eltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 

Raktáron háború előtti anyagból készült 
órák. •• 20

Szám talan elism erő bizonyítvány.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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FeUlfl» M « rk « a itd  
é t  k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T á r t s z a r k a t z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v é a z p a to n á ra  
(V aszp rém m ag y a), alófl- 
za téa l d ijak , rek lam ác ió k  
a  HARANQ8ZÓ k ia d ó h iv a
ta lá n a k  B z a n tg o tth á rd ra  
(V iiavárm agya) kü ldendők .

E lő fize tés t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . le lkéaz éa 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v ez ér 

, n a p .

S z e rk e sz ti óa ■ k ia d á s é r t
f a la id é :

C Z I P O T T  OÉZA  
• z e n t o o t t h Ar d

(V aavárm egye.)
A „ H a ra n g a z ó "  e lő fize té s i 
á r a  e g é sz  é v re :  Luther* 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  elm - 
sz a la g o a  k ü ld é sse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 8 4  K, c s o p o r to s  kü l

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g a z ó "  t e r je s z 
té s é r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból s z ó rv á n y b a n  lakó h í
veinknek  Ingyenpéldányo  

k á t küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

A wormsi birodalmi gyű
lés 400 éves jubileuma.

Néhány nap múlva, április 18-án 
400 éve lesz annak, hogy dr. Luther 
Márton ajkáról elhangzott a wormsi 
birodalmi gyűlésen hatalmas ellenfe
lei, bírói előtt az ó világtörténeti 
fontosságú hitvallástétele szent meg
győződéséről az Igazsághoz, az Isten
hez való tántoríthatatlan, halni kész 
hűségéről: »...mindaddig, amíg a 
Szentirásból, vagy világos észokok
kal meg nem győznek, tanításomból 
visszavonni semmit sem tudok és 
nem akarok, mert nem tanácsos, 
hogy az ember a lelkiismerete ellen 
cselekedjék. Itt állok, másként nem 
tehetek, Isten engem úgy segéljen!...« 
Az egész reformáció, az egész új 
korszak középpontja, fő mozzanata 
ez a világtörténelmi jelentőségű 
jelenet, mikor a lelkiismeret, az egyéni 
meggyőződés jogát, szabadságát vívja 
ki egy félvilág ellenséges akaratával 
szemben az Isten hős szolgája: dr. 
Luther Márton, aki itt emelkedik a 
világtörténelem legnagyobb emberei 
közé.

Méltatlan, korcs utódjai, örökösei 
lennénk a reformátoroknak, buzgó 
ősapáinknak, ha e nagy fontosságú 
történeti esemény négyszázadik év
fordulóját nem ünnepelnénk meg 
méltókép s viszont mérhetetlen er
kölcsi haszonnal jár épen napjainkban 
ily méltó, kegyeletes emlékezés: látni 
az Igazságért mindenre kész hős 
férfi nagy lelkét, szent dacos erejét, 
szilárdságát. E nagy esemény méltó 
megünneplésének tervszerű előkészí
tése már buzgón folyik dunántúli 
egyházkerületünkben s hisszük, 
érezzük, hogy az mély, gazdag lelki 
hasznot fog hajtani híveink ezreinek 
az életében. Egyházkerületünk püs
pöke, K&pi Béla még ez év január

23-án kibocsátott ez ügyben egy 
főpásztori levelet az egyházkerület 
lelkészeihez, tanítóihoz és tanintéze
teihez, amelyben a jubileum jelentő
ségére és méltó megünneplésének 
módjaira mutat rá. A jubileum köze
ledtével alább egész terjedelmében 
közöljük e főpásztori levelet, hogy 
híveink körében ezúton is előkészít
sük e nagy esemény méltő megün
neplését. A főpásztori levél így 
hangzik:

»Az 1921. év a reformáció törté
netében az Istent magasztaló emlé
kezés esztendeje. 400 évvel ezelőtt, 
április 18-án lépett Luther Márton 
Wormsban a birodalmi gyűlés elé s 
ekkor pecsételte meg a reformátort 
munkáját ünnepélyes vallástételével.

A wormsi birodalmi gyűlés úgy a 
reformáció, mint Luther Márton re
formátort egyéniségének kialakulása 
szempontjából is történelmi jelentő
ségű. A nagy reformátori iratok 
megjelentek, a pápai átokbullát elé
gette. És most az egész birodalmi 
gyűlésen bizonyságot tesz arról, hogy 
nemcsak a pápai hatalom túlkapá
sait támadja fellángoló nemzeti önér
zettel, hanem első sorban az egyház 
visszaéléseit ostorozza az evangélium 
alapján. Itt emelkedik Luther a re
formátor igazi magaslatára. A gyűlé
sen és az azt követő tanácskozásokon 
átvonul az írás egyedülvalóságának 
és feltétlen felsőbbségének a gon
dolata.

1521 április hó 28-án írja V. Ká
roly császárhoz: »Mivel az én lelki
ismeretem az Isten igéjében, melyet 
könyveim alapjául vettem, fogva 
vagyon, semmiképen sem vagyok 
képes bármit is visszavonni, ha he
lyesebbről ki nem oktatnak.«

A wormsi birodalmi gyűlésen ki
alakul a reformátor egyénisége. A 
tudós theológus és vitázó szerzetes 
itt erősödik minden fenyegetésen és

veszedelmen keresztül a vértanuságra 
hajlandó reformátorrá. Érzi, hogy 
eszköz az Isten kezében. Még 1520. 
év végén, mikor a kihallgatásra szóló 
meghívást már várta, írja egyik leve
lében: »Az Úr hív, mikor a császár 
hív. Dolgomat Istenre kell bíznom, 
mert ugyanaz az Isten él és uralko
dik, aki a három férfiút a babyloni 
király tüzes kemencéjéből megmen
tette. Nem szabad törődni a vesze
delemmel, nem szabad menekülésre 
gondolni.« Staupitz barátja lelkét 
nyugtatja 1521. március 29-én kelt 
levelében: »Ha Krisztus velem van, 
nem futamodom meg és nem hagyom 
cserben az Isten igéjét.« Mikor április 
elején útnak indult, ezekkel a szavak
kal búcsúzik Melanchtontól: »Ha el
lenségeim megölnének, ne hagyd abba 
a dolgot, taníts tovább s maradj meg 
az Ige igazságában!« Útközben min
denütt Isten igéjét hirdeti. Igazán, 
mint Isten igéjének az eszköze megy 
Wormsba. Beteg, erőtelen, alig von
szolja magát, mégis elmegy. Ellen
ségei gyűlölettel készülnek elveszíté
sére. A közbeeső városokban már 
kihiidették a császárnak az ő köny
veiről mondott kárhoztató ítéletét. 
Mégsem ingott meg. Jelleme hatá
rozott. Nem ingadozik, mert amint ő 
mondja: »Lelkiismerete kötve van az 
Isten igéjében.« Ez óvja egyfelől a 
gyengeségtől, másfelől az elbizako
dottságtól. A wormsi birodalmi gyű
lés előtt imádkozó Luther bepillantást 
enged Istennel való közösségébe: 
»Nem a magam személye miatt va
gyok itt. Tied ez az ügy Uram s a 
Te ügyed igaz és örök!« Erős lélek
kel mindig átérzi rendeltetését, ö  
csak eszköz az Isten kezében. Frigyes 
szász választó fejedelemhez Írott le
velében írja önmagáról: »Semmit
sem tettem vaktában, meggondolatlan, 
megfontolatlan önfejűségből, sem pe
dig ideig tartó világi dicsőségért, vagy
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haszonért, hanem amit írtam, amit 
tanítottam, azt én lelkiismeretem, es
küm és kötelességem szerint vallot
tam és cselekedtem, mint az Isten 
igéjének méltatlan szolgája.« Istentől 
nyert kötelessége teljesítésére kész az 
életét is feláldozni. A vértanuság 
gondolatával megbékül a lelke. »Nem 
vettem valami nagy csodának, — írja 
egyik levelében — hogy nekem, sze
gény embernek el kell buknom. De 
az igazság megmarad örökké.« Mikor 
április 25-én tudatják vele, hogy igye
kezzék biztos helyre eljutni, mert a 
császár vele szemben mint a katho- 
likus egyház védője fog eljárni, Lut
her ezt feleli: »Ahogy Istennek tet
szett, úgy lett. Áldott legyen az Úrnak 
neve. Semmi egyebet nem kívántam, 
mint a reformációt a Szentírás alap
ján, melyhez oly szívósan ragaszko
dom. Nem kötök ki magamnak sem
mi mást, csak hogy szabadon hirdet
hessem és vallhassam az Isten igéjét.«

így jelenik meg előttünk a vvormsi 
birodalmi gyűlés fényében Luther 
Márton reformátori alakja.«

Tekintettel a wormsi birodalmi 
gyűlés történelmi nagy jelentőségére, 
felhívja K api B éla püspök a fenn
hatósága alá tartozó dunántúli egy
házkerület összes lelkészét, tanítóját, 
tanintézetét, hogy a wormsi birodalmi 
gyűlés 400-ik évfordulója alkalmából 
1921. április 17-én, vasárnap a dél
előtti istentiszteletet hálaadó és em
lékünneppé tegyék, másnap pedig az 
egyházkerület összes nép- és közép
iskoláiban a történelmi eseményhez

=  T Á R C A .  ::::::::::::

A bajból is fakadhat áldás.
Elbeszélés. Irta: G yurátz Ferenc. 4
Ez órától kezdve új élet költözött 

Kádárék házába. Megszűnt a gyanú, 
félreértés, harag. A mindeneket jól- 
tevő szeretet áldására emlékeztetett 
minden nap. A két család tagjai együtt 
éreztek, megosztották egymással a 
gondot s az örömöt.

Imre és neje látván mennyire-sze
retik Péter és Mari a kis leányt: egy 
értelemmel átadták nekik további ne
velésre. Böske könnyen odaszokott 
Mari nénjéhez, annál is inkább, 
minthogy emellett szüleit, testvéreit 
is mindennap láthatta.

Marit egészen boldoggá tette az a 
tudat, hogy most már ő mellette is 
van egy szeretett gyermek, akiről ő 
neki kell gondoskodnia, aki őt és fér-

méltó iskolai emlékünnepélyt tartsanak 
úgy az anya-, mint a leánygyüleke
zetekben.

A Dunántúli Luther-Szövetség az 
egyházkerület egész területén, minden 
gyülekezetben jubileumi emlékünne
pélyt rendez április 17-én, vasárnap 
délután a négyszázados évforduló al
kalmából. A Szövetség által rende
zendő emlékünnepekre már nagyban 
folynak az előkészületek. A Luther- 
Szövetség a jubileumra emlékfüzetet 
ad ki, amelyet jeles történettudósunk, 
P a y r S á n d o r  soproni tlieol. akad. 
tanár ír meg.

Isten gazdag áldása legyen a mi 
ünneplésünkön s a kegyeletes emlé
kezés gerjessze fel lelkűnkben a hit- 
buzgóság, az egyházszeretet szent 
tüzét, hogy áldozatkészségben, hűség
ben, erőben méltó utódjai legyünk 
dicső eleinknek I s—ó.

Betegségünk és gyógyulásunk
G ondolatok Kapi Béla dunántúli püspök 

m ásodik vallásos esti előadásából.

Nemzetünk, akit az Úr úgy sze
retett, súlyos beteg és e betegségéből 
csak Jézus mentheti meg. Isten na
gyon szeretett minket, — mondta, 
— mert sokat adott, sokszor meg
tartott. Adott áldott földet, benne, 
rajta a boldogulás gazdag lehetősé
geivel. Adott kiváló faji tulajdonsá
gokat, erényeket. A világháborúban 
nagynak bizonyult a magyar nemzet 
vitézségben és szenvedésben egyaránt.

jét hálás szeretetével mindennap fel
vidítja. Másrészről arra is gondja volt, 
hogy a gyermekben a szülők iránt 
való szeretet, tisztelet se gyengüljön, 
hanem növekedjék.

Vasárnaponként az egyik nő a 
férfiakkal s a gyermekekkel együtt a 
templomba ment. A másik otthon 
maradt s közös ebédet készített a két 
család számára, melyet derült hangu
latban, boldog megelégedéssel költöt
tek el. Végül, mintha a testvérszere
tet emelő hatása még a munkatérre 
is kiterjedne, mindkét testvér gazda
sága évről évre gyarapodott. Imre 
erre célozva mondá egy alkalommal, 
midőn ismét pár hold földet szerez
hetett az örökölt birtokhoz:

— Isten kegyelméből a boldogult 
szülőink által l^pgy°tt örökség kezünk 
alatt nem fogy, munkánk nem marad 
gyümölcstelen. De Péter — előbb is 
akartam már mondani — te épen 
nem kíméled magadat. Szolgád is van

A két forradalomban minden össze
omlott, minek főoka az emberek 
erkölcsi gerincének a megtörése, a 
kőzgyávaság megfélemlítéssel szem
ben. És ma, mikor óriásokra, önzet
len hősökre volna szüksége nagybeteg 
nemzetünknek, csak törpéket látunk, 
kik az ország romjai közt aranyat, 
kincset keresnek — maguknak, a 
romok köveiből oltárt, dicsőség- 
oszlopot építenek — pártos viszály
ban egymást marják, mocskolják.

Beteg nemzetünk főbajai közt 
első helyen van az önzés, mely 
csak a maga hasznát, kényelmét nézi 
akkor, mikor oly sokra van kötelezve 
hazájával szemben. Ma kellene min
den igaz magyarnak azt tartani, 
hogy: »Tied vagyok, tied hazám, e 
szív, e lélek. Kit szeretnék, ha tége
det nem szeretnélek ? Szent egyház 
keblem belseje, oltára képed. Te állj 
s ha kell a templomot ledöntöm 
érted I«

Másik nagy, magyar betegségünk : 
az uralomvágy. Mindenki uralkodni, 
parancsolni akar és nem szolgálni, 
engedelmeskedni. Nincs önzetlen esz
ményszolgálat, önfegyelmező engedel
messég.

Harmadik nagy baj: az anyagias
ság, a mammonimádás. A tömegek 
lelkét elfogta a kapzsiság, a haszon
lesés, a meggazdagodás vágya, mely 
beteges láz nála. Kiéleződtek a va
gyoni ellentétek s a vagyon tulajdo
nosai nem érzik a vagyonnal járó 
erkölcsi kötelezettséget. Valamikor 
megrendült lélekkel hallotta az egyik

segítségre, mégis többet dolgozol, 
mint két cseléd. Több időt engedhet
nél magadnak a pihenésre. Jó hely
zetben vagy és nincs okod a folyto
nos erőfeszítésre.

Bátyja mosolyogva válaszol:
— öcséin, nekem a munka nem 

teher, hanem öröm. Sajnálni lehet az 
olyan embert, aki dologtalanul csak 
mulatságkereséssel őrli le egymást 
követő napjait. Az ilyennek élete, 
mint a vizen átfutó pók nem hagy 
semmi nyomot maga után. Mindig 
fülemben cseng a szent ének: »Gyor
san folyó időmet az Úr nem adta 
hiában, de azért, hogy erőmet gyako
roljam jó munkában. . .  « Azt tartom, 
hogy az élet csak addig maradhat 
szép, kellemes, míg az ember tevé
kenységével meg tudja érdemelni a 
mindennapi kenyeret. Azt sem taga
dom, hogy jó emlékezetet óhajtok ha
lálom után hátra hagyni, óhajtásom, 
hogy miután magamnak gyermekeim
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pápa, hogy egy ember éhenhalt abban 
a városban, ahol ő lakott. Éreznek-e 
ma lelkiismereti fájdalmat a milliók 
és milliárdok tulajdonosai, mikor egy 
bird éhenhalt, egy előkelő állami 
tisztviselő pedig nyomora miatt elveti 
magától az életet ? A felebaráti köte
lességérzést csak a koporsó ébreszti 
fel nálunk. Ahol milliók nyomorban 
élnek, ott ne folyjon a mámor itala, 
némuljon el a dőzsölés, ragadjuk 
meg a bankó-szóró tékozló kezet!

Negyedik nagy bajunk: az akarat
erő, a kitartás, a komolyság hiánya. 
Üres külsőségbe vész a nagy felbuz
dulás és fogadkozás I Ma, amikor 
mindenkitől háromszoros munkát, 
háromszoros produktiv tevékenységet 
vár az újjáépítendő ország, mindenütt 
huzódozás, kényelemkeresés, roboto
lás észlelhető. Nincs lélek, kedv, 
energia a munkában. Ma egyre erő
sebben hangoztatott meggyőződés, 
hogy csak a keresztyénség mentheti 
meg a magyarságot, csak a keresz
tyén erkőlcsiség lehet egy új, szép 
élet alapja. Valóban így van s hőn 
óhajtjuk a keresztyén szellem érvé
nyesülését, de végzetesnek tartanánk 
ennek az örök eszménynek jelszóvá 
való sülyedését. Elsősorban a keresz
tyén felekezetek közt való béke volna 
ennek az eszmének a diadala. Min
den tényleges nagy ellentét és külön
állás mellett is igaz a Hiszekegy 
szava: »Hiszek egy közönséges ke
resztyén anyaszentegyházban. . .« Kü
lönböző templomok felett ott látható

a háromságos egy Isten csillagstfre- 
ges, végtelen boltíves temploma, 
benne az örök, közös oltáron a 
Krisztus keresztjével, a szívek-lelkek 
imádkozó millióival. És mégis felüti 
fejét már is a széthúzás, a féltékeny
ség, a hatalmi törekvés ördöge a 
keresztyén felekezetek közt. Az a 
baj, hogy a közösségi gondolat nem 
belülről támadt, hanem a külső ve
szély alkotta meg. Egymás kölcsönös 
megbecsülése, a történelmi hivatás 
elismerése biztosítja a felekezetek közt 
a kívánt békét.

Nagy bajunk végül az ősi, átko
zott pártoskodás. Széchenyi azt 
mondta: »oly kevesen vagyunk mi 
magyarok, hogy az apagyilkosnak is 
meg kellene kegyelmezni!« És mi 
kis bűnösöket is apagyilkosként bün
tetünk.

Minden nagy bajunk igazi oka, 
hogy az élet központjában nem az 
Isten van, hanem az >én,< az önző 
egyén. Hiányzik az élethivatás nagy 
gondolata. Az életet öncélnak és nem 
eszköznek tartják az emberek s nem 
szolgálni, hanem uralkodni akarnak. 
Az élő, igaz keresztyén élet, erköl- 
csiség hiánya az oka annak, hogy 
óriások helyett törpék, építők helyett 
rombolók, testvérek helyett egymást 
maró, ádáz ellenfelek lakják e hazát.

Mi hozza meg e nemzet egészsé
gét, újjáéledését ? A teljes belső val
lási megújhodás, újjászületés az egyet
len útja a gyógyulásnak. Nem 
egy bizonyos egyház és felekezet,

hanem maga a vallás, az emberi 
léleknek az Istenben, Istennel való 
élete a gyógyító orvosság. Miként 
Máriának, úgy minden egyes ember
nek szól az: >a Mester hív téged!« 
Minden lelket. A legbűnösebbet is 1 
Minden családot, a társadalmat, a 
nemzetet is. Csak Jézus vallása fej
leszt mi bennünk erkölcsi erőt a 
munkára, lemondásra, kitartásra. Csak 
a Jézus vallása tisztíthatja meg tár
sadalmunk, nemzetünk közszellemét 
és közéletét. Csak a krisztusi morál 
adja meg kultúránk nemzetmentö 
értékeit s nevel politikai, közgazda- 
sági erkölcsöt. Vele az életre jutunk, 
nélküle halálra! Vajha megtérne e 
nemzet az Istenhez, Krisztushoz, hogy 
lenne nagy, dicső, boldog jövője!

Megvételre ajánlom az alanti dísz- 
kötésű könyveket, használt, de szép, 
tiszta állapotban :
36 kötet Athenaeum  könyvtár piros vá

szon könyvtári kötés K 1,800-—
10 , K arriérek kék vászon

kötés . . . K 1,000*—
8 „ M agyar írók  Vs vászon,

kék kötés . . K 600*—
2 „ M űveltség k ö n y v tá ra :

(„A föld8 és „Az élők 
világa“) V2 bőr kötés K 400 — 

90 „ Jókai Nemzeti k iadás
piros vászon kötés K 10,000*—

Wellisch Béla könyvkereskedése 
Szentgotthárd.

Adakozzunlí a H a r a p ó  terjesztésére!
nincsenek: egykor a te gyermekeid 
és az egyház úgy emlékezzenek ró
lam, mint jóltevőről, ki szorgalmának 
gyümölcsével az ő boldogulásukhoz 
is törekedett alapot gyűjteni.

— Nem tudok ellent mondani. El
ismerem bátyám, hogy tőled mindig 
csak jót tanulhat az ember.

Mikor az esték hosszabbak lettek: 
vacsora után a két család tagjai hol 
egyik, hol a másik lakosztályban jöt
tek össze s elbeszélgettek. Közben a 
gyermekeket hallgatták, midőn ezek 
anyjuk felhívására egy egy szent éne
ket énekeltek vagy a fiuk olvasó 
könyvükből egy-egy történetet olvas
tak fel.

Egy este bekopogtat hozzájuk Ga
lambos András bátyjuk. Örömmel 
fogadták, mint kedves vendéget. He
lyet foglalt közöttük s tovább folyt 
a beszélgetés, melyben a nők rokkáik 
mellől vettek részt.'

— Hát a fiatalság hogyan viseli 
magát? kérdi Galambos az asszo
nyok felé fordulva.

— Egyikre sincs panasz — vála
szolt Zsófi — mind szófogadók, az 
iskolát szeretik.

Válaszát e nyilatkozattal egészíti 
ki Mari:

— Ezek, András bácsi, mindnyá
junknak gyönyörűségei. A jó Isten 
tartsa meg őket továbbra is lelki, testi 
erőben.

— Hányadik télen jár most — 
kérdezte ismét Galambos — Pali fia
tok az iskolába ? A kérdésre Péter 
felel :

. — Most végzi az ötödik tanévet. 
Mindig könyveket keres, ezekben ta
lálja örömét. Ezért a jövő ősszel 
Sopronba visszük. Ezt ajánlják a ta
nító úr és a tisztelendő úr is és biz
tatnak bennünket, hogy nem lesz hi
ába a költség tanítására. Gábor itt
hon marad és hisszük, hogy jó gaz
dává nevelhetjük.

— Közös elhatározástokhoz sze
rencsét kívánok. Itt eszembe jut bol
dogult szüléiteknek gyermekkorotok
ban előttem többször kimondott óhaj

tása, hogy boldogok lennének, ha az 
egyház szolgálatára egy evangéliom- 
hirdető lelkiatyát nevelhetnének. Nek
tek azonban csak a gazdálkodáshoz 
volt kedvetek, most talán unokájuk
ban teljesül a nagyszülők vágya. 
Adja Isten, Gábornak itthon mara
dását a gyarapodó gazdaság is köve
teli. Csak azt tanácsolom, legyen 
gondotok, hogy a fiú minél alaposab
ban megtanulja a földmívelés módját. 
Ne csak azt nézze, hogyan szokták 
a régiek, hanem azt is tudja, hogyan 
milyen eljárással lehet a földet gyü
mölcsözőbbé tenni ?

— És te kis gyöngyvirág — for
dult az öreg Böskéhez — nem feled
ted el még, hogyan kerültél ki a 
Répce árjából, mikor beleestél ?

— Nem bácsi, nem feledem soha.
Ekkor Péterre tekint a kís leány.

ölébe ül, karjait nyakára fonva csó
kolgatja arcát.

Mari örömkönnyel szemében mo
solyog a kedves jeleneten.

Galambos meghatottan szól:
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M a g y a r  é n e k .
Magyar álmok virágát 
Őrizzük a szívünkben.
S mint csodásfényű fáklya,
Vágyak lobogó lángja 
Gyullad fel a szemünkben.

Vágyban lobogó szemünk 
Örök szent csodát várva 
Az Igazságot leste,
Mindenütt azt kereste 
S hajh, sehol sem találta!

S bár ezerszer csalódjunk:
Új életért sóvárogva 
Lessük mégis, hogy újra 
Bimbót hajtson virulva 
Magyar álmok virága.

Rablóktól fojtogatva 
Hörögni tud csak ajkunk!
De szívünk rádobbantja,
Hogy: száz pokol viharja 
Sem győzhet már mirajtunk!

Bilincseket rakhatnak 
Kezünkre és lábunkra, 
Megfojthatják szavunkat, 
Megáshatják sírunkat:
— Feltámadunk mi újra!

Nem válhatnak semmivé 
A nagy álmok, nagy tervek!
— Rabláncokban virrasztva —
Szent Jövő virradatja,
Hiszünk, hiszünk tebenned!

Horváth Imre.

A gyógyításról.
Irta: Kovácsics Sándor járási t. orvos.

A gyógyítás fogalmáról, lényegé
ről igen sok téves felfogás kering a 
nép körében. Megrögzött bagyomá-

— Édes öcséim, húgaim, bizony
nyal szép nálatok az élet. Öröm ben
neteket együtt látni s körötökben lenni. 
Legyen ez a boldogság maradandó 
házatokban. Ha a múltra gondoltok, 
az emlékezet elmondja, hogy egy na
pon az örökségen osztozkodás, a va
gyon megszakította köztetek az egyet
értés kötelékét és a fenyegető sze
rencsétlenség, leányatok halálos ve
szedelme fűzte azt ismét össze. A 
múlandó érték felett meghasonlva 
egymásban csak ellenséget láttatok 
és ezzel magatoknak s egymásnak 
sok keserűséget okoztatok. A meg
próbáltatás hozta ismét vissza szíve
tekbe, hajléktokba a megelégedést a 
testvérszeretet felkeltésével. Ebből 
azon tanúságot meríthetitek, hogy a 
vagyon maga nem boldogít; szeretet
tel teszi.az ember áldássá az életet 
magára és másokra nézve is. És még 
a jól végződött szomorú eset azt is 
bizonyítja, hogy Isten keze jóra for
díthatja a rosszat is, örömforrást fa
kaszthat a legnagyobb bajból is.

(Vége).

HARANOSZÖ.

nyok, babonás szokások mint valami 
láthatatlan folyadék, úgy áramlanak 
át egyik nemzedék lelki folyamatából 
a másik nemzedékébe. Még ahol az 
orvos nagyobb műveltséget, belátást, 
ismeretet tételez fel, sokszor ott is 
sajnosán tapasztaljuk, hogy a gyó
gyításról alkotott fogalom néhány év
századdal korunk mögött kullog. De 
nem is csodálom. Hisz azoknál, akik 
a népműveltség pilléreit képezik, kik 
hivatva vannak a népet oktatni, még 
azoknál is csak halvány természet- 
tudományi ismeretet találunk. Gon
dolkozásmódjuk pedig épen nem ter
mészettudományos. Ha betekintünk a 
népiskolák tanítási tervezetébe, azt 
látjuk, hogy ott is szűk térre van 
szorítva még mindig mindaz, ami az 
emberre s arra a környezetre vonat
kozik, amelyben az ember él, mun
kálkodik s keresi a boldogságát. Már 
itt kellene azt a bizonyos alapot le
raknunk, amely képessé tenné a né
pet gondolkozásában, Ítéletében, cse
lekvésében a természet Útmutatásá
nak követésére. Addig azonban, míg 
ezt elérjük, sok orvos, tanítómester, 
pap fog ebben a munkában elfáradni, 
kimerülni s elkeseredni azon. hogy 
a haladás útja felfelé miért oly me
redek, miért oly nehéz, oly lassú ?

Lépten-nyomon beléütközünk az 
orvos működése közben a téves fel
fogásokba, cselekvésekbe. Vak talál
gatásoktól, véletlenségektől várják a 
gyógyítás eredményét. Innét azután 
az a sok bántó megjegyzés, amellyel 
az orvos működését kísérik: »nem 
találta el«, »nem tudta meggyógyí
tani«, »nem használt semmit az or
vosság, ki is dobtuk«, »nem ért 
hozzá«, »nem tudta megmondani, mi 
a baj«, >még most is beteg, pedig 
már orvosnak is mutattam« stb.

A magyar embernél még nem vert 
gyökeret az a szokás, az a tudat, 
hogy ha baj van az egészsége körül, 
hát ahhoz kell fordulni, aki azt ta
nulta, aki ehhez ért. Született orvo
sok nincsenek, csak tanult orvosok. 
A gyógyítást is ép úgy meg kell ta
nulni, mint másféle foglalkozást. Ha 
elromlik példának okáért a csizmája, 
akkor javítás végett nem a harango- 
zóhoz, hanem a csizmadiához viszi, 
ellenben ha testi állapotában hiba esik, 
akkor panaszkodik fűnek, fának, ta
nácsot kér mindenkitől s csak a leg
végső esetben, mikor a komendált jó 
tanácsokat már hiába próbálta végig, 
fordul az orvoshoz, ahhoz akiről 
tudja, hogy a gyógyítás a hivatása. 
Az első hiba tehát, amit a magyar 
ember elkövet az, hogy rendesen ké

sőn keresi fel az orvost, akkor, ami
kor betegsége már majd leverte a lá
báról, amikor már érzi, hogy ko
molyra fordult a helyzet. így esik 
meg, hogy már későn érkezik az or
vos, hiába volt ott, hiába rendelt or
vosságot, hiába élt vele a beteg, már 
nem lehetett segíteni, már későn ér
kezett az orvosi segítség.

De egyszeri orvosi vizsgálattól, 
egyszeri rendeléstől nem várhatunk 
teljes sikert. Vannak esetek, mikor ez 
is elegendő a siker eléréséhez. Leg
többször azonban nem, különösen 
akkor nem, ha a rendelést nem tart
ják be, ha az orvosságot nem hasz
nálja el a beteg. Megesik, hogy vé
letlenül betévedünk az előző napok
ban látott betegünkhöz s ámulva- 
bámulva tapasztaljuk, hogy az orvos
ság majd egészben ott van az — 
ablakban. S ha kérdezzük, miért nem 
fogyasztja a beteg ? a felelet vagy az, 
hogy a beteg sehogy se akarja be
venni, »inkább meghal«, vagy az, hogy 
valamelyik jó szomszédja állította le 
róla s ajánlott helyette valami mást, 
azt, amelyik a szomszédék Pistáját is 
meggyógyította, mikor rosszul volt. 
A beteg s hozzátartozói természete
sen inkább hisznek a jó szomszéd
nak, ki o-t lakik a közelükben, akit 
mindennap látnak s akit jobban is
mernek,'akihez több bizalommal van
nak, mint az orvoshoz. No de az ilyen 
csekélységért az orvosnak se szabad 
megharagudnia. Emberi tulajdonság. 
A baj és szomorú jelenség csak az, 
hogy a beteg adja meg ennek az árát, 
de a jó tanácsokat adó szomszéd 
ilyenkor már nagyon csendes, még 
azt is letagadja, hogy egyáltalában 
szólt a beteghez. Hát bizony könnyű 
legénynek lenni, ha nincs a közelben 
veszély. A nénémasszonyéknak is jár 
ilyenkor a szájuk. Bezzeg némák, mi
kor látják, hogy a veszély nagy, hogy 
babonás tanácsuk mit se ért.

Ne várjanak az orvostól se csoda
tetteket. Az orvos nem varázsló, nem 
kuruzsló. A gyógyítás is olyan fog
lalkozás mint más, csak több tudás, 
több tapasztalás kell hozzá. Egyiknél 
csak mesterség, foglalkozás, a másik
nál élethivatás, művészet.

Nem kell mindjárt rossz vélemény
nyel lennünk az orvosról, ha első 
vizsgálatkor vonakodik nyilatkozni a 
betegségről. Gondoljuk csak meg, 
hogy a betegség felismerése, megálla
pítása nem olyan egyszerű dolog. 
Sokszor bizony csak szövődményes 
vizsgálatok árán érhetjük el.

Nem csak a halló, látó, tapintó 
szervünkre van szükség, hanem

1921. április 3.
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igénybe kell vennünk a kémiai, mik
roszkópiái, röntgenvizsgálati eszkö
zöket is.

Sokszor napokig, hetekig tartó 
megfigyelés kell ahhoz, hogy a beteg
ség fejlődéséből vonjunk következte
téseket az elváltozás, a baj termé
szetét illetőleg. Mindezekről termé
szetesen a közönség nem tudhat. Ép 
azért, ha bizalommal van orvosához, 
ne faggassa lehetetlen, értelmetlen 
kérdésekkel, amelyek a betegnek úgyse 
használnak s amelyeknek semmi más 
céljuk nincsen, mint hogy indokolatlan 
kívánságukat kielégíthessék a azután
2—3 méterrel megtoldva — tovább 
adhassák. Az orvos úgyis közli a 
családdal és beteggel azt és annyit, 
amennyit emberi, lélektani szempont
ból szükségesnek tart s komoly orvos 
ebből nem csinál kaszinói pletykát, 
beszélgetést. (Folyt, köv.)

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 10ö :

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

Ne f é lj !
Ápr. 4. Zsoltár 9. Félek a sötétségtől, 

az éjszakától ? Akkor nem bízom eléggé 
Izrael önzőjében, aki nem szunnyad el 
sohasem.

Ápr. 5. 46 zsolt. 2— 4 és Jeremiás 1 0 .2. 
Ha dühöng a vihar, dörög az ég, csapkod 
a villám, félek-e ? A természettől való féle
lem pogány maradvány. Hogy is félnék, 
mikor annak keze igazgat mindent, aki az 
én oltalmam!

Ápr 6. Máté 1 4 .22—27. A tanítványok 
kétségbeesetten kiáltoznak, mikor Jézus 
feléjük jön a tengeren. Azt hiszik, hogy 
valami kísértet. Kísértetektől félsz? Balga, 
nézd meg jól, hogy mitől félsz 1

Ápr. 7 II. Királyok 6 . 15—17. Félsz, hogy 
sok az ellenséged? Hát nem láttad, nem 
érezted még sohasem, hogy tábort jár kö
rülötted az Úr az ő angyalaival 1 Kérd az 
Urat, hogy nyissa meg szemeidet.

Ápr. 8. Apostolok cselekedetei 1 8 .9 —10. 
Elkedvetlenít, megfélemlít az Isten országa 
érdekében végzett munkád valami kudarca, 
a hitetlenek nagy tömege, a részükről ta
pasztalt ellenszegülések? Ne fé l j . . .  több 
népe van az Úrnak, mint amennyit te látsz!

Ápr. 9. Róma 13.3. Félek a felsőbb 
hatóságoktól? Akkor nem tiszta a lelkiis
meretein, nem becsületesen végzett a mun
kám.

Ápr. 10. 23. zsoltár 4 Betegség, halál..., 
hol a te félelmed? Ha a mi külső embe
rünk megromol is, a belső napról napra 
újul s tudom, hogy az én megváltóm él és 
úti íjára az én sironi felett is megáll.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tc a  12.

HETI K RÓN IK A.
A n e m z e tg y ű lé s  m unkája. A hús

véti szünet után újra egész sereg 
törvényjavaslat kerül a nemzetgyűlés 
elé. Ezek között lesznek a pénzügy
miniszter újabb javaslatai mellett első
sorban a vagyonváltságról szóló ja
vaslat, a munkásbiztosító reformjáról 
és a közigazgatás reformjáról szóló 
javaslatok. Azután néhány szociális 
javaslatot tárgyal a nemzetgyűlés.

A b u d ap esti r e fo r m á tu s  eg y h á z  a 
sz a b a d k ő m ű v e ssé g  e llen . A budapesti 
református egyház több érdemes tagja 
március 17-én újabb értekezletet tar
tott, melyen amellett döntöttek, hogy 
határozottan állást foglalnak és min
den törvényes eszközzel küzdeni fog
nak mindama törekvések ellen, me
lyek a református egyházat, vagy 
híveit destruktiv irányba akarják te
relni. Ehhez képest kárhoztatják a 
szabadkőművességnek okiratilag bizo
nyított romboló irányzatát és minden 
olyan irányzatot, amely nem helyez
kedik teljes határozottsággal a nem
zeti és keresztyén gondolat alapjára.

A n ém e t k o m m u n isták  lá za d á sa .
Hosszabb szünet után a németországi 
kommunisták ismét munkához láttak. 
Mióta Noschke többizben megfékezte 
őket, csak szóval és írásban terjesz
tették elveiket. Ezt a jámbor foglal
kozást most megunták, de nincsen 
kizárva az sem, hogy felsőbb moszk
vai parancsra kezdték meg a nyílt 
harcot. Kapóra jött nekik valószínűen 
az az elkeseredés is, amely a német 
népen az ántánt jóvoltából manapság 
uralkodik és nem akarták elszalasz
tani az alkalmat, hogy ne arassanak 
az után, amit az ántánt vetett. A 
kommunisták azonban nem jól szá
mítottak. A német népet semmiféle 
megalázás, semmiféle büntető szank
ció és szenvedés nem tudja annyira 
megtörni, hogy a kommunista elvek 
erőt vehessenek rajta.

Az a n g o l m u n k á ssá g  k iá ltv á n y a . 
Az angol szakszervezeti kongreszus 
parlamenti bizottsága és az angol 
munkáspárt végrehajtótanácsa kiált
ványt bocsátott ki. A kiáltvány többi 
között ezeket mondja: Európa nagy 
területeit tönkretette a béke. Az az 
óriási adókövetelés, amelyet a kárta
lanításra vonatkozó határozatok tar
talmaznak, még jobban fogja csökken
teni annak lehetőségét, hogy áruinkat 
Németországban elhelyezhessük. Egyik 
határozat a másik után következett, 
amelyek mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy Európának a háborúban meg

kezdődött tönkremenetelét teljessé te
gyék. Tiltakoznunk kell ez ellen mind 
a humanitás, mind pedig a saját ma
gunk érdekében.

L loyd G eorge a  k om m u n izm u sró l.
Lloyd George a kereskedelmi szer
ződéssel kapcsolatban az alsóház
ban beszédet mondott, amikor is ki
jelentette, hogy az angol-orosz szer
ződés nem békeszerződés, de minden
esetre elismeri a tanácskormányt mint 
az ország jelenlegi tényleges kormá
nyát. Senki sem tagadhatja, hogy a 
szovjetek gyakorolják a hatalmat. A 
bolysevizmusról szóló jóslások eddig 
mindig hamisak voltak. Legfontosabb 
az, hogy magában Oroszországban 
lehet változást konstatálni. A cenzúrá
zott moszkvai szikratáviratokból vi
lágosan lehet látni, hogy a szovjet
kormány megváltoztatta magatartását 
az u. n. kapitalisták és magánválla
latokkal szemben a kommunizmus 
kérdésében, sőt a nacionalizálás kér
désében is. Oroszország most már 
kezdi belátni, hogy a kommunizmus 
kivihetetlen.

MAGYAR GAZDA. 
A kukorica termelése.

A kukorica vagy tengerinek három 
főbb fajtáját különböztetjük meg: 
csemege, lófogu és közönséges ku
koricát. Mind a három faj korai és 
későn érő fajra oszlik. A gazdának 
magának kell kiválasztani a terme
lendő fajtát, amely egyfelől céljának, 
másfelől a talajnak s főleg az éghaj
latnak leginkább megfelel. Mindegyik 
faj könnyen elfajzik. A korai kukorica 
hidegebb éghajlat alatt későn érővé 
válik. Egy szemes terménynek sincs 
annyi faja, mint a kukoricának. Szín
ben, a csövek alakjában, a szemek 
elhelyezkedésében nagyon sok válto
zatot mutatnak az egyes fajok. A cse
mege kukorica sokáig tejes és édes 
marad. A lófogu nagy szárú, nagy 
szemű rendszerint későn érő; csala- 
mádévetésre a legalkalmasabb. A kö
zönséges kukorica sima, fényes szemű. 
Leginkább ezt termesztik hazánkban. 
A termelésnél tekintetbe kell venni, 
hogy mily célból termelünk, melyik 
faj vált be vidékünkön s melyik a 
legbővebben termő s legkorábban érő. 
Amily körültekintést igényel a terme
lendő faj kiválasztása, ép oly fontos 
a talaj elkészítése. Nálunk rendsze
rint kalászos után ültetik, de jól meg
terem lucerna-, lóher-, gyeptörésben,
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kapások, sőt önmaga után is. Mélyen 
szántott, meleg,*jó erőben levő talajt 
kíván. Hidegebb talajon trágyázás 
nélkül nem sikerül s ezt, bármilyen 
talajon termesszük is, nagyon meg
hálálja. Vadvizes, hideg talajban sat
nya marad, termést alig hoz. Amely 
talaj nem neki való, oda vessünk an
nak megfelelő növényt, kukoricával 
hiába kísérletezünk. Legjobb ha ősszel 
elkészíttetjük alája a talajt trágyá
zással s annak mély alászántásával. 
Vetésig a gyomosodástól többszöri 
fogasolással vagy lóekével való meg- 
járatással óvjuk meg. Ha bármi ok
ból az őszi elkészítés elmaradt, télen 
vagy tavasszal trágyázzuk s vetés 
előtt megszántjuk, de már oly mélyen 
nem, mint azt ősszel tehettük volna. 
A felforgatott vad föld, amely télen 
át beérik, tavaszi szántással már be 
nem érhetik. A tavaszi szántást is jól 
megfogasoljuk, hogy apró föld takarja 
a szemeket. Sok gondot kell fordítani 
itt az elmunkálásra, különben a fürge 
tavaszi szelek kiszárítják s hibás lesz 
a kelés. Egy öreg gazda.

EGY HÁZI ÉLET.
Évszázados em lékek. A z 1921. év a  

reform áció történ etében  a z  Is te n t m a g a sz 
ta ló  em lékezés eszten dő je. A zo k  a  szá za d o s  
em lékek, am elyekn ek  1921-ben  van a z  év 
fordu ló ju k , m in den  eg yh á zá t, h a zá já t s z e 
re tő  e r . em b ert érdekelnek. A xvormsi b iro 
d a lm i g y ű lé s  4 00  éves évfo rd u ló ja  m ellett 
a „H a ra n g szó “ fe lh ív ja  evan g . eg yh á zu n k  
vezető köreinek, h íveinkn ek  fig ye lm é t a  n i-  
k o lsb u rg i békekötésre, m elyet s z á z  e szten d ő 
vel később, a z  1621-ik  eszten d ő n ek  u to lsó  
n apján  k ö tö ttek  m eg. A n ik o lsb u rg i béke
kö tésse l k a p cso la tb a n  eg y  B eth len  G á b o r  
történ elm i a lak ja , a k ih ez h ason ló t keveset 
sz ü lt  a  fö ld , m indenképen  m egérdem li, h ogy  
különösen n a p ja in k b a n  h á la te lt s z ív v e l a d ó z
zu n k  em lékének.

N agypéntek ünnep. Végre annyit mégis 
elértünk már, hogy a legfelsőbb helyen is 
ez évben nagypénteket a prot. egyház ün
nepévé deklarálták s így a 4578/920. M. E. 
sz. kormányrendelet 8. szakasza értelmé
ben a nyomdákban szünetelt a munka.

A zsebeházai evang. nőegylet virág
vasárnapon vallásos estélyt tartott. Közének. 
Bojtos Pál tanító imája s a zsebeházai 
ifjúság karéneke után Bojtos László lelkész 
beszélt a sajtó fontosságáról, hazánk s 
egyházunk nehéz helyzetéről s ebben a 
hívek kötelességeiről. Szavaltak: Kovácsics 
Rózsika, Kovácsics Annus, Jókúti Eszter, 
Gerencsér llus és Horváth Erzsébet pedig 
Kovácsics Géza tanítóképezd, növendék 
hegedű kíséretével sólóéneket adtak elő. 
A szépen sikerült és látogatott vallásos 
estélyen 648-64 kor. folyt be a Harangszó 
fentartására.

N agyalásonyban március hó 13-án 
vallásos összejövetelt tartottak, amely egy
úttal a Dunántúli Luther-Szövetség zászló- 
bontása is volt a gyülekezetben. Közének

és Mátis Károly helybeli lelkész buzgó 
imája után Horváth Katalin vidi h. tanítónő 
szavalta Vojtkó Pálnak „Erős vár a mi 
istenünk“ c. költeményét. Mily nagy az Úr 
kegyelmes.'ége. . .  kezdetű koráit énekelték 
az iskolásgyermekek. A műsor középpont
ját Ihász Mihály kertai lelkész, Luther- 
Szövetségi megbízottnak előadása képezte, 
mellyel megkapó képekben jellemezve ko
runk felületes hitéletét, ismertette a Dunán
túli Luther-Szövetség nemes célját, munka- 
programját és e munkában való részvételre 
buzdította a gyülekezet tagjait. Nagy Lajos
nak „Isten* c. költeményét Szilágyi Jolán, 
Kozma A.-nak „Az agg prédikátor" c. köl
teményét Nagy Ilona h. tanítónő szavalta; 
Szabó Mariska a „Mintha szárnyon szállna* 
kezdetű koráit énekelte. A helybeli lelkész 
imája és közének zárta be az összejövetelt, 
melynek offertóriuma 516 koronát ered
ményezett a Luther-Szövetség céljaira.

A nem espátró i egyházközség március 
10-én vallásos estélyt rendezett. Az estély 
közénekkel kezdődött, utána Horváth Lajos 
gyékényesi lelkész tartott Ján. 16.32. alap
ján, épületes böjti irá-magyarázatot. Erre 
az elemi iskola tanulói Héricz Sándor 
tanító orgonakisérete mellett elénekelték 
az „Isten felséges adománya“ kezdetű 
ének két versét. Majd Mestcrházy Sándor 
helybeli lelkész tartott felolvasást a val
lásnak, közelebbről az ev. vallásnak a 
nemzeti életre gyakorolt áldó hatásáról. 
Végül az oltár előtt Kiss József surdi lelkész 
imádkozott és az ünnepély közénekkel fe
jeződött be. Offertóriuinul az ev. vallásos 
szellemben szerkesztett néplapra: a „Ha
rangszóra* 220 kor. 40 fill, folyt be.

Vallásos estély. A ménfői evang- 
leánygyülekezet március 13-án szépen si
került vallásos estélyt rendezett. Kiss Samu 
lelkész imádkozott és irásmagyarázatdt 
tartott. Garan János tanító megható kis 
történetet olvasott fel. Salakta Erzsi, Mózes 
Teréz és Salakta Vilma ügyesen szavaltak. 
Az iskolás növendékek pedig karéneket 
adtak elő. Az estély utáni offertóriumból 
a Harangszó terjesztésére befolyt 492 58 K.

A potyondi ev. gyülekezet febr. 27-én 
vallásos estélyt tartott a következő sor
renddel : Közének. Ima. Dicsőség a ma
gasság Istenének. Irta : üyőry Vilmos. Sza
valta: Kiss Mariska. Dicsőség mennyben 
Istennek. Énekelték az iskolás gyermekek. 
Szabad előadás a vallásos sajtóról, tartotta: 
Böjtös László lelkész. Hit, remény, szere
tet. Irta : Szász Károly. Szavalta: Halász 
Rózsika A gyermekek vallásos nevelése a 
családban. Irta és felolvasta: Kiss Irmus 
tanítónő. Isten felséges adománya. Éne
kelték az iskolás növendékek. Boldog a 
h á z . . . Irta: Nagy Lajos. Szavalta: 
Szalay Ida. Ima. Himnusz, mint közének. 
Az offertórium a „Harangszó“ segélyezé
sére, 261 80 koronát eredményezett.

N agygeresd. Adományoztak: Sáry Sán
dor és felesége elhalt szülőik emlékére 200, 
Nagy István és neje Nagygeresdről 200 és 
N. N. szombathelyi lakos harang-alapra 
50 koronát.

A sikátori evang ifj. legény- és leány
egylet március 13-án az orgona alap javára 
műkedvelői előadási rendezett. Színre ke
rült Boda Béla „A ntűláb“ c. 3 felvonásos 
háborús népszínműve. Közreműködtek: 
Wachtler István, Németh Mariska, Horváth 
Jolán, Varga Ádám, Takács Gyula, Tompos 
Sándor, Csuka Sándor, Fűzi Katica, Kánai 
Eszter, Varga József, Gombás Kálmán, 
lváncza Katica, Horváth Pál, Horváth Ju
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liska, Horváth Géza, Mészáros Juliska» 
Teszéri Böske, lváncza Eszter, Fűzi Jolán, 
Gombás Emma, lváncza Mariska, Takács 
Eszter, lváncza Lajos, Szabados József, 
Ihász Jolán, Ihász István, Horváth Gyula. 
Az estély 800 koronát jövedelmezett az 
orgona alap javára.

Legszebb em lék. Szalai Jánosné, el
hunyt leánya, Szalai Irma emlékére 3000 
koronát adományozott a homokbödögei 
gyülekezetnek.

A nem eshanyi ev. leánygyülekezet
febr. 20-án tartotta számadó közgyűlését. 
Bevétele 32,106 K 17 f, kiadása 31,358 K 
95 f, pénztári maradványa 747 K 22 f. A 
nőegylet bevétele 644 K 49 f, kiadása 122 
K, maradvány 524 K 49 f. A magtárnál a 
bevétel 4109 K 82 f, a kiadás pedig 3932 K, 
maradvány 177 K 82 f volt. A gyülekezet 
anyakönyvében a következők örökítették 
meg nevüket: Egyed Tini az oltárra 2 szál 
gyertyát ajándékozott, ifj. Egyed Dénes és 
neje Horváth Eszter a harangalapra 1000 K, 
id. Egyed Dénes elhunyt neje harangalapra 
K, Velekey Pál és neje Kozári Lujza 100 
koronát ajándékozott.

Alsórőnök. A politikai község új ha
rangot szerzett be. Felavatása húsvéthétfőn 
történt. A község katolikus és evangélikus 
lakosai kívánságára a katolikus plébános 
és az evangélikus lelkész közös harang
avató ünnepség keretében avatták fel az új 
harangot. Az új harang beszerzése körül 
sokat fáradozott Szül ezer Ferenc, a község 
érdemes birája, ki egyben ev. egyházunk
nak oszlopos tagja.

A Diákvilág, a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség közlönye újra megjelent. Örömmel 
látjuk a lapszámokból, hogy a Diákszövetség újra 
intenziven kezdte meg munkáját. Bibliakörei mellett 
szociális munkát is folytat. Most legutóbb pedig a 
Világszövetség jóvoltából egy szállodához jutott 
hozzá, amelyet diákotthonná fog átalakítani. A Szö
vetség középiskolás lapja, „Az Erő*, Ravasz Árpád 
és Záborszky János kitűnő szerkesztésében már ed
dig is akadálytalanul megjelent. A Diákvilág elő
fizetési ára a tanév végéig diákoknak 25 K, mások
nak 40 K. Megrendelhető a Szövetség címén: Buda
pest, IV., Váczi utca 20, II. 4.

Az alsósági ev. ifj. egyesület márc. 
15-ikén hazafias ünnepélyt tartott a követ
kező programmal: Közének. Koczor M. 
tanító vezetése alatt. „Hitért — Hazáért." 
Szavalta Kovács József egyl. tag. Ünnepi 
beszéd. Mondta Hettlinger Gusztáv tanító. 
„A Loinniczi csúcshoz." Szavalta Eszter
gályos Bözsi egyl tag. „Rákóczi kesergő.“ 
Énekelte az egylet dalárdája. Vezette Hett
linger G. tanító. „Március 15. 1848-ban.“ 
Felolvasta Joós Géza tanító. „A hazáért." 
Énekelte az egylet dalárdája. Harmóniumon 
kísérte Hettlinger Gusztáv tanító. „Haldokló 
felett." Szavalta Hajba Sándor egyleti tag. 
„Himnusz.“ Harmóniumon kísérte Koczor 
M. tanító. Az ünnepély este 7 órakor volt 
a közönség nagy érdeklődése mellett a 
helybeli templomban. Offertóriumból 300 
koronán felül folyt be.

H Í R E K .

Kubinyi G éza m ásod ik  te m e té s e .
Felsőkubini és deményfalvi Kubinyi 
Qéza, Gömör- és Kishont vármegye 
ny. főispánja, a tiszakerületi ev. 
egyházkerület gömöri esperességének 
felügyelője, a jolsvai választókerület 
volt országgyűlési képviselője 1920. 
március havában Miskolcon meghalt.
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ideiglenesen a cseh megszállott terü
leten levő panyiti birtokán temették 
el. Földi maradványait a napokban 
Budapestre szállították s halálának 
évfordulóján, ezévi március hónap
30- ikán délután négy órakor helyez
ték el a kerepesi-úti temető halottas
házából örök nyugalomra,

F eren c  ló z s e f  unitárius püspök 
Kolozsvárott elhalt. Halálával az er
délyi magyarságot, nemkülömben 
az unitárius egyházat nagy veszte
ség érte.

Á prilis  12-én tárgyaljak  a T isz a  fá ié  
bünpörl. Qadó István dr., a nagy- 
becskereki törvényszék volt elnöke, 
aki a tárgyaláson elnökölni fog, a 
bünperben a főtárgyalást április 12-re 
tűzte ki.

Az am erikai se g itö b iz o ttsá g  új 
akciója. Az amerikai segítőbizottság 
új emberbaráti akciót akar megindí
tani. Ezúttal 8000 anyaságot váró 
szegény asszonynak és olyan anyá
nak, akik maguk táplálják gyerme
keiket, továbbá 7000 egy és három 
év között levő gyermeknek akarnak 
tápláló reggelit kiosztani.

H u szon n égy ó r á s  id ő szá m ítá s  
A usztriában . Az osztrák kér. mi
niszter rendelete szerint a május
31— június l ére virradó éjfélkor az 
összes állami és helyiérdekű vasu
takon, posta és telefonhivatalokban, 
hajózási vállalatoknál az eddigi 12 
órás időszámítás helyett 24 órás lép 
életbe.

Lapunk zártakor vettük a hirt, 
hogy IV. Károly Magyarországra 
érkezett és Szombathelyen a róm. 
kath. püspöki palotában szállt 
meg.

A „Magyar >'épu a legváltozatosabb tartalmú és 
legolcsóbb képes családi lap. A hét eseményeinek 
hu tükre Írásban és képben. Most,, kezdi közölni 
Rákosi Viktornak, a kiváló Írónak »Két pap* című 
regényét. Mutatványszámot szívesen küld a kiadó- 
hivatal : Budapest, VIII. kér. Szentkirályi-utca 30.

Hercxeg Ferenc képes irodalmi folyóiratának az 
llj Idók-nek hetedik száma közli Rákosi Viktor, új 
hosszú humoros elbeszélését a Lábak regényét, 
melyet Rákosi Jenó olvasott fel nagy sikerrel a Kis
faludy Társaság utolsó ülésén és Fekár Gyula cik
két. Iván Kde a műkincsek hamisításáról mond el 
sok érdekes dolgot. IUy János novellát, Szathmáry 
István, a Petófi Társaság új tagja, Boross Sándor, 
Varságh János verseket írtak a lap új számába, 
amelyben folytatódik Surányi Miklós érdekes regé
nye : A mester és a Cinege II. című vidám német 
dotektivregéuy. Több aktuá’is cikk, a Szerkesztői 
üzenetek és a Szépségápolás gazdag rovata, Mül- 
heck Károly szellemes fejlécei, Benczúr Gyula több 
képének reprodukciója teszi teljessé az Új Idók új 
szamát, amelyet mutatványképpen kívánatra ingyen 
küld .a kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy út 16. 
Az Új Idók előfizetési ára negyedévre 60 korona.

Rövid hírek. Elrendelték a lengyel 
hadsereg leszerelését. — Felsőszilézia népe 
a németek mellett döntött. — Csehország 
és Franciaország között védő és dacszö
vetség jött létre. — Déri Frigyes Bécsben 
élő hazánkfia a Jókai-szobor céljaira
100,000 K-t adott. — Amerikában 2 millió 
munkanélküli van. — A debreceni főispánt 
szabadságolták. — Anglia ratifikálja a

magyar békét. — Bombamerényletet követ
tek el az olasz miniszterelnök ellen. — A 
görögök offenzivát kezdettek a törökök 
ellen.

Miért támogatom és terjesztem  a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egym áshoz!

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége!

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástói nem várhatjuk!

Ki tud róla?
Jugovics Lajos, a 83-ik gyalog

ezred 8. tábori századának közlegénye 
a fronton át lett helyezve a 95-höz 
1916 szeptember 1-én. Orosz fronton 
Bubnov községnél eltűnt. Állítólag 
orosz fogságba került. Aki biztosat 
tud róla, szíveskedjék értesíteni szü
leit: Jugovics György, Nagysimonyi, 
Vasmegye. 1—3

Az aszódi ev.^ánynevelő intézet 
felügyelőnői állásra pályázatot hir
det Akik ez állást elnyerni óhajiják, 
forduljanak az aszódi ev. leánynevelő 
intézet igazgatónőjéhez, aki minden 
tekintetben a szükséges felvilágosí
tásokat megadja

Ajánlunk azonnali szállításra ab
budapesti raktárunk:

külföldi rúdvasat, abroncs
vasat, sodronyszeget, vas
lemezt, horganyzott vasle
mezt, lágyvashuzalt, lópat- 
kószeget,lópatkósarkokat, 
mindenféle láncokat, fűré
szeket, Sack és csepeli eke
fejeket, kormányokat és 
vasakat minden méretben, 
továbbá portland cementet, 
fehér darabos meszet,épü
letfát, deszkát és lécet, 
hornyolt cserépzsindelyt 
és cellulose palát csakis 

vagontételekbenr 4—8

Bartal Istv á n
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: Bartal Vasvár. Tfcleíon 19.

Szentgotthárdi

Első Magyar Kasza-és Sarlógyár
Szentgotthárd

szállít:

1356 óta
Gyártási 

jegy
14 minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 2-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen á rlapo t!

Keresek egy gyermektelen evang. 
vallású, megbízható, szorgalmas öz
vegyet, vagy idősebb árva leányt, 
ki a háztartás minden ágában jártas, 
ki nem a fizetésre, mint inkább jó 
bánásmódra és állandó otthonra ref
lektál. Magy Sándor ev. tanító, Moson.

Női és férfi fehérnemüek átalakí
tását, minden női szabó-munkát ju
tányos áron elvállal, vidékre is ház
hoz készséggel elmegy

J A I N D L  M Á R I A
Szentgotthárd,

Vörösmarty utca 143. szám. 
Ugyanott eladó egy amerikai gram- 

mofon. 3-3

Krnst .1 á n o n
vas- és rézbűtor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.
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k Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangvárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
-  Telefon: 2. szám. 8

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r ő t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3A-es 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint őrlőit

k ő s ó  t .  
LIPP és  LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T  G & T  T H A R D.

SQroönyCím: L a c k  n e r ,  SztDtOOtfllfrfl.

=  Legm agasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 21
Szám talan elism erő bizonyítvány.

r Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben k i z á r ó l a g '  v i s z o n t -  
e l á r u s í t ó k  r é s z é r e
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, íeketelemezt és német ekevásat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L f t C K N E R  kereskedelmi üzlete
Szentgotthárd. S ü rgön yeim : LACKNER.T ele fo n szá m  10.

L
A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 

szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! ,4

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Faleld* s z e rk e s z t i  
é* k ia d d :

SZALAY MIHÁLY.
T á r s s z e r k e s z t i :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v é sz p e to n á ra  
(V eszp rém m eg y e), e lő fi
ze té s i d ijak , rek lam ác ió k  
a H A RA N 08ZÓ  k iad ó h iv a
ta lá n a k  S z e n tg o tth á rd ra  
(V nevórm egye) kü ldendők

E lő fize tés t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . le lkéez é* 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v ae á r  

n ap .

w

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S ze rk ee z tl é* a  k ia d á s é r t  
fe le ld * :

C Z I P O T T  O É Z A  
• z e n t q o t t h Ar d

(V aavárm egye.)
A „ H a ra n g s z ő "  e ló n z e tó s l 
Óra egé*z é v re :  L u ther- 
S zö v e tsé g l ta g o k n a k  cím* 
•z a la g o *  k ü ld ésse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-8 z 0 v e tsó g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 8 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó “  te r je s z 
té s é r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból sz ó rv á n y b a n  lakó  h í
veinknek  In g y en p é ld án y o 

k a t küldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L A P J A .

Quand done
payerons nous nottre dette á ce 
peuple béni, sauveur de i Occident ?! 
— »Vájjon mikor fogjuk leróni tar
tozásunkat ezen áldott nép, a Nyugat 
megmentöje iránt ? 1< — kérdezte
Michelet, a hires francia bölcsész és 
történetíró, nemzete és a magyarok 
fegyvereivel a töröktől megoltalma
zott többi népek nevében.

Most itt volna az ideje és mi, 
magyarok, teljesen joggal kérdezhet
jük : »Vájjon mikor ? . . .« Csakhogy 
a hála amint kiveszőben van az egyes 
emberekből, úgy nem ismerik a nem
zetek sem ezt a mesés erényt, külö
nösen nem a győző országok legszív- 
telenebbike : a francia. A gloair fénye 
feledékennyé tette, nem emlékszik 
már a rossz napokra, midőn az »áldott« 
Magyarnemzet volt az egyedüli, mely 
testével védte egykor a tatár-mongol 
csordák, később a törők s legújabban 
a kommunizmus fergetege ellen. A 
győzelmi mámorba és bosszűkiáltásba 
belesüketült francia nem hallja az 
egész világ összes keresztyén temp
lomaiban naponként megszólaló déli 
harangszót, amely pedig a ma
gyarok iránti hálára emlékeztet min
den népeket és nem hallja hires 
fiának : Micheletnek a kérdését:
»Quand done?...« Se lát, se hall, 
nem veszi észre azt sem, hogy amikor 
a magyart igyekszik gyöngíteni, az 
európai civilizáció ezeréves kapujára 
s így önmagára is mér súlyos csa
pást... Megfeledkezett a háláról. Jó, 
hiszen nem is vártunk hálát, tudjuk, 
hogy nincs, de vártunk igazságot, 
amelyről tudjuk, hisszük, hogy van!

Pozsony, Lőcse, Késmárk, Eperjes, 
Kassa, Munkács, Erdély és a Délvi
dék után most Sopron is következnék, 
— így határoztak a győző országok. 
Consummatum est 1 — mondják. Ám

__________

anélkül mondják, hogy ismernék a 
történelmet, amely pedig a népek 
okulására van, és anélkül, hogy szá
moltak volna a természet rendjével.

»Ember tervez — Isten végez!« 
— feleljük erre mi, vérző, tehetetlen 
magyarok és elzarándokolunk a Vé
gekre, hogy újból teleszívjuk lelkünket 
a történelem tanításaival, amelyben 
a Magyar nemzet halhatatlansága 
lüktet.

A Végek arculata most olyan, 
mint a bánatos menyasszonyé, aki 
bár nem szereti a vőlegényét, hozzá 
kell mennie, mert kényszerítik, de 
remél: hogyha az eljegyzést nem 
engedték is felbontani, majd fel lehet 
a — házasságot'. Az emberek arcán 
szomorúság ül, fáradtak, mintha va
lami nagy terhet hordoznának. Való
ban nagy teher annak a biztos tudata, 
hogy egy éhhalállal küzdő országhoz 
kapcsolják őket és attól választják 
el, amely jövendő nagysága, boldog
sága hajnalán áll. Mert tavaszodik: 
a természet rendje követeli ezt és a 
történelem mutatja így: az élöt nem 
lehet eltemetni.

Az élet, a halhatatlanság pedig 
ott virul, rejtőzik vagy szunnyadoz a 
magyar föld minden rögében, fájá
ban, omladékában. Nyílnak még vi
rágok a magyar mezőkön, kizöldülnek 
a havasok erdői, Nagy-Rákóci fái I...  
Nem száradtak ki a mohi puszta, a 
mohácsi mező, a majthényi sik, a 
világosi határ vadvirágjai, — hiszen 
bőséges, forró, piros vér öntözte 
gyökerüket, — csak téli álomban 
szenderegnek most. Majd felélednek, 
máj kivirulnak és a magyar földön 
mindenfelé reményszinbe borulnak a 
vetések.. .

Aki kishitű, menjen el Széchenyi 
sírjához és hallgassa meg a reája 
boruló magnóliák suttogását; tekintse 
meg Fraknó várát, termeiben ezer év 
regél hőskölteményeket; nézzen át a

romjaiban is hatalmas Lánzsér várára, 
mely úgytetszik, büszkén fordít hátat 
a négyszáz év óta feléje kacsintgató 
Ausztriának és álljon meg Lakompak 
omladékain, ahol Bethlen hadvezére: 
Tarródy Mátyás hajdú lelke él: ak
kor megtanul hinni a Magyar nemzet 
feltámadásában.. .

Volt már ekkora Magyarország. 
A Végeken rakott már hevenyészett 
fészket török, német, rác népség és 
megülték az ország más Részeit is, 
de végkép megtartani nem tudták 
és nem tudják, amíg a messze tá
volból felénk tekintgetnek a Kárpátok 
ormai, Erdély bércei, amíg székely 
lesz, magyar lesz ...

Senkisem tudja, hogy mikor, de 
mindenki, érzi, hogy biztosan eljő az 
az idő, midőn megindulnak az erdők, 
a hegyek, a folyók... Ha majd a 
keserűség széttöri a gátat és vérbe- 
borult szemmel megindulnak a buj
dosó kurucok bujdosó ivadékai, amint 
megindultak valamikor régen az 
apáik, elözönlik a nagy magyar sík
ságot és nekimennek a szuronyer
dőknek : majd akkor 1 ...

Amidőn Michelet szavaival meg
kérdezzük a franciáktól és a többiek
től : »Vájjon mikor fogják leróni
velünk szemben fennálló tartozásu
kat?« — ezt üzenjük nekik és azt, 
hogy a történelem megismétlődik 1 
Ma nekem — holnap neked 1

Porkoláb  István.

Világnézeti előadások.
A Dunántúli Luther-Szövetség 
, egyik programpontja.

»Vájjon a főemberek közül hisz-e 
valaki Jézusban ?« — ezzel a gúnyos 
és diadalmaskodó kérdéssel próbálták 
az írástudók és farizeusok újból le
törni azoknak a szolgáknak ébredező
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hitét, akiket előbb azért küldtek ki, 
hogy Jézust elfogják, akik azonban 
— Jézus beszédét hallva, s a szavai
ban benne élő igazság hatása alól 
magukat kivonni nem tudva — kül
detésük elvégzése nélkül tértek vissza 
küldőikhez (János 7 . 4s).

— »Vájjon a főemberek, a tudó
sok, a müveitek közül hisz-e valaki 
Jézusban ?« Ez a gúnyos és diadal
maskodó kérdés hangzott felénk is 
minden oldalról a háborút és a for
radalmakat megelőző korszakokban.

A k k o r  azért következett el Jézus halá
lának, majd pedig 40 évvel később Jeru
zsálem és egész Zsidóország pusztulásának 
borzalmas katasztrófája, mert erre a kér
désre tagadó volt a felelet. S alapos joggal 
állíthatjuk, hogy a magyar nemzet erkölcsi 
és anyagi összeroppanásának az oka is 
legelsősorban az volt, hogy — kevés ki
vétellel — a mi társadalmunk müveit köreire 
is ráillett ugyanez a jellemzés. Természe
tesen nem akarom ezzel azt állítani, mintha 
az összeomlásnak egyedüli oka a művelt 
társadalomban volna keresendő. — Bizo
nyára nem történhetett volna az meg akkor 
sem, ha legalább a mi magyar n épün k  ma
radt volna a régi Istent félő, Istenben bizó, 
józan, vallásos lelkű nép. — Ámde, hogy 
a magyar nép nagyrésze a jelenben nem 
ilyennek bizonyult, hogy annak lelkén erőt 
vehetett az önzés, s az igazi magyar jel
lemmel annyira összeférhetetlen anyagias
ságnak, nemzetköziségnek és érzékiségnek 
szükségképen forradalomra vezető szelleme, 
annak igenis a mi müveit társadalmunk 
volt az oka, mert ennek köréből szivárgott 
le ez a szellem a nép alsó rétegeibe is. 
Amilyen a fő, olyanok a tagok! — Éppen 
ezért alapos joggal mondhatjuk, hogy a 
magyar nemzet összeomlásának oka legelső
sorban igenis abban rejlett, hogy a keresz- 
tyénség ellenségeinek ama gúnyos és dia
dalmas hangú kérdésére: „Vájjon az elő
kelők, a tudósok, az úgynevezett műveltek

T Á R C A .
G l e s z t i  e m l é k .

Irta: Pass László.

A magyar nép ősi szokásához 
híven most, haló porában kezdi be
csülni, siratni azt a nagy fiát is, aki 
két évvel ezelőtt vérszomjas gyilkosai 
közeledtekor menekülés helyett ke
mény nyakát hátraszegve azt mondta: 
»Nem bujkálok 1 Úgy halok meg, 
ahogy éltem 1« Alkalomszerű most, 
ha elmondok róla néhány apróságot, 
amit egy egyszerű embertől, a Tisza 
Kálmán egykori parádés kocsisától, 
János bácsitól hallottam 1914. nya
rán Geszten. Mint supplicans diák 
elvetődtem azon a nyáron a híres 
Biharországba is, hogy jómódú pro
testáns családoktól adományokat 
gyűjtsék a pozsonyi theológiai aka
démia konviktusának ingyen-ebédalap-

közül hisz-e valaki igazán a Jézusban, 
híve-e valaki igazán a keresztyénségnek?“ 

,— erre a kérdésre a forradalmakat meg
előző korszakban minden oldalról az a 
szomorú felelet hangzott: „Senki, vagy 
legalább is igen kevesen!“

íme, ez az egyik ok, amely szükségessé 
teszi a világnézeti előadásokat: a  köznek, 
a  nem zetnek, a  m a g y a r  népnek a z  érdeke. 
Amint az úgynevezett műveltek köréből 
indult ki a romlás, épúgy azok köréből kell 
kiindulnia a gyógyulásnak i s ! Csak akkor 
lesz az teljes és maradandó.

A másik ok még kézenfekvőbb ennél. 
S ez m a g u k n a k  a z  ú g yn eveze tt m ü veitek 
nek a z  érdeke. Csudálatosán bonyolult, in
gadozó és nehéz küzdelmekkel teljes volt 
az utóbbi évtizedekben a müveit ember 
lelki világa. Hazulról, a család köréből a 
legtöbben magukkal hozták még szívükben 
a hitet és a szeretetet Isten és az ő Meg
váltójuk iránt; a vonzódást, ragaszkodást 
mindahhoz, ami tiszta, igaz és szent — 
egyszóval — keresztyén. S a legtöbben meg 
tudták őrizni ezt a lelkületet még a közép
iskolai évek folyamán is. A tudományos ki
képzéssel itt még meglehetősen lépést tar
tott a vallásos nevelés, s így a lelki egyen
súly itt még nem bomlott fel teljesen, noha 
— s ez egyházunknak menthetetlen és kö
vetkezményeiben végzetes mulasztása — 
már itt is egyre sűrűbben és sűrűbben 
fordultak elő egyes aggasztó tünetek. Val
lásoktatásunk nem felelt meg a kor igényei
nek. — Betetőzték ezt az egyetemi évek, 
A tudományos kiképzés tovább tartott, az 
ismeretkör tágult, az értelem, a gondolkodó 
képesség fejlődött — de a keresztyénség- 
gel szemben vagy közönyös, vagy egyene
sen ellenséges irányban. Vallásos nevelés, 
mely ezt a hatást némileg ellensúlyozhatta 
volna — nem volt; a godolkodni kezdő, 
de igazán önállóan gondolkodni még nem 
tudó főiskolai ifjúság teljesen magára ha
gyatva, tehetetlen játékszerévé lett a kü
lönböző tudományos mázzal bevont keresz- 
tyénségellenes világnézeti „rendszerek“ 
(igen sokszor: rendszertelenségek) soka
ságának. Az agy ellentétbe került a szívvel,

jára, hogy abból árva, nincsetlen diá
kok ingyen ebédet kaphassanak tanul
mányaik közben. Közben Szalontán 
megnéztem a híres Csonkatoronyban 
a magyarság regemondó nagy költő
jének, Arany Jánosnak a hagyatékát, 
bútorait, íróasztalát, kalamárisát, pen
náját, pápaszemét az álló fogason 
lógó, szürke kalapját, botját. Minden 
azon mód volt, mintha csak akkor 
ment volna el a jó öreg sétálni, va
lamerre az Idő vén fája alá, hallgatni 
a zizegő avar titkos susogását. Tele
szíva magam régi regős idők szelle
mével, nekivágtam a poros geszti 
országúinak, látni a csendes kúriát, 
a bólogató, lombos akácokat, a kertet, 
az agárudvart, az istállót, az ispán
házat, Arany János egykori, külön 
épített nevelői lakását a kastély kert
jében s az egész külső környezetet, 
amelyben a hatalmas »sorsférfi« a 
viharok vasembere született, nőtt, ját
szott, dolgozott. Az est leszálltával

a gondolkodás a hittel, s a köztük kifejlő
dött küzdelem úgyszólván kivétel nélkül 
az utóbbinak teljes rombadőltével végző
dött. Szívük talán vágyódott a boldogság 
után, mellyel egykor a hit világa töltötte el 
lelkűket, de úgy vélték, hogy ennek meg- 
tarthatása érdekében a tudásról, az önálló 
godolkodásról kellene lemondaniok. Jel
szavukká lett Nietzsche mondása: „Ha 
boldog akarsz lenni, ám higyj, de ha az 
igazság követője akarsz lenni, akkor mondj 
le a hitről, s kutass.“ Ok — sokan bizo
nyára nem csekély lelki küzdelmek árán — 
az utóbbit választották. Talán csak minden 
századik volt az, aki e küzdelmek között 
legalább az Istenben  való hitre el tudott 
vergődni, K risz tu sh o z  alig egy néhány ha 
eljutott, — kegyelem , m eg vá ltá s , m eg ig a zu -  
lá s  és ú jjá szü le té s  pedig teljesen ismeret
len dolgok voltak reájuk nézve; ezeknek 
se szükségét nem érezték, se erejét nem 
tapasztalták meg.

Egyházunknak eddig is sok terheli a 
lelkét, hogy ezeknek a hitükért oly keser
vesen küzdő s e küzdelem közepeit igen 
sokszor a kétségbeesés szélére sodort tel
keknek segítségére nem sietett. A rendes 
Istentisztelet, a prédikáció itt nem elegendő. 
Ezek keretein belül — gyülekezeteink na
gyon is vegyes volta miatt — nem vehet
jük eléggé figyelembe a müveit ember spe
ciális lelki szükségleteit. Ha ezekben tudo
mányos és világnézeti kérdéseket próbál
nánk feszegetni, akkor szemünk elől tévesz
tenék az Istentisztelet fő célját: az összes 
hívek hitbeli erősítését és építését. — De 
viszont a segítségnyújtásra szükség és pe
dig sürgős szükség van! S a forradalmak 
óta meg is van erre a lehetőség. A forra
dalmak előtt ugyanis műveltjeink nagy része 
belefáradva a folytonos lelki küzdelmekbe, 
hitüknek az értelem és gondolkodás előtt 
való igazolgatásába, a vallási kérdésekkel 
szemben fásult közönybe burkolódzott, 
úgyhogy szinte lehetetlennek látszott őket 
ebből felrázni A forradalmak azonban el- 
végezték az ébresztésnek ezt a nehéz mun
káját. Művelt társadalmunk megtanulta leg
alább erkölcsi és társadalmi hatásaiban

olyan különös csend, olyan sajátos 
hallgatás volt az egész környéken, 
mintha még a természet csacska ma
darait, szellőit, lombjait, zúgó éji bo
garait is szent némaságra bűvölte 
volna a vasember megfélemlítő ha
tása. Kora harmatos reggelen köny
vecskémben »T. I.« szép összegű 
adományával elindultam megint a 
geszti országúton tovább, Szalonta . 
felé. Nemsokára kocsi jött utánam. 
Egy keménytekintetü, szikár öreg em
ber üldögélt rajta. Fölvett a kocsi
jára, hogy beszélgetve rövidebb le
gyen az út. Megeredt a szava, ö  volt 
a János bácsi. »Bizony kérem, sokan 
átkozzák a mi gazdánkat, pedig olyan 
jó ember, mint egy falat kenyér. An
nak az ország sorját is igazán kell 
vezetni. Olyan egyszerű ember az, 
kérem, hogy hajnalban, ha kimegy 
az aratókhoz, úgy elbeszélget velük, 
mintha közülök való volna. Kikérdezi 
mindnek az ügyét-baját, tanácsot,
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értékelni keresztyénségét, s ezért újból ér
deklődni kezd a vallási kérdések iránt is. 
Egyházunknak nem szabad elszalasztania 
ezt a kedvező alkalmat. El kell követnünk 
mindent, hogy ezt az érdeklődést elmélyít
sük, megalapozzuk és állandóvá tegyük.

Természetesen mindezen célok elérése 
nem lehetséges egyes különálló olvasások
kal. Előadás-sorozatokra van szükség, 
melyek egy-egy kérdést minden oldalról 
megvilágítanak, a hallgatók leikébe mara
dandóan bevésődnek

Éppen ezért csak hálával gondolhat 
minden egyházát, hazáját s Krisztusnak 
ügyét igazán szívén viselő egyén Dunán
túli Luther-Szövetségünkre, s különösen 
annak fáradhatatlan buzgalmu elnökére, 
Kapi Béla püspökre, aki éles látással és 
eleven érzéssel felismerte ezt a nemzet, 
egyház és egyének szempontjából egyaránt 
oly igen fontos korszükségletet s az elébe 
tornyosuló akadályoktól meg nem riadva, 
lankadatlan energiával hozzálátott a mű
velt társadalom speciális lelki szükségle
teit figyelembe vevő s azokat lehetőség 
szerint kielégíteni törekvő világnézeti elő
adás-sorozatok megszervezéséhez.

A munka már néhány hónappal ezelőtt 
megindult.

Eddig Kőszegen, Nagykanizsán, Sárvá
ron és Győrött tartattak világnézeti előadás- 
ciklusof, mindenütt nagy érdeklődés mel
lett és bizonyára maradandó hatással. A 
nagy számban összegyűlt művelt közönség 
mindenütt a legnagyobb hálával, köszönet
tel és elismeréssel fogadta az előadásokat, 
élénk bizonyságául annak, hogy azok hiányt 
és pedig elevenen érzett hiányt pótolnak.

A tapasztalatok által bátorítva és buz
dítva az előadók rövid egymásutánban fel
keresik még Szombathely, Sopron, Szek- 
szárd, Pápa, Kaposvár, Zalaegerszeg, Vesz
prém stb. városokat, sőt Luther-Szövetsé- 
günk vezetősége foglalkozik azzal a gon
dolattal is, hogy a falusi gyülekezetekben 
is rendez előadás-sorozatokat.

A tartott illetve tervezett előadás-soro
zatok tárgyai részint a hit- és erkölcsi élet, 
részint a társadalom- és bölcsészeti tudo-

okos szót mond nekik, meg el is in
tézi soknak a baját. A lovakat sze
reti nagyon. Úgy ismerem már én 
még siheder gyerkőc korától, mint a 
testvéremet. Mikor már kivénültem, 
megmondtam neki, hogy nemvaló va
gyok már én parádés kocsisnak más 
meg nem leszek, mert csak a rák 
megy hátrafelé ; nyugalomba megyek. 
Akkor István Kegyelmes úr a vállamra 
tette a kezét, látva, hogy nem ma
rasztalhat és azt mondta: >Ha vala
mire szüksége lesz János, csak for
duljon hozzám bizalommal, szívesen 
segítek 1« Kérem, ez nekem elég volt I 
Élősködni nem akartam. Egyszer azért 
csak rávitt a kényszerűség. Elfogyott 
a tüzelőm. Elszégyenkeztem hozzá. 
Még elő se adtam a kérésemet, már 
is szól az ispánnak és két szekér 
szalmát parancsolt a lakásomra. Azon
felül pedig azt mondta: >Aztán Já
nos, csak jöjjön máskor is, ha baj 
lesz!« Jó szívű ember az kérem 1 Ha

mányok, részint az apologétika köréből 
valók.

A keresztyén világnézet városról- 
városra vándorló hirdetői, kik ilyen 
témákkal kérnek bebocsátást és meg- 
hallgattatást, bizonyára mindenütt 
igaz örömmel fogadtatnak az egyhá
zukat, hazájukat szerető, Istent kereső, 
s jobb, tisztább, nemesebb élettarta
lom után sóvárgó lelkektől.

Adja Isten, hogy fáradozásuk ne 
legyen gyümölcstelen 1 Gy. D.

A d a ta iu l!  a H a r a p ó  terjesztésére!

Konfirmációi emléksorok.
I.

El ne feledd soha ezt a mai napot, 
Melyen szíved, ajkad hűséget fogadott.
Ha könnyű lesz utad, ha nehézzé válik: 
Meg ne tagadd Istent! Maradj hű halálig 1 
Maradj hű hitedhez. Szeresd az egyházat, 
Mely nevelésednél szeretettel fárad.
Már a keresztséggel keblére fogadott, 
Isten utaira vezérelt, oktatott.
Ne légy jóságáért hálátlan iránta:
Úgy tekinthessen rád, mint édes fiára 1

II.
Nehéz, véres idők szakadtak hazánkra, 
Százezrével gyászol a sok özvegy, árva. 
Te is árva lettél, jó anyád meg özvegy; 
Gyakorta láthattok egymás arcán könnyet. 
Könnyre, siralomra van okotok néktek: 
Kimondhatatlan nagy a veszteségtek.

De ki a keresztet vállatokra rakta,
Övéit végképen soha el nem hagyja. 
Kereszthez erőt ád, a sebre balzsamot, 
Búban reménységet, éj után szebb napot. 
— Csak Benne bízzatok, csak Tőle várjatok: 
Akkor is áld, mikor úgy rémlik, elhagyott.

kocsival megyünk valahova messzebb, 
akkor ő szokott megállítani útközben, 
hogy kímélje a jószágot Egyszer is 
egy hajtóvadászaton egy árkot ugra
tott át. Megcsúszott a lova, hányát 
vágódott, ő  leugrott idejében, de a 
lónak eltört a gerince. Mikor az az 
utolsót rúgta, kérem, az az erős em
ber a szemét törülgette, annyira szánta 
a lovát Mondta is nekünk, hogy: 
>De sajnálom ezt a szegény párát, 
jó ló volt nagyon I« Hát kérem, én 
csak a’ mondó vagyok, akárhogy 
gyalázzák is a gazdámat, hogy nem 
lehet ő rossz ember, mert akinek a 
jószághoz van szíve, annak az em
berhez is van szíve. Én inkább azt 
csodálom, hogy tűri azt a sok gya- 
lázkcdást. Én azt nem tenném 1 Nem 
én ! Egyszer is Aradon voltunk a 
választáson. Mikor az én gazdám a 
választás után jön ki a szállodából 
a kocsihoz, egy ember gyalázó szót 
kiáltott Tisza István édes anyjára.

III.

A nevetek árva, mert nincsen apátok; 
Arcát nem látjátok, szavát nem halljátok. 
Temetőben nyugszik hideg síri ágyon; 
Szemére ráborult örökös nagy álom.
— De hiszen van azért nektek is atyátok, 
Aki szeret, nevel, gondot visel rátok, 
így szólítjuk meg öt naponként legszebben: 
Miatyánk — jó Isten — ki vagy a mennyekben! 
Ö rajta hatalma nincsen a halálnak;
Hű szemei reánk örökké vigyáznak. 
Örvényen, homályon keresztül vezérel 
S letörli a könnyet áldó jobb kezével.

Szalay Mihály.

A gyógyításról.
Irta: Kovácsics Sándor járási t. orvos.

Csak egyet akarok ezúttal még meg
beszélni ; azt t. i . : megmondja-e az 
orvos, helyesebben, megmondhatja-e 
a családnak, mi baja a betegnek ? 
Az orvosnak természetesen figyelem
mel kell lenni a helyzetre, azoknak 
az embereknek lelkületére, műveltségi 
fokára, akiknek körében működik. 
Ott, ahol az orvost alacsony művelt
ségüknél fogva — akármit mond is — 
úgy sem értik meg, teljesen mindegy, 
hogy nyilatkozik, fő az, hogy meg
értsék, mit kell tenniök a beteg meg- 
gyógyulása érdekében.

Egészen más a helyzet ott, ahol 
az orvosnak fel kell tételeznie bizo
nyos műveltségi fokot s ebből folyó 
több megértést az orvos hivatása 
iránt. Ily helyen, ha a beteg érdeke 
úgy kívánja, fel kell nyitni a lehunyt 
szemeket, öntudatra kell ébreszteni

Ezt már nem tűrte szó nélkül. Meg
fordult és odament egyenest az or
dítozd emberhez. Azt gondoltam, hogy 
amilyen erős egy ember, menten 
agyon csapja azt a ronda szájú em
bert. Ahelyett a vállára tette a kezét 
s csak annyit mondott neki: »Bará
tom, ma még sok mindent lehet mon
dani, de holnap már nem!« Azzal 
sarkon fordult, felült a hintóra s azt 
mondta: »János kérem, hajtson I« 
Nohát kérem én nem bírnám magam 
így türtőztetni az ő helyében 1 A múlt
kor is bent voltunk Váradon. A vo
natindulásig betértünk egy pohár 
borra egy korcsmába. Ahogy ott ül
dögélünk, beszélgetünk, nyílik az ajtó 
s belép rajta egy bőrkamásnis ember. 
Amint megtudja, hogy kik vagyunk, 
elkezdi ám éktelenül szidni, gyalázni 
a mi gazdánkat velünk együtt. Hát 
ezt már mégsem tűrhettük! Körülvet
tük négyen, én eléje álltam és rá
szóltam : »Hallja az úr, Magyarország
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az alvó lelkeket, élő öntudatot kell 
önteni a gondolkodó agyakba.

Ahol p. o. az orvos azt látja, hogy 
éveken keresztül hiába minden jó ta
nácsa, — hogy a gyermekeknek friss 
levegő, világos, tágas szobára van 
szükségük, mert különben olyanok 
lesznek, mint a pincében nőtt krumpli 
csira: halványak, vérszegények s az 
ilyen gyermekek nagy hajlammal bír
nak a gűmös fertőzések iránt, — ott 
aztán már nem lehet hallgatni; az 
ily esetekben bizony meg kell mon
dania az orvosnak, hogy az a gyer
mek nem azért köhög, mert vérsze
gény, hanem azért, mert a zárt s 
többnyire fertőzött szobai levegő fer
tőzte a tüdőket is, vagy egyéb szer
veket. Az orvos hallgatásából a be
tegnek csak kára van, mert hisz a 
szülők úgy okoskodnak, ha komoly 
baj volna, megmondaná az orvos. 
Nos igen kedves szülők és közönség 1 
Az az orvos, ki szem előtt tartja, 
hogy a »Legfőbb törvény, a beteg jó
léte«, ez fel fogja Önöket mindenkor 
világosítani a betegség természetéről, 
még akkor is, ha ezért őt, az orvost, 
megszólják, szapulják. Megsúghatom 
Önöknek, hogy az orvos olyan ke
mény fából van faragva, hogy rajta 
ilyen kicsiny rágások gém fognak, őt 
ilyenek felfogásaitól el nem térítik, 
legfeljebb — Önöket is pácienseknek 
tekinti. .  . (Vége)

Az aszódi ev. leánynevelő intézet 
felügyelőnői állásra pályázatot hir
det. Akik ez állást elnyerni óhajtják, 
forduljanak az aszódi ev. leánynevelő 
intézet igazgatónőjéhez, aki minden 
tekintetben a szükséges felvilágosí
tásokat megadja.

miniszterelnökének a becsületét ne 
sértegesse, mert bekísértetem I« Hát 
még neki állt feljebb! Addig-addig, 
hogy egy rendőr is jött. Mondom 
neki: »Ezt az embert kísérje be, mert 
megsértette a miniszterelnök urat!« 
Hát a szerencsétlen mindnyájunkat 
be akart kísérni. Ahogy egyszer az 
urasági istállóban ődöngök, jön a 
Kegyelmes úr. Amint megpillant, 
egyenest odajön hozzám, a vállamra 
teszi a bal kezét, a jobbjával pedig 
megrázza a kezemet s azt mondja: 
»Hallom János, hogy pártomat fogta, 
Bizony fájna is az nekem nagyon, 
ha még maguk is cserben hagyná
nak!« No nekem se kellett egyéb! 
Nem vagyok fehérnép, de már erre 
a szóra kicsordult a könnyem. Nem 
is felejtem el a szavát soha sem.

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Féljük az Urat 1
Ápr. 11. Lukács 2.9.  Istennek, vagy 

angyalainak megjelenése mindig félelemmel 
tölti el az embereket s ezt nem lehet csu
pán a jelenés szokatlan és hirtelen voltával 
megmagyarázni. A rossz lelkiismeretű, bű
nös ember rettegéséből is van benne. Sze
mem előtt kell tartanom, hogy Isten nem 
csak ezt mondja: Ne félj 1, hanem azt i s : 
Rettegj bűnös 1

Ápr. 12. I. Mózes 3 9 . 1—9. József Isten
félelme nem annyira bűnös ember rette
gése, mint inkább a hű alattvaló felsőbb- 
ségtisztelete, a szeretett gyermek szülői 
tekintélyérzése. Van-e előttem ilyen ösztön- 
szerű tekintélye Istennek?

Ápr. 13. Példabeszédek 8 13. 1 4 .10. A 
világ a gyávaságnak kijáró gyalázatta! s 
csúfolással illeti azt, aki nem mer vele a 
-bűn útjára lépni. Hadd tegye 1 A bűntől 
való félelem nem gyengeség, hanem bölcse- 
ség és erő, nem szégyen, hanem dicsőség.

Apr. 14. II. Korinthus 7 . i  és Filippi 
2 . 12. Akinek keresztyénségében nincs ha
tározott Istenfélelem, annak a megszenle- 
lődése is lassú. Féljük az Urat, hogy meg- 
szentelődhessünk növekedhessünk keresz- 
tyénségiinkben 1

Ápr. 15 115. Zsoltár 11. v. Aki fél az 
Istentől, azért is fél tőle, mert ismeri a 
hatalmát. De épen ezért bízhat is benne. 
Ne csak bűneim, hanem bajaim között is 
érezzem Isten hatalmát 1

Ápr. 16. 111. Zsoltár 5. v. A zsoltáríró 
azt tapasztalta, hogy Isten eledelt ad az őt 
félőknek. Szűkös napjaimra mért nem pró~ 
bálom ki a testi javak megszerzésének ezt 
a módját?

Ápr. 17. Ezsaiás 33.6.  Valamit vagy 
az tesz kinccsé, hogy régi emlék, vagy az, 
hogy ritka, vagy az, hogy nagy hasznot 
hajt. Az Úr félelme mindegyik ok miatt 
kincs. Sajnos, hogy ritkasága miatt is. Úgy 
kell rá vigyáznom, mint nagy kincsre 1

Olyan jó ember az kérem, mint egy 
falat kenyér. A geszti iskolából a bé
resek gyerekei közül a legjobb fel
fogásunkat, évente kettőt is, beviteti 
Debrecenbe s a saját költségén kita
níttatja orvosnak, papnak, ügyvédnek, 
mérnöknek. Kinek mihez van tehet
sége, hajlama. Hiába’ kérem, nem 
lehet ő rossz ember, mert akinek a 
jószághoz van szive, annak az em
berhez is van szive! . . .

így regélt volna gazdájáról az öreg 
János bácsi még sokáig, de a döcögő 
kocsi beért Szalontára s elbúcsúzott 
tőlem : »Vezérelje az Úristen szeren
csével a pályáján!« Azóta sokszor 
eszembe jutott az öreg János bácsi 
szava. Ugyan él e még az öreg s 
töpreng-e még becsületes, egyszerű 
lelke azon, hogy miért is mondják

HETI KRÓNIKA.
A n em zetgyű lés. Az április 6-ig 

elnapolt nemzetgyűlést 30-nál több 
képviselő kérelmére április 1-ére össze 
kellett hívni és pedig azért, hogy IV. 
Károly királynak az országba való 
bejövetele alkalmából a nemzetgyűlés 
álláspontját leszögezze.

A határozati javaslatot e kérdéssel 
kapcsolatban Hencz Károly terjesz
tette elő, mely többek között a kö
vetkezőket állapítja meg:

Míg a nemzetgyűlés nem rendezi 
az államforma kérdését, a nemzet
gyűlés nagybányai Horthy Miklóst 
bizta meg a nemzet kormányzásával.

Miután IV. Károly váratlanul meg
jelent az ország területén és így ve
szélyezteti az eddig megteremtett 
helyzetet, a nemzetgyűlés újból ki
mondja, hogy az 1919-iki közjogi 
rendhez ragaszkodik és utasítja a 
kormányt, hogy minden olyan törek
vést, amely ennek megbontására irá
nyulna, a leghatározottabban meg
szüntessen és ellene állást foglaljon.

Utána Meskó Zoltán szólal fel és 
szintén határozati javaslatot terjeszt 
a Ház elé, mely szerint a nemzet- 
gyűlés a magyar nemzet nevében 
mély háláját fejezi ki Horthy kor
mányzó iránt alkotmányos és törvé
nyes magatartása miatt.

A kisgazdapárti képviselők feláll
tak helyükről, éljenezték Horthyt, mire 
a képviselők többi része is felállt és 
követte a kisgazdák példáját. Ezután 
az egész Ház a Himnuszt énekelte. 
A Himnusz eléneklése után Bállá 
Aladár szólalt fel.

IV. K ároly k irály S zo m b ath elyen .
IV. Károly király nagyszombat éjje-

gazembernek azt a jó embert, aki 
még a lovát is kíméli s miért is ölték 
meg vérebként azt a lágyszívű em
bert, aki nemcsak hogy egymaga el
lenezte a koronatanácsban a világ
háború vértengerét, de még egy sze
rencsétlenül járt lovát is meg birta 
siratni!? Azt hiszem, ha él még az 
öreg, kezdi belátni a maga igazát, 
hogy még sem az ő gazdája volt a 
gazember, a hazaáruló. Azt hiszem, 
ha él még az öreg, hű Bence, gaz
dájának hű pártfogója, el-eljár most 
a geszti sírbolthoz, melyben a vas
ember,, a nagy vértanú porlik s meg- 
megáll ott egy-két pillanatra, hogy 
csontos, ujjait imára fonva feltekint
sen egy mély sóhajjal oda, ahol az 
igazság Úristene lakik.
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lén váratlanul megjelent Szombat
helyen és a róm. kath. püspöki palo
tában szállt meg. A lelki gyakorlatok 
végzése céljából Szombathelyen tar
tózkodó Vass József minisztert, Te
leki miniszterelnököt, aki családostól 
a vasmegyei Iváncon, Sigray gióf 
birtokán töltötte az ünnepeket, még 
az éjjel Szombathelyre kérette. A 
miniszterelnök és Vass miniszter 
reggel Va7 órakor Budapestre indult, 
hogy a reggel 8 órakor elutazó királyt 
megelőzve, a kormányzónak a szük
séges jelentéseket megtehessék. Gép
hiba következtében azonban csak a 
király beérkezte után érkeztek meg. 
A király azonnal felkereste Horthy 
Miklós kormányzót és vele megbeszé
lést folytatott. A kormányzó az or
szág érdekének feltárása mellett rá
mutatott annak szükségességére, hogy 
a király egyelőre tekintsen el a ha
talom átvételétől és az országot mi
előbb hagyja el.

A királynak Magyarországon vá
ratlan megjelenésével az osztrák nem
zeti tanács is foglalkozott.

Dr. Mayr kancellár a külügyi bi
zottság ülésén nyilatkozott a császár 
magyarországi útjáról és közölte a 
bizottsággal a vizsgálat eddigi ered
ményét. Elmondta, hogyan történt a 
határátlépés Salzburgnál és a nyugat
magyarországi határon és végül be
szélt azokról a tárgyalásokról, melye
ket a bécsi magyar ügyvivővel és a 
svájci követtel a császárnak Ausztrián 
keresztül való visszatéréséről foly
tatott^

A kancellár közlése szerint a ma
gyar követ kormányának nevében 
azzal a kérdéssel fordult hozzá, hogy 
a császár visszatérését engedjék meg. 
Az osztrák kormány hajlandónak 
mutatkozott s így IV. Károly kedden 
d. u. 1 órakor Szentgotthárdon át 
gróf Mikes, Sigray stb. kíséretében 
elhagyta az országot.

Föltámadás címmel dr. Raffay Sán
dor bányakerületi püspök húsvéti 
cikket írt a >Szózat«-ba, ahol többek 
közölt a következőket írja:

Vájjon lesz-e még ebből a sírból 
új föltámadás?

A föltámadás gondolata akaratla
nul is a húsvéti győző Jézusra irá
nyítja lelkünk szemeit.

Jézus alakja körül állandóan szórja 
fenséges sugarait a diadalmas élet. 
Benne magában is az örök élet ülte 
diadalát föltámadásakor. Mert igaz
ság volt benne. Az igazság pedig el 
nem veszhet soha. Eltiporhatják, 
holtra verhetik, mámoros tort ülhet

fölötte a gazság, de akármilyen mé
lyen földelik is a rög alá, mégis 
előbb-utóbb feltör és újra kihajt, mert 
örök élet csirája van benne Jézus
ban az isteni igazság támadt föl új 
örök életre . . .

Igazaink megőrzése és hangozta
tása, önzetlen hazaszeretet, meleg 
együttérzés, belső erőink gyarapítása 
és gyümölcsöztetése készítgeli szá
munkra a föltámadást. Belső erőink 
hanyatlásán tőrt össze ezeréves ha
zánk. Belső erőink újulásán támad
hat csak ismét új életre. Nemzeti ön
tudatunk vesztén hanyatlottunk a sírba. 
Nemzeti öntudatunk nyomán derül 
ránk új jövendő.

K om m u n ista lázad ás N é m eto rszá g 
ban. Németországnak ezúttal nem volt 
husvétja. A kormány nem tudott a 
kommunistákkal végezni, sőt nem 
tudta megakadályozni a lázadások 
eddig érintetlen területekre való el- 
harapózását. A kommunisták az egyik 
helyről elűzve, más helyütt újból 
csoportosulnak s a rendőrség kezd
heti a tisztogatást élőiről. A kommu
nisták taktikája főleg arra irányul, 
hogy a vasúti hidak és a vasúti vo
nalak megrongálásával távoltartsák 
maguktól a kormány karhatalmi kö
zegeit s így lélegzethez jutva, egyik 
vagy másik helyen szilárdabban be
rendezkedhessenek. A munkásság túl
nyomó része a szociáldemokrata pár
tot követi, amely óva inti a munkás
ságot, hogy ne nyúljon e pillanatban 
az általános sztrájk veszedelmes fegy
veréhez.

EGYHÁZI ÉLET.
Lelkészbeiktatás. Kapi Béla dunántúli 

püspök március 6-án iktatta be ünnepé
lyesen hivatalába Nagygeresden Nagy 
Ferenc volt püspöki másodlelkészt. Magunk 
részéről őszinte tisztelettel és szeretettel 
üdvözöljük Nagy Ferenc lelkészt Farkas 
Mihály örökében s szép örökségéhez a jó 
Istennek gazdag áldását kérjük.

EmlékfQzet a wormsi birodalmi gyűlés 
400 éves jubileumára. A wcnnsi birodalmi 
gyűlés 400 éves jubileumára a Dunántúli 
Luther-Szövetség felkérésére Payr Sándor 
theol. akad. tanár egy emlékfüzetet irt, 
mely magyar és német nyelven jelent meg.

Lelkészek konferenciája Kemenes- 
hőgyészen. A Dunántúli Luther-Szövetség 
május 24—27. Kemeneshögyészen lelkészi 
konferenciát tart, mely konferenciának 
munkapr^rammját a .Harangszó“ legkö
zelebbi számában hozzuk.

A budapesti Bethánia Egylet u. n. 
tavaszi konferenciáját Budapesten április 
1—5. tartotta, amikor is az április 3-diki 
vallásos estély alkalmából Szalay Mihály 
lovászpatonai lelkész a .Harangszó“ felelős

szerkesztője a régi és új evangéliumról 
tartott előadást.

Lelkészválasztás. A csikóstöttösi gyü
lekezet lelkészévé Franck Károly h. lelkészt 
választotta meg.

A „Harangszó“-ért. A nagykanizsai 
gyülekezet elhatározta, hogy ezentúl minden 
évben kétszer, u. m virágvasárnapján és 
ádvent I. vasárnapján az offertóriumot a 
„Harangszóa-nak ajánlja fel.

A celldömölki evang. nőegylet folyó 
évi március hó 13-án vallásos ünnepélyt 
tartott a templomban. Közének és buzgó 
imádság után Berzsenyi Dezső felügyelő 
tartott megnyitó beszédet, amelyben erősen 
hangsúlyozta, hogy mindenkinek a szeretet 
jegyében kell munkálkodni, ha azt akarjuk, 
hogy a régi bensőséges egyházi élet, s a 
régi erős Magyarország, szívünknek szent 
vágyai újra visszaáiljanak. Nagy Sándor 
lelkész ünnepi beszédében közvetlen sza
vakban emlékezett meg 1848. március 
15.-ről, azon jogokról, melyeket ez a nap 
adott, s azon kötelességekről, amelyeket 
azon a napon vállaltunk. Szórády Dénes 
ev. tanító H. W enzel: Pastorale c. orgona
darabját adta elő mély érzéssel. Ugyancsak 
Szórády Dénes vezetése alatt az Ifj. Egye
sület énekkara két összhangzatos énekkel 
szerepelt az ünnepély műsoián. Csajbók 
Lidia két költeményét adta e l ő ; Vincze 
Erzsébet, Koczor Dániel legjobb tudásukkal 
működtek közre egy-egy szavalatban, ami 
után imádsággal, áldással és a Himnusszal 
fejeződött be az ünnepély, amelyen a hivek 
1000 K-t adtak Össze a templomi villany- 
világítási alapra.

A kemenesmihályfai evang. nőegylet 
tagjai szép tanujelét adták egyházszerete- 
tüknek s a templomukhoz való ragaszko
dásuknak. Templomuknak régi kövezetét 
megújíttatták, szép cementlapokat rakattak 
le, s általában a templom belsejében mu
tatkozó hiányokat igyekeztek kipótolni. A 
költségek 8750 K-t tettek ki, amely összeg
hez Páli Sándor és neje sz. Szalay Anna 
1000 K-t adományozott.

A nagybarátfalui s ménfői gyüleke
zet aranykönyvéből: Az 1920. évben 
önkéntes adományokból befolyt: természet
beni adományok (oltár- s csillárgyertyák) 
értéke 2456 K, Fentartási alapra 1450 K, 
Egyéb alapokra 220 K, Templomra 475 
K, Toronyalapra 562 K, Orgonaalapra 270 
K, Harangalapra 600 K, Kisbaráti iskolára 
740 K, Konfirm. emlékalapra 110 K, Hő
sök emlékére 40 K, Árváknak 20 K, Gyer
tyákra pénzben 100 K, gyűl. népkönyvtárra 
10512 K, Szabadrendelkezésrc 4183 K, 
Gyámintézetre 846 40 K, Hadifoglyok haza- 
szállítására 1430 K, Luther-Szövetségre 
(tagdijakból és perselyből) 1807 22 K, 
Sántha-jubileumra 81P79 K, Vegyesekre 
329 79 K, Nőegyletek (Nbaráti, Kisbaráti 
és Csanak) részére 1680 K. Ménfői külön 
adakozások összege 2229 K. önkéntes 
adományokból összesen befolyt: 20,465 32 
K. Nagyobb adakozások voltak: Markovszky 
Ernőné Nyulfalu 664 K, Bozzai János 430 
K, Melkovics József és f. 400 K, Kiss 
György Amerika 300 K, Boczor Istvánné 
200 K, Vörös Jenő és f. 200 K, Soós István 
és f. Győrszabadhegy 200 K, Pintér József 
és f. 200 K, Vinkler Sándor és cs. 200 K, 
Borsodi Istvánné 200 K, Pápai Istvánné 
200 K, Kiss Samu 150 K, Tar Mihályné 
Kisbaráti 100 K, Kriskó Ferenc 100 K.

Nagygeresd. Újabban adakoztak .Ha
rangalapra“ : Perenyei Pál és fel., id. Vá- 
rallyay István és fel. cséri lakósok 200—200
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K, özv. Várallyay Pálné elhalt férje emlé
kére 100 K.

Luther-Szövetségi ünnepélyeket tar
tottak február 27-én Györkönyben a követ
kező műsorral: 1. Gyülekezeti közének. 2. 
Oltári ima. 3. „Ein feste Burg“ karének. 
Énekelték az el. népiskola felsőbb osztályai 
Marth B. tanító vezetésével. 4. A Luther- 
Szövetséget ismertető előadás, Grosz 1. 
kistormási lelkész. 5. Oltári ima. Falk H. 
h. lelkész. 6. Gyülekezeti közének. Offer
torium : 167 60 korona.

Ugyancsak február 27-én B ikácson  a 
következő műsorral: 1. Gyülekezeti köz
ének. 2 Oltári ima Rátz K. lelkész. 3. Der 
Glaube. Szavalta: Koch Pál VI. o. tanuló 
4. A Luther-Szövetséget ismertető előadás, 
Grosz I. lelkész 5. Szavalat. Fischer Bor
bála VI. o tanuló. 6. Oltári ima. 7. Gyü
lekezeti közének. Offertorium: 125M5 kor.

Március 6-án F elsőnánán  a d. e. isten- 
tisztelethez csatlakozólag ismertette Grosz 
I. lelkész a Luther-Szövetséget, miután 
Müller R. lelkész már a szószékről is fel
hívta a gyülekezet figyelmét a Luther-Szö- 
vetség fontosságára. Offertorium: 272.40 K.

Ugyancsak március 6-án K étyen . 1. 
Közének. 2. Oltári ima. Gyalog I. lelkész. 
3. Gyülekezeti közének. 4. Grosz I. elő
adása a Luther-Szövetségről. Ima. 5. Gyü
lekezeti közének. Offertórium : 100 korona. 
Az iskolás gyermekeket a községben ural
kodó ragályos betegségek miatt az ünne
pélybe belevonni nem lehetett.

Még március 6-án M u rgán  is megtar- 
tatotta a Luther-Szövetségi előadást estélyi 
istentiszteletet keretében Offertórium: 310 
korona.

Szentgotthárd. A Luther-Szövetség 
keretében belül működő „Ev. Diákszövet
ség“ az ev. öntudat és önérzet emelése 
céljából április 4-én a pozsonyi vértörvény
széken elitéit (1674. április 4) gályarabok 
emlékére vallásos összejövetelt rendezett 
a templomban, amikor is közének, ima 
és szentigék meghallgatása után Berke Jó
zsef gimn. tanuló szavalt. Utána Soko- 
ray Miklós ifiusági elnök intézett néhány 
szót ifjú társaihoz, majd a lelkész „Az 
ítélet kihirdetése“ címen tartott felolvasást.“ 
Ónody Katinka „A gályarab“ szavalata 
után imával és közénekkel ért véget a 
gáíyarabokra történt kegyeletes megemlé
kezés.

A sárvári evang. gyülekezetben újabban 
adakoztak: N. N. szegényalapra 60, Gayer 
Endre alapítványra 200, Horváth Gyuláné 
harangalapra 100, N. N. az iskolai harmo
nium javítására 100, Tomka Pál templom
alapra 100, Fajt Lajos szegényalapra 20, 
N. N. szegényalapra 100, Doktorics N. 
100, Szabó Károly 100, Szabó Mihályné 
10 korona ezüstben harangalapra.

A söri ev. nőegylet szépen sikerült 
vallásos délutánt tartott a következő prog
rammal : Közének, ima, mondotta a lelkész. 
A harminc pénz. Szavalta : Kadlecsik Mi
hály. Búcsú, Bartalos Istvántól. Énekelte : 
a gyermekkar. A gyülekezet története. Irta 
és felolvasta a lelkész. A sareptabeli özvegy. 
Szavalta: Báles Annus. Térj magadhoz 
drága Sión. Énekelte: a gyűl. férfikar. 
Ima, mondotta a lelkész. Közének. Az offer
tórium eredménye 200 K az orgonaalap 
javára.

A kissomlyói gyülekezet husvét első 
napján d. u. vallásos ünnepélyt rendezett, 
melyen közreműködtek: a lelkész és tanító 
felolvasással; az ifjúsági- és gyermekének
kar 4 és 2 szólamos énekekkel; Király M.,

Boros Jenő és Szabó Gyula alkalmi költe
mények előadásával Ugyancsak Kissomlyón 
a tél folyamán az ifjúsági egyesület egyik 
vasárnap színdarabbal, szóló- és karének
kel, valamint monológ és szavalatokkal 
egybekötött estélyt rendezett, melynek 2500 
korona tiszta jövedelme az iskola harmo
nium alapjára tőkésíttetett.

A bobai ev. gyülekezetben március hó 
20-án tartott vallásos ünnepély alkalmával 
közének és ima után Ősze Lujza „Böjti 
hangok“ c költeményt szavalta. A helybeli 
lelkész irásmagyarázatot tartott. Költemé
nyeket adtak még e lő : Lórántffy Fáni 
„Golgotha“, Győrffy Aranka „A harminc 
pénz“ és Erhart Anna „Jézus imája“ című- 
eket. Szavalatok közben az iskolásgyerme
kek énekeltek. Az ünnepélyt ima és köz
ének zárta be. Az offertórium a harang
alapra 462 koronát eredményezett.

Móritz Gyuláné a bobai ev. gyülekezet 
harangalapjának gyarapítására 1000 K-át 
adományozott.

Répczelak—Csánig. Tömböly János és 
neje Takács Lidia a Répczelak—csánigi 
egyesült gyülekezet egyházfentartási alap
jára 1000 koronát s a csánigi külön gyüle
kezet egyházfentartási alapjára szintén 1000 
koronát adományoztak. — Vörös Sámuel- 
né, Fülöp Karolina a Répczelak—csánigi 
gyülekezet harangalapjára 2000 koronát, a 
répczelaki iskolai pénztár javára szegény 
tanulók tankönyvbeszerzése céljára 1000 
koronát adományozott.

A meszleni evang. egyházközségben 
egyházfcntarlásra hagyományoztak: néhai 
Kajtár Pálné örökösei 750 K, néhai Széli 
Jánosné örökösei 600 K, Takács Ferenc 
pápai lakos 10 K-t. Harangbeszerzésre 
adakoztak: Pongrácz István és neje elhunyt 
fiuk emlékére 150 K, Györgyi Sándor 500 
K, özv. Mesterházy Sándorné szül. Takács 
Eszter a saját és néhai férje emlékére 
5000 K, Csizmadia Jenő simonyi lakos és 
neje Takács Irma 100 K-t, az acsádi leány
egyházközség pedig 40,000 K-ért új haran
got készíttetett, melyhez az ottani nőegylet 
1.0,000 K gyűjtött összeggel járult hozzá. 
Özv. Bárki Sándorné 300 koronát adomá
nyozott.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Lórántffy Esztikét eljegyezte 

Fodor Lajos áll. tanító Rábabogyoszlón.
Halálozások. Súlyos csapás érte Vértes 

Sándor ókörtvélyesi jegyzőt és családját. 
8 éves Klára leánya operáció következté
ben meghalt. Husvét vasárnapján temették 
el nagy részvét mellett a szorgalmas és 
kedves gyermeket. A temetés impozáns 
volta mutatta, hogy a lakosság mennyire 
osztozkodik a mélyen sújtott szülők bána
tában.

Alólirottak úgy a maguk, mint az egész 
rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel, de Isten akaratában megnyugodva 
jelentjük, hogy a legjobb feleség, anya, 
nagyanya, illetve rokon, Turcsányi Gézáné 
Murmann Sarolta élete 66-ik, Jjpldog há
zasságának 39-ik évében 192X március 
30-án, reggel 4 órakor hosszú kínos szen
vedés után szerettei körében Csornán 
csendesen jobblétre szenderült. A megbol
dogult kihűlt tetemeit március hó 31-én 
délután 5 órakor kisértük el Csornán a 
Payr féle házból a csornai sirkertbe. Le

gyen áldott a legjobb édesanya emléke! 
Turcsányi Géza férje. Turcsányi Erzsiké, 
Payr Gusztávné, Turcsányi Esztike, Haftl 
Gyuláné, Turcsányi Gábor, Turcsányi Em- 
mike, Marosi Mihályné, Turcsányi Margitka, 
Nagy Gyuláné, Turcsányi Sárika, Payr 
Sándorné gyermekei. Payr Gusztáv, Haftl 
Gyula, Marosi Mihály, Nagy Gyula, Payr 
Sándor vejei. Stefanovski Schaffer Lottika 
menye. Marosi Misiké, Marosi Pétiké, Nagy 
Gyuszika, Nagy Margitka unokái.

H Í R E K .

V ádirat a szeg ed i főrab b i e llen .
A királyi ügyészség Löw Immánuel 
dr. szegedi főrabbi ellen vádiratot 
adott ki, amelyben felségsértéssel, iz
gatással és a kormányzó megsértésé
vel vádolja a főrabbit.

Az É szakam erikai Ifjúsági Keresz
tyén Egyesület megvette az Edison- 
szállót Budapesten a magyar Evan
géliumi Keresztyén Diákszövetség 
számára egyetemi és főiskolai diák
otthon céljaira.

P é n z c se r e . Pénzügyminiszterünk 
április 28-ra várja az utolsó bankó
szállítmányt Svájcból, amelynek beér
kezte után meglesz a pénzcseréhez 
szükséges húsz milliárdnyi bankjegy
mennyiség.

E lpusztu lt a  G izella-gözm alom  g a 
b onaraktára . Budapesten a Qizella- 
gőzmalom gabonaraktára, melyben 
mintegy 300 vagon kukorica volt 
felhalmozva, az elevátor gépezetének 
defektusa folytán kigyulladt s a ga
bonaraktár értékes tartalmával együtt 
teljesen elpusztult. A kár, melyet a 
tűz okozott, mintegy húsz millió 
korona, de súlyosabb a károsodás, 
mert szinte pótolhatatlan anyag pusz
tulásáról van szó.

M egdrágult a levelező lap . A keres
kedelmi miniszter rendeletet adott 
ki, mely szerint április 1-től kezdve 
a zárt levelezőlapok darabonként 30 
fill., a levelezőlapok 20 fill., a vála- 
szos levelezőlapok pedig 40 fillérrel 
drágábbak lettek.

F ölszab ad u lt az erd ély i só sz á llítá s .
Kolozsvárról jelentik: A sószállítás 
Erdély és Magyarország között telje
sen fölszabadult. Ezután a sót sza
badon szállítják Erdélyből Magyaror
szágba.

A legszebb magyar képes gyermeklap, Az Én 
Újságom legújabb számában Gaál Mózes gyönyörű 
szép ifjúsági regényén és Madarassy László az ame
rikai őserdőben játszó izgalmas kalandor regényén 
kívül Móra Lászlótól verset, Elza nénitől vidám 
kutyatörtéDetét és még számos érdekes olvasnivalót. 
Az Én Újságom előfizetési ára negyedévre 25 kor. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- 
hivatal, Budapest, VI., Andrássy út 16.

A magyar űri leányok legkedveltebb képes folyó
irata : a Ma gya r  Lán y o k  Tábori Róbert történelmi

1
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elbeszélésén és Adlersfeld-Ballestrem : Kata grófnő 
című regényén kívül K&lotay Sándorné elbeszélését, 
számos Időszerű cikket és képet, továbbá verset 
kőxől. A Magyar Lányok előfizetési ára negyedévre 
30 korona Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy ut 16.

R5vid hírek. Amerika éleshangú jegy
zéket intézett a nyugati hatalmakhoz. — 
Vukovice környékén a montenegrói és dél
szláv csapatok összeütköztek. — Olasz
országban mind&ürűbben anarchistamerény- 
letek fordulnak elő. — A -omán igazság
ügyi miniszter rendelete szerint Erdélyben 
a bíráskodás nyelve csak román lehet. — 
Románia a bécsi múzeumokban levő ma
gyar műkincsekre vágyik. — Németország 
tiltakozott a megszállás kiterjesztése ellen. 
— Mint hírlik, az olasz képviselőházat fel
oszlatják. — Az Angliával kötött kereske
delmi szerződéshez hasonlóan Japán-, 
Olasz- és Németország is leszerződnek a 
szovjetkormánnyal. — Tokióban ezer ház 
égett It.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó* fen n ta rtá sá ra  és te r 

je sz tésé re  adakoztak: Dr. Berta Benő 
Szentgotthárd 100, Alsó Balázs Jánosné 
Acsád 30, Nagy András Celldömölk 14, 
Horváth József Beled 5, Kiss Ödön Köíc e 
100, Nagy Károly Vönöck 14, Felpécröl: 
Pölöskey Mildósné 30, Győrffy Béla 20, 
Kisfaludról: Király Gizella és Tóth Márton 
20—20, özv. Németh Istvánné 10, Lovász- 
patonáról: Szekeres Pál, id. Baranyai Pál 
20—20, Ebenspanger Sándor Ókörtvélyes 
100, Szombati Józsefivé Inota 2, Nitschinger 
Pál Pinkafő 20, Mód Sándorné Kemenes- 
hőgyész 8, Sorki Nagy Sándor 5, Solti Já
nosné Kiskőrös 3, Wanderer Márton La- 
joskomárom 50, Persely Abaujszántó 94, 
N. N. Mesterháza 20, dr. Kovácsics Sándor 
Tét 50, Szedenits István Bük 4, Haber- 
mayer Mátyás Sárbogárd 50, Skriba La- 
josné Alszopor 7, özv. Eőry Sándorné Fa- 
rád 6, Németh Jolán Szombathely 64, Sinka 
János Rpalota 6, Lébényből: Szabó István, 
Csehi György 1—1, Erdős Pál 30, Kováts 
Kálmán 20, özv. Németh Lászlóné 12, Né
meth Károly 50, id. Vajda Ferencné Nagy- 
köcsk 50, Balassa János Répcelak 50, Per
sely Tárnokréti 52, Egyed Tini Nemeshany 
50, Buda Mihályné Molnaszecsöd 14, Hu- 
gyecz András Tapolcza 2, Kemenesmagasi- 
b ól: özv. Döbröntey Ferencné 24, Mester- 
házy Istvánné 4, Persely 151, Csőváry G. 
Kétbodony 3, Jánosy Ádám Kemenesmagasi 
6, Búzás Karolin Bpest 14, Terestyénják- 
fáról: Erős János 20, özv. Gömbös L.-né 
6, özv. Gömbös Miklósné, Giczy János 
10—10, Sparas Elek Némethidegkut 100, 
Rausz István Ászár 6, Ihász Mihály Árpás
4, Németh József Körmend 10, Trénschmiedt
5. Majos 14, Vadosta 521, G. Németh Jó
zsef Sobor 100, Bóka Sándor Tényőfalu 
10, Szép Jánosné Tét 30, Keller Horváth 
Gergelyné 10, Vönöck 179* 10, Mészáros I. 
Felsöság 40, Gregersen Lujza Budapest 6, 
Horváth János Iván 6, Dékány Mihály Györ- 
szabadbegy 2, Zalaegerszegről: Magyar L. 
100, Trstyánszky Gézáné 50, Lacher Antal, 
Nagy Gyula, Skriba János 14—14, Fodor 
Mihály Borszörcsök 6, Leányegyház Alsó- 
ságh 400, Kováts Jánosné RIak 6, Evang. 
egyház Tárnokréti 100, Stifelrájter Istvánné 
Rácalmás 25, Ev. egyház Ménfő 488 58,

s  Németh László Vadosfá 12, Evang. egyház 
Kisfalud 368‘22, id. Kiss Lajos Nagysinionyi 
13, Gömböcz Sándor Csánig 10, Hettinger

Károly Csánig 20, Ev. nöegylet Nagykőrös 
100, Pongor János Ostffyasszonyfa 14. Ju- 
govics György Nagysinionyi 50, özv. Vajda 
Jánosné Nagydém 14, Czeczetka Gyula 
Szécsény 50, Evang. egyház Nagykanizsa 
139-62, Somíóvecse 80, Nőegylet Nagysi- 
monyi 150, Pofyond 261 80, Nöegylet Ke- 
menesmagasi 100, Zsebeháza 648-64 K-át.

Hirdetések.
Ki tud róla?

Jugovics Lajos, a 83-ik gyalog
ezred 8. tábori századának közlegénye 
a fronton át lett helyezve a 95-höz 
1916 szeptember 1-én. Orosz fronton 
Bubnov községnél eltűnt. Állítólag 
orosz fogságba került. Aki biztosat 
tud róla, szíveskedjék értesíteni szü
leit: Jugovics György, Nagysimonyi, 
Vasmegye. 2—3

Vizsgái jutalom könyvek!
P e í + Q  l / ó n n l v ;  alább felsorolt dísz
b ő l  l e  IV d r U iy  kötéses, képes ki- 
----- adásu könyvei ismét kaphatók.--------
Mi a haza ? ...............................25 K
I t t h o n ............................................... 25 K
Ami a m ennybe köt . . 23 K
Az á r u l ó .......................................25 K
Gyermekszív könyve. (I. kötet) . 25 K
Gyerm ekszív könyve. (II. kötet) . 25 K
Továbbá kaphatók még ezen szerzőtől:
Csere leány, csere  legény . 20 K
P iros alm a népszínmű 3 felvonásban 20 K 
Tóth Lidi népszínmű 3 felvonásban 10 K 
Bethlehem i pászto r karácsonyi mesék 5 K
Megrendelhetők a szerzőnél Körmenden, 
vagy Wellisch Béla könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.

Megvételre ajánlom az alanti dísz- 
kötésű könyveket, használt, de szép, 
tiszta állapotban:
36 kötet Athenaeum  könyvtár piros vá

szon könyvtári kötés K 1,800 —
10 , K arriérek kék vászon

kötés K 1,003-—
8 „ M agyar írók Vs vászon,

kék kötés . . K 600 —
2 „ M űveltség kön y v tá ra :

( , A föld* és „Az élők 
világa“) Va bor kötés K 400 —

90 „ Jókai Nemzeti kiadás
piros vászon kötés K 10,000 —

Wellisch Béla könyvkereskedése 
Szentgotthárd.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i P ál u tc a  12.

Keveset használt

Wertheimkassza
jutányos áron eladd. 1—2 

A cím megtudható WELLISCH BÉLA 
könyvkereskedésében Szentgotthárd.

Keresek egy gyermektelen evang. 
vallású, megbízható, szorgalmas öz
vegyet, vagy idősebb árva leányt, 
ki a háztartás minden ágában jártas, 
ki nem a fizetésre, mint inkább jó 
bánásmódra és állandó otthonra ref
lektál. Nagy Sándor ev. tanító, Moson.

2 - 3

E r n s t  J á n o s
vas- és rézbútor, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tc a  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

C s i t e  K á r o l y  „Piros alma“
című háromfelvonásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészültek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ö p ,  körmendi evang. 
tanító s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.

Ajánlunk azonnali szállításra ab 
budapesti raktárunk :

külföldi rúdvasat, ab ron cs
vasa t, so d ro n y szeg e t, v a s 
lem ezt, h organ yzott v a s le 
m ezt, lágy  vashuzalt, lópat- 
k ószeget,lóp atk ósark ok at, 
m indenféle láncokat, fűré
szek et, Sack é s  csep eli ek e
fejeket, korm ányokat é s  
vasak at minden méretben, 
továbbá portland cem entet, 
feh ér d arab os m eszet, épü
letfát, d eszk át é s  lécet, 
hornyolt cserép zsin d ely t  
é s  ce llu lo se  palát csakis 

vagontételekben. 5-8

Bartal István
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: B artal Vasvár. Telelőn 19.
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A Szentgotthárdi Általános Ta-

áruosztálya
ajánlja: saját szappangyárában 
gyártott elsöminöségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise.- 
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon ;

ebenseci kristálysződát, sárga- 
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 9

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/4-es 4/4-es svéd

g  y  «  f  á  t
valamint őrlött

k ő s ó t .  
L I P P  és  LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T O O T T H Á R D .

Sür oönye l m : L a c k  n e r, SzenlQOlltiárd.

k J  I  | \ J  I  V / i  1 »  I  w  ««

KÖRMEND.

=  Legm agasabb k itüntetések. =====
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 22
Szám talan elism erő bizonyitvány.

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben kizárólag viszont- 
elárusítók részére
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, feketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
T elefo n szá m  10. Szentgotthárd. Sü rgön yeim : LACKNER.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
|  szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal « |

Nyomatott Welliscb Béla viüamüzemü könyvnyomdájában Szantgotthárdon,
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Fel*!«» ez e rk esc tő
ós k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T ó r s s z e rk e s z tő :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v ó sz p a to n á re  
(V d z p ré m m a g y * ) , elő fi
ze té s i d ijak , rek lam ác ió k  
a  H A RA N 09ZÓ  kiadóh lva 
ta tá n a k  S z e n tg o tth á rd ra  
(V usvá rm egye) kü ldendők

E lő fize tés t e lfo g ad  
m in d en  av a n g . le lkész és 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a sá r  

n a p .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e s z t i é s  a  k ia d á s é r t  
f e l e lő s :

C Z I P O T T  OÉ ZA
SZEN T QOTTHÁRD 

(V asvárm egye .)
A „ H a ra n g s z ó "  e lő R ze tásI 
á r a  e g é s z  é v re :  L u th er-  
S z ö v e tsé g i ta g o k n a k  cím - 
s z a la g o s  k ü ld ésse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v a tsá g l 
ta g o k n a k  c lm sz a la g o e  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó "  te r je s z 
té s é r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból s z ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldánye- 

k á t küldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L AP J A.

W o r m s .
A háború negyedik esztendejében 

ültük meg október 31-ikének 400 
éves jubileumát. A háború nyolcadik 
évében ünnepeljük a nevezetes wormsi 
birodalmi gyűlés 400 ik évfordulóját. 
S az a három és fél év, amely el
telt 1917. október 31-ike és 1921. 
április 18-ika között, egy világot 
rombolt le körülöttünk és bennünk. 
Ha csak tíz évet tekintünk is vissza, 
úgy érezzük, hogy más plánétán já
runk.

Van-e még meggyötört és elfáradt 
lelkűnknek annyi rugalmassága, 
amennyivel négy hosszú évszázadot 
átfoghatnánk? Történhetett-e annyi 
idővel ezelőtt valami, ami bennünket, 
a világháború gyászába öltözött, ke
reszthordozó bús magyarokat érint
hetne és érdekelhetne.

Woimsl Egy idegen városnév. 
Mennyi nevet hallottunk mi már: 
Szerajevótól Trianonig, Antwerpentől 
Nikolajewskig, Archangelsktől Dober- 
dóig 1 Mintha inkább a felejtést ke
resnénk, mint az emlékezést!

De nem is a Rajna-menti német 
táros az, amiről emlékezni akarunk. 
Nem egy földrajzi helyhez, nem egy 
történelmi évhez zarándokolunk. Mi 
a wormsi birodalmi gyűlés évfordu
lóján egy emberre nézünk. Egy em
berre, aki a világ hatalmasságaival 
szembekerült, szembeszállott, s meg
állta a helyét; aki az intézmények 
várfalait megostromolta a kérlelhetet
len, megalkuvást nem ismerő lelki
ismeret erejével s győzött; aki ma- 
gárahagyatottságában és gyengeségé
ben Istenre hagyatkozott s nem csa
latkozott.

Luther Wormsban. A bányászfiu 
a birodalom császárja és rendjei előtt. 
A szerzetes a p#pa nunciusa, érsekei 
és püspökei előtt. Egy ember a tör
ténelmi nagyhatalmak előtt. A zsoltár

szavai jutnak eszünkbe: »Micsoda az 
ember, hogy megemlékezel róla? és 
az embernek fia, hogy gondod van 
reá ?<

A wormsi jelenet az ember méltó
ságát, az emberi lélek szuverénitását 
hirdeti minden talmi méltóság és 
szuverénitás felett. Sem a - számító 
józanság, sem a politikai Mérlegelés, 
sem a teljes elszigeteltség nem tartja 
vissza Luthert attól, hogy azt mondja 
és azt cselekedje, amit Isten igéjéberü 
fogva tartott lelkiismerete diktál.

Luther wormsi szereplésétől' még 
pártfogói és hívei sem voltak elragad
tatva. Az ügy érdekében helyesebb
nek tartották volna, ha a reformátor 
egy kis engedékenységet mutat. De 
Luther nem volt hajlandó alkudozni 
ott, ahol a teljes igazság védelmét 
kellett vállalnia. A legnagyobb és 
legszentebb példát követte: Istenben 
rendületlen bizva kész volt inkább 
minden szenvedésre, mintsem hogy 
egy részét is megtagadja annak, amit 
igaznak Nmert meg.'

Isten országának ügye ma is csak 
így haladhat előre az emberek vilá
gában, ha az az ügy annyira átmegy 
az egyének vérébe és szívébe, hogy 
teljes elszántsággal és bátorsággal, 
még ha mindent kockáztatni kell is, 
kitartanak, mert máskép nem csele
kedhetnek.

Az igazságot és a haladást nem 
intézmények, hanem emberek bizto
sítják. Az intézmények rendeltetése, 
hogy az embert szolgálják; mert az 
ember mindennek ura, csak az Isten
nek tartozik hűséggel és engedelmes
séggel. Ezt hirdeti nekünk Luther 
Wormsban, s ezt megszívlelnünk mai 
helyzetünkben nem időszerűtlen s 
nem is szükségtelen. Vannak, akik 
ma az emberektől félnek, s az intéz
ményektől remélnek üdvöt. Luther 
megtanít bennünket az emberektől 
nemfélni, az intézményektől nem sok

jót várni, hanem teljesen Istenre ha
gyatkozni. S megtanít arra is, hogy 
óriási erő van nemcsak a cselekvés
ben, de a nemcselekvésben is. »Más
ként nem tehetek.« Emberek kellenek, 
akikben van egy határozott »igen« 
és egy elszánt »nem«.

A wormsi birodalmi gyűlés négy
századik évfordulóján egy emberre 
nézünk, aki példaképül szolgálhat ne
künk a meg nem alkuvásban, az el
szántságban, a bátorságban. Akinek 
fellépéséből azt látjuk, hogy azok, akik 
önmagukat semminek tartják ott ahol 
az igaz ügyért kell harcolni, s a tiszta 
lelkiismeretet nagyobbra tartják min
dennél, amit a világ adhat, amivel 
a világ kecsegtet, — azok erősítik 
az igazságot, békességet és életörö
möt.

A négy évszázadot feledteti velünk 
wormsi fellépésének örök érvénye, s 
nem csupán a kegyelet téteti le velünk 
a koszorút a keresztyén hit egy nagy 
hősének lábaihoz, hanem egyúttal egy 
sereg tekint vezérére, mint tündöklő 
példájára a lelki nagyságnak és emel
kedettségnek. Luther élő hite éljen 
egyházunkban 1

Németh Károly.

Képek a négyszázeszten- 
dös múltból.

A császár.

A trónon, V. Károly »római—német 
császár« néven, a spanyol királyi ház
nak egy ifjú sarja ül. Igénytelen, be
teges külsejű, zárkózott jellemű, úgy
szólván gyerek-ember, de már is ra
vasz diplomata. Később a hideg szá
mítás nagy mestere. Típusa a közép
kori értelemben vett egyházi, világi 
hatalmat magában egyesítő, világ
uralomra törekvő császárnak. Egy 
mindhalálig hajthatatlan lélek, ki nem
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tud, nem akar tudomást venni az Is
ten irgalmát szomjazd, az Istent ke
resd lelkek megmozdulásáról.

Mint »római császár« és »spanyol 
király« képtelen a felismerésére annak, 
hogy a wittenbergi kalapácsütések 
nyomán megindult lelki zajlások: a 
kor lelktiletének érett gyümölcsei. Egy 
átokbullával véli azért ő is eüntézett- 
nek a »barát ügyét«. Holott annyira 
világos, hogy itt nem >a barát ügyé
ről«, hanem sokkal inkább a »Krisz
tus ügyéről« esik szó.

A birodalmi város.
A hesseni tartományban, a Rajna 

balpartján elterülő Worms, Németor
szág legrégibb városai közül való. 
Mint birodalmi város, gyakran volt 
birodalmi gyűléseknek székhelye. Itt 
kötötték meg 1122-ben a wormsi 
konkordátumot. Itt tárgyalt I. Miksa 
1495-ben az örök béke felől. Ide hívja 
egybe V. Károly császár is 1520. nov.
20-án kelt elhatározásával 1521. ja
nuár 6-ára a birodalmi gyűlést.

Az egykorú feljegyzések szerint, 
nem kevesebb: 80 fejedelem hatalmas 
udvartartással, 130 gróf, 15 idegen 
állambeli nagykövet és egy végnél
küli sora a lovagoknak, nemeseknek, 
apródoknak, kereskedőknek és egyéb 
érdeklődőknek érkezik meg ez alka
lommal Wormsba, a nagy múltú vá
ros falai közé.

„Az élet“ Wormsban a birodalmi 
gyűlés tartama alatt.

Eszem-iszom, dinom-dánom, ki- 
mondhatlan fényűzés, feslett élet, le

:= :  T Á R C A .  =  

Luther Wormsban.
Készül Luther Wormsba, csak a napot várja, 
Kérve marasztalja minden jó barátja, 
Borús sejtelemmel aggódnak miatta,
Van, ki lelkében már előre siratja.
Ne készülj, ne indulj, keserűn megbánod 1 
Mért lenne ily korán kegyetlen halálod? 
Mi lesz a megkezdett tiszta, igaz üggyel, 
Ha elveszt az ellen rút, hamis ürüggyel ?

Nyugodtan hallgatja baráti szavokat;
Ne rémítsétek el — így szól — magatokat. 
Kiadta a császár pecsétes íráson,
Itt vanrindulhatok, nem lesz bántódásom. 
S ha egyszer kiadta, hiszem, meg is állja, 
Számíthatok írott császári szavára.
Hódoló hűséggel reá hagyatkozom, 
Bizalmatlanságra se okom, se jogom.

De azok csak féltik, könyörögve kérik:
Ne menjen vesztébe; biztos: elítélik,
Mert a császár nem mer azok ellen tenni, 
Kiknek a cél minden, az adott szó semmi. 
Húsz Jánosnak is volt császári írása,
Azzal ment zsinatra Konstanz városába;
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dér világ amerre csak a szem ellá t... 
Ez Worms a birodalmi gyűlés tar
tama alatt.

Február 24-ét a császár születése 
napját (Szül. 1500.) római fénnyel 
és pompával ünnepük mindenfelé a 
városban. Ez alkalommal külön bűn
bocsánatot is hirdetnek, de nem sok 
értelme, nem nagy keletje van. Mert 
akiknek a búcsú szól, azok közül itt 
mindenki »Márton érzelmű.«

Se szeri, se száma az ünnepi tár
sas lakomáknak, ahol aztán esze
veszetten ürítik a habzó, gyöngyöző 
borral telített serlegeket. Egy lakoma 
alkalmával 72-en egy éjszakán 1200 
(francia mérték szerint) liter bort fo
gyasztanak el. Sokan a szó szoros 
értelemben halálra isszák magukat. 
Aztán meg erősen járja már akkor 
is a kártya. Egy főpap, egy ülőhely
ben 3400 forintot veszít el kártyán, 
egy világi pedig ugyancsak egyetlen 
éjjel 60,000 forintot kártyázik el. Az 
egykorú író megjegyzi, hogy mind
ezek a dolgok böjti időszakban men
nek végbe.

A személy- és vagyonbiztonság 
Wormsban a birodalmi gyűlés tar
talma alatt legkevésbé mondható 
biztosnak. Alig múlik el éjszaka, 
amikor is legalább 3—4 embert 
meg nem gyilkolnak. Római módra 
megy a gyilkolás, a lopás és >a szép 
asszonyok« akárcsak a lepkék lepik 
el az utcákat.

Aleander.
A pápa képviseletében Aleander 

Jeromos bibornok vesz részt a biro-

Arra is rátették a császár pecsétjét,
Mégis tűzre szánták: máglyára Ítélték.

A többinek is mind, ki szót mert emelni 
S megpróbálta Krisztust hűséggel követni, 
Amint igéjében maga elénk szabta: 
Üldözés, gyalázat, halál lett jutalma.
Wald Pétert elűzik messze hazájából; 
Wikleft meggyalázni kiássák sírjából; 
Vasra kerül s máglyán ég Savonarola; 
Vasát, tűzét soha nem sajnálta Róma! . . .

— Tudom . . .  és ha Wormsban akkora tűz
égne,

Hogy haragos lánggal felcsapna az égre 
S annyi ördög várna és robogna elém, 
Mint ahány zsindely van a házak tetején: 
Akkor is elmennék! El kellene mennem, 
Mert Krisztusról kell ott bizonyságot tennem, 
Krisztusomért pedig életem se drága,
Érte élek, vagy kell, megyek a halálba!

Amerre megy utján, város, falu népe 
Tömegestül tódul, özönlik elébe:
Ki az a tudós és bátor lelkű férfi,
Aki Róma ellen fel tud és mer lépni?
Jól ismerik nevét hírből, hallomásból, 
Utcákon hirdetett császári írásból,
Mit ő maga is lát sok helyen kitűzve: 
Luther minden műve vettessék a tűzbe 1
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dalmi gyűlésen. Kiváló hittudós, 
nyelvész, zenész és mathematikus. 
Mondják, hogy ő fogalmazta a Luther 
ellen kiadott birodalmi átkot. A bi
rodalmi gyűlésről, általában a hely
zetről Rómába küldőit jelentései — 
mindent meglát, hall, észrevesz, — 
különösen figyelemre méltóak és a 
reformáció történetére nézve első
rangú, értékes forrásmüvek.

Nem túlzók egyáltalán, csak a 
puszta tényeket szegezem le — jelenti 
Aleander Rómának — a klérust meg
fertőzte, a népet vakká tette; a ne
messég isteníti. Ott van a szász vá
lasztó-fejedelem, a császár távollété
ben Rajnántúü rész kormányzója ; 
majd itt a melancholikus és hülye 
pfalzi gróf, Nyugatnémetország kor
mányzója. Egész évben nem lehet 
tíz szót kivenni belőle, most meg foly
ton ordít Róma ellen, akár tíz bika.

Azt üzenem a mi poétáinknak és 
rethoráinknak Rómába, akiknek min
den tevékenységük abban áll, hogy 
pár verset hónapokon keresztül csi
szolnak s egy nyomorult szónak a ked
véért egymást csak rágalmazni tud
ják, szenvedjék el immár egymást, 
béküljenek ki egymással s így egye
sült erővel védelmezzék meg hitünket. 
Most van itt az alkalmatos idő s 
helyén való dolog: az ellenséget sa
lát fegyverével legyőzni. Vajha azért 
a pápa néhány kiváló talentumot, 
akár jutalom és kedvezés ellenében 
is a szent írás szorgalmas tanulmá
nyozására és hitünknek írásbeli vé- 
delmezésére buzdítaná.

Foly a gyűlés ezerötszázhuszonegyben 
Tágasra épített, csillogó teremben. 
Tizenhetedikén április havának 
Itt is, ott is mozgás és sugdosás támad. 
Ekkorra idézték Luthert számadásra, 
Komoly színvallásra, itéletmondásra.
De sokan jöttét is bűnül rójják néki: 
Könnyebb, simább volna amúgy elitéin*-

Sok más szív megáldja, győzelmét kívánja; 
Egy híres tábornok ekkép szól hozzája: 
Kemény harcba indulsz, szegény, jámbor

barát,
Hogy bemutasd s megvédd a magad igazát. 
Nehezebb csatába mi is ritkán fogunk, 
Kiknek ez kenyerünk, mindennapi dolgunk. 
De ha igazad van, légy erős e hitben:
Jó ügyet, jó embert nem hágy el az Isten!

Belép a terembe; meg is meglepődik, 
Amint a csillogás szemébe verődik.
Fény az épületen, fény az embereken,
Fény a mindenünnen rátapadt szemeken. 
Ott a magas császár, fejedelmek, hercegek, 
Érsekek, püspökök, főrangú követek.
Kirí a szerzetes egyszerű ruhája,
Ki Krisztus alacsony, szegényes szolgája.

Bocsánalkéréssel kezdi a beszédjét:
Félre ne ismerjék és meg ne ítéljék,
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Luther megidéztetése.
Luther »ügye« s személyével kap

csolatban a hitbeli dolgok rendezése 
kimondottan nem szerepel a biro
dalmi gyűlés tárgysorozatán. De hogy 
a császárnak eltökélt szándéka e kér
dést is »rendezni«, mi sem igazolja 
jobban, hogy megkoronáztatása után 
kölni udvarában e kérdésben külön 
tárgyal Frigyes szász választófejede
lemmel. Majd, nem sokkal később a 
választófejedelmet felszólítja, hogy 
hozza csak el Luthert magával 
Wormsba a birodalmi gyűlésre. Tu
domást szerez azonban erről a pápai 
nuncius: Aleander, a leghevesebben 
tiltakozik ez ellen, méltóságon aluli
nak tartja egy eretnekkel a birodalmi 
gyűlés szine előtt tárgyalni, aki az 
egyházat elhagyta.

Oattinara a birodalmi kancellár 
és Glapion a császár gyóntató papja 
azért azt a közvető indítványt teszik: 
egy más helyen kell Luthert kihall
gatni. A császár már-már egyetért 
velük, amikor közbelép Brück, a szász 
kancellár és a leghatározottabban 
ragaszkodik Luthernek a birodalmi 
gyűlésre meghívásához s egyszer
smind császári biztosítékot kér arra 
nézve, hogy Luthert bántódás nem 
éri. A császár kénytelen-kelletlen 
március 6-án azért Luther részére 
aláírja az ünnepélyes meghívót és a 
külön oltalomlevelet, amelyben bizto
sítja Luthert: »csak jöjjön, nem lesz 
semmi bántódása.«

Ha nem tud mindenkit keliően címezni, 
Nem akar ö azért tiszteletben lenni; 
Egyszerű társak közt nőtt egyszerű sorban, 
Komor falak mögött csöndes kolostorban; 
Világi rendekkel ritkán akadt dolga,
Hogy a címet, rangot megtanulta volna.

Több könyvre mutatva azt kérdezik tő le: 
Vallod-e, hogy te vagy ezeknek szerzője? 
S hogy igennel felel szigorún meghagyják: 
Tagadd meg ma nyíltan a könyvek tartalmát! 
Mondd, hogy tévedésből bántad az egyházat, 
Mindjárt kész számodra a teljes bocsánat; 
Vitatkozás, viszály magától eipihen,
S marad mint eddig volt, minden a régiben

Ám erre már Luther igennel vagy nemmel 
Azonnal felelni könnyelműen nem mer. 
Érzi, nem magáról van csupán szó itt ma, 
Tettéért majd más is számadásra hívja ; 
S jobb, ha a szív inkább Istennek enged, 
Mint bármi hatalmú s rangú embereknek. 
Azért, hogy a dolgot mélyéig átlássa,
Egy napi időt kér a meggondolásra.

Másnap védni kezdi féltett, szent igazát, 
De ideges gőggel ketté-vágják szavát; 
Nincs-itt hely vitára;' mondja ki röviden: 
Megtagad-e mindent ? Egy sz ó : nem vagy

igen ! . . .
— Megáll... majd bátran a császár felé fordul, 
Reszket szíve-leike tüzes izgalomtul.

Egyidejűleg azonban elrendeli Lut
her iratainak elégettetését és betiltja 
Luther könyveinek terjesztését.

A wormsi bevonulás.
Luther 1521. március 26-án, a 

nagyhét keddjén kapja kézbe a csá
szári meghívót. Zöldcsütörtökön, nagy
pénteken és a husvét ünnepeiben 
még szorgalmasan prédikál. S csak 
április 3-án indul útnak. Útja minden
felé valóságos diadalmenet. Április 
6-án érkezik Erfurtba, ahol János 
ev. 20. i9. verse alapján hatalmas 
beszédet tart. Gothán, Eisenáchon 
keresztül, — ahol mindenütt hirdeti 
az Isten idéjét — április 14-én eléri 
Frankfurtot. Április 16-án délelőtt ér
kezik kíséretével Worms város kapui 
alá. Kíséretében ott látjuk Amsdorfot.

Luthernek Wormsba való bevonu
lásáról két eredeti feljegyzés áll ren
delkezésünkre. Az egyik feljegyzés 
Luther egy lelkes hívétől maradt 
ránk; a másik magától Aleandertől, 
a pápai nunciustól való. Nagyjában 
midkettő megegyezik s arról tesz ta
núságot, hogy Luthert Wormsba meg
érkeztekor egy nagy tömeg, nagy dia
dallal fogadta.

Beszéljen azonban ezúttal mégis 
csak Aleander, a pápai nuncius:

»Legutolsó levelemet már lezártam, 
amikor a hozzám érkezett jelentések
ből és a népnek lótás-futásából érte
sültem, hogy a nagy eretnek bevonu
lását tartja. Embereim közül kiküld-

Arca neki-lángol, egy könnye leperdül, 
Szava, mint a harang, nagy komolyan csendül:

Ha felséged rövid és nyílt választ kíván, 
Adok, hogy e részben nem lesz benne hiány. 
Adok, hogy szarvai, fogai nem lesznek,
Ok nélkül könnyelműen senkit sem sebez

nek,
Hogy tehát kétséget, mindent megelőzzek: 
Kimondom ma nyíltan: ha csak meg nem

győznek,
Hogy amit hirdetek, nem igaz, nem tiszta, 
Nem bírok, nem vonok egy betűt sem vissza!

Lelkemet az ige hatja át és hajtja,
Az ád szót ez ajkra, az szoiít a harcra. 
Abból mutatná ki előttem akárki,
Hogy Krisztus ügyében nem így kell eljárni. 
De itt csak zsinatot s pápát emlegetnek, 
Akiknek végzését nem tarthatom szentnek : 
’Sz egymás szavát gyakran maguk leron-

tottáK.
Több Ízben egymást is átokkal sújtották.

Nagy felelősséggel mindent megfontoltam, 
Mit teszek, mi érhet, végig átgondoltam; 
S bár a fontolgatást százszor újra kezdjem, 
Annál kell maradnom, mit eddig követtem. 
Lelk’ismeret ellen tenni súlyos vétek,
Ha van mitől félnem, csakis ettől félek, 
itt állok és bárki bárhogy elítéljen:
Nem tehetek másként! — Isten úgy segéljen!

tem egyet tájékozódni s íme jelenti, 
hogy körülbelül 100 lovas kísérte 
egészen a város kapujáig.

Három hasonló érzelmű barátjával 
a kocsin ülve, 8 lovastól körülvéve 
vonult lakására, mely a szász vá
lasztófejedelem közelében a Johanni- 
ták egyik házában van. Amikor le
szállt a kocsiról, egy pap átölelte, 
ruháját háromszor megérintve úgy 
örült, mintha legalább a szentet érin
tette volna.

Luther pedig mielőtt végkép ott 
hagyta volna a kocsit, előbb körül
hordozta ördöngős szemeit s így szólt: 
»Isten velem lesz!« Aztán visszavo= 
nult a szobájába, ahol igen sokan 
felkéresték. Majd 10—12 ember tár
saságában megebédelt. Ebéd után az 
egész világ odaszaladt, hogy láthassa.«

Nem sok ideje maradt ezután Lut
hernek a pihenésre. Másnap már hív
ják a birodalmi gyűlésre, hogy bizony
ságot tegyen.

Czipott Géza.

A wormsi bizonyságtevés
Irta: Novák Rezső.

A wormsi birodalmi gyűlésen az 
új kor nagy apostola, az egyszerű 
wittenbergi Ágoston rendű szerzetes: 
Luther 1521. április 17-én lép a 
történelem itélőszéke elé, hogy 
lelkiismerete parancsszavára hivat
kozva lángbetükkel vésse az újkori

Elcsattan a szava; végső csattanását 
A falak keményen újra rákiáltják.
Mély, feszült csönd támad, a lélekzet hallik; 
Majd a termen végig halk zúgás morajlik. 
Meglepetve néznek a lelkes barátra:
Senki sem készült ily bátor vallomásra. 
Hívei büszkék rá s kik még ingadoznak, 
Erőt nyerve nyíltan hozzá csatlakoznak.

Amott meg magasra felcsap a gyűlölségí 
Legörömestebb csak megfognák, megölnék. 
A pápa követe, Eck s velük a többi 
Nem is rest a császárt kérni, ösztönözni. 
De ennek nincs kedve utánuk indulni, 
Szava megszegésén nem akar pirulni. 
Különben is látja: nagy már Luther pártja, 
Amint megígérte, békén elbocsátja.

De mikor távozik a gyűlés többsége 
Birodalmi átkot zúdít a fejére.
Kimondják: nem ember, hanem gonosz lélek, 
Megölheti bárki, tette nem lesz vétek.
Arra is kiterjed a szigorú átok, *
Aki hisz szavának, mellette fog pártot,
Aki hajlékába be meri fogadni,
Egy italt, egy morzsát mer is neki adni.

Szalay Mihály.
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művelődéstörténet homlokzatára : 
»Semmit visszavonni nem fogok és 
nem akarok, mert nem tanácsos, 
hogy az ember lelkiismerete ellen 
cselekedjék 1« Jól tudja, hogy életével 
játszik, amikor elindul Wormsba, de 
az Úr hívja, azért el kell mennie, 
mégha akkora tüzet raknának is 
Wittenberg és Worms között, hogy 
lángjai az eget csapkodnák és bizony
ságot tenne az evangéliumról... 
írzi, hogy Istennek kiválasztott esz
köze, kegyelemmel teljes prófétája, * 
azért a vértanuság gondolatával is 
megbarátkozik. »Ha ellenségeim meg
ölnének, ne hagyd abba a dolgot, 
taníts tovább s maradj meg az Ige 
igazságában.« — kéri barátját^ Me- 
lanchtont. A gyűlés előtt így imád
kozik: »Nem a magam személye
miatt vagyok itt Tied az ügy Uram 
s a Te ügyed igaz és örök.« V. Ká
roly német császárnak ezt feleli: »Itt 
állok, máskép nem tehetek. Isten en
gem ügy segéljenl«

Ezek a történelmi szavak avatták 
Luthert a rettenthetetlen hit bátor 

^bajnokává s nevelték a megromlott 
keresztyén vallás öntudatos reformá
torává, hogy kezében az Ige fegy
verével, de az Isten előtt való mély
séges felelősség tudatában új utakat 
vágjon az Újkori valláserkölcsi, tudo
mányos, társadalmi, irodalmi, mű
vészeti, fejlődés történelmében.

A történelem glóriája fonódik a 
16. század szellemóriásának: Luther
nak a homloka köré, aki a lelkiis
mereti szabadság drága kincsével 
ajándékozta meg az emberiséget. Az 
újabb fejlődés lendítő kerekévé teszi 
az egyéniség, a szabad kutatás, a 
vizsgálódási szabadság elvét. Rettent
hetetlen bátorsággal száll szembe a 
lelkeket megbénító zsarnokság hatal
mával, kíméletlen pörölycsapásokkal 
lerombolja a hatalom és erőszak 
jogán alapuló kézépkori bálványt: a 
a pápai tekintélyt és emberi közve
títők kizárásával a lelki élet közép
pontjába helyezi az Isten előtt való 
egyéni felelősség elvét. Ha Wittenberg 
volt a reformáció bölcsője, akkor 
Worms volt a létjogosultságáért vívott 
élet-halálküzdelmének diadalmas csa
tatere. A wittenbergi kalapácsütések 
felrázták a szellemi gyámság meg
bénító álomkórságában alvó emberi
séget, eszmélésre tanították s köve- 
teltették vele legszentebb isteni és 
emberi jogait, — a Wormsban el
hangzott bizonyságtevő szavak har
sogó riadót fújnak, határozott állás- 
foglalásra kényszerítenek, mert Isten 
ügye: az evangélium kincse forog

veszélyben, mert a meggyújtott vilá
gosságot, az egyéni szabadság szö
vésekét akarják végkép kioltani.

Korszakalkotó nap, bizonyságtevő 
diadalünnep ez a dátum a közép- és 
újkor határmesgyéjén. Egy egész 
világ omlott össze ezen a napon. 
A lelkiismereti kényszeren és világ
uralmi számításon felépülő pápai 
hatalom, a vak tekintélyhiten nyugvó 
világnézet pillérei rendültek meg s a 
Krisztus evangéliumára helyeződik 
az új fundamentum: a keresztyén 
szabadság és nagykorúság.

A reformáció drámai főhőse: Lut
her hatalmas alakja jelent meg 
előttünk négy hosszú évszázad homá
lyos távlatában. A 16 dik század 
nagy forradalmát mozgató egyénisége 
nem veszhet el a múlt eseményeiben, 
babérkoszorúját nem lepheti be po
rával a tovarohanó idő, érdemét nem 
homályosíthatja el szellemi öröksége: 
a már minden téren érvényesülő 
felvilágosodás, a lelkiismereti és 
politikai szabadság, mert a reformáció 
nem egy kimerített és bevégzett tör
ténelmi esemény, amelynek ma már 
csak az emléke él, hanem olyan 
folytonosan működő, életalakító folya
mat, amely az emberiségnek ezután 
is ízt, zamatot, jelleget adó erjesztő 
kovásza marad.

A íeformáció magasztos történelmi 
hivatásában bízva meggyőződéssel 
valljuk a költővel: »Újólag, ha jön
nének bús idők, szükség lesz tanu- 
ságtevőkre! Luther nem halt meg. 
Bízzatok, s az élőt ne keressétek a 
holtak közt.«

O lvassuk  a bibiiát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A félelem által okozott károk.
Apr. 18. János 20. o Jézus többször 

megmondotta, hogy fel fog támadni. Ellen
ségei jól eszükben is tartják, ezért pecsé
telik le s őriztetik a sírját. A tanítványai 
azonban teljességgel elfelejtik. A félelem 
megzavarja emlékező tehetségünket, meg
bénítja ítélőképességünket.

Ápr. 19 János 18. n. Péter hazudik, 
mert fél. A gyermekek is félelemből tanul
ják meg az első hazugságot. Amíg félünk 
mástól is mint az Istentől, nem, bírjuk nyel
vünket az igazság útjára zaboíánni.

Ápr. 20. Máté 26.73—74. Minő elszánt 
hűséggel indul neki Péter követni urát a 
szenvedésbe s mily csúnyán hűtelen lesz! 
Mert fél. Aki fél, nem lehet hű önmagához, 
sem más emberhez, sem hivatásához, sem 
népéhez, sem Istenéhez. Mindig ingadozó 
nádszál lesz.

Ápr. 21. Galacia 2 . 11—12. Péter Anti- 
ólchiában egyenrangú testvéreinek tekinti 
a pogány keresztyéneket, együtt eszik ve
lők, mert abban a környezetben nem meri 
kimutatni belénevelt pogányutálatát, és mi
kor zsidókeresztyének jönnek oda, elsza
kítja magát a pogányoktól, mert a zsidók 
előtt nem meri kimutatni Krisztustól nyert 
pogányrokonszenvét. Aki fél, emberek rab
szolgája lesz. A félelem tönkreteszi szabad
ságunkat s képmutatásra vezet.

Ápr. 22. I. Sámuel 21 . 10—u. Képzeljük 
el Izrael királynak fölkent zsoltárköltöjét 
amint szakállán lecsurgatja nyálát s bolon
dokat beszél és vásott gyermekként firkál 
a kapukra. így kivetközteti a félelem az 
embert emberi méltóságából.

Ápr. 23. IV. Mózes 1 3 .20—34. Mennyit 
fáradott Izrael népe míg ide ért s most 
nem mer bemenni a neki Ígért földre. A 
gyáva nem ér el eredményt s amit elér azt 
is eldobja.

Ápr. 24. Jelenések 21 .a. Aki fél, annak 
nincs helye Isten országában. A félelem 
kárhozatba dönt. Megőrzőm Luther bátor
ságának örökségét. Nem félek senkitől, 
semmitől, csak az Istent félem !

HETI KRÓNIKA.
A politika e sem én y e i. IV. Károly 

királynak váratlan megjelenése kor
mányválságot idézett elő. Nehogy a 
válság nagyobb következményekkel 
járjon, a nemzetgyűlés elnapolta ma
gát.

A király a m agyar néph ez. IV. Ká
roly király Szombathelyről való távo
zásakor Teleki Pálnak egy a magyar 
nemzethez intézett levelet adott át, 
melyben többek között a következő
ket mondja:

— »Visszatértem Magyarország 
áldott földiére, mert távol szeretett 
hazámtól, melyhez feloldhatatlan szent 
eskü és vérem szava köt, miden perc 
szenvedés rám nézve. Visszatértem, 
mert szentül meg vagyok győződve, 
hogy eme súlyosan megpróbált or
szág csakis koronás király vezetésé
vel tudja visszaszerezni teljes belső 
nyugalmát. . .

Az elemi erővel ránkzúdult ese
mények folytán megszűnt az 1867-iki 
kiegyezés és a pragmatika szankció
nak a feloszthatatlan és elválasztha
tatlan birtoklásra vonatkozó része és 
helyreállt Magyarország teljes állami 
függetlensége, melyet gondosan meg
őrizni nekem is egyik főtörekvésem. 
Ezzel a nemzet élete és fejlődése új 
alapot nyer. Szívem sajog, hogy ki 
vagyok zárva abból, hogy a meg
újhodás eme munkájában sorstildözött 
nemzetemmel együtt vállvetve közre- 
működhessem . . .

Minthogy azonban meggyőződtem 
arról, hogy apostoli királyi uralkodói
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jogköröm elfoglalása most nehéz és 
elviselhetetlen megpróbáltatásoknak 
tenné ki a nemzetet, ezt pedig lelki
ismeretemmel össze nem egyeztethe
tem, ismét távozom, de távol a ma
gyar nemzettől is minden erőmet és 
minden időmet, ha kell, véremet is 
hazámnak akarom szenfelni, melytől 
elszakadni, melyhez hűtlenné válni 
sohasem fogok. Bi^om az isteni gond
viselésben, hogy el fog érkezni az a 
pillanat, amikor ismét szeretett ha
zámban maradhatok, közös erővel, 
közös célokban, közös munkára egye
sülvén nemzetemmel. Amíg ez a pil
lanat bekövetkezik, a magyar nem
zetet a magam részéről is arra ké
rem, támogassa azt a férfiút, ki a 
nemzetgyűlés bizalma alapján jelen
leg az államfő nehéz és súlyos fele
lősséggel járó tisztjét betölti . . .

O lasz fö ld rő l akarták  lángbaborí- 
tan i N yugateurópát. Az anarkistáknak 
és bolysevistáknak Rómában, Mila
nóban és Qénuában történt tömeges 
elfogatásával a hatóság birtokába 
jutott a Lenin-féle világforradalmi 
tervnek. E szerint mindenekelőtt 
Olaszországban és Spanyolországban 
polgárháborút kellett volna szítani és 
a sinnfeinisták mozgalmát Írország
ból Angolországba átvinni, Newcastle, 
Northumberland, Manchester, Lan
caster tartományokat és a fővárost 
váratlan támadásokkal akarták terro
rizálni, mindenütt részletes és általá
nos sztrájkokat rendezni és a talajt 
husvét és pünkösd közt annyira elő
készíteni, hogy egész Nyugateurópá- 
ban kitörjön a világforradalom.

Az utódállam ok róm ai k on feren ciá ja .
Rómában Sforza gróf külügyminisz
ter ünnepi beszéddel nyitotta meg az 
utódállamok római értekezletét és 
üdvözölte Jugoszlávia, Csehoiszág, 
Magyarország, Lengyelország és 
Ausztria megjelent résztvevőit az olasz 
kormány nevében. A delegáltak leg
öregebbjeként Románia római meg
hatalmazott minisztere, Lahováry vá
laszolt s javaslatára a konferencia 
elnökévé Imperiali márkit választották 
meg. Az értekezlet két bizottságot 
alakított. Az egyik a közigazgatási 
és igazságszolgáltatási, a másik pe
dig a gazdasági ás a pénzügyi kérdé
sekkel foglalkozik.

A jogügyi és közigazgatási bizott
ság egyik alelnökévé Nemest (Magyar- 
ország) választották.

Á lta lán os sztrá jk  A ngliában. Az
angol kormánynak lapunk zártáig 
nem sikerült megegyezést létrehozni 
az angol bányász-sztrájk ügyében.

Ennek következtében az úgynevezett 
munkás-hármasszövetség elhatározta 
az általános sztrájkot. Az angol kor
mány a skót bányakörletben kihir
dette az ostromállapotot. Néhány vá
ros a lázadók kezében van, akik ki
kiáltották a köztársaságot. Kensing- 
tonba négy zászlóaij angol gárdista 
érkezett. Ezek megindították a műve
leteket a fölkelés elnyomására. Am
szterdami híradás szerint Anglia 
északi részében terjed a lázadás. A 
walesi és a skót bányák bolysevik 
terror alatt állanak. A kormány ka
tonai akciót indított, de egyelőre ti
tokban tartja az eseményeket.

A szénbányákból egyébként egyre 
újabb rendzavarások hire érkezik, 
melyek során a sztrájkolók bombá
kat vetettek a bányákba. London ne
vezetességét a Hylde-parkot angol 
csapatok szállták meg, amelyek ere
detileg a Rajna mellé voltak szánva, 
most azonban rendeltetésük, hogy 
megvédjék a bányák szivattyúit ke
zelő legénységet. Érdekes, hogy a 
parkban szikratáviró-állomást is állí
tottak föl s jellemző intézkedés, hogy 
Londonban a húst és a tejet csak 
meghatározott fejadagokban szabad 
kiszolgáltatni.

EGYHÁZI ÉLET.......................................
A worms! birodalmi gyűlés négyszáz

éves jubileuma alkalmából Kapi Béla 
dunántúli püspök pásztorlevelet bocsátott 
ki, mely az április 17-iki istentiszteleten 
a hívek serege előtt felolvasandó. Az isten- 
tisztelet alkalmával offertórium tartandó és 
pedig a gyülekezet beszerzendő harang
jaira. Dunántúli Luther-Szövetségünk kia
dásában megjelent Payr Sándor theológiai 
tarár emlékfüzete, ára 4 korona. A wormsi 
birodalmi gyűlés megünnepléséről a rész
letes jelentés (istentisztelet, Luther Szövet
ségi vallásos ünnepség, iskolai ünnepély, 
offertórium) április hó 25-ig az illetékes 
esperes úrhoz küldendő.

A sárszentmiklósi gyülekezet lélek
emelő Sántha-ünnepélyt tartott. Az ünne
pély, amelyen más vallásuak is nagy 
számban képviselve voltak, a következőleg 
folyt l e : 1. Gyülekezeti közének. 2. Imád
kozott Haniffel Sándor helybeli lelkész.
3. Schmidt Aranka Somboryné Pohánka 
Margit Sántha Károlyhoz c. Ódáját szavalta.
4. Koritsánszky Ottó kölesdi felügyelő 
Sántha Károlyt, mint költőt méltatta. 5. A 
gyülekezeti vegyeskar Kirchknopf helybeli 
tanitó vezetésével Kádár Géza Égi Atyánk 
c. énekét énekelte. 6. Fábián Imre kölesdi 
lelkész Sántha Károlyt, mint evangélikus 
énekköltőt méltatta. 7. Phuscher Mariska 
Sántha Károlynak Imádkozzatok c. költe
ményét szavalta. 8 Oltári ima után közének 
fejezte be a kedves ünnepet. A persely 
400 K-val gyarapította a Sántha jub. alapot.

Nagygeresd. Harangalapra adakoztak: 
Molnár János és fel. Nemesládonyból 200,

Fehér István és fel. Hegyfaluból 200, Pe- 
renyei Ferencné Nemesládonyból 200, to
vábbá Sáry Olga konfirm. növ. 130, Németh 
Rozália konfirm. növ. 20, Molnár Lujza 
konfirm. növ. Nagygeresdről 20, Dénes 
István konfirm. növ. Kisgeresd 200 korona.

Vallásos estély. A nagybarálfalui gyü
lekezet március 20-án anyagilag és erköl
csileg szépen sikerült vallásos estélyt ren
dezett. A közénekkel s Garan János tanitó 
imájával kezdődő estély műsorát az isko
lásnövendékek énekkarai, Kiss Samu lelkész 
felolvasása, Madár Erzsi, ó e ite r  Etel és 
Melkovics Zsófi szavalatai képezték. Az 
estély utáni offertóriumból a Harangszó 
terjesztésére befolyt 612 80 korona.

A Bethánia-Egylet tavaszi konferen
ciája. A Bethánia-Egylet az Evangélikus 
Munkások Szövetségével karöltve április 
első napjaiban tartotta Budapesten szoká
sos tavaszi konferenciáját, amelyre az or
szág minden részéből nagy számmal gyü
lekeztek az evangélikus és református egy
ház olyan tagjai, akik a keresztyén hitélet 
ébredését, tisztulását, mélyülését várják, 
munkálják s a nagy munkára magukat Is
ten eszközéül készséggel odaszánták. A 
résztvevők között akadtak makói, püspök
ladányi egyszerű földmíves férfiak és nők 
is annak jeléül, hogy ahol a lélek megérzi 
az igazi lelki táplálékot, azért kész napi 
munkáját abbahagyva sok költséggel ilyen 
nagy utat is megtenni. Közelből pedig egy
szerű hivek is még nagyobb számmal je
lentek meg a több napos összejövetelen.

A konferencia sorrendje a következő 
volt: Április 1-én d. u. választmányi ülés 
volt, este pedig szeretetvendégség és is
merkedő összejövetel a vidékiek számára. 
Az estét énekek, szavalatok tették még 
kedvesebbé és változatosabbá.

Április 2-án d. e. 9 órakor áhitat, 10-től 
12-ig előadások: Kerekes Józsefné: Várás 
az Urra hűséges imával; Pauer Irma: Vá
rás az Úrra lelkiismeretünk megtisztításá
val. Délután 3 órakor áhitat, 4-től 6-ig elő
adások : Konrád György makói ev. lelkész : 
Jöjj az Úrhoz! Ismerd meg, ki vagy t e ! 
Vargha Tamás kúnszentrtiiklósi ref. lelkész: 
Jöjj az Úrhoz! Ismerd meg, ki Krisztus!

Április 3-án délelőtt 10 órakor hálaadó 
Istentisztelet a Kálvintéri templomban. Be
szélt ifj. Victor János ref. lelkész. Délután 
3 órakor áhitat, lapszerkesztők értekezlete, 
amelyen lapunk részéről Szalay Mihály vett 
részt; 4 órakor előadás : Vargha Tamás : 
Jöjj az Úrhoz! Fogadd el a megfeszítettet! 
Ezt az előadást Vargha Tamás az időköz
ben könnyebben megbetegedett Vargha 
Gyuláné helyett tartotta. Este 6 órakor val
lásos estély volt a Kálvintéri templomban 
a következő tárgysorozattal: 1. Közének. 
2 Ima. 3. Férfi magánének. 4. Szalay Mi
hály lovászpatonai ev. lelkész előadást tar
tott a régi és az új evangéliomról 5. Né
gyes ének. 6. Vargha Tamás költeménye
ket olvasott fel Vargha Gyulától és Vargha 
Gyulánétól. 7 Czeglédy Sándor győri ref. 
esperes bibliamagyarázatot tartott. 8. Ima. 
9. Közének. Este szövetségmegujító össze
jövetel s vidéki evangélikusoknak külön 
összejövetel.

Április 4-én d. e. 9 órakor áhitat, 10-től 
12-ig Vaséi Matild kínai misszionáriusnő 
előadása bemutatásokkal. Délután 3 órakor 
áhitat, 4-től 7-ig előadások: Gáncs Aladár 
székesfehérvári ev. lelkész: Keszesztyén 
bölcseség. Turóczy Zoltán arnóü ev. lel
kész: Keresztyén bátorság. Nagy István
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debreceni ref. hitoktató lelkész: Várás az 
Úrra hűséges munkával.

Április 5-én d e. 9 órakor bucsuössze- 
jövetel.

Hisszük, hogy a konferencia munkáját 
Isten kegyelme gazdagon megáldotta és a 
résztvevők közül sokan vittek áldást ma
gukkal, hogy azt abban a körben, amely
ben élnek, meg is mutassák és tovább 
plántálják.

Tárnokréti március 6-án tartott köz
gyűlésén elhatározta, hogy egyik elrekvi- 
rált harangja helyett a hívek önkéntes ado
mányából egy 360 kgr súlyú harangot 
szerez be s Seltenhofer cégnek feltételesen 
adott szerződését, melyben ilyen súlyú 
harangnak 107,280 K-ért szállítását vállalja, 
elfogadta. Lelki örö nmei hozzák a hívek 
adományaikat s minden család anyagi 
körülményeihez mérten már is hozzájárult 
s igy csak 8 ezer kor. hiányzik még s 
együtt lesz az egész összeg. Az egyház
szeretetnek e szép megnyilatkozása fennen 
hirdeti, hogy az Úr Szentlelke nem szűnik 
meg munkálkodni a hivek gyülekezetében. 
A sok teherrel küzködő kis egyháznak 
példája követésre szól.

Március 13-án pedig tartotta 1920-ik 
évi számadó gyűlését. Bevétele volt: 86,442 
kor. 82 fill. Kiadása: 60,464 04 kor. Pénz
tármaradvány: 25,97878 kor. Bevételéből 
önkéntes adomány 8,429 99 kor. Alapítvá
nyainak s alaptőkéinek összege 23,401 50 
kor. Tiszta vagyona 119,639-50 K (békeért.)

A magyar külmisszió ügye, úgylátszik, 
újra fellendül. A „Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Missziói Szövetség“ február 
18-án tartotta a skót misszió palotájának 
egyik termében újraszervezkedő közgyűlé
sét, melyet dr. Rényi György orvosnak a 
glasgowi missziói konferencia problémáiról 
tartott előadása vezetett be. Az új intéző 
bizottság mielőbb kiadja a „Hajnal“ című 
külmissziói folyóiratot, a fővárosban heti 
missziótanulmányozó órát, havonkint misz- 
sziói estélyeket tart, s a vidék jelentéke
nyebb gócpontjaiban is megakarja szervezni 
munkás csoportjait. A „Hajnal“-ra vonat
kozó megrendelések, valamint missziói 
adományok a Szövetség pénztárosához 
(Csia Sándor dr. orvos, IX. Angyal-u. 7/a.) 
küldendők.

Zalaegerszeg. Husvét vasárnapján d u. 
a zalaegerszegi evangélikus gyülekezet val
lásos ünnepélyt tartott templomában. Mű
soros egyházi zenedarabok. előadása volt 
orgonán, hegedűn és szólóénekekkel. A 
lelkész két vallásos tartalmú költeményét 
olvasta fel. Az előadásban legnagyobb sze
repe az orgonajátéknak volt, amelyet Bekk 
Aurél végzett. Az ünnepélyen más feleke- 
zetbeliek is nagy számmal voltak jelen s 
az előadás mindenkire mély és felemelő 
hatással volt.

A ruszti evang. egyházközség az összes 
tanítóknak, tanároknak s ezek özvegyeinek 
fejenként 5 kg. babot és 10 kg. burgonyát 
adományozott.

Veszprémi egyházmegye kartai körében 
a Dunántúli Luther-Szövetség a következő 
sorrendben tartotta és tartja szövetségi 
ünnepségeit: Március 6-án Somlószőllösön, 
március 13-án Nagyalásonyban, március 
20-án Dabronyban, március 28-án Zalagal- 
sán, április 10-én Ajkán, április 17-én Ker
tén. A szövetségi ünnepségeken Ihász Mi
hály kertai lelkész, a Szövetség megbízottja 
tart előadásokat s az ünnepséget szavala
tok, ének- és zeneszámok egészítik ki.

A nagybábonyi gyülekezetnek — mint 
somogyi tudósitónk jelenti — lélekemelő
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örömünnepe volt február hó 20-án abból 
az alkalomból, hogy majdnem egy évig 
tartó meghurcoltatás után lelkészét újból 
a templomi szószéken láthatta és hallgat
hatta ajakéról az Isten igéjének hirdetését. 
Ugyanis az Egyetemes törvényszék Bándy 
Miklós lelkészt a vádak alaptalansága kö
vetkeztében, lelkészi állásába a január 
26-án tartott ülésében teljes joggal vissza
helyezte. Annak idején sajnálattal jegyeztük 
fel nevezett lelkésznek állásától történt el
mozdítását, most örömmel adunk helyet 
annak leszögezésére, hogy nem volt kom
munista érzelmű. Kívánjuk, hogy további 
munkájában segítse a jó Isten kegyelme 
és gyülekezetének irányában mindig meg
nyilvánult ragaszkodó szeretete.

Ugyancsak közöljük, hogy e gyülekezet
ben a lelkész buzdítására a hívek gyám
intézet magasztos céljaira 530 koronát ad
tak, amely az előző éviekhez viszonyítva 
tízszeres javulást mutat.

Az edvei evang. nőegylet folyó évi 
február hó 27-én vallásos ünnepélyt ren
dezett. Az ünnepélyt közének és buzgó 
ima után Edvy Sándorné, a nőegylet elnök
nője, nyitotta meg. Edvy Linus „Tartsatok 
bünbánatot“ és Edvy Lenke .Falumról“ 
című költeményeket szavalták nagy sikerrel. 
Edvy Jenöné a temetőről, annak gondos 
ápolásáról tartott sikeres felolvasást. Sztro- 
kay László és Németh Bálint „Rákóczi imá
ját“ énekelték. Ifj. Zongor Gáborné Nagy 
Vincének „Harangszó“ című költeményét 
szavalta mély érzéssel és nagy sikerrel, 
általános tetszést aratva, Bödecs Irma 
„Imádkozzál“ című költeményt szavalta. 
Nagy Dénesné nagy hatást vállott ki „A 
nő mint a vallásosság ápolója a családban“ 
című felolvasásával. Molnár Gyula „Óh fő 
vérző sebekkel“ című költeményt szavalta. 
Végül az iskolásgyermekek énekkara és 
Rózsa Sándor lelkész úr buzgó imája után 
a „Himnusz“ éneklésével zárták be a lélek
emelő ünnepélyt. Közadakozásokból 911 
korona gyűlt össze, mit a nőegylet nemes 
célok támogatására fordít. — Adományok: 
Edvy Ferenc az edvei ev. gyülekezetnek 
új iskola épí ési céljára 750 koronát, Edvy 
Ferencné harangalapra szintén 750 koro
nát ajándékozott.

Rábczakapin Szalay Lajosné házasság- 
kötése alkalmával a nőegyletnek 100 kor.-át 
ajándékozott. Kovács Bálint és neje elhalt 
fiuk emlékére harangalapra 500, templom
alapra 300 koronát adományoztak.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
H alálozás. Özv. nagy berzsenyi Berzsenyi 

Sándorné szül. pannfalvi Juhász Lenke mint 
hitvese, nagyberzsenyi Berzsenyi Gábriella, 
Piroska és Györgyike mint gyermekei, nagy
berzsenyi Berzsenyi Mária mint testvére, 
pannfalvi Juhász Kálmán min ipa, bocsári 
Svastits Emilia mint napa, pannfalvi Juhász 
Béla huszáralezredes és leánya Márta mint 
sógora, illetve unokahuga úgy a maguk 
mint a kiterjedt rokonság nevében mély 
fájdalommal tudatják, hogy a szeretett férj, 
legjobb apa, testvér, vő és rokon nagy
berzsenyi Berzsenyi Sándor nagybirtokos, 
ügyvéd, ág. h. ev. egyházmegyei felügyelő, 
somogyvármegyei törvényhatósági bizottsági 
tag, marczali-i ált. takarékpénztár igazgató 
1921. március 24-én este 7 órakor életének 
69-ik, boldog házasságának 23-ik évében 
hosszú szenvedés után Niklán elhunyt. A
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megboldogult földi maradványait 1921. márc. i 
26-án délután 3 órakor helyezték el Niklán 
a csali sírboltban örök nyugalomra. Nikla, i 
1921. március 24-én. Áldás és béke leng
jen drága porai felett.

H Í R E K .

A ném et császárné m eghalt. Auguszta 
német császárné a doorni kastélyban el- I 
halt. Valószínűleg Potsdamban temetik el. i

Életveszélyben volt a  király. IV. Ká
roly király Bruck an der Muhron át való i  
utaztában a legkomolyabb életveszélyben 1 
forgott. Bruckban sok ezer főnyi kommu- - 
nista tömege IV. Károlyt ki akarta szállítani ii 
a vonatból és kényszeríteni arra, hogy es
küdjön meg, hogy soha többé nem teszi I 
lábát Ausztria földjére. Arra az esetre, ha l 
IV. Károly ellenkezett volna, el voltak tökélve 1 
a helyszínen nyomban népítéletet rögtö- \  
nözni.

Lehár ezredes a po lgárháborúró l. 1
A volt 83-as és 106 os tartalékos és aktiv i 
tisztek bankett keretében ünnepelték az j 
ezred egyik legnagyobb ütközetének, az j 
1915. április 2-án lezajlott nagypénteki üt- J 
kőzetnek évfordulóját. A banketten Lehár j 
ezredes rövid beszédében arra utalt, hogy 
a háború folyamán sok borzasztó képet fi 
látott, de a legborzasztóbbat, a polgárhá- -I 
borút még nem látta. Kéri az Istent, hogy 1 
ettől mentse meg hazánkat.

T izenhét b író t k izártak  a birói és 
ügyészi testü le tbő l. A birói és ügyészi 
egyesület befejezte az igazoló eljárást az 
egyesület tagjaival szemben. Az egyesület 
tizenhét bírót zárt ki a kommunizmus ide
jén tanúsított magatartása miatt.

A Dunam elléki R eform átus Egyház- 
kerü le t püspökválasztása. A Dunamelléki 1 J 
református egyházkerület közgyűlést tartott 
Darányi Ignác főgondnok elnöklésével. A 
közgyűlés Petri Elek halála folytán elren
delte a püspökválasztó közgyűlést. A püs
pöki székre a következők a jelöltek: Ta
kács József ceglédi lelkész, Ravasz László 
kolozsvári tanár, Nagy Ferenc esperes és 
Kovács J. István teológiai tanár, nemzet
gyűlési képviselő.

KatholiÉus világkongresszus. A világ 
összes katholikusai a jövő évben Grazban 
világkongresszust tartanak.

M egdrágul1 a gyógyszer. A miniszter 
a szesz vagy cukor fölhasználásával elő
állított összes gyógyszerkészítményeknek 
új árát akkép állapítja meg, hogy azoknak 
az utóbbi árszabályban megszabott árához 
még 30 százalék felár számítható.

A csehek három  m agyart ha lá lra  
íté ltek . A kassai cseh hadosztálybiróság 
Schwartz Emil, Lukács Lajos és Galanta 
Mihály magyar lakósokat, akiket kémke
déssel vádoltak, kötél általi halálra ítélte.

Az ásványolajterm ékek  szabaddá 
té te le . A kormány elrendelte az ásvány- 
olajtermékek belföldi forgalmának szabaddá 
tételét.

Rövid hírek. A budapesti törvényszék 
megkezdte a Tisza-féle bűnügyben a tár
gyalást. — A görögöket megverték s foly
tatják visszavonulásukat. — A cseh elnök 
Massaryk nagy beteg. — Hondurasz, Sal
vador és Guatemala köztársaságok Ame
rikában egy állammá egyesültek.
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A Harangszó perselye.
A „Harangszó* fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Bobán: László Gyu- 
láné, Győrffy Józsefné, Gyórffy Gyula, Fü- 
löp Sámuel, özv. Nagy Gyuláné özv. Győrffy 
Károlyné, özv. Szabó Károlyné, Szabó Sá- 

■  muel, Porkoláb Dénes, Móritz Jenőné, 
Nagy Dénes, Tompa László, Bakó József, 

^^N em es Károly 20—20 K, Barátli Jánosné, 
Mórotz Lajosné 30 -  30 K, Polgár Károlyné, 
Kocsi Zsigmond, Baráth József, Ősze La
josné, Tóbiás Károlyné, Tóth Sándor, 
Csönge István, Hering Istvánná, Poikoláb- 
né, Kis Emma, Kücsán István, Bartakovits 
Károly, Gyórffy Elek, Baráth Lajosné, özv. 
Mórotz Józsefné, Mórotz János, Szelestey

Íózsef, László Lidia, Csirkovics Kálmán, 
Jemes József, alsó Lóránify Lajos, Győrffy 

Károly 10— 10 K, Tima Kálmán 17, Bobay 
Ignátz 8, Szelestey László 12, özv. Szabó 
Mihályné 6, Mórilz József, László Károly 
5—5, Ovádi József 3, Tóth Károly 2 K-t.

Rábcakapiból: Offertórium 88 K, Nő
egylet adománya 73 K, Doktor Etelka és 
Káldy Bözsi konfirmandus növendékek 
gyűjtöttek házanként és adakoztak: Nagy 
Gyu'a 30, Kovács Bálint, Németh János, 
Németh Sándor, Szabó Sándor, id. Németh 
Sándor 20 — 20 K, Gergoretz Lajosné, Né
meth Imre, Szabó András, Győrig Kálmán, 
Györik Györgyné, Erdélyi Ferenc, Erdélyi 
András, Győri Lajos, Erdélyi György, Csépi 
Márton, Szabó György 10—10 K, Doktor 
Jánosné 8, Doktor Sándor 6, ifj. Káldi An
drás, Németh Jánosné, Erdélyi István. An
dorba Mihályné, Szalay Györgyné, Szabó 
Kálmán, Erdélyi Sándorné 5—5 K, Káldi 
István, Andorka Dávid, Eőri István, Molnár 

, János, Eőri István, Szabó János, Szabó 
s Gábor, Németh Györgyné, Eőri Sándor, 

Káldi Gyula 4—4 K, Gyorik János, Andorka 
Mihály, Szabó Mihály, Horváth Mihály, 
Erdélyi Károly 3—3 K, Szabó F. Gábor, 
Eőii József, Tóth János, Németh Mihály, 
Takács Lajos. Varga Sándor, Káldi György, 
Nagy Lajos, Szalai Gábor, Csépi Istvánné, 
Gecsei László, Eőri Márton, Pár István, 
Németh Gábor, Németh György, Pere M i
hály, Horváth Sándor, Szabó Györgyné, 
Erdélyi Lajos, Erdélyi Pál, Németh István, 
Kovács Lajos, Andorka István 2—2 K és 
id. Szalay György 8 K-t. összesen 408 K.

Nemespátrón: Héricz Sándorné 50, Hé- 
ricz Ida 40, ifj. Győrfy Józsefné, Dömötörfy 
(bariska) Judit, Szmodics Istvánné, Győrfy 
Simon Józsefné, Bebök Illés Ds, Dömötörfy 
(Bálint) Fercncné, Bebők Mihály Dávid, 
Dömötörffy buszi Pálné, Dömötörfy Ferci 
János 10-10, Dömötörfy Pál, Dömötörfy 
J.-né 6—6, Győrfy Peti Ferencné, Vajda J -ne, 
özv.Bögri Andrásné, Pápai Ferencné, Dömö
törfy József, (Bariska Andor) Dömötöify 
Józsefné (ósz), ifj. Dömötörfy józsefné (Ba
riska), Bebők Tüzér Ferencné 5—5, Szmo
dics Ferencné, Fekete Józsefné Felső, özv. 
Dömötöify (Kispali) Józsefné, Szakáll Jó- 

▲ zsefné, Győrfy M. Józsefné, Dömötörfy 
1 István kispali, ifj. Berke Mihályné, Dömö- 

y  törfy Ferencné (Bariska), id. Dömötörfy 
Józsefné (Balog), Szakáll Istvánné (Miklós), 

* Szakáll Józsefné 4—4, Győrfy (Peti) Pálné, 
Dömötörfy (Sipos) Jánosné, Szakáll G. Sa
mu, Fekete Márton (Katona), Dömötörfy 
Mihály (Kis), Szakáll József (Sándor), Dö
mötörfy István (Bebök Gyura), Dömötörfy 
Jánosné (Bariska), Dömötörfy János (ószi, 
Szakáll Istvánné, Győrffy Katalin, Szakáll 
Józsefné, Gyórffy (Peti) Katalin, Szakáll 
Nagy Józsefné 3- -3, Dömötörfy (Bariska)

istvánné, Dömötörfy János, Szakáll lllésné, 
Dömötörfy Jánosné Bálint, Fekete Istvánná, 
Dömötörfy (Kis) János, Bebők tSasér) l.-né, 
Bebők (Baka) Jánosné, Bebők (Csikós) 
Józsefné. Bebők (Cukos) Iüésné. Dömötörfy 
(Buszi) Mihályné, Dömötörfy (Bariska) Jó
zsefné, Dömötörfy János, Szakáll (Pál) Fe
rencné, Bebők István (Dt.), Dömötörfy Jó
zsefné (Buszi), Dömötörfy (József) Ferenc
né, Nagy János, Szakáll Ferencné (Istók), 
Fekete Jánosné, Győrfy Éne, Dömötörfy 
Erzse, Győrffy (Büki) Józsefné 2—2, Dö
mötörfy Éva, Szakáll Ferenc. Szakáll László 
(Nagy), Szmodics Józsefné (felső), Takács 
Mihályné, özv. Bögri Ferencné 1 — 1 K-t. 
összesen 368 K-t.

HARANOSZO.

Hirdetések.
T e jg a zd as ág i felszerelést (se

parator, vajköpülö, tejhütő, tejeskanna, 
stb.) vesz a tési evang. egyházközség 
tejcsarnoka. Árajánlatot sürgősen kér, 
ev. lelkészt hivatal Tés (Veszprém m.)

S zentgotthárd i

Első Magyar Kasza-és Sarlógyár
Szentgotthárd

szállít:

G yártás i 'SB?  

iegy 1356 Óta

I® minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 3-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! K érjen  á r la p o t!

Keresek egy gyermektelen evang. 
vallásű, megbízható, szorgalmas öz
vegyet, vagy idősebb árva leányt, 
ki a háztartás minden ágában jártas, 
ki nem a fizetésre, mint inkább jó 
bánásmódra és állandó otthonra ref
lektál. Nagy Sándor ev. tanító, Moson.

3 - 3

Ki t u d  róla?
Jugovics Lajos, a 83-ik gyalog

ezred 8. tábori századának közlegénye 
a fronton át lett helyezve a 95 hoz 
1916 szeptember 1-én. Orosz fronton 
Bubnov községnél eltűnt. Állítólag 
orosz fogságba került. Aki biztosat 
tud róla, szíveskedjék értesíteni szü
leit: Jugovics Üyörgy, Nagysimonyi, 
Vasmegye. 3—3

_____________________________ l i t

Ajánlunk azonnali szállításra ab 
budapesti raktárunk :

külföldi rúdvasat, abroncs
vasat, sodronyszeget, vas
lemezt, horganyzott vasle
mezt, lágy vashuzalt, lópat- 
kószeget, lópatkósa rkokat, 
mindenféle láncokat, fűré
szeket, Sack és csepeli eke
fejeket, kormányokat és 
vasakat minden méretben, 
továbbá portland cementet, 
fehér darabos meszet,épü
letfát, deszkát és lécet, 
hornyolt cserépzsindelyt 
és cellulose palát csakis 

vagontételekben, e-8

B a r ta l  I s t v á n

1 kereskedelm i vá lla la ta  

-------------  V A S V Á R .  -------------

:

Sürgönyeim: Barta l Vasvár. Tfelefon 19.

H arisnyakötést és feje lést e l
fogad és pontosan te ljes ít özv. 
Jakab Ivánné Bük, Sopron m.

1 -5

Keveset használt

Wertheimkassza
jutányos áron eladó. 2—2 

A cím megtudható W ELLISCH BÉLA  
könyvkereskedésében Szentgotthárd.

ErnNt Jánps
vas- és rézbűtor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.
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k Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségii „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lóje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 10

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben s/4-es 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint őrlött

k  ő  8  ó  t .  
LIPP és  LACKNER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

SllroöDy e l m : L a c k  n e  r, SzentootllM

SÁNp

KC

^Cférencz

IwElIof

IH
=  L egm agasabb k itüntetések. =
Alapittatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 23
Szám talan elism erő bizonyítvány.

r Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben kizárólag VÍSZOnt- 
elárusítók részére
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, feketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épület fát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
Szentgotthárd.

n

T elefo n szá m  10. Sü rgön yeim : LACKNER.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI
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Feléló» »zórkecztó  
k iadd i

SZALAY MIHÁLY.
TAretzerkaeztd:

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á tz p n to n á ra  
(V a a z p ré irm a fra ) , eldfl- 
za téz l d ijak , rok lam éc ló k  
a  H ARA N 08ZÓ  k iadóh iva
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V uavárm agya) kü ldendők

E ld flza téa t e lfo g ad  
m inden  av a n g . le lkéaz éa 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a s á r 

n ap .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lapította: Kapi Béla 1910-ben.

• z e rk e e z t l  éa a  k le d é ié r t
fa la id a t

C Z I P O T T  OÉZA  
• z i n t q o t t h Ab d  

(Vaa v á rm eg y e .)
A „ H a ra n g a z á "  e ld f lse té a l 
á r a  eg é a z  é v r e : Luther* 
S zO vetaégl ta g o k n a k  alm - 
az a la g o a  kü idaaeel 0 0  K, 
c a o p o rto a  kü ldéaael 0 0  K, 
a  n em  Luther*8zA vekeégl 
ta g o k n a k  e lm a z a la g e a  kg |. 
d éaee l 0 4  K, e a o p o rte a  kdl- 

déaae l 0 8  K.
A „ H a ra n g a z á "  te r jeaa -  
té a é re  befo ly t adom ányok- 
ból az é rv á n y b a n  laká  hí
veinknek  Ingyenpéldánye- 

k a t küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L A P J A .

A keresztyén társadalom.
Irta: Jacobi R. Viktor.

Olyan korban élünk, különösen 
mi szegény, elhagyatott magyarok, 
amelyben gyarló emberi sorsunk 
nap-nap után újabb küzdelemre ser
kent és amelyben a tűnő napok nyo
mában egyre csak szenvedés és nehéz 
bánat fakad.

Az idók mostohasága feldúlta 
lelkünk békéjét és az emberi gyarló
ság még ezekben a nehéz órákban 
is elnyomja mindazt a szépet, jót és 
igazat, ami bennünk Isten képére 
teremtettségünknek legerősebb bizo- 
rvítéka. Az ember még ma sem érti 
meg embertársát, a gazdag nem ha
jol le a szegényhez, mert lelkét a 
nemtörődömség fekete iszapja takarja. 
Pedig a világ kezdete óta ember 
ember mellett éldegél és amióta Krisz
tus e bűnteli világra jött, hogy béké
jével és szeretetével minden sóhajt, 
minden panaszt elnémítson és min
den könnyet felszárftson, azóta az 
ember is megtanulhatta volna, hogy 
mi a rendeltetése.

Az ember gyarlósága azonban épen 
abban áll, hogy még ma sem tudja 
érvényre juttatni a maga életében, a 
maga cselekedetei által azokat az igaz 
és mély erkölcsi törvényeket, amelyek
nek megértését és átérzését célozta 
Megváltónk. Keresztyén társadalom
ról pedig csak ott beszélhetünk, ahol 
Krisztus nyomdokain halad minden 
emberi Fájdalom, a mának társadalma 
még mindig nem Jutott el a fejlődés 
ama fokára, amelyen a keresztyén 
jelzőt valóban kiérdemelhette volna.

Első kérdéseink, melyek feleletre 
várnak: Mi a társadalom ? Mi a ke- 
resztyénség ? és e kettőt összegezve: 
Mi a keresztyén társadalom ?

Az ember, mint egyén csak úgy 
fejlődhetik, ha közösségben él ember
társaival, mert lelkileg csak így töké

letesbe és csak a társadalmi érint
kezés és kölcsönhatás folytán juthat 
érvényre a maga sajátos egyéni te
hetsége és erkölcsi személyisége.

Egy dolog már most is világosan 
szembetűnik: az embernek szüksége 
van társadalomra, mint a növénynek 
az éltető napra.

A társadalom lényege a közös
ség, célja: a fejlődés és haladás 
biztosítása. Ha közelebbről meghatá
rozzuk, akkor a társadalmat oly kö
zösségnek kell tekintenünk, amely 
magában hordja annak a lehetőségét, 
hogy az őt alkotó, érző, godolkodó 
és akaró ember szabadon fejlődhes
sék, magát testileg-lelkileg kiművel
hesse ; benne egyik ember a másik 
javára munkálkodhassék és ennél
fogva az emberek összessége teremt
hesse meg a közjólétet.

Ezt, sőt ennél többet tűzött maga 
elé a keresztyénség, amely igazságos 
eszméivel új életet árasztott minden
felé, amely mindenben megértésre és 
összhangra törekedett.

A keresztyénség, amelynek alapja 
az evangélium, lényege a krisztuzi 
szeretet és letéteményese maga Krisz
tus, sohasem jutott ellenkezésbe a 
társadalom gondolatával. Már pedig, 
ha igaz lenne, amit a híres német 
természettudós: Haeckel hirdet, hogy 
a keresztyénség nem egyéb, mint 
megvetése és megtagadása sok min
dennek, ami a társadalmat valójában 
teszi, megvetése és megtagadása az 
egyénnek, a kultúrának, a családnak, 
a nőnek, akkor nem hozhatnánk kap
csolatba a keresztyénséget a társa
dalommal, akkor a keresztyén társa
dalom merő utópia lenne.

De nem. A keresztyénség ellenke
zőleg az egyén fölsegítője, a kultúra 
kezdeményezője, a család és a nő 
megvédelmezóje. Egy igazságot kíván 
tényként leszögezni: a szellemnek 
örök diadalát.

Az igazi keresztyén ember első
sorban a szellemnek, a léleknek em
bere ; élete a belső ember élete.

Az érzékiség elhatalmasodása el
len küzdött a keresztyénség, nem pe
dig a szükséges faj fenntartása allen. 
Ezt igazolják az evangélium eme 
szavai: »De a paráznaság miatt min
den férfiúnak tulajdon felesége legyen 
és minden asszonynak tulajdon férj«.« 
(Pál I. Kor. 7. *.) És ha az evangé
lium örökérvényű igéit tovább olvas
suk, akkor látni fogjuk, hogy a ka- 
resztyénségben akkora erő nyilatko
zik meg, aminő csak a legjobb 
értékek kiaknázására alkalmas.

Amikor az evangélium munkára 
hív (I. Tess. 4.H.), amikor hirdeti, 
hogy »jobb házasságban élni, mint 
égni,« amikor Jézus az elbukott nőt 
felemeli mondván: »Aki közületek 
nem bűnöz, az vesse rá először a 
követ« (Ján. Vili. t.) és amikor a 
■nőt megillető szeretetteljes tiszteletről 
olvasunk (Efész. V. ei—m, . •».), akkor 
lehetetlen el nem ismernünk, hogy 
az evangélium épen az egyén, család 
és nő boldogulásának, a kultúra fel
virágzásának evangéliuma.

Tehát e keresztyénség nem tagadja 
a társadalom létjogosultságát, hanem 
ellenkezőleg indokolttá teszi. A ke
resztyéniesség abban áll, hogy az 
ember érzésben, gondolkodásban és 
akarásban, beszédben és cselekvésben 
követi Krisztust. De őt követni csak 
a társadalmi élet keretén belől lehel, 
mert küzdelem, szenvedés, megpró
báltatás csak ott éri az embert. Ezek 
által nemesedik és tökéletesedik a 
társadalom. A rossz elleni küzdelem
ben fejlődik a jó, mert örök igazság 
rejlik Goethe szavaiban, amit az Úr 
mond a Sátánnak:

„Az emberösztön gyorsan fásul,
S elszunnyad, hogyha megpihen:
Te állj mellé ingerlő, céda társul 
S a lk o tn i lég y  m in t ö rd ö g  k é n y te len  *
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Történelmileg és lélektanilag egy
aránt: lelki és erkölcsi küzdelmek 
képét mutatja a keresztyénség élete. 
A keresztyénség — feladatához híven 
a krisztusi hit szárnyán Istenhez emel.

Ezek után megfelelhetünk arra a 
kérdésre, hogy mi a keresztyén tár
sadalom ?

A keresztyén társadalom — néze
tünk szerint — kettős közösség és 
pedig: az emberek közössége Isten
nel (I. János l . a);  és az emberek 
közössége egymással; ennélfogva 
olyan társadalom — és itt csak ki
egészíteni óhajtjuk a társadalomról 
tett előbbi meghatározásunkat — 
amely Krisztus követése által remény- 
teljes hittel gyakorolja a szeretet és 
béke munkáját.

Végeredményben a keresztyén tár
sadalom nem egyéb, mint olyan er
kölcsi tényező, amely Isten akarata 
szerint szeretettel fáradozik Isten béke
országának megvalósításán.

Konferencia után.
A Bethánia konferenciája új re

ménységgel töltötte meg lelkemet. 
Zöldelő oázisként hatott rám a vég- 

agban.
kel együtt nagy busulással 
'öl-évre Illésként én is az 

umaik es ügyének megtagadását, szö
vetségének elhagyását, oltárainak 
rombolását, híveinek megfogyatkozá
sát, csaknem teljes eltűnését. Gyüle
kezeti munkámban sokszor úgy érez-

:::::::::::: T Á R C A .  ==
Az Asbóth család.

Irta: Porkoláb István.
Egyike azoknak az ároni családok

nak, melyek hazánk egyház-, nemzet- 
és kultur-történetében nevezetes he
lyet foglalnak e l; neme3 emlékű prédi
kátorok, hős katonák, a tudomány 
és közélet jeles munkásai kerültek ki 
soraikból.

Szájhagyomány szerint alAsbóthok 
őse hadiszolgálatban Angolországból 
származott hazánkba a XVI. század 
végén s 1679-ben nyertek honfiusítást. 
Nevükkel oklevelesen 1633-ban talál
kozunk első ízben Rábasömjén egy
házlátogatásakor, amidőn „Asbóth 
rétje* említtetik és Alsószeleste 1641. 
évi egyházlátogatásakor, amikor As- 
bóth Jakab az itteni biró. (Protestáns 
Ehtört. adatt. VI. 114., 118.). Ezek-

tem: egyedül vagyok; ezer gyüleke
zeti tag közül egynek sem fáj emésztő 
fájdalommal a hitélet pusztulása, a 
lelkek sorvadása, a Sátán aratása; 
senki sem érez epedő vágyat az Is
ten igéje s ettől megtisztított új élet 
után; senki sem érzi a megtérés 
szükségességét, halaszthatatlan sür
gősségét, a maga, gyermekei s em
bertársai lelke iránt való komoly 
felelősségét és kötelességét.

Most a látottak és hallottak meg
győztek, hogy az Úr a nagy hitetlen
ségben is tartott fenn magának hívó 
sereget, akik nem hajoltak meg a 
divatos bálványok előtt, nem oltották 
ki lelkűk világosságát, nem rázzák 
le lelkűkről a magukért és másokért 
való felelősséget, hanem híven vilá
gítanak abban a körben, ahova a 
Gondviselés állította őket.

Egyúttal még tisztábban beláttam, 
hogy sem a háborúk és forradalmak, 
sem a gyűlölettől diktált békék viha
rában, földrengésében és pusztító tü- 
zében nem volt és nincs ott az Isten, 
hanem ott van a lelkeket mentő hit
nek és szeretetnek csöndes munkájá
ban, mint új életet, új aratásra való 
reménységet fakasztó szelid tavaszi 
fuvalomban. A vihar, a földrengés, 
a tűz csak előtte járt és utat készí
tett az Úrnak s Ó most jön, hogy 
lelkének tavaszi fuvalmával a romo
kon új virulást, a sivatagban új for
rásokat, a hitetlenségben új hitet, a 
halálban új életet fakasszon.

Lelkének fuvallata volt érezhető 
a Bethánia konferenciáján s az árad

bői és egyéb adatokból kitünőleg 
Sárvár vidékét tekinthetjük a család 
származási helyének ; it t: Röbasöm- 
jénben, Alsószelestén, Hegyfaluban 
tűnnek fel a legrégebb időkben s 
szakadtak át azután a szomszédos 
Sopron-, majd idővel Veszprém-, Fe
hér-, Krassószörény-vármegyékbe és 
az ország más részeibe. Nagyon ki
terjedt, messze elágazott család s a 
Pápán, Sárvárott és Győrmegyében 
napjainkban élő Asbóthok is tárgyalt 
családunkkal azonosak.

Nemességet Asbóth Gergely nyert 
1715-ben. Egy és más körülmény 
azonban amellett szól, hogy a család 
némely tagja már jóval előbb is ne
mesi joggal élt. Abban a korban a 
nemességgel járt együtt a birtokjog, 
az „Asbóth rétje“ elnevezés pedig 
kétségtelenül a család birtokos vol
tát bizonyítja. Talán éppen erre való 
hivatkozással kérte a nemességszerző 
az armálist s kapta is meg III.

1921. április 24.

ki minden ahhoz hasonló nemes 
munkából.

*

Mikor széltében-hosszában az a 
panasz, hogy az emberek nem ér
deklődnek a vallási kérdések iránt s 
egy-két lépést, egy-egy órát is saj
nálnak a templomtól és az evangé
liumtól : több száz ember nem saj
nálja, napokra otthagyni rendes fog
lalkozását, sok költséggel, fáradsággal 
elmegy, napokon át figyelemmel részt 
vesz az előadásokon,, amelyek mind 
vallási kérdésekről szólnak. A dél
előtt, délután imádsággal és irásma- 
gyarázattal tartott áhítatokon is annyi 
a résztvevő, hogy az erre szánt 
terem helyett nagyobbat kell keresni. 
Makóról, Püspökladányból nem res
téinek egyszerű földmiveló férfiak és 
nők nagy munka időben tetemes 
áldozattal fölmenni a fővárosba, hogy 
az előadásokon részt vehessenek s 
ók sem fáradnak ki a napokig tartó, 
tehát változatosságuk mellett is fá
rasztó előadásokon.

*
A szeretetvendégségen egyszerű, 

őszinte szeretet árad el. A férfiak 
nem az ivásban, a nők nem az öltö
zetben kívánnak versenyezni. Ezek 
már tudják, hogy az Istenországa 
nem ételben, italban áll, hanem igaz
ságban, békességben és Szentlélek 
által való örömben. Ezek már érzik, 
hogy értéküket nem a rájuk aggatott 
csillogó holmik adják meg, hanem 
lelkűknek kincsei.

rolytól, kinek a nemesítéseinél, mint 
tudjuk, fő fontosságú az a körülmény, 
ha a folyamodó már előbb is nemes
nek tartatott, vagy honorátior volt, 
ami egyenesen jogcím gyanánt szol
gált arra, hogy a nemesség meg
adassák.

Családját az ismeretlenség homá
lyából Asbóth János emelte önmagá
val együtt a legjobbjaink közé. A 
Dévai-Biró Mátyások, Erdósy-Sylves- 
terek méltó utóda ö ; kuruc tábori 
pap, majd prédikátor a legjavából, 
esperese és restaurátora a végpusz
tulás előtt álló kemenesaljai egyház
megyének. Nagy pap, jó hazafi ab
ban a korban: a protestáns vértől- 
könnytól nedves, jaj-szavaiktól han
gos XVII. század második felében, 
amikor prédikátornak és jó magyar
nak lenni nagyon nehéz volt, kuruc- 
nak lenni meg éppen erény.

A vasvármegyei Hegyfaluban szü
letett 1655. körül, Nemescsón halt
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Aki már szintén ennyire jutott, 
azonnal otthonosan érzi magát kö
rükben. Testvérré lesz a testvérek 
között. (Folyt, köv.)

Wormsi Hős.*)
— 1521. ápr. 17. — 1921. ápr. 17. —

Szent Isten, megjelent szerelmed, 
Hogy üdvözöljön a világ;
Az égi tűz immár meggerjedt,
S az éjben ülők szeme lát.
Tűz a jézusi tudomány,
Hit és élet gyűl ki nyomán.

Apostolok pünkösdi lelke 
Vitte az Igét szerteszét,
Az Isten magához ölelte 
A földnek minden gyermekét; 
Siralomvölgyén született 
Igazság, Béke, Szeretet.

Ismét jutottunk éjszakára,
S az Ige fénye nem lobog;
De irgalmas Atyánk szavára 
Támadtak új apostolok.
Mint tengerben a sziklaszál,
A wormsi hős bátran megáll.

Hatalma_sok közt száz veszélyben 
Kitart. Ő máskép nem tehet,
S szó l: Isten engem úgy segéljen!
S az arcokon ül döbbenet.
Zengjen diadal-énekünk:
Erős vár a mi Istenünk!

Erős várunk volt a nagy Isten 
Édes magyar hazánkban is,
Rossz napokban, hogy megsegítsen 
Az Ige volt nekünk paizs.
Erőnk az Evangéliom,
Ez az isteni hatalom.

*) Múlt számunkból kikésett.

meg 1706-ban. E két dátum közé eső 
félszázad mozgalmas, munkás és ma
radandó eredményekben gazdag élet 
képét tárja elénk. Mozgalmasságát, 
hányt-vetettségét megmagyarázza a 
kor, melyben élt és a pálya, az élet
hivatás, melyet választott. Egyszerű 
sorból származott. Szülei: Asbóth 
Qyörgy és Maretz Orsolya, szegény 
emberek, az anyagi gondokkal így 
korán megismerkedett. Tanulmányait 
a megyéjebeli (Répcze-) Szentgyörgyön 
kezdte, ahol Keresztúri Qyörgy volt 
a tanítója, majd a soproni Lyceum- 
ban folytatta. (Payr S. szíves közlése*) 
Ez az iskola akkor már magas szín
vonalon állott s rektora, a jeles Kö- 
vesdy Pál, később soproni magyar 
lelkész, Sárfői Miklós és a soproni

*) Nem mulaszthatom el, hogy Payr 
Sándor történettudósnak e helyen is hálás 
köszönetét ne mondjak páratlan szívesség
gel rendelkezésemre bocsátott becses ada
taiért.

Jézus, ki néped megsirattad, 
Sírhatnál most népünk felett! 
Isten, ki e hont el nem hagytad, 
Ne hagyd el most, Főszeretet!
Kik most a sír szélén vagyunk, 
Akard, Uram, s föltámadunk!

S ántha Károly.

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Jézus a  békesség  fejedelm e.
Ápr. 25. János 1 4 .27. Husvét után sok

szor halljuk: békesség néktek. Mily külön
böző dolgokat értenek az emberek e szó 
alatt: békesség ! A világ békessége a külső 
körülmények zavartalansága, Jézus békes
sége a szív nyugalma. Ugyanazon a viharzó 
tengeren a tanítványok kétségbeesnek, Jé
zus pedig békén alszik. Mit értek én bé
kesség alatt s van-e jézusi békességem ?

Ápr. 26 . Máté 6 . 1 5 .  Mennyi keserűsé
get okoz az életben a harag, különösen a 
haragtartás. Jézus békességet teremt a ha
ragosok között. Keményen beszél. Nincs 
bünbocsánat, tehát üdvösség sem a harag
tartó számára. Van-e valaki, akivel nem 
békültem ki igazán ?

Apr. 27. I. Korinthus 12.4—27.  Mennyi 
sok áldatlan harcnak, vérontásnak lett már 
okozója a társadalmi osztályok harca! 
Pedig milyen békességet tudna teremteni 
közöttük Jézus, ha engednének neki s így 
átéreznénk egymásra utaltságunkat, együvé 
tartozásunkat. Jézus szemével nézek-e én 
más társadalmi osztályokra?

Apr. 28. I. Korinthus 3 . 3—11. A fele
kezetek közötti harc testiség és ember sze
rint való járás. Jézus mindezt meg tudná 
szüntetni, csak állnánk rá az egyetlen fun
damentumra s egyedül Isten dicsőségét 
keresnénk.

származású Unger Mihály voltak itt 
a tanárai 1674-ig, amikor a Wesse
lényi összeesküvésben való részvétel 
alaptalan gyanúja miatt az összes 
tanítókat (és lelkészeket) a pozsonyi 
vésztörvényszék elé idézték, az isko
lát pedig becsukták. (Payr S .: Ne- 
gyedfélszázados Főiskola Sopronban,
14., 15.). Asbóth ezután Sowitsői 
Kristóf soproni lelkésznél volt rövid 
ideig famulus, majd Preining Pólóé
nál ugyanitt két ízben is nevelőskö- 
dött. Közben Pozsonyban volt nevelő 
két évig és Falussy Miklós vasvár
megyei alispán mellett mint titkár 
működött. 1680-ban ismét jótevőjé
nél : Preiningnénél, találjuk, kinek a 
biztatására és hihetőleg támogatásá
val ment ki még ez év őszén tanul
mányait befejezni Naumburgba, on
nét Jenába. Ez utóbbi helyen közel 
három évet töltött, s itt írta üdvözlő 
versét Kiesői Dániel száműzött prédi
kátorhoz. (Payr S. szíves közlése.)

Ápr. 29. Galácia 3 . 2s. A zsidó és görög 
nemzet kölcsönös lenézését hogyan eltün
tette Jézus az övéiben! Jézus békességet 
tudna teremteni a nemzetek között is. 
Imádkozom-e érte?

Ápr. 30. Efezus 2 . 14—is. Jézus békes
séget szerzett Isten és mi közöttünk. Krisz
tus keresztfája az én békességem.

Május 1. Máté 5 . 9 . A békesség boldog
ság. De ez a boldogság nem jut osztály
részül azoknak, akik csak mástól várják 
mindig a békességet, vagy legalább is a 
kezdeményezését. Magunknak kell igyekez
nünk reá.

HETI K RÓNIKA .
A politika esem ényei. A válság a Te

leki kormány lemondásával és visszavonu
lásával és Bethlen István és kormányának 
kinevezésével nyert megoldást. Bethlen fő
törekvése a kormányzat tekintélyét helyre
állítani és megszilárdítani minden irányban 
és mindenkivel szemben. Kormányzatának 
iránya keresztyéni és nemzeti, de erős ag
rárius és demokrata szellemű.

A Bethlen kormányban 5 ref. és 2 ev. 
államférfiu vesz részt, s ez úgylátszik mint 
érdekes jelenséget említjük meg, megütkö
zést kelt egyes körökben, mert az újságok
ban kivétel nélkül lehet olvasni, hogy Beth
len p ro te s tá n s  k a b in e te t alkotott. Nálunk 
tehát még mindig nagy baj, ha az állam
férfiu evangélikus vagy református keresz
tyén.

Folyik a nagy per. A budapesti bün
tetőtörvényszéken megkezdődött a tárgyalás 
Kéri Pál és társai bűnügyében, akiket Tisza 
István gróf gyáva meggyilkolásáért, részint 
mint tettestársakat, részint mint fölbujtókat 
állított bíróság elé az ügyészi vádirat. A nagy 
pörnek ez a második fejezete. Az első a 
hadbíróság előtt folyt le, mely az októberi 
forradalom e hírhedt különítményének ka
tonai tagjait vonta kérdőre az utóbbi évti
zedek legkatasztrófálisabb gaztettéért, s

Hazájába 1683. nyarán tért vissza s 
lett a vallásszabadság zászlait lobog
tató Thököly tábori papja. 1683. jűn. 
20-án mondott próba szónoklatot a 
késmárki vártemplomban s szentelte 
fel Heutsőiius Fülöp kassai szuperin
tendens. (Payr S .: Egyháztört. Emlé
kek, I. 238.). Ettől kezdve él kuruc 
kenyéren mindaddig, míg a szabad
ságharc futó csillaga alá nem hanyat
lott. Azután haza jött Dunántúlra, 
ahol nagyon szomorú állapotokat 
talált.

A Wesselényi-szövetség tragédiáját 
követő Kollonics-féle üldözések ha
tása alatt 1681. után mindössze há
rom esperességre: a kemenesaljaira, 
a győrire és a tolna-baranya-somo- 
gyira szorult össze a dunántúli egy
házkerület. Thököly bukása még in
kább súlyosbította a helyzetet, any- 
nyira, hogy Asbóth, mint pásztor 
nélküli nyájat, teljes szétzüllésben 
találta a kemenesaljai egyházmegyét,
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egy vádlottat, (Sztanykovszky Tibort) ha
lálra, eey másikat, (Hüttner Sándort) pedig 
tizenöt évi börtönre ítélt. Most a különít
mény polgári ta«jai vannak soron, akiket 
a vádirat Kéri Pál és társai címen foglalt 
össze. Az ügyészség a vádlottak sorában 
az első hellyel kétségkívül azért tisztelte 
meg ezt a romlott agyvelejű újságírót, mert 
fáradhatatlan előharcosa volt az országdúló 
destrukciónak, egyik leghangosabb főren
dezője a forradalomnak, aki nyíltan hirdette, 
hogy a forradalom csak Tisza István gróf 
halálával válhatik jogerőssé.

Andrássy Gyula gróf a nemzeti föl
támadásról. A budapesti IV. választóke
rület keresztényszociálista pártja a budai 
Vigadóban kulturestet rendezett, melyen 
Andrássy Gyula gróf mondotta a díszbe
szédet.

Gyenge vigaszunk — mondotta a többi 
között, — hogy függetlenek vagyunk, mert 
szövetséges szomszédtól nem függünk 
ugyan, de függünk az ellenségtől. Mai füg
getlenségünk lealázó rabság. Szerencsét
lenségünk egyedüli oka a saját erkölcsi 
fogyatkozásunk. A hazafias önfegyelmezés 
helyébe az aranyborjú imádása, az önzet
lenség helyébe az egoizmus és opportu
nizmus lépett. Az a generáció, melyet a 
hatalom bokolni tanított meg és udvaronc
nak nevelt, nem állotta meg a helyét az 
elkövetkezett rettenetes hónapokban. Még 
ma is megdöbbentő fásultság uralkodik a 
magyar lelkek tekintélyes sokaságán. Nem
csak azok fordultak el a nemzeti érdektől, 
akiket a háború tönkretett, akik a legtöbbet 
szenvedtek, hanem leginkább azok, akik 
meggazdagodtak, akiket nem érdekel egyéb, 
csak a züriki deviza, a valutapiac és a jó 
üzlet.

Ha szegény hazánk helyzetén javítani 
akarunk, a tiszta nemzeti erkölcsöt kell 
régi fényében helyreállítanunk. Ne eléged
jünk meg jelszavakkal. Mindenki javítsa 
meg önmagát. Emelkedjünk ki a sülyedés- 
ből, legyünk büszke harcosai a hazafias 
és nemzeti iránynak, mert máskép elpusz
tul a nemzet.

| Auguszta Viktória f i  Röviden jelen- 
tettük, hoey Auguszta Viktória császárné 
elhunyt. Az elhunyt császárné a német 
birodalom első asszonya volt. Anya volt, 
német volt utolsó csepp véréig, lelke evan
gélikus végső megrezdüféséig, mint az egész 
császári család, mint gyermekei, akiket az 
anyatej, az anyai szív virágoztatott ki a 
német televényből kisarjadt elpusztíthatat
lan törzs pompás virágaivá. Hazájától mesz- 
sze az idegen Doornban állították föl a csá
szárné ravatalát, ám bizonyos, hogy az 
egész német nép levett kalappal, magába 
merülve rójja le kegyelete adóját a legelső 
német asszony emlékének, aki kétszer vesz
tette el hazáját.

Hogy II. Vilmos olyan uralkodó tudott 
lenni, amilyennek az egész világ ismerte, 
elismerte és félte, abban igen nagy része 
volt Augusztának, a csöndes hitestársnak. 
A férfi akkor tudja erényeit és erejét ki- 
virágoztatni, ha igazi nő áll az oldalán. 
Ilyen volt Auguszta. Hitves volt, anya volt, 
no volt. Egyszerű, józanul okos, jó, egész 
férfinek egész asszonyfelesége, aki sohase 
politizált, hanem megértette és teljesítette 
az asszony igazi élethivatását, mely abban 
merült ki, hogy másokért élt. Kis család
jáért, a Hohenzollernekért és a másikért, 
a nagyért, mely — úgy kellett hinnie, — 
az előbbivel egy — a németségért.

Ezt a hitét könyörtelenül tépte szét a 
háború vége. A háborús években tapasz
talt szenvedések a jótékonyság ezer formá
jában még közelebb hozták népéhez. Ám, 
akik a nép nevében tettek-vettek ellökték 
a kezet, mely oly sok sebet hegesztett, 
összeomlott a trón, az ország, a császár
nak idegenben kellett menedéket keresni 
s hitvese betegen követte. A nagy német 
birodalom ezer sebből vérzik. Minden búja, 
bánata, gondja, fájdalma, egész sorsa benne 
zokogott abban az asszonyi lélekben, amely 
a doorni park fái alatt teljesen összerop
panva, a tavasz egy hús reggelén kiégett.

Harding üzenete a kongresszushoz. 
Harding elnök a kongresszushoz intézett 
üzenetében a következőket mondja:

— Népek mostani szövetségében, amely

a világot a maga hatalmi eszközeinek túl
súlyával akarja kormányozni, az Egyesült- 
Államok köztársaságának nincs helye. Ezt 
a megállapítást nem lehet félremagyarázni. 
Ez nem árulás az amerikai népnek azzal 
a jól megfontolt akaratnyilvánításával, a 
melyet a legutóbbi választásokon kifejezésre 
juttatott. Ha mi el is utasítjuk a népszö
vetséget, nem adjuk fel a reményt, hogy 
sikerülni fog a népek olyan egyesülését 
iétrehozni, amely elő akarja mozdítani a 
békét és amelyhez mi szívvel-lélekkel csat
lakozhatunk.

MAGYAR GAZDA.
A kukorica termelése.

A talaj előkészítését követi a ve
tés. A többféle mód közül csak a 
legjobbat, a legcélszerűbbet említem: 
a géppel való vetést. A 13 soros 
géppel 3 sort vetünk. A korán érő 
fajtáknál a két szélső csövet elhagy
hatjuk helyette a 2-ik s a 12 ik vet. 
Későn érőknél jobb csak két sort 
vetni egyszerre, hogy a sorok közötti 
távolság 70—75 cm. legyen. Újabb 
kísérletek azt mutatták, hogy a sű
rűbb vetéssel nagyobb hozam érhető 
el. Az egyes sorokban a szálak kö
zelebb áljhatnak egymáshoz, mint a 
sorok közti távolság. A hidegebb 
talajban ne vessünk mélyen, csak 3 
cm.-re, melegebb homokos talajban
7 cm.-re is vethetünk. Kikeléséhez 
sok meleg kell s ha mélyebben ve
tünk is, a homokos talajban még elég 
meleghez jut, hogy kikelhessen. Ha
8 — 9 napra kikel a kukorica, akkor

melynek kemenesszentmártoni gyüle
kezetében lelkészkedett. Az egyház
megyének nem volt esperese, az egy
házkerületnek nem volt szuperinten
dense. Ezidőre esik tulajdonképpeni 
egyháztörténeti hivatása: elévülhetet
len érdeme, hogy a végpusztulástöl 
megmentette és új életre támasztotta 
a kemenesaljai egyházmegyét, mely
nek hosszú idő után 1695-ben első 
esperessé lett. Hatalmas, újjászervező 
munkáját egyházlátogatásaival kezdte 
meg. Az erről Írott rendszeres fel
jegyzései mai becses forrásul szolgál
nak kora egyháztörténetéhez. Keme- 
nesszentmártonba való meghivatása 
előtt lelkészkedett még: Nemeskéren, 
Devecserben, Kővágóörsön és végül 
Nemescsón. Itt érte utói a halál is : 
1704-ben a szószéken szélhüdés érte 
s két évi betegeskedés után fejezte 
be áldásos életét. Külsejéről Miskey 
Ádám, nemesdömölki lelkész, esperes, 
aki még személyesen is ismerhette,

írja értékes történeti munkájában: 
»Fejét és állát, miként a naziroknak, 
soha borotva nem érte.« (Payr S .: 
Egyháztört. Emlékek, I. 288 ).

Az ő : Asbóth János fiai lehettek, 
de kétségtelen, családjabeli leszárma- 
zói voltak: Ádám és Gergely. Ádám, 
nemeskéri magyar ifjú, 1714-ben a 
soproni főiskola felsőbbosztálybeli 
növendéke, Lackner Kristóf soproni 
polgármester életrajzához a IV. latin 
diszertációt írta, melyet Fridelius, 
akkori rektor, Regensburgban nyom
tatásban is kiadott. (Payr S .: Negyed- 
flsz. Főisk. Sopron., 19.).

Gergely, mint nemességszerző ne
vezetes. 1715. május 13-án, Laxen- 
burgban, III. Károly nemeslevelet 
adományoz Asbóth Gergely sopron- 
megyei, nemeskéri lakosnak, általa 
nejének: koroknay Erzsébetnek, és 
a tőle született fiainak: Istvánnak 
(magtalan hunyt el), Györgynek, Mi
hálynak (elesett a törők ellen), Já

nosnak és Benedeknek, aki 1725-ben 
Fejér-megyében hirdetteti ki nemes
ségét s utódai Veszprém-mefiyében 
élnek. A család főágát a fenti György 
fia: János (megh. 1751.) terjesztette 
tovább, kinek János-Gottfried és Já- 
nos-Mihály nevű gyermekeitől nap
jainkig szakadatlan a leszármazás.

János-Mihály (1740—1813 ), Sop
ron városi tanácsos (neje: Kleinróth 
Regina, szül. 1756., meghalt 182!.), 
az u. n. „soproni ág“ alapítója. 
Gyermekei: Károly (1782 — 1844), 
csász. és kir. őrnagy és János-Mihály 
(1791 —1878), kinek Jaszeniczky Vil
ma nejétől született fia: Károly (1831 
—1890.), m. kir. pénzügyi tanácsos 
gyermekeiben virágzik tovább ez az 
ág-

János-Gottfried (1735 -  1784) pá
lyáját mint soproni lyceumi tanár 
kezdte, azután nagy őse: Asbóth Já
nos Örökében Nemescsón lelkészke
dett, honnét a kőszegi, végre a sop-
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kis fával megporhanyítjuk. Ezt ne
vezzük Herrmann-féle kukorica mű
velésnek. Ily művelés kettős vetés
forgóban történik: kalászos s utána 
kukorica. Kiadós jó vetésforgó ott, a 
hol elegendő trágyával rendelkeznek. 
Az ültetés így sok munkát igényel s 
csakis nagyobb táblákban alkalmaz
ható ez a módszer. Siettethetjük a 
kukorica beérését, ha a szárak tetejét 
a csövek hajzatának elszái adása 
után a csövek felett levágjuk, amit 
összegyűjtve jó takarmányt nyerünk.

Egy ö reg  gazda.
*

Az új ő r lé s i ren d e le t ér te lm éb en
a 2 százaléknál nem több idegen 
keveréket tartalmazó hektoliterenként 
75 kilogram sulyminóségü búzát a 
korpa és hulladék levonása után 80 
százalékra kell kiőrölni.

Ha a buca 2 százaléknál több 
idegen keveréket tartalmaz, köteles a 
malomüzem a keverék minden meg
kezdett százaléktöbblete után a ke
nyérlisztre nézve meghatározott meny- 
nyiséget 1 — 1 százalékkal megfelelő
képpen növelni.

A 62 kilogram hektolitersulyu 
árpából 12 százalék egységes fehér
lisztet és 53 százalék egységes ke
nyérlisztet, összesen tehát 65 százalék 
lisztet kell kiőrölni.

Az egységes fehérliszt árát a 
közvetetlen fogyasztást szolgáló for
galmon kívül métermázsánkint 1600 
koronában állapítják meg.

A d a t a i  a H a r a i p  terjesztésére!

EGYHÁZI ÉLET.
A worm s! birodalm i gyűlés négyszáz

éves évfordulóját széles e világon nagy 
ünnepségek keretében ünnepelte meg az 
evangélikus egyház. Magyarhoni ev. egy
házunkban az ünnepségek rendezése köröl 
bőven kivette a maga részét főleg a Dunán
túli Luther-Szövetség és az Országos Ev. 
Szövetség. Dunántúlott a püspökség szék
helyén az ünnep délelőttjén Kapi Béla 
püspök prédikált, a délutáni ünnepély fo
lyamán pedig báró Haas Albert jeles pub
licista, ev. egyházunknak kiváló világi papja 
tartotta az ünnepi beszédet. - -  Budapesten 
dr. Kovács Sándor ünnepi beszéde képezte 
az emlékezés központját.

Gyászrovat. Nagyberzsenyi Berzsenyi 
Sándor, a somogyi egyházmegye felügyelője 
március 24-én 69 éves korában hosszú 
szenvedés után elhunyt. Temetése március
26-án volt Nikién nagy részvét mellett. A 
boldogult hosszú időn át volt a somogyi 
egyházmegye buzgó felügyelője s munkás
ságával, jellemével sok tisztelőt szerzett 
magának. Özvegyének, gyermekeinek, ro
konságának gyászában egyházunk is őszinte 
részvéttel osztozik.

A lovászpatonai egyházközségben
a múlt évi önkéntes adományok és gyűj
tések összege 22,418 K 11 fillér volt. A 
számadó gyűlésen az elnökség külön is el
ismerését és köszönetét fejezte ki a hívek 
nagy áldozatkészségéért.

A lébényi egyházközség  április 10-én 
tartotta tavaszi közgyűlését. A gyülekezet 
gondnokainak megbízása lejárt s a köz
gyűlés egyhangú bizalommal megkérte őket, 
hogy továbbra is viseljék tisztjüket, de ők, 
tekintettel sok évi hivatalviselésükre, fel
mentésüket kérték. K o v á ts  K á lm á n  kilenc 
éven át, U n g er L őrinc  tizenkét esztendeig 
voltak a gyülekezet gondnokai. Közös 
gondnokságuk idejére esik az új iskola épí
tés, a régi iskolának tanitólakássá való 
átalakítása, a tanítói gazdasági épület átépí
tése, a templom előterének s a lelkész

hoz szép hajtást. Vetés után foga
ssunk s utána hengerezünk.

$■ A kikelés után jó megfogasolni 
vagy a lókapálóval megjáratni. Né
hány hétig azután várhatunk s ha 
már gyomosodni kezd, már nem csak 
a sorközöket, de magát a sort is 
megkapáljuk; ezt az utóbbit termé
szetesen kézi erővel. Mélyen ne ka
páljuk, mert ezzel a gyökérzetének 
ártunk. Ismét azután ha gyomosodik, 
átlag 1 hónap múlva megkapáljuk. 
A töltögetés csak ott van helyén, hol 
erősebb szelek járnak vagy hidegebb 
talajon. Ez által nagyobb felületet 
nyerünk a nap melegségének befo
gadására, a mi jótékony hatással 
van a hideg földbe ültetett kukorica 
fejlődésére. Viszont ha nem töltjük 
fel a kukoricát, a nedvesség elpárolgá
sát jobban megakadályozzuk s a sik 
területen egyenletesebb lesz a szán
tás. A kukoricának erős a gyökérzete 
úgy hogy melegebb talajban csakis 
nagy széljárásos helyen lehet indo
kolt a feltöltögetése. Már az első 
illetve a második kapálásnál kivág
juk a felesleges szárakat. Az utolsó 
kapálásnál a fattyúhajtásoktól meg
tisztogatjuk s ha később is hozna 
ilyeneket, ezt a műveletet megismé
teljük s ugyancsak kivághatjuk a 
meddő szárakat is ilyenkor.

Ha a kukorica földjét megvona- 
lozzuk hosszában keresztben s a 
metszési pontokra kézzel ültetünk
4—5 szemet, akkor ugyanebben a 
két irányban végezhetjük a lókapá
lóval való munkát s a szárak töveit

róni gyülekezet hívta meg. Több ágra 
szakadt családjának az u. n. „hegy- 
falusi és nemeskéri idősebb ágát* 
alapította, triSlyet fiai közül János 
(szül. Nemescsón 1768., megh. Zom- 
borban 1823.) terjesztett tovább, míg 
András (1771 —1832., a mezőhegyesi 
urodalom kormányzója) „a hegyfalvi 
és nemeskéri ifjabb * ágat, Gottfried 
(1779 —1838., a bábolnai és buko
vinai urodalmak igazgatója) a „lécz- 
falvi“ ágat alapította és terjesztette.

Hazánk gazdasági életében vitt 
jelentős szerepet e három Asbóth 
testvér, igazgatásuk alatt vannak a 
legjelentősebb urodalmak s János 
nemcsak mint gyakorlati gazda, ha
nem mint a Georgikon tanára, a 
gazdi-nevelés terén is érdemeket 
szerzett. Tanulmányait a soproni 
Lyceumban s a göttjngeni egyetemen 
végezte, Lőcsén és Késmárkon volt 
tanár, honnét 1801-ben Festetich 
György gróf a keszthelyi Georgikon-

hoz hívta meg. Mint jele* izakember, 
gyorsan emelkedett: 1806-ban az
összes Festetich urodalmak jószág- 
igazgatója, 1820-ban pedig a bácskai 
koronaurodalom és a Ferenc-csatorna 
kormányzója lett. Több tudóstársaság 
tagjai sorába választotta. Vele és 
testvéreivel kerültek az Asbóthok 
Délvidékre: Bácskába, Krassószö-
rénybe (és Bukovinába), ahol a lé- 
származókat manapság is megtalál
juk. Asbóth Jánosnak nyolc gyermeke 
volt (Tátrai Anna-Mária második ne
jétől), köztük a hires Lajos, 48—49- 
ben honvédtábornok, János, gazda és 
48—49-ben földmivelési miniszteri 
osztályfőnök és Sándor, 48—49-ben 
honvéd műszaki ezredes, a forrada
lom után emigrált s az Amerikai 
Egyesült Államok szabadságharcában 
hősiesen harcolt, tábornok lett, utóbb 
pedig buenos-ayresi követ, ahol mint 
ilyen halt meg 1870-ben.

Lajos tábornok, Keszthelyen szü

letett 1803-ban, Lúgoson halt meg 
18_82-ben. A bécsi hadmérnöki aka
démiát végezte s mint tiszt szolgált 
az osztrák hadseregben 1842-ig, ami
kor nyugalomba vonult. A forradalom 
kitörésekor őrnaggyá és a Bánát pa
rancsnokává neveztetett ki. Az ómol
dovai, németbogsányi, resiczai csa
tákban harcolt győzelmesen és Buda 
ostrománál, mely után csakhamar 
tábornok és a II. hadtest parancsnoka 
lett és elnyerte a katonai érdemke
reszt második osztályát. Világos után 
őt is halálra Ítélték, de kegyelem út
ján várfogságot kapott, melyből hét 
esztendei raboskodás után szabadult. 
Az emigrációban való szerepléséért 
még ezután is többször elfogták s az 
Almássy-féle összeeskövés miatt Jo- 
sefstadtba zárták. Neje Asbóth Flóra 
volt, családjának hegyfalusi és ne
meskéri ifjabb ágából. Az e házas
ságból származott gyermekek róm. 
katholikusok lettek. Több gyermekük
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kertnek betonfallal bekerítése. Nagy érde
meket szereztek maguknak a gyülekezet 
anyagi ügyeinek rendezése körül is, mert 
ő alattuk a gyülekezet minden adósságától 
megszabadult s a gyülekezeti szántóföldek 
és rétek jövedelme — nem csupán a vál
tozott viszonyok révén, hanem körültekintő 
gondosságuk által is — nagy mértékben 
fokozódott. A közgyűlés őszinte, meleg 
köszönetét mondott nekik buzgó fáradozá
sukért. A presbitériumnak mindkettő to
vábbra is tagja marad. Helyükbe megvá
lasztattak ifj. K o vá cs S á n d o r  és H au ptm an n  
P á l;  egy megüresedett presbiteri állás pe
dig Iegifj. K o vá cs S á n d o r  megválasztásával 
töltetett be. — Az 1920. évi számadás sze
rint bevétel volt 199,767 K 89 f, kiadás 
173,271 K 18 f, pénztári maradvány 26,496 
K 71 f. A gyülekezet vagyona 18,792 K 01 f 
gyarapodást mutat. Az alapítványok és ala
pok tőkeösszege 27,157 K 86 f; a gyara
podás itt 6,619 K 37 f.

A dukai evang. leánygyülekezet ápr.
5-cn Luther-SzöVetségi estét rendezett. 
Közének után Tompa M. lelkész szép imát, 
Varga Gyula esperes megható prédikációt 
mondott. Ezután a gyülekezet férfi- és 
leányifjusága szavalatokkal felváltva két- 
hangon vallásos dalokat adott elő. A min
den tekintetben sikerült és dicséretes elő
adásban közreműködtek: Horváth Sándor, 
Pető Sándor, Boros Imre, Borbély Jolán 
és Kovács Etelka. Az esperes befejező 
imája után a Himnusz eléneklésével ért 
véget a szép ünnepély, melyről nemcsak 
lelki kincsekben gazdagodva, de hazasze
retetben megerősödve távozott a nagyszámú 
hallgatóság. A Luther-Szövetség javára 
rendezett offertórium 910 koronát jövedel
mezett. A hivek buzgóságáról tesz tanú
bizonyságot az is, hogy önkéntes adakozá
sokból új harang beszerzésére eddig 34 
ezer korona gyűlt össze.

A szendi ev. ifjúság  márc. hó 28-án 
és április hó 3-án az orgonaalp és a nő
egylet alapja javára műkedvelői előadást 
tartott. Előadták Szigeti Józsefnek: „A 
csizmadia mint kísértet* c. népszínművét. 
Közreműködtek: Nemes Viktor, Színak 
Ferenc, Adorján István, Oláh Sándor, Felső 
Mihály, Felső Erzsébet, Matisz Etelka, Ne
mes János, Sodorai János, Szabó József, 
Németh József, Színak Kornélia, Csűri 
Mária, Nagy Lajos, Csűri Lajos, Csizma

közül János vált ki. Külföldön tanult 
s belépett a Klapka-légióba. A ki
egyezés után a honvéd-minisztérium
ban foglalt állást, később a közös 
külügyminisztérium tanácsosa volt. 
Tudományos értékű munkáiért az 
Akadémia tagjai sorába választotta. 
Számottévő volt mint újságíró és 
politikus is.

Kossuth szabadságharcában részt 
vettek még a családból: Adolf (a 
hegyfalvi és nemeskéri ifjabb ágból), 
őrnagy és Ede (a léczfalvi ágból), 
szintén őrnagy.

A tudomány jeles művelőiként tűn
tek ki János, 48—49-ben földmíve- 
lési minisztériumi osztályfőnök gyer
mekei : Oszkár és Emil. Oszkár, a 
budapesti egyetemen a szláv nyelvé
szet tanára, a magyar és orosz tudo

dia István, Kositz Miklós, Zóna Róza, 
Hánsli Erzsébet és Veréb József. A tiszta 
jövedelem 8712 K 50 f. Ebből felülfizetés 
1867 korona.

A téti ev. leány-egyesület március hó
6-án sikerült összejövetelt rendezett. Az 
ünnepélyt az egyesület énekkara nyitotta 
meg Potyondy Zsigmond tanító vezetésé
vel. Az estélyt Kovácsics Géza lelkész tín- 
nedi beszéde, Horváth Rózsi, Horváth Esz
ter és Csizmazia Róza szavalatai, továbbá 
Horváth Karolina, Kovács Mariska, Pödör 
Irénke és Szabó István énekei tették vál
tozatossá. Az ünnepély karénekkel és a 
Himnusszal végződött. A tiszta jövedelem 
3000 korona volt, mely a harang-alapra 
fordíttatott.

A zala istvándl ev. ifjúsági egylet és 
énekkar március hó 15-én hazafias ünne
pélyt rendezett a község főterén, amikor is 
hazafias beszédek és az énekkar szép énekei 
után hazafias szavalatok hangzottak el. 
Közreműködtek: Szita Károly, Horváth Já
nos, Simán Gyula és Péter Károly. Köz
adakozásból a községi óvoda-alapra 1650 
korona folyt be.

A zalaistvándi ev. nöegylet március hó 
20-án vallásos ünnepélyt rendezett a tem
plomban. Az énekkar szép karénekekkel 
szerepelt; az ismétlőiskolai tanulók „Kos
suth búcsúját“ énekelték. Szavaltak: Tóth 
János, ifj. Tibola Sándor, Horváth Mili és 
Tibola Linka. A nőegylet céljaira 421 kor. 
folyt be. — Kovács Antalné és Bolla An- 
talné emléket akarván állítani felejthetetlen 
szüleiknek, 500 kor. alapítványt tettek. — 
Krajczár János orosz fogságból való sze
rencsés hazajövetele alkalmából 500 kor. 
alapítványt tett.

A m agyarszom bathelyi gyülekezet
ből Varga Mihály és Farkas Julianna isten
házára 2000, a „Harangszó“ terjesztésére 
pedig 100 koronát adományoztak.

Az ev. ifjúsági egylet és nöegylet már
cius 13-án tartotta számadását. A nőegylet 
tőkéje a múlt évben 750 K 77 f-rel 3921 
K 26 fillérre szaporodott; a 2 éves ifjú
sági egyleté 948 K 50 f-rel 3681 K 30 fil
lérre emelkedett.

Husvét ünnepei alkalmával a következő 
adományok folytak be: özv. Takács Fe- 
rencné Istenházára 1000, N. N. 100, Varga 
János 150, Németh Gyula 50, Horváth Já

mányos akadémiák tagja, Emil, a 
József műegyetemen volt tanár és a 
Ganz-gépgyár vezérigazgatója.

A XVII. század közepétől a XX. 
század második évtizedéig, közel há
romszáz éven át, követtük nyomon 
az Asbóth család vázlatos történetét. 
Láttuk, hogy a szerény falusi papiak
ból az egész országba szerte ágazott 
családtagok mindenütt ott voltak, ahol 
az Istent és a Hazát kellett szolgálni. 
A bibliás kuruc prédikátor: Asbóth 
János öröksége: az Isten- és haza- 
szeretet apáról fiúra szállt. Volt a 
soraikban kuruc, esett el közülök a 
törökök elleni harcokban, 48-ban öt 
szolgálta csak karddal a hazát s azóta 
is a közélet minden terén megtaláljuk 
a leszármazókat, mint a tudomány 
jeles munkásait, előkelő közhivatalok

nos 100 korona, N. N. 16 szál csillár
gyertya. Istenházára adtak még a követ
kező konfirmandusok: Varga Julianna 200, 
Bécsi István 50, Varga Pál 50, Horvátiak 
Ferenc 50, Gombás Ferenc 30, Bocska Jó
zsef 60, Vörös Julianna 30, Imre Zsófia 10, 
Kustyán Julianna 20, Nagy István 50, Gom
bás Imre 20, Szarka Dezső 50, Pap Mária 
30, Major Ilona 30, Csonka Lajos 60, Szente 
Julianna 50, Szabó Mária 20, Maracskó 
Erzsébet 100 koronát.

A kölesdi evang. da lá rd a  április hó 
10-én szépen sikerült irredenta-ünnepélyt 
tartott a következő műsorral: 1. Himnusz, 
énekelte a dalárda. 2. Magyarország, Váji 
Nagy G.-tól, szavalta Weil János. 3. Ott
hon, otthon, Gebbhardt—Glover-től, éne
kelték ifj. Koritsánszky Dénesné, Fábián 
Imréné, hegedűn kísérték Peíz Gyula, Hanz- 
mann Gusztáv, harmoniumon kísérte Bors 
József. 4. Özvegy vagyok, dr. Vrabély A.- 
tól. Előadta ifj. Koritsánszky Dénes. 5. Ma
gyar népdalok. Énekelte a dalárda. 6. Üze
net Erdélyből, Kárpáthy Piroskától. Szavalta 
Bekker Katóka. 7. Mi a haza ? Melodráma 
Ábrányi Emiltől. Szavalta Horváth Béla; 
kísérte Bors József. 8. Nincs már nekem 
puskám : Sassy—Thurzó—Bors-tól. Éne
kelte a dalárda. 9. Él magyar, áll Buda 
még . . .  Irredenta előadás. Tartotta Korit
sánszky Ottó. 10. Hiszek egy Istenben . . .  
Pay Váry E.-né—Fricsay-tól. Énekelte a 
gyülekezeti vegyeskar. Az énekeket Weil 
János karnagy vezette. A szép ünnep tiszta 
jövedelme 3400 korona volt.

A za laszen tg ró ti gyülekezet új elöl
járóit : Kovács Zsigmond gondnokot és 
Simon Ferenc pénztárost megható ünnep
ség keretében iktatta hivatalukba husvét 
másodnapján Nagy István zalaistvándi lel
kész, ki szép szavakban kérte Isten áldá
sát az új tisztviselőkre. Ez alkalommal 
adakoztak: Kasza Gyuláné 250, Frankovics 
Sándor harangalapra 500; az egyház fenn
tartására : Csányi Ida tanítónő 300, Nagy 
István lelkész 200 koronát. Gyertyákat 
adományoztak a csillárba: özv. Péter Jó- 
zsefné és Jobbágyi József.

A fehérvárcsurgói leányegyház márc. 
havi vallásos estélye is minden tekintetben 
lelketemelő volt. Az est központját Kovács 
Lajos ref. lelkész írásmagyarázata és Göm
bös Sándorné felolvasása: „A nő a keresz
tyén vallásban“ képezte. Az est sikeréhez

viselőit, katonákat, gazdákat, kis- és 
nagy-polgárokat. Mint a fenyvesben, 
vannak kisebbek-nagyobbak, de mind 
szálasak, úgy az Asbóthok között is 
voltak nagyobbak, kisebbek, de egész 
emberek valamennyien És mikot ezt 
tudjuk, lehetetlen, hogy újra, meg 
újra magunk előtt ne lássuk a sze
rény, de tiszta levegőjű paplakot, 
ahonnét elszármaztak, a nemes egy
szerűségben élő prédikátor családot, 
melyből kihajtott a terebélyes nem
zetségfa, és észre ne vegyük az élet 
könyvének: a bibliának hatását, mely 
messze századok késő utódainál is 
éreztette erkölcs- és jellemnemesítő 
áldását.

sugarainál 1
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nagyban hozzájárultak szép szavalataikkal, 
énekeikkel: Gömbös Sándorné, Fekete 
Béláné, Simon Katalin, Simon B. Erzsébet 
és Rigó Zsófia. Az offertórium templomi 
célra 90 koronát eredményezett.

A Protestáns Árvákért.
Az Országos Protestáns Árvaház veze

tősége kérő szóval fordul evang. és ref. 
püspökeinkhez s azok útján az egyházköz
ségek jólelkü tagjaihoz. A segélykérő fel
hívásból közöljük és olvasóink szíves jó
indulatába ajánljuk a kővetkezőket:

A Protestáns Országos Árvaegylet tu
lajdonát képező budapesti Árvaház fenn
állásának 61-ik évfordulóját éli.

A nagy alapítók s a szeretetnek és em
berbaráti érzéseknek azok a nemes kép
viselői, kik ma sem szűntek meg jótékony
ságuk ezer változatával bennünket árváink 
nevelésében kegyesen támogatni: nem gon
dolhatták, hogy megérünk oly vészteljes 
időt is, melyben árváink fehérnemű szük
ségletét még a legegyszerűbb minőségben 
és mennyiségben sem lehet beszerezni.

A szükségleten Árvaegyletünk saját for
rásainak igénybevételével ugyan enyhítet
tünk némileg, azonban azt csak más, in
kább halasztást tűrő szükségletek beszer
zésének a rovására tehettük — de a nyers
anyag (azaz: a kész vászon, chiffon stb.) 
teljes hiánya minden buzgalmunkat s fára
dozásunk minden sikerét kockáztatja.

Legyen kegyes a bölcs fenhatósága alatt 
álló Egyházkerület papságát és tanítóit, 
főleg kendertermelő vidékeken vagy ahol 
a házi szőttes rendelkezésre áll, megkeresni 
— lennének szívesek a protestáns híveknél 
odahatni, hogy árvaházunkat természetben 
bármily csekély adománnyal is támogassák. 
Egy-egy községben ezek az adományok 
összegyűjtve az adakozók névsorával együtt 
árvaházunkba (Budapest, VII., Szegényház 
tér 1. szám) póstai vagy valamely biztos 
szállítási mód segélyével lennének elkül
dendők.

Gép-cérnát, varrótűt, varrógépolajat, 
pamutot, szabókrétát, szóval mindent, ami 
akciónk sikerét csak bármiben is előmoz
díthatja, annál hálásabb szívvel vesszük, 
mert egyszerűen kétségbeejtök azok az 
állapotok, amelyekkel ma ártatlan kis ár
váink érdekében e részben is megküzde- 
nünk kell.

A küldéssel és csomagolással járó költ
ségeket egyletünk nemcsak köszönettel 
megtéríti, de az adományokat évi jelenté
sében nyilvánosan is nyugtázni fogja.

Ez esetben a város fordul kérő szavával 
a falu, a vidék jólelkü népéhez. A város 
nem bűnös embereknek, de ártatlan kis 
gyermekeknek kér alamizsnát, kik között 
számos falusi gyermek is nevelkedik, kik 
igazán nem tehetnek róla, ha a városban 
bűnök is tenyésznek. Itt a magyar faj új, 
jobb generációjának felruházása és kellő 
testi fejlődése van veszélyeztetve.

Ha kérünk és kérő szavunk meghallga
tásra talál: a készülő ruha nem csak tes
tüket fogja megvédeni, de lelkűket is a 
falu és a város egyesült szeretetébe s jó
ságába öltözteti fel.

H Í R E K .

T isza István gróf özvegyének a la 
pítványa. Néhai Tisza István gróf özvegye 
boldogemlékü férje nevére 100,000 koro
nás alapítványt tett a debreceni református
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kollégiumban tanuló gimnáziumi tanulók 
segítésére.

C sipkekiállitás B ala tonendréden . Ba-
latonendrédcn háziipari kiállítás nyílt meg 
a minap. A magyar nép kulturképességé- 
nek gyönyörű példája állt előttünk ezen a 
kiállításon. A bálafonendrédi nép a kiállí
tott másfélezer méter vert csipke szabatos 
elkészítési módját olyan fokra fejlesztette, 
amely bátran felveheti a versenyt bárme
lyik külföldi készítménnyel.

V ersengés O roszországért. A japán 
parlamentben Konoki képviselő annak szük
ségességére utalt, hogy Oroszországgal 
megegyezést kössenek, még mielőtt az 
Egyesült-Államok megvetik lábukat Szibé
riában.

Svájci kato likus lapok Károly király 
m ellett. Az elmúlt napokban a katolikus 
konzervatív lapok egyre határozottabb ál
lást foglaltak el abban az irányban, hogy 
Károly király Svájcban való tartózkodását 
ne akadályozzák meg. Rámutatnak arra, 
hogy Svájc Károly király kiutasításával 
megtagadná a menedékjogról való évszá
zados fölfogását.

Újra közeledik a W innecke-üstökös.
A greenwichi csillagvizsgáló hivatalos köz
lést adott ki arról, hogy e hónap 10-én 
újra felfedezték a Pons Winneckc nevű 
üstököst. A Winnecke feltűnéséről néhány 
héttel ezelőtt érkezett az első jelentés Ame
rikából, de akkor azt a biztatást is mellé
kelték, hogy a nagy csillag esetleg össze 
fog ütközni a földdel és Sodomává változ
tatja ezt a sok bűnnel terheit gömböt kis- 
ántánttal, nagyántánttal, szovjettel és párt
marakodásokkal együtt. A greenwichi csil
lagvizsgáló jelentése azonban most meg
nyugtat bennünket. Az üstökös körülbelül 
május 11-én, a földet tíz nappal megelőzve 
keresztezi a föld pályáját. Összeütközés 
tehát nem lesz.

Rövid hirek. Luzernben elfogtak két 
anarchistát, kik állítólag Károly király ellen 
merényletet terveztek. — Amerikában a 
republikánusok új békekonferenciát köve
telnek. — Az osztrák nemzetgyűlés a Habs
burgok kiutasításáról szóló törvényjavasla
tot 85 szavazattal 84 ellenében elvetette. 
— Cseh katonai hatóságok 80 millió ér
tékű rendelést tettek a Skoda-műveknél.

M iért tám ogatom  és te rjesz tem  a 
H arangszót ?

M ert a  mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap , am ely az 
evangélikus közönséget tá jék o z
ta tja , erősíti és a távollevő h itro 
konokat közel hozza egym áshoz!

M ert ennek tám o g atása  és 
te rjesz tése  m inden egyházát sze
re tő  em bernek érdeke és k ö te
lessége!

M ert ez a mi lapunk s tám o
g a tá sá t m ástól nem v á rh a tju k !

Tejgazdasági felszerelést (se
parator, vajköpüló, tejhűtő, tejeskanna, 
stb.) vesz a tési evang. egyházközség 
tejcsarnoka. Árajánlatot sürgősen kér, 
ev. lelkészi hivatal Tés (Veszprém m.)

Harisnyakötést és fejelést el
fogad és pontosan teljesít özv. 
Jakab Ivánné Bük, Sopron m.

2 - 5

lás

Pályázat.
A győrszabadhegyi hat osztályú 

evangélikus elemi népiskolánál meg
üresedett k á n t o r t a n í t ó i  állásra 
pályázatot hirdetünk. Javadalom: az 
egyházközségtől 1332 K (alapfizetés 
és alapítványok kamatai) lakás, V* 
hold kert használata, stóla és drága
sági segély; az államtól megfelelő 
fizetéskiegészítés és segélyek. Köteles
ség: az osztatlan mindennapi és is
métlő iskola vezetése, vasárnap d. u. 
könyörgések tartása, temetési szolgá
lat. — A születési, működési és po
litikai magatartásáról szóló bizonyít
ványokkal, oklevéllel stb. felszerelt 
pályázatot f. évi május hó végéig kell 
a győri ág. hitv. evang. egyházközség 
iskolai bizottságához küldeni.
i - 3  Az isk . biz. e ln ö k ség e .

E rnst János
vas- és rézbú to r, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

I Ajánlunk azonnali szállításra ab
budapesti raktárunk:

külföldi rúdvasat, ab ron cs
vasat, so d ro n y szeg e t, v a s 
lem ezt, h organ yzott v a s le 
m ezt, lágyvash u za lt, lópat- 
k ószeget,lóp atk ósark ok at, 
m indenféle láncokat, fűré
szek et, Sack é s  csep eli eke- 
fejeket, korm ányokat é s  
vasak at minden méretben, 
továbbá portland cem entet, 
feh ér d arab os m eszet, épü
letfát, deszk át é s  lécet, 
hornyolt cserép zsin d ely t  
é s  ce llu lo se  palát csakis 

vagontételekben. 7 -8

Bartal Istv á n
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: B artal Vasvár. Telefon 19.
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A Sientgoíthárdi Általános Ta- 
karéipénstár Résnénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
szlnszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kfrül a gyár vezérképvise- 
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 11

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
Őtven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8A-es 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint őrlött

k ő s ó t .  
LIPP és LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

S ü ro ö n y c liD : L a c k n e r ,  SzenlootllM

kJ  I \ \ J  l ' J  • w  i i w  « f m  i»

KÖRMEND.

=  Legm agasabb kitüntetések. =
Aiapítfatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-,, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraveró szerke
zettel. Tartós, szolid munka Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 24
Szám talan elism erő bizonyítvány.

r *
= n n

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben k i z á r ó l a g  v l s z o n t -  
e l á r u s í t ó k  r é s z é r e
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, feketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
T eiefo n szá m  10. Szentgotthárd. S ü rgön yeim : LACKNER.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő

L  szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI „
Nyomatott Weibisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szantgotthárdon.
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F ele lő s  i z i r k t i z M  
ó* k iad d ;

SZALAY MIHÁLY.
T i r s s z e r k e s z tő :

NÉMETH KAROLY.

K ézira tok  L o v á z z p a to n á ra  
(V eszp rém  m egye), elő fi
ze t«  ti d ijak , rek lam ác ió k  
a  MAHANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z e n tg o tth á rd re  
(V iitv á rm eg y e ) küldendők.

E lő fize tés t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . le lkész  é t  

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a s á r 

n a p .

HARANBSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e sz ti é s  a  k ia d á s é r t
fe le lő s i

CZ IP O T T  G ÉZA  
• z e n t q o t t h Ar d

(V asvárm egye .)
A „ H a ra n g s z ó "  e lő f iz e té s i 
á r a  e g é s z  é v re :  L u th er-  
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  elm - 
s z a la g o s  k ü ld é sse l 8 0  K. 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
•  n em  L u th e r-S zö v e te ég l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 8 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó 11 te r je s e -  
lé s é r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldánye- 

ko t küldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L A P J A .

Uj ezer év felé.
Irta: Dr. Miklós Istvánné.

Ezer éven keresztül sok megpró
báltatáson ment át nemzetünk, de 
ilyen válságon, amelynek mindnyájan 
szemtanúi és résztvevői vagyunk, 
még soha. Ez felülmúlja a tatárjárás, 
a mohácsi vész és a ^világosi ka
tasztrófa szerencsétlenségeit. Mind
nyájan érezzük még annak a fájda
lomnak sajgását, mely a megpróbál
tatások éveiben mindnyájunk szívén 
átnyílalt. Nem zárhatjuk még le ennek 
a szomorú kornak a lapjait. Idézzük 
fel még sokszor élményeinket, hogy 
lássák az utánunk jövök, mi sajgott 
át az elgyötört, a vérig alázott ma
gyar lelkeken. — De szenvedésünk
kel még nincs befejezve feladatunk, 
hiszen a győző hatalmak boszúvágya 
minket sújtott a legmélyebbre. A mi 
hős vértől ázott és hősi dicsőséggel 
megszentelt földünkből vettek el leg
többet ; falakat és korlátokat emeltek 
közénk és testvéreink közé.

És mi mégis zsibbadtan és a jóra 
tehetetlenül állunk és engedjük az 
időt múlni. Hol van egy erős kéz, 
amely a nemzetet kivezeti a mostani 
útvesztőből ? 1

Mi magunk eszméljünk rá önma
gunkra. Mi magunk lássuk be hibáin
kat és mulasztásainkat. Mert nem 
egyedül a turáni átok és nem egye
dül a világháború, hanem régi bűnök 
és régi mulasztások bünhödése ez a 
mi mostani helyzetünk. Ismerjük fel, 
hogy sorsdöntő órákat élünk, és ha 
nem akarunk a nemzetek sorából 
kitöröltetni, alkossuk meg itt benn 
az országban azt a nagy művet, 
amit a keresztyén magyar Magyar- 
országban még csak óhajtva sejtünk. 
A magyar nemzetnek egységesnek, 
műveltségében magyarnak, erkölcsé
ben keresztyénnek, belső rendjében

*
megbékéltnek, vagyonilag kiegyenlí
tettnek kell válnia, hogy a tülekedő 
nemzetek között megmaradni képes 
legyen. Qyúljon fel bennünk a nagy 
idők lángja, a testvériség lángja és 
abból a fenséges múltból tanuljunk 
hazaszeretetei, tanuljunk testvéri sze- 
retetet és türelmet egymás iránt. 
Fogjunk össze mindnyájan, akik azt 
akarjuk, hogy Magyarország magyar 
és keresztyén legyen. Nem járhatunk 
külön utakon, akik mindnyájan a 
Krisztus jelölte utón Járunk. Fogjuk 
meg egymás kezét, az az ég, amely 
fölénk borul és az a föld, amelyen 
állunk: a hit és haza. az kössön 
össze bennünket I

Nem új jogok, hanem régi meg
szentelt kötelességek hívnak minket 
a tett mezejére. Ahol azelőtt elég 
volt egy kéz, egy jószándék, ott ma 
kettőre van szükség. Minden hazafias 
szó, amely célt talál, minden haza
szerető tett, amely a célt szolgája, 
egy-egy rögöt szerez vissza széttépett 
hazánkból. Sohase felejtse el senki, 
hogy magasztos kötelessége van és 
hagy a legkisebb ember a legpará- 
njfibb körben is használhat munká
jával. — Ne felejtsük el, hogy vál
ságos, sorsdöntő időket élünk, és a 
haza most minden polgárától a tel
jesítő képesség legszélsőbb mértékét, 
a kötelesség tudás és a lelkiismere
tesség legmagasabb fokát követeli. 
Boldog volnék ha mindenki leikébe 
át bírnám ültetni azt, a sziklaszilárd 
meggyőződésemet, hogy mi mindnyá
jan : nagyok és kicsinyek, gazdagok 
és szegények, férfiak és nők, mind
nyájan harcosai vagyunk annak a 
küzdelemnek, amelytől függ nemze
tünk léte; munkásai vagyunk annak 
a szent ügynek, amely visz a máso
dik ezer év felé I

Adakozzunk a H n g s z ó  terjesztésére!

Konferencia után.
II.

Téved, aki azt hiszi, as egyszerfl- 
ség csupa szegénységet, alacsony sor
sot takar s csak azok keresnek a val
lásban vigasztalást, akiknek már egyéb 
örökség a földön nem jutott.

Az egésznek lelke nyugalmazott 
államtitkárné, tehát méltóságos asz- 
szony: a szép költeményeiről ismert 
Vargha Gyuláné.

Benne és családjában látható as 
is, hogyan hatja át a hit levegője as 
együtt élőket s hogyan száll ez tovább 
nemzedékről nemzedékre. Vargha 
Gyuláné a nagy Szász Károly leánya. 
Férje Magyarország egyik legmélyebb 
és legnemesebb érzésű fia és költője. 
Fiók a református egyház egyik leg
kiválóbb lelkésze, egyik vejük az 
evangélikus egyház egyik legképzet
tebb és legmunkásabb theológiai ta
nára, másik vejük az Evangélikus 
Munkások Szövetségének elnöke, aki 
törvényszéki biró létére olyan bibliai 
tudással és hittel rendelkezik, s olyan 
alkalmas eszközévé lett Istennek, 
hogy sok lélek neki köszönheti fel
ébredését és jobb útra térését.

Nem is tudjuk még igazán, mek
kora áldásul adta Isten ezt a családot 
a két protestáns egyháznak s meny
nyire hatott és fog elhatni az ott égő 
tűznek fénye és melege, hogy szerte 
a hazában kigyuljon s mindig több 
szívet megvilágítson és melegítsen.

Mikor a műveltek és előkelők szó- 
gyenlették a Krisztust s az a balvéle
mény lett általánossá, hogy a vallás 
csak tudatlanoknak való: ez a család 
elég bátor volt vallást tenni a Krisz
tusról s gyermekeinek lelkét úgy irá
nyítani, hogy azok is Krisztus szol
gálatában találjanak örömet.

Érdemes megemlíteni, hogy mikor 
törvényszéki biró vejük olyan vidéki



138. HÁHANQSZÓ. 1921. május 1.

városban volt álláson, ahol nem volt 
evangélikus lelkész, vasárnaponként 
ő hirdette aTr igét s őszinte buzgó- 
sága annyira megnyerte a kath. val- 
lásu törvényszéki elnököt, hogy az 
meg a kántori teendők végzésére vál
lalkozott.

Példája ő annak is, hogyan lehet 
valaki Isten segítségével visszahúzódó, 
szótlan természetű ifjúból bátor, be
szédben járatos férfiúvá, vagyis ho
gyan pótolja ki Isten ereje az emberi 
erőtlenséget és hogyan tehet valakit 
alkalmas eszközévé.

*
Ennek a családnak példája nem 

áll egyedül. Vannak a Bethániának 
és az Evangélikus Munkások Szövet
ségének orvos, ügyvéd, tanár és más 
tisztviselő tagjai, akik nemcsak nevü
ket és tagsági díjukat, hanem életü
ket is odaszánják Krisztus és az ő 
egyháza szolgálatára. A Bethánia fá
radhatatlan titkára, lapjának fómunka- 
társa is orvos, akinek nemcsak cikkei 
tanúskodnak széleskörű vallási isme
retről, hanem egész egyénisége magán 
viseli az őszinte evangéliomi hitnek 
bélyegét.

Egyik fiatal ügyvéd pedig, mikor 
'alánál ebédhez ültünk, felállva 
in természetesen imádkozott, mint

_ek házánál az imádság ép úgy
hozzátartozik az ebédhez, mint a tá
lalás.

Az ilyen emberek jogi tudásukat 
nem is az igaz ügy elcsavarására 
és elbuktatására, hanem védelmére 
használják. Így lehet Istennek szol

gálni akármilyen pályán, akármilyen 
körben.

*

Mikor az ipari munkások közt 
olyan sok a vallás ellensége, jól esett 
olyan műlakatossal megismerkednem, 
aki egyik városban az evangéliommal 
erősíti és tartja össze a csekélyszámu 
protestánsokat.

Az ilyen önkéntes evangéliomi 
munkások sokszor több eredményt 
érnek el a lelkek megtartásában, mint 
a hivatalos igehirdetők, mert ezekre 
nem modhatják rá könnyelműen, hogy 
a kenyérért beszélnek.

*
A konferencián jóval többen voltak 

a reformátusok, de szép számmal 
vettek részt az evangélikusok is. Egy
házunk tagjai előtt az egész munka 
még sokkal ismeretlenebb. A refor
mátusoknál ellenben régen megkezdte 
már Szabó Aladár theol. tanár, majd 
budapesti lelkész, aki hozzácsatlako
zott munkatársaival sok félreértés és 
nehézség között lassanként egész kis 
gárdát nevelt egyháza számára s ma 
már a református egyháznak sok ki
váló képzettségű, mély hitü fiatal lel
késze munkálkodik a hitélet felébresz
tésén és gazdagításán. S hozzájuk 
egyre több világi ember csatlakozik, 
hogy részt vegyen a nagy aratásban. 

*
Ennek a munkának ma is sok 

félreértéssel és félremagyarázással 
kell küzdenie. Ellenségei csak az em
beri gyarlóságot veszik észre, nem a 
benne munkálkodó isteni erőt és jó

akaratot. Sokaknak az nem tetszik, 
hogy az evangéliomot s a Krisztus 
szolgálatát nem keveri össze világi 
mulatságokkal és hiúságokkal, hanem 
megalkuvás nélkül megy a maga ut
ján. Sokan azt vetik szemére, hogy 
nem ragaszkodik eléggé a külső egy
házi formákhoz s a szekták felé egyen
geti az utat. Erre nézve elég cáfolat 
az a körülmény, hogy a református 
egyháznak is épen az egyházukért 
legjobban aggódó s értük legkomo
lyabban dolgozó lelkészei közül ke
rülnek ki a Bethániának s az Evan
gélikus Munkások Szövetségének tá
mogatói.

Nemhogy ez egyengetné az utat 
a szekták felé, hanem csak úgy tud
juk a nagy lendülettel megindult bap
tista és methodista munkát ellensú
lyozni, ha a Bethánia és az Evan
gélikus Munkások Szövetsége példá
jára azonnal hozzáfogunk az egész 
vonalon bibliával, imádsággal, hűsé
ges munkával, megtéréssel, keresztyén 
élettel az egyház hitéletének meg
újításához.

Ha ezt sürgősen megtudjuk tenni: 
rövid idő alatt a Sátán helyett az 
Urnák lesz nagy aratása a lelkekben.

Szalay Mihály.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. *A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

T Á R C A .  =

Imádkoznak értem.
Kínok közt telnek napjaim itten;
— Szegény rab sorsa Ínség, nyomor! — 
Meginog minden, amiben hittem;
A kétség rémes árja sodor . . .
De bármint lesújt a jelen .súlya:
— Roskasszon bár a nehéz teher —
Egy kép kecsegtet reménnyel újra,
S felemel, ha a kétség lever . . .

A messze távol kéklő ködében 
Előttem áll a kicsi szoba! . . .
S míg rám a való mered sötéten:
Erőt merítni megyek oda 1 
Derengő fény a kicsi szobába’ —
Lobogó gyertya halvány világa . . .

Három kis árva imára zárva 
Emeli égre kicsi kezét. . .
Száll esdeklése Istenhez égbe:
— Imába fonják apa nevét J . . .
Halovány arccal jóságos angyal 
Hajol föléjük remegő ajkkal!. . .
Imájuk ott fenn a fényes égberi 
Meghallgatást nyer bizonnyal — érzem!

Összetört lelkem feléled bennem;
Fáj, hogy nem lehet közöttük lennem,
De a reményem viharban — vészben: 
Hogy otthon most is — mint akkor: régen — 
Angyali ajkak imádkoznak értem! —
Nikolsk-Ussurisk, 1920. Kovács János.

Szegény ember pacsirtája.
irta: Csite Károly.

Ez a bús mesém egy mezei dalos 
pacsirtáról és egy istenfélő szegény 
emberről szól.

Egy tehénkéje és egy köz mezei 
földje volt a szegény embernek és öt 
apró anyátlan, aranyhaju leánykája.

Az egy tehénkéjével szántogatta 
meg évről-évre a kis földecskéjét a 
szegény ember. Míg ő és igavonó 
állatja izzadt a nehéz munkában, 
fejük felett a magasban a pacsirta 
zengte dalát.

A szegény ember meg-megállt a 
szántásban, úgy hallgatta gyönyör
ködve, meghatott szívvel-léiekkel a 
zengő, ősi dalt, amit a földdel együtt 
apjától kapott örökségül.

Oh, te áldott mindennapi kenyeret 
termő, szép, édes anyaföld, mily nagy 
kincs vagy te, mikor még a legszebb 
imádságos dal is örökségül jár veled 1 

Úgy szerette, annyira rajongott a 
szegény ember az áldott, kis földjéért, 
hogy azt hitte, nem is tudna élni 
nélküle. S ép úgy szerette a pacsirta 
is, hisz neki a családi tűzhelyét, 
fészkének a helyét is az nyújtja.

— Ez a mindennél legdrágább 
föld 1 Soha nem válók meg tőle! — 
rebegte a szegény ember.
* — Ez a legszentebb föld! Örökké 
ez lesz a hazám 1 — zengte fent a 
magasban a pacsirta.

Láthatatlan mennyei szárnyakon 
egy angyal repült el a szegény ember , 
fölött és a pacsirta alatt:
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A Dnnánlúli Lntber-Szövetség 
konferenciája Kemeneshögjészen.

A Dunántúli Luther-Szövetség má
jus hó 24—27. Ketneneshógyészen 
lelkészi konferenciát tart.

A konferencia munkaprogrammját 
alább közöljük:

Május 23-án, hétfőn érkezés.
Első nap. Május 24-én, kedden, 

reggel: Istentisztelef és az Úr aszta
lához járulás. A konferencia meg
nyitása. 9 —10-ig, Bibliatanulmány, 
dr. Prőhle Károly. 10 —11-ig, A lel
kész munkaprogrammja, Szalay Mi
hály. 11 —12-ig, A lelkipásztor szol
gálata napjainkban, Hanzmann Ká
roly.

Délután: A Szövetség munkapro- 
grammjának és szervezeti ügyeinek 
tárgyalásai 1. Külső szervezkedés; 
helyi csoportok, körzetek alakítása; 
helyi csoportok munkaprogrammja; 
megbízottak munkaköre stb., Fábián 
Imre. 2. Ifjúsági szakosztály munka
programmja : a) Ifjúsági szövetség;
b) Diákszövetség, Németh Gyula.

Este: Istentisztelet.
Második nap. Május 25-én, szer

dán, réggel: 8—9-ig, Bibliatanul
mány, dr. Prőhle Károly. 9 —10-ig, 
Az egyházi fegyelem. Minő volt vala
mikor és milyenre lenne most szük
ség ? Beyer Teofil. 10—11-ig, Bűnből 
az életre, Molitorisz János. 11 —12-ig, 
A konfirmáció-oktatás, Kapi Béla.
12—1-ig, Istentiszteletünk rendje, 
Stráner Vilmos.

— Hej, te szegény ember s te 
dalos pacsirta I Van még ennél drá
gább, szentebb föld...

— Nem hisszük, angyalocska I
Hol volna ennél szentebb, drágább 
föld a világon? — mondták egyszerre 
mind a ketten. .

— Majd egyszer megtaláljátok! 
szólt az angyal s eltűnt láthatatlanul, 
úgy ahogy jött.

Néhány nap malva beteg lett a 
szegény ember tehene s el is pusz
tult a szegény jószág. A csöpp, 
aranyhaju árvák úgy megsíratták az 
édes, jó tejet adó tehénkéjük elvesztét, 
hogy zokogásukkal majdnem fölve
tették a kunyhót.

— Ne sírjatok, galambocskáim! 
— vigasztalta leánykáit a szegény 
ember, noha neki is elkelt volna a 
vígasztalás. — Szerzek új tehénkét, 
hogy legyen tej számatokra.

Elment egy zsugori uzsoráshoz, 
attól kért kölcsön pénzt tehén vételre,

HARANQSZO.

Délután : Szövetségi ügyek : Egy
házvédelmi, propaganda, sajtó szak
osztály programmja: Zongor Béla.

Este: Istentisztelet.
Harmadik nap. Május 26-án, csü

törtökön, reggel: 8—9-ig, Bibliata
nulmány, dr. Prőhle Károly. 9 —10-ig, 
A lelkész kötelességei a szektamoz
galmakkal szemben, Horváth Sándor.
10—11-ig, Az úrvacsora jelentősége, 
Ziermann Lajos. 11 — 12-ig, Az ige
hirdetés, Balikó Lajos.

Délután : Szövetségi ügyek : Szoci
ális szakosztály munkaprogrammja, 
Pálmai Lajos. Szórvány és misszió 
gondozás, Varga Gyula.

Este: Luther-Szövetségi vallásos 
ünnepség.

Negyedik nap: Május 27-én, pén
teken, reggel: 8—9-ig, Bibliatanul
mány, dr. Prőhle Károly. 9—10-ig, 
A lelkészképzés reformja, Németh 
Károly. 10 —11-ig, A városi hitokta
tás, Takács Elek. 11—J  2-ig, Egyhá
zunk helyzete, Kapi Béla. A konfe
rencia bezárása.

Mint értesülünk, az elszállásolás
ról és élelmezésről a kemeneshőgyészi 
gyülekezet áldozatkész vendégbarát
sággal gondoskodik, úgy, hogy a kon
ferencián minden nagyobb anyagi 
megterheltetés nélkül vehetnek részt 
a jelentkezők.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tc a  12.

aki csak azért adott neki, mert már 
rég szemet vetett a kis szántóföldjére. 
Gondolta, ez uton-módon juthat hozzá 
legbiztosabban.

Megvette tehát a szegény ember 
a r új tehenet a kölcsönpénzen, de 
de nem volt szerencséje hozzá. Be
teg volt az a tehén is, nem tartotta 
egy hónapnál tovább a szegény em
ber, beadta a kulcsot, mint a másik.

A szegény ember ismét a zsugo
rihoz ment kölcsön pénzért, de most 
nem adott neki a zsugori. Inkább 
rátámadt:

— Mi a csoda ? I Ismét pénzt 
akarsz ? Hisz te eltékozolnád a Dá- 
rius kincsét is ! Felmondom inkább 
a régi tartozásodat. Ha egy hó múlva 
nem fizeted meg kamatos kamatával 
együtt, eladatom árverésen a földe
det. Tehát ahhoz tartsd magadat. . .

Kétségbeesetten botorkált haza a 
szegény ember. Lótott-futott fűhöz- 
fához, de hasztalan nem kapott sehol

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

M ennybem enetel.
Máj. 2. Zsidókhoz írt levél 13. u. A ke

resztyén ember csak jövevény és vándor 
ezen a világon. Valaki, aki a mennyből jött, 
ideiglenesen itt tartózkodik s a mennybe 
megy. Nem rendezkedtem-e én úgy be ezen 
a földön, mintha örökké itt élnék, mintha 
itt lenne maradandó városom ?

Máj. 3. János 18.36. Ha valami idegen 
országbeli ember jön közénk, azonnal Bze- 
münkbe ötlik, mert mások a szokásai, a 
beszéde, a ruházata stb. Ha el akarná tit
kolni, akkor is észrevennők. Nem szabom 
magam e világhoz! Én a Krisztus orszá
gának vagyok az alattvalója 1

Máj. 4. Máté 5 . u—10. A keresztyén 
ember olyan, mint az égből alájövő nap
sugár. Utat mutat a sötétségben tévelygők
nek, megmelegíti azokat, akik dideregnek 
e szeretet nélkül való világban s életre 
hívja a lelkek szántóföldjében rejtőző csi
rákat., A keresztyén ember üzenet a menny
ből. És én?

Máj. 5. Kolosse 3 . 1—2. A magyar csak 
távol hazájától, idegen országban tudja 
igazán megbecsülni a magyart. Hogy keresi 
ott azokat, akik s amik hazájára emlékez
tetik, hogyan törődik az a haza sorsával! 
Keresem-e az odafelvalókat s törődöm-e 
velők ?

Máj. 6. Példabeszédek 1 5 .24. A keresz
tyén ember élete útja felfelé vezet. Foly
tonos mennybemenetel. Lehetnek alászál- 
lásai, de az ut iránya mégis fölfelé mutat. 
Haladok-e én tényleg, sok-sok bukásom 
dacára is előre, fölfelé ?

Máj. 7. Máté 6 . 5—s. Mikor a keresz
tyén bemegy belső szobájába imádkozni, 
az mennybemenetel. Tényleg mennybeme- 
netel-e az én imádságom, vagy csak gépies

kölcsönpénzt. Elmúlt az egy hó s a 
lelketlen uzsorás árverést tűzetett ki 
a földjére és megvette maga.

A szegény kifosztott ember lebo
rult a drága földjére, sírva, zokogva 
búcsúzott el tőle s versenyt sirt vele 
fent a magasban a kis pacsirtája.

A szegény embernek tehát meg 
kellett válnia a drága földjétől. A 
zsugori eresztette bele hamarosan az 
ekevasát. Fent a magasban dalát 
zengve figyelte a pacsirta, gyönyör
ködik-e dalában a zsugori új tulaj
donos?

Hej, dehogy figyelte, dehogy hall- 
gqjta a zsugori. Nem hallotta volna 
meg azt sem, ha az angyalok mu
zsikáltak volna a fülébe. Számított, 
spekulált az alatt is, hogy mennyi 
hasznot tud kihúzni/a földből?

— Oh, jaj! elvesztettem én is a 
hazámat, szent földemet! — sírta a 
pacsirta. — A zsugori, önző léleknek 
nem kell a pacsirta dala. Nem tűri
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szájmozgatás, képmutató álszenteskedés? 
Mindég ?

Máj. 8. Filippi 3 . zó—sí. A keresztyén 
élet boldog reménység, örömteli várakozás, 
édes készülődés arra, hogy eljön egyszer 
a Vőlegény értünk, hogy elvigyen oda, ahol 
hajlékot készített nekünk. Készülök-e mint 
menyasszonya ?

HETI KRÓNIK A.
A politika esem ényei. A nemzetgyű

lésnek mindvégig változatos, hellyel-közzel 
zajos és izgalmas ülései voltak. A legtöbb
ször a királykérdés foglalkoztatta a prog- 
rammvita szónokait. Beniczky képviselő 
legutóbbi nemzetgyűlési szereplése általá
nos megütközést keltett. Itt említjük meg, 
hogy dr. Pröhle Vilmos Andrásy vezetése 
alatt álló pártból, melynek ő eddig egyik 
legjelesebb tagja volt, kilépett. Az ország 
gazdasági életét legmélyebben érdeklő ja
vaslat a vagyonváltságról tető alá került. 
Nemkülömben a pénz átcseréléséről és az 
állami jegyintézetről szóló javaslat.

Hegedűs Lóránt előadása a Lórántffy 
Zsuzsánna egyesületben. A Lórántffy 
Zsuzsánna egyesületben Hegedűs Lóránt 
előadást tartott. Kifejtette, hogy az olcsó
sági hullám nem illúzió, mert az árak átlag 
véve 21 százalékot estek és hogy már nem 
kell attól tartanunk, hogv az árúk ismét 
drágulni fognak. Ezt nem 6 cs'inálta, hanem 
a nemzet. Mert nincs az a jó valutája a 
világnak — úgymond — mely meg tudna 
menteni egy nemzetet, amely nem egész
séges. Tizenegy éve, hogy megmondtam 
előre a pénz bekövetkező krízisét. Nem 
hittek nekem és a drágasági hullám bejött 
a szobákba és a plafonhoz nyomta a lakó
kat. Irtócatos erővel és tiszta erkölccsel 
emelni kell újra a pénz értékét. Ez női 
probléma is, mert aki külföldi cafrangot 
hord, a pénzünket rontja, — és egyszer
smind protestáns probléma, mert az egy
szerűség és tiszta erkölcs kérdése. Sokat 
emlegetik azt, és fájlalják, hogy a bírák 
cipőt talpalnak. Hát én nem szeretem, ha 
a bírák cipőt talpalnak, mert akkor a susz
terek ítéleteket fognak mondani és ebből 
bajok lesznek. Erről akarok rátérni egyik 
legfontosabb mondanivalómra, hogy jaj an
nak a társadalomnak, amely nem tudja az 
alsóbb társadulmi osztályok felemelkedését

meg fészkemet sem a földjén... Oh, 
te angyalocska, mutasd meg hát azt 
a mindennél legdrágább szent főidet, 
amit említettél.

A mennyei angyal megjelent nyom
ban, vezette fent a magasban a pa
csirtát a faluvégre s a temető fölött 
állt meg vele.

— Tekints le, te kis mezei dal
nok, meglátod, megtalálod, mint ária 
lent a szegény ember!

Letekintett a kis pacsirta, ö t si- 
rocska előtt állt a szegény ember 
levett kalappal. Ép akkor hajolt le 
sorba minden kis sirra, csókot küldve 
le az öt aranyhaju leánykáinak, akik 
elköltöztek mindannyian az égbe 
édesanyjukhoz, ha már itt hagyta

elősegíteni. A magyar ember lóra szívesen 
ad pénzt, emberre azonban nem. Nálunk 
az a baj, hogy nem mi emeltük fel a mun
kásokat, hanem a saját erejéből akart föl
emelkedni, amiből azután katasztrófa tá
madt. Kezet kell fognunk a szurtos mun
kással. Ez is női és protestáns probléma. 
A miniszter szavait szűnni nem akaró taps 
fogadta.

Az angol sa jtó  a  tr ianon i szerző
désrő l. Az antant a legyőzött nemzetek 
meghallgatása nélkül csinálta meg az úgy
nevezett békeszerződéseket. Most azután 
az antant parlamentjeinek és közvélemé
nyének bőven van oka hüledezni, látva 
minő torzszülött kormányaik békeműve. 
Ebből a szempontból fölötte érdekes az a 
párisi távirat, amely arról számol be, hogy 
az angol sajtó nem kíséri magyarázatokkal 
azt a vitát, amely az angol alsóházban a 
trianoni szerződés ratifikálása ügyében 
folyt, de rámutat arra, hogy még nem volt 
probléma, amelynek gyökeres megoldása 
olyan nehéz lenne, mint a magyar problé
máé. Harmsworth beszéde alatt a parla
mentet valósággal elárasztották térképekkel, 
amelyeket a képviselők szorgalmasan tanul
mányoztak. Több lap megemlíti, hogy a 
képviselők a térképek nyomán meglepődve 
állapították meg? hogy nagy magyar tömbök 
vannak Erdélyben és a Felföldön, amelyek 
most idegen fennhatóság alá kerülnek.

EGYHÁZI ÉLET.
Ev. egyházunk képviselete a ref. 

főgondnok beiktatásán. Most iktatták be 
Pápán Tisza István örökébe a főgondnoki 
székbe a dunántúli reformátusok, az új gond
nokot, Balogh Jenő volt igazságügyi mi
nisztert. Ev. egyházunk képviseletében részt- 
vettek az ünnepélyen: Kapi Béla dunántúli 
és dr. Raffay Sándor bányakerületi püspö
kök.

Nyolcvan esztendős. Magyarhoni ev. 
egyházunknak tiszteletreméltó ősz patriar- 
chája: Gvurátz Ferenc nyug. püspök áp
rilis hó 27-én töltötte be munkás életének 
80.-ik évét. Mint a „Harangszó“-nak neves 
munkatársát ez alkalomból is mély tiszte
lettel, szeretettel, a legjobb kívánatokkal 
üdvözöljük. ,

A szombathelyi emlékünnepek. Úgy 
külsejében, mint benső tartalmában és ha-

öket az édes tejet adó tehénkéjük és 
elrabolták tőlük a kenyeret adó 
földecskéjüket.

Felhangzott a magasba a szegény 
embernek fájdalomtól rezgő, zokogó 
hangja:

— Itt van, itt lesz mindig az én 
mindennél legrágább szent földem!...

S íme egyszercsak meglepetten 
tekintett fel, feje fölött zengte dalát 
a pacsirtája. Talán soha-soha nem 
szólt oly szívhez szólón az éneke, 
mint most:

Ne sírj, ne sírj szegény ember!
Itt leszek a szent földeden;
Fészkemet a sirra rakom,
Fölötte zengem a dalom. . .

tásában egyaránt impozáns módon ünne
pelte a szombathelyi protestáns gyülekezet 
április 17-én és 18-án a wormsi birodalmi 
gyűlés négyszázados évfordulóját.

17-én délelőtt 10 órakor ünnepi isten- 
tisztelet volt, melynek keretében Kapi Béla 
püspök tartotta az ünnepi beszédet, Máté 
10.32—33. alapján fejtegetve, hogy ez a nap 
a vallástételek nagy napja, melyen vallást 
tesz: 1. Luther Krisztusról, 2. Krisztus 
négy századév által a reformációról, s vé
gül 3 mi mindannyian a reformációhoz 
való ragaszkodásunkról. Ez alkalommal 
újból csodálhattuk főpásztorunk erőteljes 
gondolkodását és költői lelkületének magas 
szárnyalását, s épülhettünk az evangéliom- 
ból táplálkozó lelkének kimeríthetetlen 
gazdagságán. Az offertórium a gyülekezet 
harangalapja javára 1202 koronát eredmé
nyezett.

Ugyancsak 17-én délután 6 órakor a 
Dunántúli Luther-Szövetség rendezett szé
pen sikerült vallásos ünnepélyt, melyen 
László Vilmosné Kirchner Vilma énekelte 
művészi szépséggel édesatyjának, Kirchner 
Eleknek két megható magyar zsoltárját; 
Gyarmathy Dénes segédlelkész szavalta 
mély átérzéssel és nagy hatással Sántha 
Károly Luther c. költeményét, majd pedig 
Katona József takarékpénztári igazgató, 
Fábián Gyula főreáliskolai tanár és László 
Miklósné hegedű, cselló és orgona-triója 
váltott ki mély áhítatot a nagy számban 
összegyűlt közönség lelkében. Az estély 
középpontja báró Kaas Albert előadása 
volt a reformáció kettős nagy gondolatá
ról a Szentiráshoz való visszatérésről és 
a nemzeti eszme ujjáébredéséröl. A dolgok 
mélyére hatoló, de mégis rendkívül meg
nyerő modorban, közvetlen, keresetlen 
szavakkal tartott előadás mindvégig le
bilincselte s mély hálára indította Szom
bathely protestáns társadalmát. Az ünne
pélyt Kapi Béla püspök szívhez szóló imája 
vezette és zárta be. Offertórium 1066 kor. 
a Dunántúli Luther-Szövetség javára.

Az ünnepélyek sorozatát bezárta 18-án 
a Szombathelyi Protestáns Diákszövetség 
emlékünnepe, melyen Gyarmathy Dénes 
segédlelkész, a szövetség vezetője tartott 
alapos tanulmányokra valló, magas szár- 
nyalásu szabad előadást: ,A wormsi Luther 
vallásossága, mint a férfi és az ifjú örök 
ideálja* címen. Sárkány Ferenc és Nagy 
János főgimn. tanulók szavaltak; Németh 
Ferenc tanuló pedig felolvasást tartott. Az 
ünnepélyt Kapi Béla püspök buzdító sza
vai zárták be. Offertórium a Diákszövetség 
javára 630 K.

A mi lapunkért. A.„Harangszó“ iránti 
határtalan szeretetének fényes tanujelét 
adta legutóbb újból Nagy Ferenc nagy- 
geresdi lelkész és összgyülekezetének ál
dozatkész, tiszteletreméltó hívei. Ugyanis 
a „Harangszó“ fentartására és terjesztésére 
Nagygeresdről és filiáiból befolyt hozzánk 
összesen 5223 korona adomány. Ebből az 
összegből gyűjtött Nagygeresden Mór Já
nos 2255, Répczeszemerén Zsirai Jolán és 
Fülöp Ida 970, Kisgeresden Nagy Samu 
419, Pórládonyban Németh József 418, 
Nemesládonyban Joós János 330, Berek- 
tompaházán Varga József 223, Csérben 
Tóth János 181, Répczejánosfán Va ga Jó
zsef 120 koronát. A részletes nyugtázást 
lapunk egyik legközelebbi számában hoz
zuk.

Ostffyasszonyfán özv. Mihácsi Pálné 
elhunyt férje, Mihácsi Pál és elhunyt fia, 
Mihácsi Gábor emlékére 2000 korona ala
pítványt tett.
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A worms! birodalm i gyűlés 400 esz
tendős m egünneplése B udapesten . Az
ünnepélyek sorozatát az Ev. E gyet, és  
F őisk . H a lig . S zö ve tség én ek  vallásos estélye 
nyitotta meg 16-án, melyet a Szövetség 
kipróbált énekkara, Lahmann György kar
mester vezetésével (Isten a mi Oltalmunk) 
kezdett el. Csengódy Lajos lelkész imád
sága, Raab György tlieologus szavalata 
után dr. Varsányi Mátyás lelkész mondotta 
el ünnepi beszédét, Luther egyéniségének 
hatásáról,*vonatkozásban a világ fejlődé
sének a kialakulására. A nívós kisérő 
műsorból különösen Porkoláb Gyula: Lut
her és Eck dialógja gyakorolt nagyhatást 
a napszámban megjelent előkelő közön
ségre. Dr. Raffay Sándor püspök, díszelnök 
zárószavai fejezték be az estélyt, melyben 
hitből fakadó egyház- és hazaszeretet gya
korlására hívta fel az ifjúságot 1

17- én az A n g y a lfö ld i evan g . i f jú sá g  
Rimár Jenő vallástanar vezetésével í : 4  órai 
kezdettel Luther ünnepélyt rendezett. Lut
her Wormsban cím alatt dr. Zimányi Dá
niel főgiinn. tauár tartott előadást. •

A b p e s ti  Ip a ro sk é p zö  P ro te s tá n s  E g y le t  
5 órakor kezdte nagyszabású ünnepségét, 
melyet Mendöl Ernő karmester 100 tagú 
gyermekkara nyitott meg (Luther: Erős 
vár a mi Istenünk). Hajts Jakab elnöki 
megnyitójában Luther szüleit állította be 
az iparosság mintaképéül. Ma is — mon
dotta — Isten, haza és munka hozza meg 
a diadalt az elnyomottak számárai Kopcsó 
János lelkészjelölt a szavalás művészetét 
mutatta be Porkoláb: Luther c. költemé
nyének előadásában. Bereczky Dezső se
nior lelkes beszédet intézett az Egylet 
ifjúságához. Előadták Algöver Andor: Lut
her Wormsban c. jelenetét Luthert Jugo- 
vics László alakította. Az ünnepi beszédet 
SzuchovszKy Gyula, vallástanár, egyleti 
titkár tartotta meg. Luther fellépésének 
hatása, különös tekintettel az iparosságra. 
Valamikor — mondotta — az iparosok 
voltak a lutheri tan legerősebb hirdetői 
oszlopai és védelmezői; ma pedig... ezek
nél is bizony gyengülés tapasztalható. 
Lassauer Margit hangversenyénekesnö gyö
nyörű készültsége és Szalárdy Antal zene
tanár előadott hegedű és Cuibuá Aranka 
zongorajátékai nagyban emelték az estély 
értékét, melyet a Gusztáv Adolf éneke: Ne 
csüggedj el kicsiny sereg Mendöl Ernő 
zárt be.

Az O rsz. E v. S zö v e tsé g  vallásos esté
lvét 17-én délután 6 órakor rendezte a 
Deáktéri templomban. Ez központja volt 
az áhitatos emlékezésnek. A fasori Ev. Szö
vetség énekkarának éneke után dr. Raffay 
Sándor püspök imádkozott. Az estély fény
pontja dr. Kovács Sándor theol. akad. tanár 
Luther Wormsban c. előadása volt. A tör
ténet-tudós precizitásával, teljes elfogulat
lansággal mutatta be a nagy eseményt, mely 
örömhírré vált az egész világon! A hitélet 
és a tudomány a lelkiismereti szabadság
ban találta meg azt a helyes utat, mely 
mindkettőt a fejlődés magas fokára emelte 
fel. Az estélyt orgona, ének és szavalat 
— hires-neves művészek által előadva — 
egészítették ki.

18- án ifjúsági istentiszteletek voltak. A 
Deáktéri iskolák dísztermében vetített ké
pes előadásokban mutatták be a Luther 
életére vonatkozó történeti eseményeket.

20-án Algöver Andor vallástanár ren
dezett vallásos estélyt a Vili. kerületi ev. 
hívek részére, melyet 'a Theol. Testület 
Énekkara nyitott meg Raab György veze
tésével. Szuchovszky Gyula vallástanár

imádsága és Scholtz Erzsébet szavalata 
után Algöver Andor tartotta meg előadá
sát a nála megszokott felkészültséggel és 
lelkesedéssel. Hallgatóságának a gyermek 
Luthert mutatta be, majd a felnövekedett 
hatalmas Luthert, aki minden erőszakos 
rombolás nélkül építette meg a maga nagy 
munkáját. Az estély résztvevőinek kellemes 
meglepetésben volt részük, amikor dr. Ha- 
vaas Rezső udv. tanácsos üdvözölte az új 
egyházfelügyelót: dr. Halászy László min. 
tanácsost, aki a Vili. kerületből került a 
nagymultu egyház élére. Dr. Halászy L. 
meleg szavakban köszönte meg az üdvöz
lést és a megjelenteket komoly egyház- 
építő munkásságra hívta fel. Pompás kísérő 
műsor előadása után Gusztáv Adolf éne
kével, végül a Himnusszal zárult az estély.

A soproni ev. ifjúság ünnepe. Lélek
emelő szép ünnepséggel ülte meg a sop
roni gyülekezet 403 éves évfordulóját az 
1521-iki worinsi birodalmi gyűlésnek. Az 
evang. templom hatalmas hajóját zsúfolásig 
megtöltő ifjúságnak az ünnepi istentiszte
let után Payr Sándor theol. akad. tanár, 
a kiváló történész magas szárnyalása és 
érdekes történelmi adatokban gazdag elő
adásban méltatta a nap jelentőségét. Kár
páti tanár beasőséggel orgonáit egy szép 
Bach-preludiumot (C-nioll), a lyceumi diá
kok énekkara Kindler Mihály vezetése alatt 
szépen énekelte el Beethoven gyönyörű 
fohászát, az .Isten dicsőségét.“ Szilvássy 
Alexandra Sántha Károly „Lutherijét adta 
elő. Nagyszabású, szép ünnepségek voltak 
e napon a vármegye összes ev. egyház- 
községeiben is.

Wormsi birodalmi gyűlés jubiláris- 
ünnep Rákoskeresztúron. Apr. 17-én a 
Rákoskeresztúri ev. egyház ünnepi isten- 
tisztelet keretében emlékezett meg a wormsi 
birodalmi gyűlésről. Noszkó István lelkész 
nagy hatást keltő beszédben méltatta a 
wormsi birodalmi gyűlés nagyjelentőségű 
és messze kiható eseményét. Isteni tiszteiét 
után a templomot zsúfolásig megtöltő hívek 
a következő vallomástételt tették : „A rákos- 
keresztúri ág. hitv. ev. gyülekezet tagjai, 
közöttünk számosán W ü rten b erg b ő l 1779. 
évben ide le te lep íte tt néniét c sa lá d o k  le s zá r-  
m azói, továbbá az ide tartozó rákoscsabai 
és péceli fiókegyházak tagjai a wormii bi
rodalmi gyűlés 400 éves jubileuma alkal
mával 1921. évi április hó 17-én délelőtt 
istentisztelet után tartott ünnepélyes gyűlé
sen vallomást teszünk, hogy dr. Luther 
Márton által a wormsi birodalmi gyűlésen 
megerősített és .a szentírás tiszta evangéli
umán alapuló hitvallásunkhoz törhetetlen 
hűséggel és Luther-i bátorsággal ragasz
kodunk.

Ezen hithűségünket megerősítettük az
zal, hogy elhatároztuk új templom építését, 
mivel már 121 éves templomunk kicsiny
nek bizonyult. Ezen célra a már rendel
kezésünkre álló összegyűjtött alap kibőví
tésére e jubiláns alkalomból gyülekezeti 
hittestvéreink között azok áldozatkészségé
vel 232,000 koronát gyűjtöttünk. *

Ugyanezen napon délután a helybeli 
evangélikus szövetségünk, imával, közének
kel, karénekkel, alkalmi szavalatokkal és 
emlékbeszéddel egyházi ünnepélyt rende
zett. ,

Szívből és szeretettél üdvözöljük • az 
egész világon tömörült és szétszórt összes 
hittestvéreket és azok szervezeteit, kiemelve 
a „National Lutheran Kondit*, melynek 
üdvözlését hálásan köszönjük és azon fel
hívását, hogy világszervezetben egyesüljünk, 
örömmel és szeretettel fogadjuk.

A mi nemzeti egyházunk, egyházi alkot
mányunk és köztörvényeink alapján orszá
gosan már szervezve van, szükségesnek 
látnok azonban, hogy a többi országokban 
is az egyházak hasonlóan evangéliumszerű 
egységes nemzeti alapon és nem egyedül 
vallás-bölcsészeti felfogások elkülönbözése 
alapján építtessenek ki és az ekként kiépült 
nemzeti pillérek szolgáljanak egy nagy vi
lági szervezet épületének alapiául.

A nemzeti egységek létesítésénél a tár
sadalmi gyakorlati kérdések megoldásával 
oly erős várakká építtetnének ezek ki, ame
lyek világszövetséggé tömörülve mint őr- 
állók nemcsak hitéleti, hanem egyúttal ha
talmi erőpróbákat is mindenkor és minden 
vonatkozásban kiállnának.*

Ezen vallomástételt beküldtük a püspöki 
hivatalnak a National Lutheran Kondihoz 
leendő továbbítás végett.

Délután 5 órakor ugyancsak a templom
ban tartotta meg az Ev. Szövetség alkalmi 
estélyét a következő műsorral: Közének : 
Erős vár a mi Istenünk. Imádkozott Noszkó 
István lelkész. Szeretlek édes Istenem duó 
énekelték Noszkó Istvánné és Kovácsovics 
Edit. Mester a bősz vihar dühöng, énekelte 
az alkalmi vegyeskar. Ünnepi beszéd, tar
totta Bartók János. Luther a wormsi biro
dalmi gyűlésen, szavalta Kovács Zsuzsi, 
lm ma az egész égbolt, énekelte az alkalmi 
vegyeskar. Záróbeszéd, mondotta Noszkó 
István lelkész. Himnusz.

A délelőtti istentiszte eten és a Szövet
ség ünnepélyén 1066 korona offertórium 
folyt be, mely összeget a Szövetség a Rá
koskeresztúron létesítendő szeretetház már 
meglévő alapjára ajánlotta fel.

A kispécz—kajárigyülekezet arany
könyvéből. Egyházszeretetüknek, áldozat- 
készségüknek szép tanujclét adták az 1920, 
év folyamán a kispécz—kajárkhívek. A tisz
tán gyülekezeti célt szolgáló intézmények 
lelkes felkarolása mellett: sajtóalapra 90 44 
K ajándékoztak; hadifogságban szenvedő 
véreink hazaszállításának segélyezésére 
400‘87 K gyűjtöttek; a mindcnnapf“kenyér- 
akció céljaira 77 kg. búzát és 146 kg. ro
zsot adtak össze; Sántha Károly jubileumi 
alapja javára 110 koronát küldtek be. A 
Dunántúli Luther-Szövetségnek 192 tagja 
van. Gyülekezeti célokra nagyobb össze
geket adományoztak: Bertalan Sándor ka- 
jári lakós a kajári harangalapra 1000, kis- 
péczi közös harangalapra 1000, orgona
alapra 500 K, Szalay Mihály kispéczi lakós 
elhalt felesége emlékére harangalapra 500, 
Szalay Miklós és Matisz Lász édes anyjuk 
emlékére orgonaalapra 500—500 K. Tem
plomi világításra gyűjtöttek a kajári hívek 
577 K-t, a kiapécziek 1050 K-t. Őrök ala
pítványokat tettek: Matisz Károlyné szül. 
Nagy Janka emlékére özvegye és gyermekei 
500 K-t, Németh István és felesége Eszter 
leányuk emlékére 400 K-t, Németh Istvánné 
sz. Koczor Karolina férje emlékére 500 K-t.

A nem escsói gyülekezetnek lélekemelő 
ünnepélyben volt része április 17-én délu
tán a wormsi birodalmi gyűlés 4 százados 
évfordulóján. Az ünnepélyt közének és a 
lelkész imája vezette be. Majd Badics Ádám 
tanító vezetésével az ifjúsági dalárda éne
kelte „Az Ur énnekem őriző pásztorom“ 
kezdetű éneket. Lelkész által tartott ünne
pibeszéd után Bernáth János szavalta Por- 
koláp Gyulának „Luther“ c. költeményét. 
Komjáthy Linus és Kappel Erzsiké „Oh, 
hogy adhassak hálákat“ kezdetű koráit 
énekelte. Sztrokay Sándor a .Gályarab* c. 
költeményt szavalta Bihari Kálmántól, a 
dalárda pedig „Ne csüggedj el kicsiny se
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reg" kezdetű éneket énekelte. A lelkész 
Enyingi Török Bálinfné életét olvasta föl 
s ezután „Maradj velünk“ kezdetű ének 
következett. Komjáthy Linus Vojtkó Pál 
„Luther“ c. költeményét szavalta. Takács 
István szóló éneke után Kappel Erzsiké 
szavalta a „Hitvallás“ c. költeményt. W eöres 
István felügyelő beszéde után a lelkész 
imájával és a „Himnusz“ éneklésével vég
ződött a szépen sikerült ünnepély. Az of- 

. íertórium 1407 koronát eredményezett, 
melyet a gyülekezet a beszerzendő harang 
céljára fordít.

A nagysitkei ev. leánygyülekezetben
április 17-én a wormsi események emlé
kére jubiláns ünnepélyt tartottak a követ
kező műsorral: Közének. Ima. Mód Aladár 
lelkész beszédben méltatta a napot. Isko
lás gyermekek énekeltek. Hogy ne dicsér
ném az Istent. Luther. Költemény. Szavalta: 
ódor Károly. Felolvasást tartott Lutherről: 
Rózsa István tanító. Luther. Költemény. 
SzavaltaÓdor József. Erős vár a mi Is
tenünk. Énekeltek az iskolásgyermekek. 
Ima. Közének. Offertórium a Luther-Szöv.- 
nek 70 korona. — Az evang. nőegylet sa
ját kebelében Gócé Fáni és Gellér Lina 
tagok által a „ Harangszó“ terjesztésére 
gyűjtést eszközölt, minek eredménye 241 
korona volt.

Káld. Szépen sikerült vallásos estélyt 
tartott a káldi nőegylet. Az ünnepély köz
énekkel kezdődött, mely után Erdős János 
tanító prédikált. Hetiinger Juliska VI. o. t. 
Varga Gyuláné „Jézus" c költeményét sza
valta. A gyülekezet ifjúsága „Előtted, Meg
váltó Urunk“ kezdetű éneket énekelte, 
mely után a nőegylet elnöknője, Erdős Já- 
nosné tartott szép felolvasást. Erdős János 
tanító imája után közénekkel zárult az ün
nepély, mely a nagyszámú hallgatóságra 
láthatóan mély és felemelő hatással volt.

Nagygeresd. Harangalapra adakoztak: 
Ments István és felesége Nagygeresd 200, 
id. Alapi Sándor Kisgeresdról fia emlékére 
500, édesanyja emlékére 200, felesége em
lékére 150, özv. Alapi Sándorné Kisgeresd- 
ről férje emlékére 500, leánykája emlékére 
500 koronát.

A sárvári ev. ifjúság április 9-én és 
10-én szinielőadást rendezett. Szinre került 
Rákosi: „Elnémult harangok* c. színműve. 
A darab összhangzatos előadásáról, a sze
replők kiváló alakításáról csak a legna
gyobb elismerés hangján szólhatunk. A 
szinmű betanítását és a rendezés nehéz 
munkáját Herczeg Károly tanító végezte. 
Az előadás előtt Varga József lelkész gyö
nyörű beszédben vázolta, hogy a haran
gok elnémulásával hogyan néniül el a val
lásosság s vele a hazaszeretet. A két elő
adás jövedelme 14,209 korona volt, mely 
összeget az ifjúság a kiadások levonásá
val a 2-ik harang beszerzésére ajánlotta 
fel. Itt említjük meg, hogy a szép színpadi 
díszleteket Haller Frigyes polgáriskolai 
rajz anár festette ingyen.

A sárvári ev. gyülekezetben újabban 
adakoztak: Bundschuh Anna 50 K, Tamás 
Károly 100 K, N. N. (róm. kath.) 200 K, 
Remete János (Rábabogyoszló, hadiköl- 
csönben) 200 K.

A wormsi birodalmi gyűlés 400 éves 
évfordulóján délután 5 órakor a templom
ban vallásos estélyt tartott a következő 
műsorral: „Erős vár a mi Istenünk.“ Éne
kelte a gyülekezet. Ima. „Luther.“ Szavalta 
Talabér Ferenc. Fölolvasás a wormsi biro
dalmi gyűlés történeti, nemzeti és vallási 
jelentőségéről. Tartotta: Varga József lel
kész. Szóló ének. Énekelte Schranz Ilonka.

„Kié az örök éket?“ Szavalták: Bognár 
Sári, Varga Erzsi és Majlát Gabriella. Ima. 
Közének. Az ünnepély végeztével a gyüle
kezeti fentartási Luther-alapra offertórium 
tartatott, mely 247 K 62 f-t eredményezett.

A soborl leányegyház április 17-én 
a wormsi hitvallás 400 éves évfordulóján 
erkölcsileg és anyagilag szépen sikerült 
vallásos délutánt rendezett a következő 
műsorral: A közének elhangzása után 
Schrantz József tanító alkalmi beszédet 
mondott. Majd Kovács János „Luther", 
Németh Irénke „Luther a wormsi birodalmi 
gyűlés előtt“, Németh J.-né „Reformáció“, 
Bősze Irma „Hit, remény, szeretet“ és Varga 
Béla „Erős vár a mi Istenünk“ című költe
ményeket szavalták nagy hatással. Közben 
egyes énekszámok voltak harmónium kísé
rettel. Nagy hatást értek el a szereplők 
„Mint kőszál a tengerben“ című énekkel.

A befejező közének után id. Molnár 
István szép szavakban adott kifejezést val
lásos érzületének, egyben buzdítva az egy
begyűlteket hithűségre és áldozatkészségre.

A befolyt offertóriumból 300 korona a 
„Harangszó“ terjesztésére, 300 korona az 
orgona-alapra és 20 korona a gyámintézetre 
fordíttatott.

Rábaszeníandrás. Harangalapra újab
ban adakoztak: Balázs Gergely és neje 
500, Balázs P. Lajosné 200, özv. Bodács 
Ferencné rokonai 100, id. Balázs Sámuel 
1000, Kiss P. Gábor és neje 500, Balázs 
Jónásné Bodács Ilka 150 K-t. Offertórium 
április 17-én 1600 K.

Hajnal. A „Magyar Evang. Keresztyén 
Missziói Szövetség" újból megindította a 
„Hajnal“ című külmissziói lapot, amely 
egyelőre negyedévenként, de amint elég 
anyagi ereje lesz, havonkint jelenik meg. 
Szerkesztője: báró Podmaniczky Pál. Az 
első szám változatos, gazdag tartalmú. — 
Vezetőcikken kívül a következő rovatai 
vannak: Missziói életrajzok, Szükséges-e 
a misszió? Elért-e már valamit a misszió? 
Zsidó misszió, Gyermekeknek, A mieink 
(magyar hittérítők), Szövetségünk, Mi tör
ténik itthon, Adományok, Szerkesztői üze
netek. Az egyes rovatok érdekes, tanulsá
gos cikkeket közölnek a hittérítés köréből. 
A missziói életrajzok Paton János életraj
zával kezdődnek; a többi rovatokban egy 
indiai özvegy megtérését, Li Hung Csang 
kínai alkirály vallomását, Fromman Immá
nuel megtérését stb. olvashatjuk. A mieink 
közül pedig Kunst Irén leveleit Vaséi Ma- 
tild névjegyét láthatjuk, akik mindketten 
Kínában munkálkodnak a hittérítés terén. 
Nálunk a pogány misszió iránt kevés az 
érdeklődés, mert kevesen ismerik a hitté
rítés munkáját s a külmisszió iránt való 
fokozottabb érdeklődést. A Hajnal előfize
tési díja 24 korona, melyért ez évben 4 
tizenhatoldalas számot ád. Megrendelhető 
Budapesten, VIII., Gyulai Pál utca 9.

A rábaszenttamósi evang. leány
gyülekezet április hó 3-án szépen sikerült 
vallásos estélyt tartott. Közének «tán Ba- 
likó Lajos kőszegi lelkész beszélt az Isten
nel való megbékélésről: Pál ap. 2. kor. V. 
18.21. alapján. Sajó Sándor: Magyar ének 
1919-ben c. versét Szabó Sárika Pápáról. 
Arany János : Rendületlenül. Tóth Mihály. 
Papp Váry Elemérné: Hitvallás. Kovács 
Emma. Kárpáti Piroska : Üzenet Erdélyből. 
Jobbágyi János. Végvári: Keserű kérdés 
és Lendvay I. Irredenta dalát pedig Balikó 
Lajos szavalta el hatásosan. Ugyanő fel
olvasást is tartott: Az igaz életről. Közben 
az iskolásgyermekek énekeltek. Az offer
tórium összege 327 korona volt, felerész

ben a „Harangszó“, felerészben pedig a 
Luther-Szövetség javára.

Vallásos ünnepélyek Farádon. Folyó 
évi márc. 20-án és ápr. 17-én délután igen 
látogatott és megható vallásos ünnepélyek 
voltak a farádi evang. templomban. A márc. 
20-án tartolt ünnepély buzgó éneklés és 
Hérints Lajos lelkész megnyitó beszédével 
kezdődött. Ezt követte Hérints Vilma sza- 
vallata, ki Varádi Antal „Judás“ c. költe
ményét adta elő mély átérzéssel és drámai 
erővel. Utána Hajba Sándor tanár „Hon
vágy* címen olvasott fel 6 éves orosz fog
sága emlékeiből igen megható részleteket. 
A több mint egy óra hosszáig tartó felol
vasás alatt némelykor az egész közönség 
könnybelábadt szemekkel hallgatta a meg
ható eseményeket átélt s azok visszaidé- 
zésénél mélyen elfogódott szerző szavait. 
Végül Karsay Zoltán tanuló Pap—Váry 
Elemérné „Hitvallás“ c. versét szavalta el 
hazafias lelkesedéssel. Az ünnepély a Hym- 
nusz eléneklésével végződött. A wormsi 
ünnepély április 17-én délután „Erős vár 
a irrt Istenünk" énekkel kezdődött s mely
nek elhangzása után Hérints Lajos lelkész 
tartott felolvasást ily címen: „Luther
Wormsban.“ Utáná Czike Juliska tanítónő 
Sántha Károly: „Luther a wormsi gyűlés 
előtt" c. versét szavalta el a közönség élénk 
figyelme mellett nagy hatással, majd Szij 
Lajos tanító Luther bátor hitvallásáról szóló 
értekezést olvasott fel nagy érdeklődés 
mellett. Végül pedig Sántha Károly „Wormsi 
hős" c. verse adatott elő, majd a lelkész 
imája s az Erős várunk . . .  végső versé
vel az ünnepély befejeztetett. Április 18-án 
iskolai ünnepélyek voltak szavalatokkal, 
a wormsi esemény tárgyalásával, buzdító
lelkesítő beszédekkel, énekekkel és imával, 
Meleg vallásos érzésről tanúskodó 1000 
koronás alapítványt tett a farádi ev. egy
házközség egyházfentartási alapjára Karsay 
József buzgó egyháztag súlyos betegségé
ből való szerencsés felgyógyulása emlékére.

Vönöczkön a leányegyesület ápr. 17-én 
este rendezett igen sikerült Luther-ünne- 
pélyt. Ez alkalommal a templom belsejét, 
az oltárt virágokkal ékesítették fel. Az ün
nepély sorrendje a következő volt: Köz
ének 265 .,3. Oltári ima. Nem hagyjuk el 
a bibliát. Énekelték: Tóth Irén, Erős Ilonka, 
Tőke E. Luther. - (Tóth Istv.) Szavalta: 
Jánossá Zsófia. Erős vár a mi Istenünk 
(Vojtko P.) Szavalta: Ihász Ida. Luther 
Wormsban (Szalay M.) Szavalta: Erőss 
Lidia. Felolvasás. Varga Gy. esperes. Ördög 
űző tinta (Kozma.) Szavalta: Szőke Róza. 
Föl azt a kalapácsot. (Csengéi Gusztáv.) 
Szavalta: Erőss Ilona. Luther. (Vojtko P.) 
.Szavalta: Varga Lina. Jézus a tengeren. 
Énekelték a leányegyesület tagjai. Győze
lem. (Vargha Gy.-né.) Szavalta: Pintér 
Vilma. Oltári ima. Közének. 265.4 verse. 
Offertórium a Luther-Szövetség javára 
222 korona 40 fillért tett ki.

Tejgazdasági felszerelést (se
parator, vajköpülő, tejhütő, tejeskanna, 
stb.) vesz a tési evang. egyházközség 
tejcsarnoka. Árajánlatot sürgősen kér, 
ev. lelkész! hivatal Tés (Veszprém m.)

Harisnyakötést és fejelést el
fogad és pontosan teljesít özv. 
Jakab Ivánné Bük, Sopron m.
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H Í R E K .
A kolozsvári egyetem  Szegedre kerül.

Vass József dr. kultuszminiszter leiratot 
küldött Szeged városához, amely bejelenti, 
hogy a miniszteri tanácskozáson hozzájár 
rultak ahhoz, hogy a kolozsvári egyetem 
Szegedre kerüljön addig, a míg eredeti 
székhelyére visszatérhet.

Ahol a  legtöbb bort isszák. Szárha- 
lombatta Fehérmegyének egyik legszebb 
kis községe s mint egyik székesfehérvári 
lap írja, ez vezet a borfogyasztás terén. 
Hivatalos kimutatás szól róla’ hogy az 1600 
főnyi lakossal biró kis falu a múlt évben
1,000.000 korona értékű bort fogyasztott 
el, 50 koronával számítva a bor literjét.
20,000 liter bort ittak meg tavaly a szárha- 
lombattaiak.

A bolysevikok a vallás ellen. A moszk
vai kommunistapárt középponti választ
mánya körlevelet intézett tagjaihoz, melyben 
mindenkit figyelmeztet, hogy a pártpro
gramnak egyik sarkalatos tétele a kötelező 
agitáció a vallás ellen.

Érdekes ta lálm ány. Balogh Károly 
uraiújfalui műszerész, egyházunk buzgó 
tagja, akinek egy hasznos találmányát a vi
lágháború alatt a hadsereg is sikerrel érté
kesítette, legújabban egy olyan esernyőt 
talált föl, amelyet zsebben, táskában, riti- 
külben lehet hordani, gyorsan szétnyitni és 
öszerakni. A 20 cm.-es tokban elhelyezett 
zsebesernyőnek, amely már 8 államban 
szabadalmat nyert, a szakértők szép sikert 
jósolnak.

M odern Kölcsönkönyvtár Szom bat
helyen. Legújab magyar, német, francia, 
angol könyvek Nívós, értékes munkák, 
melyek a legkényesebb ízlést is kielégítik. 
Vidéki előfizetőknek előnyös feltételek. 
Modern Kölcsönkönyvtár, dr. Galambos 
Dezsőné Szombathely, Erzsébet királyné 
u. 21. II. 7.

Kit irdekc» regény folytatódik •  Magyar Lányok' 
új számában, az egyik Tábori Róbert nagy törté
nelmi elbessélése : Bujdosó Gergely, a másik Adlers
feld Ballestrem: Kata grófnőé. Tutsek Anna és 
Kilián Zoltán novellát, Szabó Zoltán a tavaszi virá
gokról cikket irt. A Magyar Lányok előfizetési ára 
negyedévre 30 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., And- 
rássy-ut 16.

A mqgyar gyarmekrllág legkedvesebb folyóiratá
nak Az Én Újságomnak új számában Gansa Viktor
nak a bártfai hires fajankóról szóló pompás, mulat
ságos históriája v*»zi keadetét és befejezést nyer 
Gaál Mózes gyönyörű elbeszélései: Akinek senkije 
sincs. Figura bácsi mókái, Hermann Ottóné meséje, 
Csabai László kis. története teszi teljessé az érdekes 
szép számot. Az Én Újságom «lófizetési ára negyed
évre 25 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küldi a kiadóhivatal: Budapast, VI., Andrássy út 16.

Herezeg Ferenc képes folyóirata, az Uj Idők 8. 
száma Szőllőssy Zalgmond, Hegedűs Sándor és Gel- 
lért Mária érdekes elbeszéléseit, Karkas Imrt versét, 
Lőrinczy Györgynek a Pósa asztalról szóló kedves 
visszaemlékezéseit közli. Folytatódik ebben a szám
ban Surányi Miklós nagysikerű regénye. A mester, 
továbbá a Cinege II. című vidám detektivtörténet. 
Lyka Károly egy új Írónőt mutat be a közönségnek: 
Dobosi-Pécsi Máriát, akinek Persephoné elrablása 
című regéuye most hagyta el a sajtót. Rákosi Jenő, 
Farkas Pál új regényéről az ,É1 az igazságáról ír. 
Külön cikk foglalkozik a táncszenvedellyel, ezenkívül 
még számos időszerű feljegyzés, szellemes fejléc és 
kép díszíti a számot. Az Uj Idók előfizetési ára ne
gyedévre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra in
gyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy 
ut 16.

Rövid hírek. Mint az amerikai lapok 
írják, a világháborúban részvett amerikai 
katonák nem reflektálnak »a győzelmi 
éremre.* — A szovjet Oroszország életbe 
léptette a szabad kereskedelmet. — Az 
ántánt a német nagyiparosokon akarja 
behajtani a jóvátétel költségét. — Lengyel 
közgazdasági küldöttség járt Budapesten.

— Amerika visszautasította a közvetítő 
szerepet Németország dolgában. — A fran
cia kamara elhalasztotta a trianoni béke 
ratifikálását. A békeszerződés szigorításán 
dolgoznak. A nyugati vármegyék átadását 
sürgetik.

A Harangszó perselye.
A »Harangszó* fen n ta rtá sá ra  és te r 

je sz tésé re  adakoztak: Virtsologi Rupprecht 
Olivér Sajtoskál 200, Dömötör János Szent- 
ivánfa, Ev. Szövetség Rákoskeresztúr, szent- 
máríoni Radó Lajos, Persely Tárnokréti, 
Szabó Sámuel Budapest, F. Varga Mihály 
Magyarszombathely 100—100, Ménfő007*20, 
Kalma Pál Bpest, özv. Nató Andrásné Főt
8—8, Nagy Dénes Edve 50, Nagy Antal 
Kemenessömjén 4 , Vadosfa 81, Iváni Ida 
Kapuvár 20, N. N. Lőcs 50 50, Koltay Já
nos Zalalövő 14, Répczelak—Csánig 383 24, 
özv. Balázs Jánosné Rábaszentandrás 20, 
Iharosberény 307, Bönyrétalap 25, Nemes- 
szalók 133, Magyar János Nemesszalók 67, 
Uraiujfalu 500, Kovács Mihály Győr 2, 
Mórotz Gyula Boba 30, Végh Pálné Boba 
20, Tárnokréti 75, özv. Ittzés Zsigmondné 
Kapuvár 3, dr. Neun János Dombóvár, 
Nagy Pál Bucsuszentlászló, Laczkó Kornél 
Zalaegerszeg 35 50—35 50, Kabátsch István 
Czeildömölk 14, Tarján Sándor Répczelak 
2, Szabó Sándorné Beled 14, Mészáros 
Péter Pápa 24, Nagy Pálné Zsebeháza 6, 
Meidlinger József Nagyszokoly 14, Fischer 
Kálmán Győr 14, Ágoston Sándorné Bük 
20, Ments Istvánné Bük 20, Király János 
Csér 10, dr. Móritz Dénes Czeildömölk 14, 
Ormándy Lajosné Beled 50, Ev. Leányegylet 
Tét 50, Suba Zsuzsanna Kiskőrös 3, Ágos
ton Ilona Felsőságh 50, Ev. Dalárda Kölesd 
50, Dely Árpád Czeildömölk, Kiss István 
Pápa, özv. Czuppon Sándorné Kővágóőrs, 
Kovács József Kajár 14—14, Mihály Gyula 
Zalabesenyő 7940, Tompa Dénes Beled 
10, Mihályi népiskola 300, Mátyás Dávid 
Győr 8, Major Sándor Gór 8, Nemespátró 
22040, Lovászpatona 72940, dr. Miklós 
István Lpatona 50, Bőny 212 42, Dely Jó- 
z*ef Celldömölk 50, Pál may Lajos esperes 
Győr 100, Ev. dalárda Felsőszakony 500, 
özv. Buthy Zsigmondné Felsőgörzsöny 100 
koronát.

S á n th a  K á ro ly  jubileumi alapjára küld
tek utólag: Tolnatamási (Fábry László lel
kész utján) 146, Sárszentmiklós 400 K, özv. 
Buthy Zsigmondné Felsőgörzsöny 100, 
Mészáros József és Mészáros László Pápa 
5 0 -5 0  K.

E r n s t  J á n o s
vas- és rézbú to r, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Pályázat.
A győrszabadhegyi hat osztályú  

evangélikus elemi népiskolánál m eg
üresedett k á n t o r t a n í t ó i  állásra  
pályázatot hirdetünk. Javadalom: az

egyházközségtől 1332 K (alapfizetés 
és alapítványok kamatai) lakás, 7*  
hold kert használata, stóla és drága
sági s e g é ly ; az államtól m egfelelő  
fizetéskiegészítés és segélyek. K öteles
sé g : az osztatlan mindennapi és is
métlő iskola vezetése, vasárnap d. u. 
könyörgések tartása, tem etési szo lgá
lat. —  A születési, működési és po
litikai m agatartásáról szóló  bizonyít
ványokkal, oklevéllel stb. felszerelt 
pályázatot f. évi május hó végéig kell 
a győri ág. hitv. evang. egyházközség  
iskolai b izottságához küldeni.

2 - 3  Az isk. biz. elnöksége.

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

1356 óta
Gyártási 

jegy
14 m inőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsm unkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 4-20
Minden m ennyiség a legrövidebb  

időn belül szállítható.
! Kérjen árlapot!

K i  t u d  r ó l a ?
Nika Lajos battyándi tanító a 18-ik 

honvéd gyalog-ezred 7. századában egy
éves önkéntes szakaszvezető 1914. október 
24-én az iwangorodi ütköietben »eltűnt.“ 
1914. október 10-én adott életjelt magáról. 
Ha valaki esetleges életbeniéteről vagy el
halálozásáról valamit tud, legyen szíves 
azt a szentgotthárdi ev. lelkéazi hivatallal 
közölni. • 1—3

C s i t e  Ká r o l y  „Piros alma“
című háromfelvonásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészültek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ö p ,  körmendi evang. 
tanító s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.



144.

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „H arang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
ltje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n o s  T a k a rék p én ztá r .
Telefon: 2. szám. 12

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/4-es */4-es svéd

g y u f á t
valamint örlött

k ő s ó t ,  
L I P P  és  LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Sür oö nj c l m:  L a c k n e r ,  SzentQOtltM

HARANOSZO.________
—

t f t l .  május 1.

S/ I \ \ J  1^ l V I  w

KÖRMEND.

=  Legm agasabb kitün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverö szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 25
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben k i z á r ó l a g '  v i s z o n t -  
e l á r u s í t ó k  r é s z é r e
gömbvasat, nógyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, feketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L I P P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete

n

T elefo n szá m  10. Szentgotthárd. S ü rgön yeim : LACKNER.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállltójal

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XII. évfolyam.

ilfli it(rktit<4  
és kiadó:

SZALAY MIHÁLY.
Tóraazarkasztó:

NÉMETH KÁROLY.

Kézira tok L o v é a z p a t o n é r a  
(V eazp rém m eg y a) ,  alófl- 
za téal  di jak , r ek l am ác ió k  
a HARANQ8ZÓ k ia dóh iv a
t a lé n a k  S z a n t g o t t h á r d r a  
(V navármegye)  küldendők

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész és 

tanító.
Megjelenik minden vasár

nap.

1921. május 8.

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

19. szám.

Szerkeszti és a kiadásért
felelős:

C Z I P O T T  GÉZA
sz e n t q o t t h Ard

(Vasvármegye.)
A „Harangszó“ előfizetési 
ára egész évre: Luther- 
8zBvetségl tagoknak clm- 
szalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Szővetségl 
tagoknak clmszalagos kül
déssel 84  K, csoportos kül

déssel 88 K.
A „Harangszó" ' terjesz
tésére befolyt adományok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L A P J A .

Upsalai határozatok.
Evengélikus egyházi konferencia Upsa- 
lában a lengyelország i evangélikus egy

ház ügyében.

Evangélikus egyházi konferencia 
volt Upsalában. A konferenciát 
Söderblon Nátán upsalai érsek, a 
svéd evangélikus egyház feje hívta 
össze március elejére. Résztvettek 
rajta Norvégia, Dánia, Finnország, 
Észtország küldöttei, Nuelsen metho- 
dista püspök, dr. Morehead az ame
rikai lutheránus nemzeti tanács kép
viselője, több svéd püspök, lelkész és 
theológiai tanár, továbbá a lengyel- 
országi, poseni és galíciai evangélikus 
egyházak képviselői. A konferencia 
főleg két kérdéssel foglalkozott, ame
lyek — helyzetük hasonlósága követ
keztében — bennünket is érdekelnek. 
Először az anyanyelv használatának 
kérdése, másodszor a porosz anya- 
egyháztól elszakított poseni evangé
likus egyháznak viszonya volt anya
egyházához. A nyelvkérdésben a 
konferencia így határozott:

>1. Az egyházat elvileg a nemzeti 
ellentétek fölé állítja azon feladata, 
hogy az evangéliom által a lelkeket 
Istenhez vezérelje. — 2. Minden nem
zetnek joga van megkövetelni, hogy 
tagjainak az evangéliom saját nyel
vükön hirdettessék még abban az 
esetben is, ha nyelvük nem állam
nyelv. Az egyház lehetőség szerint 
számolni köteles ezen igénnyel. A lelki
pásztori működésben az egyház szol
gái a gyülekezet minden tagjával le
hetőleg annak anyanyelvén érintkez
zenek. A nyilvános istentiszteleten és 
az oktatásban azt a nyelvet kell hasz
nálni, amelyik a gyülekezet többségé
nek anyanyelve. De gondoskodni kell 
a kisebbségek anyanyelvén tartandó 
istentiszteletről és oktatásról is. —
3. Kívánatos, hogy az egyháznak és 
az evangéliomnak szolgái ismerjék,

illetve iparkodjanak megtanulni annak 
az országnak hivatalos nyelvét, ame
lyiknek területén gyülekezetük van. —
4. Azokban az esetekben, mikor va
lamely terület egyik államtól egy má
sikhoz, más hivatalos nyelvtihöz ke
rül, a hivatalban levő egyházi szol
gákat illetőleg ezen alapelvtől el le
het tekinteni, feltéve hogy az egyház 
más módon gondoskodik a kisebb
ségek lelkipásztori kiszolgálásáról.«

Ezeket a pontokat a lengyelországi 
különböző evang. egyházak képviselői 
is elfogadták.

A poseni egyháznak a porosz 
anyaegyházho* való viszonyát illető
leg Lengyelország képviselői nem 
szavaztak; a konferencia e határoza
tot hozta :

>A poseni evang. uniált egyházat 
illetőleg beállott helyzetre való tekin
tettel a konferencia odanyilatkozik, 
hogy magától értetődőnek tartja, hogy
1. a németországi egyházzal való 
teljes szellemi összeköttetés joga kor
látlanul érvényben marad, a lehető 
legmesszebbmenő mértékben a lelké
szek utánpótlását (rekrutálását) illető
leg is. — 2. Hogy azok a pénzügyi 
jogok, melyek a lelkészeket és gyüle
kezeteket az anyaegyház, pénztárainál 
és hasonló intézményesít! megilletik, 
fennmaradnak mindafl^tf, amíg a 
dolgokat újból lehet VeMezni a jog 
és méltányosság kö^rfelményeinek 
snegfelelőleg. A konferencia kénytelen 
abbeli véleményét kijelenteni, hogy a 
poseni uniált egyháznak a porosz 
uniált országos egyháztól való tör
vény-jogi közigazgatási függése jelen
leg nem tartható fenn stb.. . .  Ebben 
az összefüggésben a konferencia hang
súlyozza a világhelyzet által érez
hetőbbé vált szükségét annak, hogy 
a keresztyénség valamennyi evangé
likus egyházközössége létesítsen egy 
közös munkaszervet a vallási kisebb
ségek védelmére; egy szervet, amely

egyáltalán hathatós kifejezése a lelki 
közösségnek a Krisztus keresztje alatt 
és segítség arra, hogy egyesült erő
vel szolgáljunk közös Urunknak és 
Mesterünknek.« N. K.

Luther Márton külsőjéről.
Irta: Dr. Czipott Zoltán.

Az emberi nem haladásának, szel
lemi fejlődésének egyik leghatalma
sabb rugója a reformáció nagy mun
kája volt. A vakhitnek hosszú száza
dai után neki köszönheti az ember, hogy 
szelleme — bilincseitől megszabadulva 
— büszke szárnycsapásokkal tör mind 
feljebb és feljebb a tudás verőfényes 
magasságiba. A szellemi szabadság 
kivívása volt alapfeltétele a polgári 
szabadság diadalának és az emberi 
jogok elismerésének. Ama világot 
átalakító korszaknak és az abban 
élő vezéralakoknak, akik a nagy műnek 
alapvető munkásai voltak és akik 
azt a megújhodó kort szellemi fel- 
sőbbségükkel betöltötték, a többi 
fölött messze kimagasló szellemóriása 
volt Luther.

A közelmúlt napokban az egész 
protestáns világ ünnepelte a wormsi 
birodalmi gyűlés 400 éves Jubileumát, 
amely ünnepségek alkalmából ismé
telten láthatta az egész művelt világ 
Luthert az ő igaz lényében, az ő 
teljes lelki nagyságában.

Talán nem végzek minden érde
kesség nélküli munkát, ha ezúttal 
Luther külsejével foglalkozom s a 
»Harangszó« szíves olvasóival, rövi
den összefoglalva, közlöm az eddigi 
megállapításokat, amelyek Luther faji 
származására és külső fizikumára 
vonatkoznak.

A geneologusok és anthropologu- 
sok ez irányban végzett kutatásaiból 
eddig még határozott vélemény nem
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szűrődött le. Sokan a szláv faj typusát 
látják benne, különösen ha .egy köz
kézen forgó arcképéről következtetnek, 
amely Luthert alacsony termettel, 
széles arccal, vaskos orral, fekete 
hajzattal és szemekkel állítja elénk. 
Ez a képe azonban, amint ezt 
alábbiakban látni fogjuk, nagyon elui 
a valóságtól. Egy másik nagy tábor 
— természetes — telivér germánnak 
tartja a Reformátort. Újabban a ko
rán elhunyt, kiváló anthropo-soziolo- 
gus L. Woltmann búvárkodása alapján 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
Luther egész lényében germán, de 
rajta a szláv faji jelleg is felismer- 
helő. A következőkben ezen német 
tudós tanulmányáról számolok el.

A testi typus megértéséhez, meg
határozásához mulhatlanul szükséges 
a származási viszonyok, az ősök ki
nyomozása, az elődök külsejének 
ismerete. Szerencse, hogy Luther 
szüleinek arcképeivel rendelkezünk, 
amelyeket L. Cranach festett és Wart
burgban a Luther szobában láthatók. 
Ezen a képen az atya János haja 
fehér, göndör, szemei kékszíuüek, 
arccsontjai kissé előreállók, homloka 
inkább egyenes, széles, sajátos, ne
hezen leírható arckifejezése van, 
amely talán az önmagával megelé
gedett, erős akaratú embert jellemzi. 
Az anya haját fejkendő takarja el. 
Homloka kissé hátradőlt, keskeny; 
a koponya és az arc felismerhetően 
hosszudad, keskeny. Az erősen elő- 
reugró álcsucs férfias vonást kölcsö
nöz neki, külömben az arcvonások

szelíd komolyságot árulnak el. Sze
mei világos barnák, de azzal a szürke 
árnyalattal, amely Luthernél is felis
merhető

A mi Luther külsejét illeti, az 
idevonatkozólag ránkmaradt életrajzi 
adatok nagyon hiányosak. A schweizi 
Keszler 1552. évben azt írja, hogy 
Luther szülei alacsony termetüek 
voltak, Márton fiúk azonban magas
ság és testi tápláltság tekintetében 
felülmúlta őket és Spalatin csodálattal 
közli, hogy Luther testtartásában és 
arcvonásaiban mennyire hasonlit any
jához. Woltmann Luthernek sok szí
nes arcképét tanulmányozta, amelyek 
nagyobbrésze a külföldi galériákban, 
Francia- és Olaszországban vannak 
elszórva, de Németországban is lát
hatók belőlük, így Wartburgban, 
Weimarban, Gothában, Hannowerben. 
Mailandban a Poldi-Pezzoli múzeum
ban a feleségével együtt elhelyezett 
arcképén haja göndör, feltűnően szőke, 
ehhez hasonló képe csak egy van: 
a weimári nagy templomban levő s 
a szerzetest ábrázoló képe. Az utóbbi 
helyen van még egy képe. A György 
lovagé, amelyen a haj és szakái sö
tétbarna, a fürtök pedig sárgás színűek. 
Honnét származnak ezen arcképek s 
természet után festették-e őket, ez 
ma nehezen állapítható meg. Annyi 
azonban bizonyosnak látszik, hogy a 
György lovagé nem eredeti és azt a 
benyomást kelti, hogy a művész va
lami rajz után festette, gondolom 
formán vetve oda a színeket. Az 
utóbb jelzett két kép bizonyára éles

T Á R C A .
f\ Som ló mellől.

Akáclombos, fehér falu,
Kicsike ház, rácsos kapu,
Édes otthon, puha fészek . . .
Nem feledlek, amíg élek,
Tégedet sem — öreg Som ló!

Patak partján álmot szőttem,
Napos réten kergetőztem,
Nefelejcset szedegettem,
Aztán messze-messze mentem, 
Messze tőled — öreg Somló 1

Édesanyám házatája 
A jöttömet egyre várta . . .
S ím, a kapu most megzörren: 
Itthon vagyok . . .  Hazajöttem . . .  I 
Megismersz-e — öreg Somló?

Beh jól esik téged látnom: 
Roskadozó, régi várrom!
Virágosak mind a rétek,
Szellő szárnyán száll az ének . . .  
Hallgasd, hallgasd — öreg Somló!

Horváth Imre.

M e g f i g y e l é s e k .
A >Harangszó«-ban is, más újsá

gokban is minduntalan olvasok a hit
buzgalom csökkenéséről, a templomok 
üresedéséről és a hit megújításának 
a szükségességéről szóló cikkeket és 
módokat. Napisajtónkban vezető he
lyeken foglalkoznak a keresztény po
litika fontosságával. Közben azonban 
vígan folyik V^ább a háború, a min
denki háborúja mindenki ellen az 
aranyborjúért. Mindenki sokalja, amit 
kifizet, mindenkinek kevés, amit kap. 
Nagy hangon hirdették az egyházak 
kibékülését, mégis régen volt olyan 
feszült a viszony az egyházak között, 
mint ma. Széthúzás mindenfelé. Mintha 
csak ellenségeink súgnák, mit csinál
junk. Erős a gyanúm, hogy a debre
ceni templomgyalázást is oláhok kö
vették el.

Megfigyeléseket közlök, amelyek
ből kiki levonhatja a tanulságot.

ellentétben áll egymással, de Luther
nek a későbbi időkből származó képei 
közül egy sem mutatja a sötét szinü 
hajzatot, hanem legtöbbjén a sötét
szőke haj látható.

Ezek alapján Luthert középtermetű 
egyénnek kell tartanunk, élénk piros 
bőrrel, szemei nem barnák, amint ezt 
róla néhány biografus írja, hanem 
barnásszürkék. Homloka keskeny és 
hátradőlt hatalmas szemöldökivekkel, 
ez L. Cranach profilrajzán van jól 
kifejezve, amelyen ugyancsak az elő- 
reugró álcsucs és a koponya hatá
rozottan hosszúkás (dolichocephai) 
alkotása is megállapítható. Az orra 
egyenes vagy mérsékelten hajlott 
hátú volt — mailandi arckép, — 
széles, szláv orról tehát szó sem 
lehet Luthernél.

Hosszudad, keskeny arcát anyjától 
- örökölte, természetes itt nem gondo

lunk a későbbi kövérarcu »Doktorra;« 
hanem csak azok az arcképei jöhet
nek tekintetbe, amelyek az ifjúkori, 
szigorú aszkéta vonásokkal ábrázolják.

Woltmann vizsgálódásainak ered
ményeként megállapítja, hogy Luther 
egész valójában germán volt, mert 
az északi emberfajta — amelyhez a 
germánok is tartoznak — legtöbb 
ismertető jelét elominálólag magán 
hordja (világos bőrszín, szőke hajzat, 
hosszúkás — dolichocephalfej, kes
keny arc, — csak a kék szemek 
hiányoznak), de a szláv nép jellege 
is jelentéktelenül kis mértékben fel
lelhető rajta, ami nála főleg a szemek 
kevert szineződésében jut kifejezésre.

Boldogult édes apám igen buzgó 
hivő ember volt. Ha templomba nem 
mehetett, otthon dicsérte az Urat 
egész családjával hangos énekszóval 
és buzgó imádkozással. A templom
ban azonban hamarosan elálmoso- 
dott, hiába* dörgölte az orrát a jósza- 
guval. Pedig a mi papunknak, Lau- 
csek Jónás esperesnek nem minden
napi, ércesen csengő, azt lehet mon
dani, harsogó beszédje volt. Ugyan
így járt az ipám is, aki ugyancsak 
igen buzgó luteránus ember volt s 
vasárnap kicsit későbben is szokott 
kelni, hogy a templomban el ne ál- 
mosodjék. Mennél jobban figyelt a 
kedves prédikátorra, a szintén kiváló 
szónok, Farkas Mihály esperes sza
vára, annál inkább elaludt. Pedig so
kan nem aludtak el.

Régebben azt gondoltam, azért 
alszik el a hívő, mert nem érdekli 
az írásmagyarázás. Az igazán figyelő 
hypnózisba esik a feszült figyelemtől

v  . V  ,
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T a v a s s z a l .
Irta: P ass László.

Ragyogó szép tavaszi reggelen 
egy nagy, szomorú épület előtt vitt 
el az űtam. A szeretet építette azt 
a nagy, szomorú házat olyanok ott
honául, akik nem láthatják ezt a szép 
világot. A vakok intézete ez. Fiatal, 
vak emberek csapata kint van épen • 
az udvaron. Sétálnak. Beszélgetnek. 
Mind vak egytől-egyig, nem lát sem
mit sem. Pedig milyen szép, milyen 
aranyosan szép ez a tavaszi világ! 
Mily mosolygós, napsugaras kék az 
ég, mily édes, kedves a sok-sok vi
rágborította fa, mint megannyi virág
csokor ! Mily csodás szép ez az egész 
viruló, újjáéledő természet, a viruló 
szép virágok, a fakadó rügyek, a su
sogó lombok, a csicsergő madarak, 
a dongicsáló méhek, a libbenő lep
kék, a zümmögő bogarak gazdag vál
tozatú nagy világa 1 Az embert el
fogja az áhitat. Mintha egy végtelen 
nagy templomba járnánk. Az ég felé 
szálló picike pacsirta csicsergő dala 
a nagy Teremtőnek szól, érezzük. 
Minden, a nagy mindenség minden 
porszeme őt dicsőíti; ő róla beszél 
az »gész teremtett világ. És mindezt 
nem látják, mindezt nem érzik a nagy, 
szomorú épület szomorú lakói: a 
vakok 1 Sétálnak, keringélnek az ud
varon szomorúan. Mily keserves le
het annak, aki úgy vesztette el a 
szeme világát 1 aki valaha látta ezt 
a szép világot, a virágos tavaszt és 
most már nem láthatja, csak a ta

vaszhirdető madarak csicsergését 
hallja, csak a napsugár csókját érzi 1 
Elnéztem a szomorú, sápadtarcu va
kokat, amint sétáltak a ragyogó szép 
tavaszi reggelen az intézet udvarán. 
Arra jött három falusi kis lány is. 
A romlatlan, üde, egészséges fiatal 
élet képviselői. Megállották ők is és 
nézték az élet bús rokkantjait? Az 
egyiknél szép piros gránátvirág volt. 
Benyújtotta a rácson az egyik vaknak. 
Mily boldog, mily sugárzó arccal 
vitte szegény a társainak a kis virá
gos gályát. Azok köréje csoportosul
tak, simogatták, cirógatták a virágot. 
Mosolyogtak, nevettek, örültek a kis 
virágnak, 3  tavasznak, az életnek. 
Arcukon a vakok jellegzetes átszelle
mült boldog mosolya sugárzott. Egé
szen felüdültek, megelevenedtek örö
mükben. Mindezt e szép tavaszi világ 
egyetlen kis virágos ága okozta. Az 
Istennek ennyi is elég, hogy felderítse 
vele még a szomorú vakok sötét éle
tét is. Vajha azok is látnának mély 
dolgokat, csodás tényeket az ébredő 
természetben, »akiknek van szemük 
a látásra I«

R nóta születése.
Ki tilthatja meg az erdei madárnak,
Ha jön a kikelet, hogy ne énekeljen?
Ki tud parancsolni a kis pacsirtának, 
Mosolygó ég alatt hogy szárnyra ne keljen?

Melódiák búgtak benn a lelkem mélyén, 
Sokáig titkoltam, rejtegettem óva . . .
De a rohanó ár széttörte a gátat 
S harmatos hajnalon felcsendült a nóta.

Horváth Imre.

Luther példája.*)
„Itt állok, nem tehetek egyebet.“
— Szólt egykor a nagy reformátor.
Hangja szelíd, ó nem fenyeget,
De tekintete büszke és bátor.
Érzi szivében nagy igazát
— S erőt hirdetnie Istene ád —,
Hogy győz, aki hittel hisz s remél . . .  
. . .  És — lám I — Luther ma is él.
Mi is itt állunk mind, bús magyarok,
S — haj! — mi sem tehetünk egyebet. . .  
Körülöttünk gonosz népség agyarog,
Hogy országunk még szükebbre vegye. 
Pogány fali-kos töri-zúzza kapunk,
S mert az hiszik, elhagyottak vagyunk
— S mert béna, mi védhet e földön, a kar —, 
Elpusztul majd a magyar.
Ám hol van a kéz, a mely a napot 
Letörülni bírja az égről ?
S hol, ki egy nemzet napnál ragyogóbb, 
Tisztább igazához ér föl ?
Ki az, ki megvívja magát az Eget ? . . .
— Szentségtörő az, ki a vég fenyeget! 
Mert fenn bástyánk már nem a határ,
— Nekünk ott Isten a vár.
De e vár be minket csak úgy fogad,
Ha viszont Ót szívünk bezárja.
Ki csak ajkán hordja megszentelt nevét, 
ítéletét tőle ne várja.
Kinek külső jelvény csupán a kereszt, 
Diadal-célhoz olyat Ő nem ereszt,
Csak ki hittel vallja nagy igazát,
— Mint az ágostoni barát.
Luther — íme — él s ma is arra tanít, 
Legyünk erősek a hitben.
Mert van  egy örök Igazság odafenn,
S lesz  egy őrök szép haza itt lenn . . .
És meg ne inogjon, ha győzni akar,
De hirdesse fennen mind, ki magyar,
S fogadását, mint ő, konokul tegye l e : 
„Nem, nem tehetünk egyebet!“

Ifj. Matkovich László.
*) Felolvastatott a Veszprémben április 17-én a 

wormsi birodalmi gyűlés emlékére rendezett vallá
sos estélyen.

Adakozzunk a H aran gszó  te r je s z té s é r e

különösen, ha fölfelé néz. Aki figyel
mét nem rögzíti a szónokra, hanem 
a többi jelenlevőre, esetleg egyéb 
dolgokra: az nem alszik el, de annak 
úgyis hiába beszél a szónok. Elalu- 
szik a figyelő, ahogy a gyerek el- 
aluszik a dajka mesélése közben. 
Elálmosodik, ahogyan elálmosodik az, 
aki az ágyban fekve, hanyatt fekve 
olvas.

Tavaly a gyermekek konfirmáció
ján megfigyeltem a gyülekezetét. Lent 
körben állottak a gyermekek, az es
peres közbül s hol egyiket, hol a 
másikat kérdezte. A templom tele 
volt a hívőkkel, alvót egyet se lát
tam.

Sokszor elnéztem, mily szépen 
megférnek egymással a gyermekek... 
addig, amíg iskolába nem kerülnek. 
Mintha csak a gyermeki lélek érezné 
az atyafiságot- minden gyerekkel. Ezért 
az övék a Mennyeknek országa. Ne
kik a föld is olyan, mint a hívőnek

a Mennyország. A babaruhán mégis 
hamar összevesznek. De hamar meg 
is békülnek.

*

Adventista apostol járt nálunk a 
múltkoriban. Buzgó luteránus család 
szülötte. Hirdeti a világ közeli végét, 
ígéri, hogy aki megtér az igazi hitre 
(t. i. az ádventistaságra), az a vi
lág pusztulásakor fölvétetik a meny- 
nyei Jeruzsálembe. Húst nem eszik, 
növényi zsírral, vajjal főzet, szeszes 
italt nem iszik, a szombatot ünnepli a 
vasárnap helyett, valami különös bib
liai nyugalom és megelégedés látszik 
rajta. . .  fegyvert nem fog, hazát nem 
ismer. Kértem, menjen el Csehszlová
kiába, térítse meg a cseheket, tótokat, 
azután az oláhokat, a jugoszlávokat s 
ha majd mind valamennyit megtérí
tette: fogadom, én leszek az első, 
aki megtér az egyedül üdvözítő ad- 
ventistaságra. De ameddig cseh, szlo
vák, oláh és szerb feni ránk és mun

kánk gyümölcseire a fogát és fegy
verét: addig öngyilkosság az olyan 
tanítás, hogy nincs haza, nem kell 
haza 1

Az oroszok tudták, miért eresztet
ték haza a fogságból ezt az apostolt.

*
Arany János írja: »A magyar 

aristocratia, mint láttuk, a theréziai 
kor hatása előtt igazi aristo-cratia 
volt: azaz a nemzet java, színe, 
lángja, nemcsak érzésben, tettben, 
hanem nyelvben is. A két elsőre so
hasem volt kevesebb panasz mint 
m a; a harmadik iránt ami volt, el
múlt és ujjongva hirdetjük a főnemes
ség nyelvbeli megmagyarosodását. 
Igaz-e ez oly mértékben, mint ők 
maguk hiszik, és mint mi bókoló 
üdvözléssel elfogadjuk ? kiállanák-e 
a hasonlítást azokkal a múlt száza
dokról, kiknek neveit odafönn elso
roltuk? Bírják e a nyelvet minden 
csinjával-binjával, amint az magyar
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O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Szentlélek.
Május 9. János 15.26. Mennyire vágya

kozik mindenki vigasztaló után, hiszen min
denkinek megvan a maga szomorúsága 1 
Mennyi mindenféle vigasztaló után futko
sunk ! Munkával, mámorral, itallal, bebe- 
széléssel akarunk vigasztalódni, pedig 
Urunk küldött nekünk vigasztalót, aki nem 
kábítással felejtet, hanem az igazsággal 
vígasztal. Hol szoktam én vigasztalást ke
resni ?

Május 10. János 16.7—n. Milyen jó 
lenne, ha valaki állandóan figyelmeztetve 
hibáinkra! A Szentleiket ezért is küldte 
Urunk. Megfedd bennünket bűn tekinteté
ben, visszavezetve minden bűnünket a hi
tetlenség ősforrására. Hallgatok-e reá, mi
kor lerántja a takarót bűneimről ?

Május 11. János 14.26. A Sátán kísér
tései ellen Isten igéje a fegyverünk. Ezért 
akarja fölkapkodni a Sátán a lelkünkszántó- 
földjéről az Isten igéjének magvát. De sok 
kísértésben bukunk el azért, mert nem jut 
eszünkbe, .ami megmondatott nékünk. A 
Szentlélek a mi hűséges emlékeztetőnk. 
Hallgatok-e rá, vagy erősebb szavánál a 
Sátán csábítása?

Május 12. János 1 6 .12—13. Aki egyszer 
belepillantott már az Isten leikébe, bele
kóstolt az ő  megismerésébe, az tudja, hogy 
mily nagy boldogság az. A Szentlélek azt 
adja meg nekünk, amikor lépésről-lépésre 
vezet igazságról igazságra, aszerint amint 
elhordozhatjuk. Vezess engem Szentlélek 
Úr Isten!

Május 13. Apostolok cselekedetei 13. 
1—5. Pált és Barnabást a Szentlélek küldi 
és engedi Isten országának munkájába. Ez 
a munka gyönyörűséges és mégis hányszor 
ülünk tétlenül, mert nem hallgatunk a Lé

észjárás szerint meg van teremtve? 
Vajha igennel felelhetnénk! De a ta
pasztalás nem mutat ilyen örvende
test. Példájuk után egy idegenszerű 
magyar nyelv képződik, mely nem 
egyéb, mint a német, angol stb. ki
fejezések szolgai fordítása. S ha még 
csak magok beszélnék, szenvedhető 
volna, szenvedhetóbb, mint míg ide
gen nyelven beszéltek. De a majmo- 
lók hada utánok indul: azt tartja 
szépnek, helyesnek, amit X báró vagy 
Y gróf járatlanságból mond: s így 
terjed a rossz, fölülről lefelé, a ma
gyarul beszélők minden osztályára, 
le a cselédségig. Hallgassa valaki a 
pesti cselédséget. E baj pedig soha 
meg nem szün, míg a divatos sok- 
nyelvüség majdnem a bölcsőnél veszi 
kezdetét. Hogy legyen főuraink s az 
ő nevelési módjukat utánzók gyerme
keinek egy határozott anyanyelve ? 
Ez teljes képtelenség. S valameddig 
ez így tart: ne várjuk, hogy az aris- 
tocratia nyelve egyszersmind a lég

lek indítására. A Szentlelket szomorítom 
meg, ha nem teszek bizonyságot ott és 
akkor, ahová és amikor küld.

Május 14. Róma 8 .íe —r . Milyen kín 
az, mikor az ember nem tudja kifejezni 
azt, amit mondani akar s milyen öröm fog 
el, amikor valaki megtalálja a kifejezést 
gondolatunkra, érzésünkre. Szoktam-e gon
dolni imádság közben a Lélek imádkozó 
segítségére ?

Május 15. Apostolok cselekedetei 19. 
1—2. Mindenkiben van lélek, de vagy go- 

- nősz lélek, vagy a Szentlélek uralkodik 
benne. Vettem-e én Szentlelket? Pénzért 
nem lehet, mint Simon mágus, csak kérni 
az Istentől. Szívesen ad. Ha már vettem, 
vigyázzak, hogy el ne űzzem, meg ne szo- 
moritsam.

HETI K RÓ NIK A.
A po litika  esem ényei. A pártoskodás, 

a pártoknak és az egyes embereknek 
egyéni érdeke szerinti csoportosulása to
vább tart. Úgylátszik, hegy hiába való így 
Hegedűsnek minden erőfeszí ése, optimiz
musa Pedig de jól esett hallanunk leg
utóbb is Magyarország valóban dolgozó 
pénzügyminiszterének ajkáról: Az én hitem 
Magyarország feltámadásában abszolút.

Az oly sokszor szóvá tett zalaegerszegi 
internálási tábor viszonyait a helyszínén 
megvizsgálta a miniszterelnök és a belügy
miniszter.

Még a május hó folyamán megkapjuk 
az új pénzt A becserélésnél senki sem fog 
károsodni. Az új pénz fedezett pénz.

„Tartsa meg mindenki a papírjait és ne 
nézze a börze árfolyamait. Ennél világo
sabban igazán nem lehet beszélni és ha 
az intelem ellenére asszonyok, leányok 
férjük, anyjuk tudta nélkül mégis a börzén 
próbálnak szerencsét, azokon valóban nem 
lehet segíteni.*

díszesebb magyar beszéd lesz, mint 
az angolnál, franciánál, s mint nálunk 
is volt a Tnerézia előtti időkben.«

így kesergett Arany 1863—64-ben. 
Az idézet Ráday Gedeon írói arcké
pének utolsó szakasza. Azóta egyre- 
másra 60 esztendő telt el. S ha Arany 
ma olvasná a napilapjaink hirdetési 
rovatait s ott látná, hogyan keresnek 
2 éves gyerekek mellé német bonne- 
okat: lehetetlen, hogy e között az 
azóta mindig jobban elharapódzó di
vat s mostani züllött állapotaink kö
zött valami okozati összefüggést ne 
találna. Avagy talán nincs összefüg
gés sok főurunk és a középosztály 
sok fiának kozmopolitasága (hazafi- 
atlan világpolgársága) s a között, 
hogy idegen emberek nevelték, idegen 
országokat járt s azoknak a mi vi
szonyainkra nem illő intézményeit 
akarja itt is kipróbálni? De itt m á r 
könnyen politikai térre tévednénk. 
Érdemes azonban gondolkozni rajta.

Dr.

A m agyar k ikü ldö ttet nem engedték  
beszéln i a franciák  a w orm s!! ünnepen.
A napokban érkezett haza Wormsból Kuthy 
Dezső evangélikus lelkész, aki a wormsi 
birodalmi gyűlés emlékére rendezett ünnep
ségen a magyar evangélikusokat képviselte.

Vormsot most a franciák tartják meg
szállva. A franciák a gyűlésre szigorú 
rendszabályokat léptettek életbe. A várost 
nem volt szabad fellobogózni. A szónoko
kat egy hónappal előre be kellett jelenteni 

' és mivel ez technikai akadályok miatt nem 
történt meg, nem engedték meg, hogy a 
nyilvánosság előtt beszéljen. így csak szü- 
kcbbkörü összejöveten adta át a német 
evangélikusoknak magyar testvéreik üd
vözletét.

— Mivel a francia megszállás miatt a 
wormsi ünnepély nem lehetett olyan, ami
lennek tervezték, május 4. és 5-én Eise- 
nachban még egy emlékünnepet rendeztek, 
ahol a wartburgi emlékünneppel kapcso
latban mégegyszer megünnepelték a wormsi 
eseményt. Erre az ünnepélyre ment ki Raf- 
fay Sándor püspök.

A honvédelm i m inszter előadása a 
rokkant-kérdésrő l. Beütska Sándor hon
védelmi miniszter rendkívül tartalmas fel
olvasást tartott a rokkant-kérdésről. Ismer
tette a rokkant-gondozás fejlődését a há
ború kitörésétől napjainkig. Beszélt a nem
zeti hadsereg rokkantügyéről is. Felhívta 
a háború alatt vagyonra szert tett rétege
geket, hogy erejükhöz képest áldozzanak 
a rokkant-gondozás javára. De felhívta a 
rokkantakat is, hogy aki csak mozogni tud, 
dolgozzék és ezzel is könnyítsen Csonka- 
Magyarország terhein A nagyszámú kö
zönség zajos tapssal fogadta az előadást.

A belügym iniszter a rendrő l és a jog  
ara im áró l. Ráday Gedeon gróf belügy
miniszter hivatalba lépése alkalmából va
lamennyi törvényhatósághoz leíratott inté
zett, amelyben belügyminiszterré történt 
kinevezését közli, majd ezeket mondja:

— Ez a nagy kitüntetés nehéz feladat 
elé állított. Kötelességem, hogy a belső 
rendet minden nyílt támadással^ vagy akna
munkával és összhangbontó törekvéssel 
szemben biztositsam. Kétségtelen, hogy az 
utóbbi időben örvendetes haladást tettünk 
a korszolidáció felé. De még nem vagyunk 
célnál. Kemény dolog áll még előttünk, 
amely fokozott erőkifejtést, erélyt és éber
séget kíván.

- C sonka-M agyarország hadereje . A 
törvénytervezet, amely a trianoni béke 
korlátozó rendelkezéseihez alkalmazkodik, 
a nemzeti hadsereg szervezetét a követke
zőképen vázolja:

Csonka-Magyarország hadereje áll hét 
vegyes dandárból, minden dandár két há- 
romzászlóaljas ezredből és egy önálló 
zászlóaljból, egy lovasszázadból, egy három- 
üteges tűzérosztályból és a szükséges se
gédszervekből. Ezenfelül négy huszátezred, 
egy önálló tűzérosztály, három műszaki 
zászlóalj és egy gépkocsis-, ágyús- és gép
puskás osztály.

A trianoni békeszerződés a tisztek lét
számát 1750, az altisztekét 2334 főben álla
pítja meg. A honvédelmi miniszter a lét
számfeletti tiszteket és altiszteket csekély 
részben adminisztratív szolgálatban és az 
államrendészeti szerveknél, főleg azonban 
a vámőrségnél fogja alkalmazni.

Tirol a  N ém etországhoz való csa t
lakozás m ellett döntött. Tirolnak osztrák 
kézen meghagyott része népszavazást ren
dezett és úgyszólván egyhangúan a Német
országhoz való csatlakozás mellett döntött.
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Az úgynevezett béke megkötése óta ez a 
harmadik népszavazás, amely a két első
höz hasonlóan az ánlánt szívevágya elle
nére sül el. Míg azonban a karintiai és 
felsősziléziai népszavazásokat az ántánt 
rendelte el, addig a tiroli népszavazást 
nemcsak az ántánt ellenezte, hanem az osz
trák központi kormány is

A  tiroli szavazás szimpatikus jelen
ség. Csak az a baja, hogy egyelőre gya
korlati érték nélkül való, mert a Német
országhoz való csatlakozás meg nem való
sítható.

EGYHÁZI ÉLET.
m i i i i i i i m i i H m i i N i M i i i n m i i H N i m i i i i m i i n i i i m i m i H i H i n i H

Luthertársasági közgyűlés. Bizonyára 
sokan örömmel veszik tudomásul a hirt, 
hogy a Luther-Társaság hosszú szünet után 
rendes évi közgyűlését június 16-án báró 
Radványszky világi és Kapi Béla püspök 
egyházi elnöklete alatt Sopronban tartja. 

Egyetemes elnöki értekezlet Buda-

Ítesten. Báró Solymossy Lajos egyetemes 
elügyeló elnöklete alatt több fontos kér

désben elnöki értekezlet volt Budapesten. 
A megbeszélés fontosabb tárgyait képez
ték : a prot. tábori püspök, a theol. fakultás 
megoldásának kérdése, nemkülönben ki
mondották a zsinati előmunkálatok meg
kezdésének a szükségességét.

Harangavatós. Bayer Teofil esperes 
vasárnap avatta fel lélekemelő ünnepség 
keretében a velegiek új harangját.

A veszprémi ev. egyházközség ápr. 
6-án Takács Elek esperes és dr. Lányi 
Sándor egyházközségi felügyelő, mint eh- 
megyei felügyelőhelyettes elnöklete mellett 
lefolyt közgyűlésében a lelkészt állásra 
közfelkiáltással Hering János h. lelkészt 
jelölte.

Bodelschwíngh Vilmos, a biekfeldi 
intézetek alapítójának fia március 17-én 
meghalt. 23 évig állott a „Sarepta“ diako
nisszaház élén, amelynek 1500 diakonissza 
tagja van. -#>

A bécsi evangélikus theologiai fa
kultás június hónapban ünnepli 100 éves 
fennállását.

Új egyházközségi felügyelő. A sár- 
szentmiklósi egyházközség március 28-án 
Béldi Béla községi jegyzőt egyhangúlag 
felügyelőjévé választotta.

Nagygeresd. Harangalapra adakoztak 
újabban a következők: Sáry József és fe
lesége 2v00, Sáry Sámuel, Lajos és József 
elhalt Eszter testvérük 400 K-t tartalmazó 
takarékkönyvét; özv. Tóth Lajosné 300, 
Behkő János és felesége 1600 K-t, utóbbiak 
orgona-alapra 400 K-t.

Főiskolai ünnepély. Az Ev. Egyetemi 
és Főiskolai Hallgatók Szövetségének Keszt
helyi Alosztálya ápr. 18-án lélekemelő ün
nepélyt rendezett a wormsi bírod, gyűlés 
400 éves jubileuma alkalmából s öntudatos 
protestáns lélekkel vallást tett, hogy ren
dületlen hűséggel ragaszkodik evang. egy
házunk 400 éves dicső múltjához és ható 
tényezőként kíván belekapcsolódni a nagy 
feladatokra hivatott kicsiny keszthelyi misz- 
sziói gyülekezet építő munkájába. Az ügye
sen összeállított műsor a következő volt: 
1. Erős vár a mi Istenünk. Énekelték az 
Alosztály tagjai. 2. Megnyitó beszéd. Tar
totta : Sass Gábor gazd. akad. tanár. 3. 
Luther magánbeszéde a wormsi birodalmi 
gyűlésbe lépése előtt. Irta Kálmán Gyula, 
szavalta Szeibold L. 111. é. g. a h. 4. Egy

házi dal: Kövesd a Jézust, Irgalmazz Iste
nem, énekelte Kappferer Józsefné úrnő, 
harmoniumon kísérte Szeles Jánosné úrnő. 
5 Felolvasás. Tartotta: Pazar Géza III. é. 
g a. h. 6. Hymnusz. Énekelték az Alosz
tály tagjai.

A  wormsi hitvallás 400  éves emlék
ünnepét megünnepelte a nemeskéri egy
házközség is április 17-én, amidőn délelőtt 
az istentiszteleten az alkalmi beszédet és 
imát a helybeli lelkész mondotta. A z  isten- 
tisztelet után Luther-Szövetségi ünnepély 
volt, melyen a gyermekkar éneke után Kiss 
Jenő soproni theol. tanár tartott a reformá
ciói időket, különösen a wormsi gyűlést 
élénk színekkel megrajzoló s a protestáns 
hitbuzgóságot felkeltő és megerősítő hosszú, 
tartalmas előadást. Majd Smideliusz Karola, 
Simon Lina és Joós István VI. o. főgimn. 
tanuló alkalmi szavalatai következtek; végül 
az „Erős vár" utolsó verse, mint közének 
fejezte be az ünnepélyt. Az offertórium 
175 koronát jövedelmezett a haranalapra. 
F. hó 18-án pedig úgy Nemeskéren, mint 
Alszoporon iskolai ünnepély volt gazdag 
tárgysorral. Az ünnepélyeken a gyermekek 
és a szép számú közönség előtt a tanítók 
mondottak hatásos alkalmi beszédet.

A wormsi birodalmi gyűlés em léké
nek m egünneplése Veszprémben. Apr. 
17-én délelőtt ünnepi istentisztelet, délután 
5 órakor vallásos est a templomban. A 
vallásos est műsora volt: 1. .Hiszek egy 
Istenben . . .* (bevezető ének Gömöry K. 
tanító által szerzett dallamra). 2. .jövel 
Szentlélek Úristen“ első verse. 3. Ünnepi 
beszédet mondott Tihanyi-Kiss Sándor re
formátus lelkész. 4 . .Luther Wormsban“, 
irta Szalay Mihály, szavalta Gömöry K. 
tanító. 5. Gyermekkar éneke, Gálos Gy. 
tanító vezetésével. 6. „Luther példája- , írta 
és szavalta ifj. Matkovich László egyház
tanácsos. 7 Evang. és reform, tagokból 
álló vegyeskar éneke: .Erős vár a mi Is
tenünk“, Gálos Gy. tanító vezetésével. 8. A  

wormsi birodalmi gyűlésnek és Luther 
személyének méltatása, szabad előadás, 
elmondotta a helybeli lelkész. 9. Alkalmi 
költemény, szavalta Klavanya R. 10. Ima és 
áldás az óltár előtt. 11. Himnusz. Az offer
tórium eredménye 401 kor., amit az egy
házközség az orgonaalaphoz csatolt.

18-án, hétfőn délelőtt 10 órakor az Ifjú
sági Luther-Szövetség és az elemi iskola 
tanulói rendeztek emlékünnepet a templom
ban az összes evangélikus ifjúság jelenlé
tében Péterffy Károly kereskedelmi iskolai 
tanító felolvasást tartott a wormsi birodalmi 
gyűlésről, Gömöry Micka elemi iskolai, 
Gósy Eta polgári iskolai, Gyenes Sári ke
reskedelmi iskolai, Milhoffer László elemi 
iskolai tanulók és Klavanya R szavaltak, 
az elemi-iskolás gyermekek vegyeskara a 
„Szegény fejem, hova hajtsalak* kezdetű 
koráit énekelte. Az ünnepély a .Hiszek 
egy Istenben* eléneklésével kezdődött s a 
lelkész záró szavai és imája után a „Him
nusz* eléneklésével végződött. Természe
tesen, az „Erős vár a mi Istenünk* is sze
repelt a műsorban.

Rábaszentandrás. E kis buzgó gyüle
kezet erkölcsi és anyagi tekintetben ritka 
szép sikerrel ünnepelte meg a wormsi bi
rodalmi gyű'és 400 éves jubileumát. Dél
előtt ünnepi istentisztelettel, délután pedig 
Luther-Szövetségi ünnepéllyel áldozott a 
nagy esemény emlékének a következő mű
sorral: 1. Közének: 357 . í—s. vers. 2. 01- 
tári ima, mondta: Pass László szombat- 
helyi segédlelkész. 3. „Felvirradt újra ün

nepünk* . . . ,  két hangra énekelték az isk. 
gyermekek kara. 4. Ünnepi beszéd: „A mi 
vallásunk a Krisztus vallása“, Pass László 
segédlelkész, Luther-Szövetségi kiküldött.
5. „Lesz még egyszer ünnep ezen a vilá
gon ! . .  . * szavalta: ifj. Balazs Gy. József.
6. .Luther*, szavalta: Bodács Zsigmond.
7. „Mint kószál*, énekelte 2 hangra az is
kolás gyermekek kara. 8. .Beh régen vé- 
rezel! . .  . “ szavalta: Kiss Imre tanító. 9. 
„Beh régen vérezel szegény magyar!. .  .* 
énekelte az iskolás gyermekek kara. 10. 
„Hitvallás*, szavalta. Bodács Szidónia. 
11. „Egy régi dalnak áriáit h a l l o m . . . “ 
szavalta: Glatz Lajos tanító. 12. „Erős vár 
a mi Istenünk . . .  * énekelte az iskolás 
gyermekek kara. 13. Oltári ima: Pass L , 
segédlelkész. 14 Hymnusz. Az ünnepi of
fertórium 1600 korona volt; külön befolyt 
harangalapra adományként 650 korona. 
Az ünnepély ritka szép sikere a gyülekezet 
buzgó, déréi# tanítójának, Glatz Lajos
nak az érdeme.

A szekszárdi m issziói gyülekezet áp
rilis 17-én és 18-án, hogy a világtörténelmi 
jelentőségű wormsi napok évfordulója ne- 
csak az emlékezésben hagyjon nyomot, ha
nem mélyen beleszántson az evang. szívekbe 
és lelkiismeretekbe is : „világnézeti* elő
adásokkal kapcsolatos vallásos estéket 
rendezett. Az ünnepélyekre meghívta a 
szomszéd gyülekezeteket is. Úgy vélte, hogy 
az együvétartozásnak azt az érzését, amely 
sajnos, még az egymással szomszédos

fyülekezetekben sincs meg, a gyülekezeti 
let ilyen kiemelkedő mozzanataiban való 

kölcaönös, atyafiságos részvéttel lehetne 
felkelteni, ébrentartani és mélyíteni; így és 
itt (nem a gyűléseken) nyílhatnának meg 
a szemek és szívek egymás szükségei, 
bajai, tervei, csalódásai, eredményei szá
mára; erőteljes, egészaéges egyházi köz
szellem így alakulhatna ki. Igaz, a meghí
vás visszhangra csak a kölesdi gyülekezet
nél talált, de kezdetnek mégis biztató és 
jóleső volt hallani és látni azt, hogy a helyi 
gyülekezet legtöbb tagjával, több szórvány
beli hívünkkel, számos más vailású város
belivel együtt ott ült a zsúfolásig megtelt 
imateremben a kölesdi gyülekezet számos 
tagja is, mintha a régi artikuláris templo
mok zaklatott nyájának fáradhatlan, törhe
tetlen hűsége elevenedett volna meg ben
nük : voltak, akik gyalog jöttek el (24 km.)

Április 17-én délután 6 órakor az ün
nepség közénekkel, szentige felolvasásával 
s a gyülekezet lelkészének imájával kezdő
dött. A megilletődöttségtől meg-megremegő 
hangon a gyülekezet felügyelője Kurz Vil
mos köszöntötte az egybeseregletteket. Az 
estély gerince Fábián Imre kölesdi lelkész
nek, mint a Luther-Szövetség lelkes mun
kásának három szakaszból álló szabad 
előadása volt. Címe, tartalma: „Az ember“. 
Az első estén az elő két részt hallgatta 
meg a gyülekezet, amelyekben Isten igé
jének leikével arról szólt, hogy mi volt az 
ember a Teremtő terve, akarata szerint, s 
mi lett a saját gyarló akaratából, bűnéből. 
Közben Gaskó Vica zongorázott, Joób Imre 
Sántha Károlynak három kedves versét ol
vasta fel, a gyülekezeti vegyeskar Kapi 
Gyulának: „Oh hogy adhassak* c. vallásos 
énekét énekelte, Künsztler Károly dr. he
gedűn, Künszler Kálmán dr. cellón, Kaliihné 
Künsztler Irén zongorán, Németh Gyula 
harmóniumon Schumannak hangulatos 
„Abendlied“ és „Träumerei“ c. darabját 
adták elő. Az estét fohász, áldás és a ve
gyeskar éneke: „Erős vár a mi Istenünk“ 
zárta be.
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Április 18-án délután 4 órakor a Diák- 
szövetség tartott ünnepi Összejövetelt. Az 
énekben, imádságban, Fábián I. elmélke
désében, a vezető lelkész beszédében egy
ként Luthernek hatalmas vallástétele, a 
Szövetség ez évi jelmondata szólt az ifjú 
szívekhez : Lelkiismeretem kötve van Isten 
igéjében. Ennek a jegyében írták be a Szö
vetség tagjai nevüket a Szövetség anya
könyvébe emlékül, de egyúttal ünnepélyes 
fogadalom- és kötelezésképen is.

Április 18-án esti 6 órakor, a wormsi 
nagy jelenet órájában újból felzendüit a 
gyülekezet ajkán az .Erős vár . . ." Az al
kalmi szentigét s imádságot ezúttal Büki 
Jenő mekényesi lelkész, a Luther-Szövetség 
.másik munkása olvasta illetve mondotta. 
Zsámboki Lajos főgimn. tanár a wormsi 
napról és hőséről írt emlékezését olvasta 
fel. Költői szépségű, közvetlen szavai meg- 
rezdítették az evang. szívekben azt a húrt, 
amely e napon bizonnyal széles e világon 
hymnuszt zengett a kegyelmes Isten nagy 
ajándékáért, Lutherért. A vegyeskar lendü
letes, magyaros reformációi éneke (Kapi 
Gy.: Mint kőszál . . .), Szentkirályi Zoltán 
erőteljes szavalata (Porkoláb: Luther) csak 
mélyítette az ünnepi érzést, hálát. Fábián 
Imre előadásának befejező harmadik sza
kaszával az eltévedt, kereső ember meg
váltójára, az igaz emberre mutatott reá 
(Ecce homo!) Kopetzky Béláné £$ Gaskó 
Vica Beethoven ötödik szimfóniáját szólal
tatták meg zongorán. Büki Jenő a Luther- 
Szövetség célját, terveit, eszményeit, hivó, 
kötelező szavait ismertette lelkesen. Á helyi 
lelkész megilletődött köszönő szava, az Úri 
imádság, az ároni áldás s „Erőnk magába 
mit sem é r . . . "  gyülekezeti ének áhítata, 
alázata, bizodalma búcsúztatta a szíveket 
ettől az ünneptől s hívta új találkozóra. 
Az egybesereglettek közel 1400 korona of- 
fertóriummal hálálták meg azt, amit ezen 
esték nyújtottak nekik.

A nagybábonyi evang. gyülekezet a 
wormsi birodalmi gyűlés 400-ik évfordu
lóját következőleg ünnepelte meg:

Ápr. 17-én délelőtt a lelkész az isteni
tisztelet keretében méltatta a wormsi bi
rodalmi gyűlés jelentőségét. Délután az 
iskolás gyermekekkel katekizációval egybe
kötöd gyermekistentisztelet tartott.

Ápr. 18-án este az iskolateremben val
lásos emlékünnepély volt a következő mű
sorról : Közének „Jövel szent lélek Úr 
Isten 4 Ima. Luther, Költemény. Szavalta: 
Bucsky Manci. Gyermekek éneke: Semmit 
ne bánkódjál. Szavaltak: Benyes Etel és 
Gaál józsef. Okt. 31-én Szavalta: Bicsány 
Katalin Legyen.világosság. Szavalta: Szalaj 
Sanyi. Közének: Térj magadhoz drága 
Sión. Beszéd. Luther-Szövetség ismertetése, 
buzdítása, „Harangszó" pártolására tartotta 
a lelkész.. Estéli ima. Mondotta: Bándy 
Katóka. Úri ima és áldás. Himnusz. Az 
estéli offertórium 174 K-t jövödelmezett, 
mely összeg a "Harangszó“ terjesztésére 
lett elküldve. A templomi offertórium 100 
koronával nevelte a harangalapot.

A lelkész szép beszédben ismertette a 
dunántúli Luther-Szövetség magasztos esz
méjét, míg a Harangszó ügyét a legmele
gebb támogatásába ajánlotta a híveknek. 
Beszédének hatása nem is maradt el 
amennyiben a Harangszóra 6 új előfizető 
jelentkezett, míg a Luther-Szövetség szá
mottevő lelkes taggal gyarapodott a nagy
bábonyi gyülekezet köréből.

Somlóvecse is lelkesen ünnepelte a 
wormsi eseményeket. Az ünnepély köz
pontja Gáspár Ferenc tanító értékes ünnepi

beszéde, Horváth Imre a „Harangszó“ 
munkatársának szép szavalata volt. Offer- 
tóriumból befolyt 252 K, melyből 52 korona 
a Luther-Szövetség pénztárába lett beküldve.

Győr. A gyülekezet április hó 17-én 
tartott ünnepi közgyűlésén hitoktató-lelkészi 
állást szervezett A wormsi birodalmi gyű
lés jelentőségét Vidonyi Zoltán tanár mél
tatta. Délután az ev. diákszövetség rendezett 
szép ünnepélyt a templomban, ahol a 
hitoktató-lelkész imádsága és beszédje 
után Vörös Imre főgimn. tanuló tartott 
felolvasást és Kiss Irén polg. isk. tanuló 
szavalt, majd a szövetség elnökének: Békés 
György főgimn. tanulónak buzdító szavai 
után a Himnusszal végződött az egyh. 
énekkel kezdődő ünnepély.

Vönöckön újabban a következő ado
mányok folytak b e : Takács István és Né
meth Ida 100, Molnár Sándor 20, Tőke 
Sándor 20, Jánossá Károly és Kocsis Mar
git 50, a leányegyesület márc. 15-én tartott 
hazafias ünnepen az offertóriumot 332 K 
emlékkő alapra adta. Töke Sándorné Be- 
recz Mária 50, Szabó Antalné Szőke Lidia 
50, Horváth Imre és Bertalan Anna 100 K.

Székesfehérvárott a wormsi jelenet 
400 éves jubileuma alkalmából április min
den vasárnapján „A reformáció titkáról" 
szólt az igehirdetés. Április 18-án d. e. 9 
órakor istentisztelet volt Máté X. 32. alap
ján. D. u. 6 órakor a nagy hitvallástétel 
órájában vallásos estély a következő sor
renddel : 1. Közének. 2 7 0 .1—2. v. 2. Ima. 
Mondta Fejér Ferenc állami tanító. 3. Lut
her éneke. Énekelte az egyházi énekkar.
4. Worms Jelenet Wolf Luther drámájából. 
Előadták Czeh Pál és Seregély Sándor.
5. Worms a világ köztudatában és Luther 
bűntudatában. Gáncs Aladár evangélikus 
lelkész előadása. 6. Karének. Gusziáv A. 
csatadala Viktor Jánostól. 7. Bibliamagya
rázat. Apostolok cselekedetei 2 6 .25—34. v. 
alapján. Tartotta Maurer Endre főreálisk. 
tanár. 8. Közének. 256 .1  9 Záróima. 10. 
Közének. 2 5 6 .2.

Ókörtvélyes. Minden dicséretet felül
múl az ókörtvélyesi összgyülekezetnek ál
dozatkészsége, amellyel 400,000 koronáért 
három új harangnak beszerzését határozta 
el.

A kaposvári Ev. D iákszövetség „Ma
gyar Diák" cím alatt egy litografált havi 
lapot ad ki, melynek ez évi előfizetési díja 
20 korona.

Jóváhagyott alapszabályok. A vallás- 
és közokt. in. kir. miniszter a Dunántúli 
Evang. Diákszövetség alapszabályait jóvá
hagyta.

Szentgotthárd. A wormsi emlékünne
pet április 17-én reggel 8 órakor a Deák
szövetség ünnepi istentisztelete vezette be. 
Délelőtt fél 10 órakor német ünnepi isten- 
tisztelet keretében történt a megemlékezés; 
délután összhangzatos programm keretében 
áldoztak a hívek a nagy idők emlékének. 
A helyi lelkész „A wormsi bizonyságtevés 
tanulságai“ címen értekezett Ónody Mag- 
dus és Lang Vilma szívhezszóló szavalataik
kal emelték az ünnepély fényét.

Másnap a filiában, Alsórőnökön volt 
iskolai ünnepély. Itt a gyermekek szavalatai 
és Brunner János tanító által sok fáradság
gal betanított kéthangu énekek egészítették 
ki a lelkész szabad előadását: „Álljatok 
meg a hitben!“

A mihályi-i evang. leáuygyülekezet
lélekemelő ünnepség keretében ülte meg 
a wormsi hitvallás 400 éves fordulóját. 
Közénekkel és Kovács István vadosfai s. 
lelkész buzgó imájával kezdődött az ünne

pély. Kovács Lina „Luther halála emlék
napján“ (Sántha Károlytól) és Borbély Já
nos „Luther bibliai éneke" (Zábrák Dénes- 
től) című költeményeket szavalták. A gyer
mekek Takács József tanító vezetésével 
„Isten felséges adománya" kezdetű éneket 
adták elő. Kovács István s. lelkész magas 
szárnyalású ünnepi beszédben méltatta a 
nagy idők nagy emberének, Luthernek tán
toríthatatlan jellemét. Bakó Bibike és Bá
lint Kálmán „Az Imádság“ (Lampert Gézá
tól) és „Gusztáv Adolf hattyúdala4 (Zábrák 
Dénestől) című költeményeket szavalták. 
Ezt követte az iskolásgyermekek két éneke: 
„Gusztáv Adolf hattyúdala" és „Erős vár 
a mi Istenünk"; e kettő között pedig Ta
kács József tanító szavalta Kozma Andor
nak „Az ördögűző ténta“ című költeményét. 
Az ünnepély imával és közénekkel végző
dött. A jelenlevő hívek 300 koronát adtak 
össze a „Harangszó“ terjesztésére.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Dr. Berta Benő kir. járás- 

biró, az őrihodosi gyülekezet felügyelője 
eljegyezte Szalay Idát Felsőőrről.

H Í R E K .

A Biblia az elnök aszta lán . A londoni 
„Evangelical Christendom“ írja, hogy az 
Égyesült Államok elnökének íróasztalán 
egy újságírónak feltűnt egy kopott Biblia. 
H a rd in g  az elnök azt mondta, hogy egész 
életében állandóan olvasta a Szentirást, de 
sohasem nagyobb figyelemmel, mint azok
ban a hetekben, amikor az elnökség átvé
telére készült. Különösen a Zsoltárok köny
véből és az evangéliomok egyes részeiből 
merített sok kalauzolást s Bölcs Salamon 
Példabeszédeiben is sok bölcseséget talál.

A szovjetkorm ány „kom m unizálja“ 
az aranyórákat. A Szovjetkormány hiva
talos lapja az Izvesztije közli a szovjetkor
mánynak azt az intézkedését, melyben 
elrendeli az összes magántulajdonban levő 
aranyórák lefoglalását. Az aranyórák ellen
értékéből pénzalapot akarnak teremteni, 
amelyből a külföldről behozott árukat fi
zetnék ki.

24 ó rás időszám ítás a  vasúton és a 
postán . A hivatalos lap közli a kereskede
lemügyi miniszter rendeletét, mely május 
hó 31-töl június hó 1-ére virradó éjféli 12 
órától kezdődőleg a vasúti és hajózási 
forgalomban, a posta, távirda és távbeszélő 
forgalomban 24 órás időszámítás használ- 
tnssék

Tehát déli 1 órától éjfélig az órák 13-tól 
24-ig terjedő megjelöléssel jelzendők oly- 
kép, hogy a pontban éjfélre eső érkezési 
idő jelzése 24 legyen.

A nosztrifikálás határideje . A háború 
előtt kibocsátott állami címletek nosztrifi- 
kálásának határidejét, mely ez év április 
30-án járt volna le, a pénzügyminiszter ez 
év június 30-áig meghosszabbította. A há
borús címletek (hadikölcsönök) nosztrifi- 
kálási határideje azonban április 9-én vég
legesen lejárt.

A hadikölcsön kam atcsorb ítása. A
pénzügyminiszter, elejtette a hadikölcsön 
3%-ra való kamatcsorbításának eszméjét. 
E helyett a hadikölcsöntulajdonosok kény
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szerkonverzió utján egységes új állam
adóssági kötvényt kapnak; ötszázalékos 
értékpapirost.

Estek a földárak. Az ingatlanok értéke 
az egész országban a korona javulása óta 
mintegy 25—30 százalékkal esett. Legerő
sebb az áresés a Duna-Tisza közén, majd 
a Dunántúlon. A házak ára a vidéken 15 
százalékkal esett. ,  *

Az amerikai vendek a területi in
tegritásért. Az Amerikában élő vendek, 
kiknek száma a húszezret is meghaladja, 
népgyűlést tartottak, amelyen részt vett 
Dvorcsák Győző nemzetgyűlési képviselő 
is. A népgyűlésen memorandumot fogadtak 
el, amelyet Párisba, a legfőbb tanácshoz 
fognak eljuttatni. A memorandum rámutat 
arra, hogy a jugoszlávok a vendeket üldö
zik és megfosztják anyanyelvűktől. ,

Nem akarunk mi külön vendországot 
— mondja a memorandum. — Ezer éven 
át testvéri egyetértésben éltünk a magya
rokkal, ezzel az országgal kapcsolatban 
van egyedül népünk léte biztosítva. Ma
gyarországhoz akarunk tartozni a jövő
ben is.

Az állami lótenyésztés állapota. Az
állami lótenyésztésben az oláh megszállás 
okozott mérhetetlen károkat. A kisbéri 
állami ménesből a legnagyobb részt sike
rült elrejteni, mégis 105 darab félvér az 
oláhok zsákmánya lett. A bábolnai ménes
ből 153 darab lovat vittek el. Az ország 
legfontosabb méneséből, a mezöhegyesiből, 
1149 lovat zsákmányoltak. Sütvény lóállo
mánya 120 darab. A mének pótlására most 
a földmívelésügyi minisztérium méncsikó- 
vásárlásokat fog tartani. A hidegvérű mé
nek pótlása csaknem lehetetlen, mert 2 
éves belga mén Magyarországba szállítva
500,000 koronába kerül.

4 Magyar gyerekek legkedvesehb képes lapjában 
Az Én Ujságom-ban folytatódik Gauss Viktornak 
históriája a bártfai Fajankóról mellette Csip Csip- 
Csiriröl és Rózaika királyné országáról találunk ked
ves és érdekes meséket. Nem hiányoznak a számból 
Figura bácsi mókái sem, amelynket olyan nagyon 
szoretnek a gyerekek. Az Én Újságom előfizetési 
ára negyedévre 25 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. 
Andráesy út 16.

A* ÚJ Időknek, Hercteg Forence képes folyóira
tának 0. száma heszámol az Új Idők novellapályá
zatának eredményéről és közli a szerkesztőség által 
kiválasztot legjobb pályaművek egyikét. Az idegen 
irodalmat Brscco képviseli Medvig című drámai erejű 
elbeszélésével, mellette Lövik Károlynak, a korán 
elhunyt kiváló Írónak egyik legszebb hátrahagyott 
Írásával ismerteti meg a közönséget a népszerű és 
magas színvonalú irodalmi folyóirat. Farkas Pál 
emlékét Horczeg Ferenc és Lyka Károly méltatják. 
Lavetta Jánosról Fabó Bertalan cikke emlékezik meg 
és a közeledő Winnecke nevű üstökösről igen ér
dekes adatokat mond el Sztrókay Kálmán. Az Új 
Időkben folytatódik Surányi Miklós művészi regénye: 
A mester és a Cinyge II. című vidám, kalandos de- 
tektivtörténef. Az Új miniszterek arcképei. ✓ Mülbeck 
Károly elmés fejlései, a Tisza-pör tárgyalásáról ké
szült eredeti felvételek, Vaszary Lászlónak Kossuth 
Lajosról, Lavotta Jánosról és Zempléni Árpádról 
készült domborművesek mása disziti a tartalmas és 
gazdag számot. Az Új Idők előfizetési ára negyed
évre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy út 16,

Rövid hirek. A székesfőváros dr. Gaál 
Jenő ellen hazaárulási pert indít. — A 
pénzügyminiszter a negyedik osztályú ke
reseti adóra nézve adómentessé teszi a 
rendkívüli pótlékokat. — A kormányzó 
megengedte, hogy a debreceni egyetem a 
m. kir. Tisza István tudomány egyetem 
nevet viselje. — A német kancellár és. 
külügyminiszter lemondott. — A törökök 
Kisázsiában újabb diadalokat arattak. — 
A románok beszüntették a magyar feleke
zeti iskolákat. — A frahciák is lebélyegzik 
a pénzt. — Véres harc dúlt legutóbb Ter
miben és Turinban.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Munkatársainknak, olvasóinknak. Szíves türelmet 

kérünk, ha a beküldött kéziratok néha sokáig kés
nek. — Lelkes, olvasó. Egy-egy oldal belekerül átlag 
1200 koronába. Egy hasáb így 400 koronába — Özv. 
T. G.-né Paks. 1920. decemberig rendben. — N. Oy. 
Szétszórd. Végtelenül fogok örülni a találkozásnak. 
Szív. üdv. — Kétségeskedő. No de ilyet hogyan le
het még csak gondolni is ! Feltétlenül az ágostai 
hitvallás alapján áll. — Névtelen. Névtelenül még az 
ilyen komoly tartalmú az egyházért aggódó sorokat 
sincs módunkban közzétenni. Majd csak maguktól 
észretémek azok a #jó urak* és érdemesnek fogják 
találni a „Harangszó“-t is értesíteni az ev. egyházi 
életről. — Többeknek. A jó klv&natokat s a buzdítást 
a kitartásra hálásan köszönöm. Nekem elvem : csen
des munka. Azt jól tudom, mennyit dolgozom, időm 
haszonnal tele s ez nekem elég. Sehol semmiben 
mellöztetést nem látok. S zív . üdv. — D. J.-né Cz«!l- 
dömölk. A terjesztést hálásan köszönjük. Szergénybe 
17 előfizetőnknek jár a .Harangszó“, így téves a 
ezergényi érdeklődőnek az a kijelentése, .hogy ott 
még a hirét sem hallották*. — B. I. Nagyfáiké. Rend
ben. S zív . üdv .

Hirdetések.
Egyik szem ét elvesztett, de külön

ben teljesen munkaképes 25 éves, nőt
len, földm ives-iskolát végzett s egy évi 
gyakorlatról jó bizonyítvánnyal ren
delkező rokkant katona nagyobb gaz
daságban segédtiszti, vagy ellenőri 
állásra ajánlkozik. Címe megtudható 
a lovászpatonal (Veszprém m.) evang. 
lelkész! hivatalnál. 1—3

Pályázat.
A győrszabadhegyi hat osztályú 

evangélikus elemi népiskolánál meg
üresedett k á n t o r t a n í t ó i  állásra 
pályázatot hirdetünk. Javadalom : az 
egyházközségtől 1332 K (alapfizetés 
és alapítványok kamatai) lakás, 1U 
hold kert használata, stóla és drága
sági segély; az államtól megfelelő 
fizetéskiegészítés és segélyek. Köteles
ség : az osztatlan mindennapi és is
métlő iskola vezetése, vasárnap d. u. 
könyörgések tartása, temetési szolgá
lat. — A születési, működési és po
litikai magatartásáról szóló bizonyít
ványokkal, oklevéllel stb. felszerelt 
pályázatot f. évi május hó végéig kell 
a győri ág. hitv. evang. egyházközség 
iskolai bizottságához küldeni.
3-3 Az isk . biz. e ln ö k sé g e .

Tejgazdasági felszerelést (se
parator, vajköpülő, tejhűtő, tejeskanna, 
stb.) vesz a tési evang. egyházközség 
tejcsarnoka. Árajánlatot sürgősen kér, 
ev. lelkészt hivatal Tés (Veszprém m.)

Harisnyakötést és fejelést el
fogad és pontosan teljesít özv. 
Jakab Ivánné Bök, Sopron m.

4 - 5

A Payr-féle német emlékfüzetek  
m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Ajánlunk azonnali szállításra ab 
budapesti raktárunk:

külföldi rúdvasat, ab ron cs
vasat, so d ro n y szeg et, v a s
lem ezt, horganyzott v a s le 
m ezt, lágyvash u za lt, lópat- 
k ószeget,lóp atk ósark ok at, 
m indenféle láncokat, fű ré
szek et, Sack é s  csep eli ek e
fejeket, korm ányokat és  
vasak at minden méretben, 
továbbá portland cem entet, 
feh ér  darabos m esze t,ép ü 
letfát, d eszk át é s  lécet, 
hornyolt cserép zsin d ely t  
é s  ce llu lo se  palát csakis 

vagontételekben. 8-8

Bartal István
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  --------
Sürgönyeim: Bartal Vasvár. Telefon 19.

Vizsgái jutalom könyvek!
Az évzáró vizsgák alkalmával ajánl
juk a következő könyveket, mint diá
koknak igen alkasmas ajándékot:
K a p i B é la :  A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
F a rk a s  M ih á lyn é : Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

S trá n e r  V ilm o s: A biblia az élet könyve. 
(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D é n e s : Mária nővér. (Kisregény.) 
G y u rá tz  F eren c: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d re :  Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
B o rso s  I s tv á n :  A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem v o lt... 

(Mesék.)
A lb ert J ó z s e f :  Túl az óperencián.

(Mesék.)
H a m v a s  J ó zse f:  Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésben, 20 korona, díszkö

tésben 30 korona.
WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 

S zen tgotth árd on .

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tc a  12 .
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részrénjtársasáj* 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsóminóségö „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezórképvíse- 
lóje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszddát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 13

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/é-es 4/4-es svéd

g y u f á t

valamint őrlött

k  Ö  8  ó  t .  
LIPP és  LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T O O T T H Á R D .

Sür oönye l m : L a c k  n e  r, SzenloolllM

SANpÖtí FERENCZ
Í M Y Ú R R 6 Y A R R

KÖRMEND.

t—! Legm agasabb kitün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és k asté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka Oondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 26
Szám talan elism erő bizonyítvány.

r Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben k i z á r ó l a g  v i s z o n t -  
e l á r u s í t ó k  r é s z é r e
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, feketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
T elefo n szá m  10. Szentgotthárd. Sü rgön yeim : LACKNER.

A -magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI ,9

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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• r* rk « » z ta  
é t  k ia d ó »

SZALAY MIHÁLY.
T á r t a z a r k e i s tó :

NÉMETH KÁROLY.

K é z i r a t o k  L o v á t z p a t o n é r a  
( V o t z p r é m m e g y o ) ,  alófl -  
( • t é a l  d i j a k ,  r a k l a m é e l 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  S z e n t g o t t h á r d r a  
( V i t a v á r m e g y e )  k ü l d e n d ő t

E ló flza téa t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . le lkéaz éa 

U n itó .
M eg je len ik  m in d en  vaaár- 

n a p .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S ze rk ea z tl éa  •  k ia d ó é é r t 
f a la id é :

C ZI P O T T  G É Z A
• z e n t o o t t n Ar d

(V aavárm egye.)
A „ H a ra n g a z ó "  e ló flze tée l 
á r a  eg é a z  é v re : L u th e r . 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  elm - 
e z a la g o e  k ü ld é sse l S S  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l SO K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  e lm a z a la g o e  kül
d é s s e l 94. K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g a z ó "  te r je s s -  
t é té r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból s z ó r v á n y b a  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldánye- 

k a t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LAPJA. .

Apostolok kellenek.
Szélzúgásszerüen ment végbe a 

pünkösdi esemény. Szélzúgáshoz ha
sonlítja Jézus is Nikodémus előtt a 
Lélek működését.

Mi ezt könnyebben felfoghatnánk, 
mint rendes korok gyermek§j, mert 
mi ugyancsak hatalmas szélzűgásokat 
láttunk és éltünk át egymás után. 
A háborúk és forradalmak meg-meg- 
újuló tüzes szélrohamként vágtattak 
rajtunk keresztül. Láttuk, hogyan 
izzott tőlük az emberek lelke, hogyan 
telt meg új vágyakkal, új remény
ségekkel, új elhatározásokkal, új 
tettrekészséggel. Senki sem tudta, 
hol kezdődött valójában; senki sem 
tudta hova, meddig terjed. Csak a 
hatását láttuk, amiat megingott és 
kivetődött helyéből minden. Megráz
kódott a föld; egymás útjába dobód- 
tak a népek, társadalmi rétegek, hogy 
egymást marcangolják; szétszóródtak 
a családok; darabokra szakadtak 
országok; nyugtalanság, bizonytalan
ság áradt el lelkeken intézményeken 
egyaránt.

Mégis tudjuk, honnan jött mindez. 
Látjuk a romokból, a felkavart sa
lakból, az engesztelhetetlen gyűlölet
ből, minden nagy igazságnak ke
resztre feszítéséből. Jött a mélység
ből : az emberi szív legalacsonyabb 
ösztönéből, az önzésből, amely ma
gának szeretne megszerezni minden 
áron mindent, ha az egész világ bele
pusztul is.

A pünkösdi lélek ellenben a ma
gasból zúg alá. Ennek tüzes roha
mától is megmozdul minden. Eltölti 
és forrásba hozza a házat, az egy
házat, a társadalmat Átizzanak, új 
tüzet fognak, új lánggal lángolnak 
tőle a lelkek, mint az apostoloké s 
a reformáció híveié.

Senki sem tud 'keletkezéséről és 
terjedéséről pontosan számot adni;

mégis látja az eredményről mindenki, 
hogy ez a szélzúgás más, ez nem 
termeli, hanem elégeti a salakot; ez 
nem gyilkolásra, gyűlöletre hanem 
gyógyításra, szeretetre hajtja a lel
keket; ez nem a rombolás, hanem 
az építés vágyát oltja az emberekbe. 
Az ettől eltelt emberek nem ostorai, 
hanem -áldásai lesznek a világnak, 
mert nem az önzés, hanem az ön
zetlenség vezeti őket a világba, nem 
hogy az egész világot magúkévá te
gyék, hanem szolgáljanak és hasz
náljanak a világnak. Erről látszik 
meg, hogy a bennük működő lélek 
a magasból ömlött alá.

Erre van ma is legnagyobb szük
ségünk. Pünkösd után sóvárog öntu
datlanul is a világ. Az a nagy bi
zonytalanság, az a minden földi 
célban, tervben, igazságban, hatalom
ban való csalatkozás, az a nagy 
tehetetlenség, az a nagy nemtudomság 
s az ezen való nís ~v keserűség 
mind-mind mega' ^  '“^M atlan  néma 
kiáltás az új P ‘ü'W  után.

A pünkösdi so rsá g  kérdése re
meg ma is a szíveken és ajkakon, 
ha ki nem mondják, vagy maguk 
sem tudják is: >Mit cselekedjünk, 
atyámfiai, férfiak?« Mit cselekedjünk? 
Merre forduljunk, hogy az eltévesz
tett ut után megtaláljuk az igazit? 
Mihez fogjunk, hogy elhibázott, bol
dogtalan életünk után helyesebb, 
boldogabb életet kezdhessünk ?

Mit cselekedjünk ? Mert így tovább 
nem élhetünk I Valamit tennünk kell, 
valamerre fordulnunk kell, csak azt 
nem tudjuk, merre; csak azt nem 
látjuk, mi hát az igazi teendő?

Apostolok kellenek ma ide, akik 
utat tudnak mutatni. Apostolok, akik 
megérezték a pünkösdi lélek zúgását, 
azelőtt lelkűket megnyitották, attól 
megteltek, megtisztultak, kicserélődtek 
s bátran mutathatják az egyetlen 
utat, mert ők már azon vannak s

meglátszik rajtuk, hogy jó utón van
nak. Az egyetlen ut ma is ez : Tér
jetek meg és ti is részesültök a szent
lélek ajándékában! Ne kapkodjatok 
jobbra-balra, ne kísérletezzetek új 
földi tervekkel; nincs más ut, csak 
a minél gyorsabb és minél teljesebb 
megtérés 1

Apostolok kellenek, mert a mi 
korunk is pünkösd előtt áll s a tel
keknek nagy része megérett az ara
tásra I

Szalay Mihály.

óvás a trencsén-teplici zsinat ál
tal megállapított egjházalkotmány 

ellen.
A pozsonyi evang. egyházközség 

f. évi április 3-án tartott közgyűlésé
ben egyhangúlag hozott határozata 
alapján előterjesztést intézett a cseh
szlovák köztársaság kormányához, 
még pedig külön-ktilön a miniszter- 
elnökhöz, az iskolaügyi és népműve
lődési miniszterhez és Szlovenszko 
teljhatalmú miniszteréhez és ugyan
csak t  határozat alapján felhívja a 
Szlovenszko *erületén levő német és 
magyar egy -^/.községeket, hogy auto
nómiánk megvédése és Önállóságunk 
biztosítása érdekében hasonló határo
zatot hozzanak, illetőleg hasonló föl- 
terjesztést intézzenek a kormányhoz, 
egyúttal tisztelettel kéri az illető test
vér-egyházközségeket, hogy állásfog
lalásukat vele közölni szíveskedje
nek és amennyiben hasonló elhatá
rozásra jutnának, a magasabb egy
házkötelékbe lépés iránt és a kötelék 
szervezetének megalkotása iránt lép
jenek érintkezésbe a pozsonyi egy
házközséggel. Az előterjesztés többek 
között a következőket mondja:

A szlovenszkói ág. hhv. ev. egy
háznak jelenlegi, még mindig csak
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ideiglenes és általunk épen azért csak 
a békesség kedvéért elismert vezető
sége áj egyházi alkotmány megalko
tásához fogott és ebből a célbői zsi
natot hirott Gsszt; de itt a magyar
honi ág. hitv. evang. egyház alkot
mányában kOrflllrt modus procedendit 
követve ágy járt el, mintha a fenforgó 
esetben nemis új egyházi alakulásról, 
hanem csak alkotmánymódosításról 
volna sző.

Tisztán avégett, hogy jogainkat és 
álláspontunkat megvédják, megválasz
tottuk és el is küldtük képviselőinket 
a zsinatra, íoha igen alapos kifogá
saink voltak e zsinat törvényessége 
ellen.

Amikor minden kétséget kisárólag 
teljesen áj egyházi alakulatról volt 
szó, a protestáns egyházjog értelmé
ben mindenekelőtt az egyházközsége
ket kellett volna megkérdezni; amint
hogy az egyház új alkotmányának 
megállapítására nem a közvetett vá
lasztásokból kikerllő zsinat, hanem 
az egyházközségek közvetlen kikül
dötteiből alakult egyhásgyőlés lett 
volna hivatva. Tehát teljesen ágy, 
amint ez a köztársaság többi részei
ben egész korrekt módon történt. 
Mindezt egyszerűen mellőzték. Erre 
vonatkozó aggodalmainkat, előterjesz
téseinket és javaslatainkat a parla
menti többségi elv értelmében egy
szerien elvetették.

Midőn az áj egyházi alkotmány 
így csakugyan tárgyalásra került, ha 
már elmondtunk teljes egyhási függet
lenségünkről, azt követeltük, hogy

legalább a nyelvi kisebbségeket ma
gában foglaló külön, egységes egy
házkerületben tömörülhessünk, mint
hogy a mostani helyzetben csak így 
láttuk biztosítva legfontosabb egyházi 
és kulturális érdekeink, nevezetesen 
iskolatigyünk megfelelő békés fejlő
dését. Ezt a javaslatunkat is elutasí
tották.

Követelésünket azon teljesen alap
talan és semmivel nem indokolt ér
veléssel utasították el, hogy mi poli
tikai érdekeket szolgálunk. Est a 
gondolatot határozottan és kereken 
vissza kell utasítanunk, mert nem 
felelt meg a tényeknek. Teljesen távol 
van tőlünk az a törekvés, hogy az 
egyházzal politikai célok szolgálatá
ban visszaéljünk. Ellenkezőleg: nyo
matékosan hangsúlyozzuk, hogy az 
egyháznak nemzetiségi alapon való 
tagolását egyedül azért kívánjuk, hogy 
épen az esetleges politikai és nemzeti
ségi egyenetlenségeknek és súrlódá
soknak egyszersmindenkorra elejét 
vegyük. Sokkal több joggal állíthat
nánk mi, hogy a mi javaslatunkat 
főleg nemzetiségi és politikai okokból 
vetették el.

Hogy ez irányban mit várhatunk, 
azt épen a trencsén-teplici zsinat mu
tatta legvilágosabban. A tárgyalások
ból jóformán semmit sem értettünk, 

<nem hogy a szónokok fejtegetéseit 
részletesen követhettük s azokra szak
szerűen válassolhattunk volna. A ha
tározati javaslatokat stb. rendesen csak 
részben és fogyatékosán és rendesen 
csak külön kifejezett kívánatra fordí

tották le. így a tárgyalásokat sem 
megfelelő módon nem követhettük, 
sem azokba megfelelően be nem foly
hattunk. Az a szóbeli Ígéret, hogy a 
német és magyar hittestvérekkel kí
méletesen és megértőén fognak bánni, 
nem elégít ki bennünket. Az alkot
mányban akarjuk biztosítva látni el- 
vitathatlan jogunkat: nemzeti önálló
ságunkat és mozgási szabadságunkat 
az egyház keretén belül. Nemcsak 
néma kísérők, hanem teljesjogu, te
vékeny egyhástagok akarunk lenni... 
Mi magunk akarjuk magunkat kor
mányozni. Meg akarjuk tartani isko
láinkat s magunk akarunk azokra 
felügyelni. Lelkéssjelöltjeinket magunk 
akarjuk kiképezni és alkalmashatósá
guk tekintetében megvizsgálni és fel 
is avatni. Szóval, nem akarunk más 
népcsoport kegyétől függni; száműzve 
szeretnénk látni az egyházból minden 
nemzetiségi küzdelmet; békés, való
ban egyházépítő munkát akarunk 
végezni^ — természetesen az állami 
felügyeleti jog teljes elismerésével.

Ennélfogva óvást emelünk a tren
csén-teplici zsinat által megállapított 
egyházalkotmány ellen.

Kérjük a magas kormányt, hogy
1. vagy tagadja meg a Trencsén- 
Teplicen tartott zsinaton kidolgozott 
alkotmány megerősítését és utasítsa 
a zsinatot összehívó egyházi vezető
séget, hogy as egyes egyházközségek 
előbb hallgattassanak meg a tervezett 
egyházi kötelékhez való csatlakozás 
végett; vagy pedig 2. a jelzett alkot
mányt aszal a megjegyzéssel erősítse

T Á R C A .

Panaszom az Úrhoz..,
Istenem te jó, — bocsássad meg vétkein, 
Ha bensőm mélyén panasz szó remeg, 
Csordultig van vádló kesenhAggel:
Oly sivárak, oly önzők vagyunk néha 
óh  mi, — lelkedre formált emberek!

Égi mannaként mit kegyelemképen 
S könyörületből bús sorsom adott; — 
Hogy e lesújtó, e vakságos csöndbe 
Olykor enyhe bájt lopnak a dalok, — 
Súlyos bűnként így állítják rovásra:
„Ax életet csak álmodozva járja . .  .*

Mert mi alkotó kezedtől megáldva 
Létezik s éled a föld kerekén:
Az érzéseknek gazdagon hullámzó 
Aranykődén át vágyom látni én . . .

szemét közt is kincses kincsre lelni, 
s keresni a biban a mosolyt,

A szeretetnek pantheont emelni 
Minden tűnt perc legédesb célja volt.

Örök valójában -pzek  szépnek-jónak,
S néhány rózss | j  V d tövisre hágok. . .  
Uram, mi bűn van, mondd, mi bűn van

abban,
Hogyha szívünkkel nézzük a világot?! —

Úgy-e megérted,. . .  úgy-e megbocsátod, 
Midőn ajkamról panasz így fakad?
Csak ki ne húnyjon eszményeim lángja I 
Csak legyen velem a Te igazad!

Csend köröskörül. . .  végnélküli csend ;
^ De míg rajta áttör

Hitem édes szavú zengő muzsikája: — 
Szent kegyelmedből nem vagyok kizárva . . .

Somboryné Pohánka Margit.

Kardos János a vend költőpap.
Irta: Heiner Géza.

A battyándi érdemes gyülekezet 
anyakönyvében a következő bejegy
zést találjuk: Kardos János, szüle
tett 1801 február 13-án Újtölgyesen. 
Szülei: Kardos György és Kercsmár

Ilona evang. földmívesek. Keresztszü
lői : Péntek Mátyás és Goricsán
Zsuzsa. Keresztelő lelkész: Malatsits 
Ádám battyándi evang. prédikátor.

Amint látjuk tehát, egyszerű, sze
gény földmíves család volt az, mely
ből Kardos János, a vend költő pap 
származott. És ez az egyszerűség, 
kisigényű szerénység az, amely Kar
dos Jánost egész életén át elkísérte, 
jellemezte. Minden Istenadta tehetsége, 
szorgalma és tudása mellett is egy
szerű életű, kisigényű, szerény szol
gája volt az Urnák, hű pásztora a 
reája bízott nyájnak, vezetője, ügyes
bajos dolgában tanácsadója népének.

Atyja korán elhalt és az apátián 
árvát leánytestvérével együtt az öz
vegy édesanya nevelte, gondozta, 
majd taníttatta. Talán nem csalódunk, 
ha azt állítjuk, az édesanya hitbuzgó 
és vallásos leikéből nyert isteni 
szikra ihlette meg a serdülő gyer
mekifjú lelkét és az Ur szőllőjében



1921. május 15. HARANQSZÖ. 155.

meg, hogy amennyiben egyes egyház- 
községek a jelzett egyházi kötelékhez 
nem akarnának csatlakozni, ez az 
alkotmány ezekre az egyházközsé
gekre nem lehet kötelező.

Az előterjesztést, illetőleg az óvást 
dr. Schmidt K. J- esperes-lelkész, 
Schmidt Gyula felügyelő és dr. Pfeifer 
János jegyző Írták alá.

Protestánsok 
a területi integritásért.
A m agyar egyházi k isebbségeket védő 
am erikai pro t. b izo ttság  k iáltványa a 

rom án korm ányhoz.

Amerikában a magyar egyházi 
kisebbségek védelmére már régebben 
bizottság alakult, amely most az ame
rikai lapokban kiáltvánnyal közvetet- 
lenül a román kormányhoz fordul az 
üldözött kisebbségek érdekében. A 
kiáltvány mindenekelőtt az antant és 
Románia között kötött szerződésre 
hivatkozik s hangoztatja azt‘a rémé-* 
nyét, hogy a román kormány az igaz
ság és jóakarat szellemében fogadja 
majd a hozzá intézet szózatot. Majd 
megállapítja, hogy faj, nemzet, nyelv 
és vallás különválasztása csaknem 
lehetétlen s így válik voltaképpen 
vallási alapon álló amerikai bizottság 
a nemzeti kisebbségek szószólójává. 
Az angol külügyi hivatal kimutatása 
alapján állapítja meg a kiáltvány, 
hogyan oszlik meg Erdély lakossága, 
majd felsorolja azokat a kizáróan 
külföldi, tehát nem magyar hivatalok

és egyházak küldöttségeinek jelentő
seit, amelyek mint hiteles okmányok 
állapítják meg az Erdélyországban 
uralkodó kétségbeejtő állapotokat. 
Ezek a források: 1. A brit külügyi 
hivatal kiadványa Erdélyről és a Bá
nátról. 2. Bryce lord beszéde a brit 
felsöházban 1919. december 17-én.
3. A békebizottság hivatalos aktái.
4. Az unitárius küldöttek jelentése 
Erdélyről. 5. A presbiteri református 
világszövetség bizottságának jelentése. 
6. A babtista világszövetség kikül
dötteinek jelentése. 7. Az amerikai 
luteránus egyházak kiküldötteinek je
lentése. 8. E bizottságnak a múlt 
nyáron Magyarországba, Erdélybe és 
Romániába kiküldött bizottságának 
jelentése.

Majd a különböző sérelmek felso
rolásából arra a következtetésre jut 
a kiáltvány, hogy a román kormány 
teljesen mellőzi azokat az Ígéreteket, 
amelyek az 1919. december 10-én 
aláírt kisebbségi szerződésben foglal
tatnak, és amelyek megtartására a 
román kormány magát kötelezte. Vé
gül felkéri a román kormányt, hogy 
hívja Össze az erdélyi egyházak kép
viselőit és garanciákat követel arra 
nézve, hogy:

1. A békeszerződésekben letett 
határozmányok szorosan teljesítetnek,
2. a középponti helyeken, mint Ko
lozsvár, a román tisztviselők és csa
ládok által a magyaroktól hozzájáru
lásuk nélkül nagy megkárosításokkal 
elvett lakások visszaadassanak, 3. az 
állam által elvett (konfiskált) egyházi

való munkára, a lelkipásztori hiva
tásra irányozd figyelmét. Erre enged 
következtetni a költőpap édesanyja 
iránt rajongó szeretete, továbbá az 
a körülmény, hogy az édesanya iránti 
hálás gyermeki szeretetre oly meg
ható szépen buzdítja vend olvasó
könyvében az iskolásgyermekeket.

Tanulmányait, úgy a gimnáziumot, 
valamint a teológiát is az ős alma
mater, a soproni lyceum falai között 
végezte, mindvégig kiváló eredmény
nyel.

Mint lelkészjelölt több évet kül
földön töltött, nyelvismeretét is gya
rapítva. Állítólag nyolc nyelvet be
szélt.

Németországból hazatérve a zala- 
megyei Szepetnek egyházközség hívta 
meg lelkészi állására. Itt német nyel
ven hirdette Isten igéjét. Segédlelkészi 
működéséről nem tudok, valószínűleg 
mint több évet külföldön töltő lel
készjelölt, azonnal rendes lelkészi

állást foglalhatott el. Szepetneken 
első teendője, hogy a régi, roskadozó 
templom helyébe új templomot épít
tet. E templom ma is fennáll és rö
vid ottani működése mellett is hir
deti a szepetneki híveknek Kardos 
János buzgó tevékenységét.

1835-ben, tehát 34 éves korában 
hívta meg egyhangú lelkesedéssel, 
Czipott György lelkészének halálával 
megüresedő lelkészi állására a hodosi 
(jelenleg órihodos) gyülekezet. Kardos 
örömmel sietett Hódosra, mert akkor 
még a jelenlegi domonkosfai gyüle
kezettel is egy gyülekezetét alkotó, 
lélekszámra is tekintélyes hodosi 
gyülekezetben, szülőfalujához közel 
úgy érezhette magát, mint ki ismét 
otthon van. Lankadatlan buzgósággal 
hirdette itt élte fogytáig úgy magyar 
mint vend nyelven az Isten igéjét. Pá- 
radhatatlan buzgalmát, tevékenységét 
misem bizonyítja jobban, minthogy 
már 1836-ban, tehát alig- egy évi

vagyon visszaadassék és az állam 
által használtakért megfelelő kárpót
lás adassák, 4. az egyházaknak biz
tosítsák a jogot iskoláik, egyetemeik, 
kollégiumaik, tanító- ét papképzőik 
fenntartására, 5. biztosíttassák a 
postai távirati telefon és a személyes 
érintkezés az erdélyi hatóságoknak 
és lelkészeknek a máz országok egy
házaival, iskoláival és egyetemeivel, 
6. az egyházak szabadon folytathas
sák önkormányzatokat, mint a király
ság más egyházai, 7. hogy szabadon 
használhassák anyanyelvűket a nyil
vános istentiszteleteken, 8. teljes am
nesztia a lelkészeknek, akiket letar
tóztattak, 9. a bukaresti kormányban 
olyan hely adassák a magyar egy
házak képviselőinek, amely őket a 
román királyság más egyházaival és 
vallásos szerveivel egyenlővé teszi.

A kiáltványt az amerikai közélet 
kiemelkedő személyiségei igy Brown
J. Artur, Gordon Sinley V., Taft volt 
elnök stb. írták alá.

O lvassu k  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

ígéreteim .
Május 16. I. Sámuel 1 . 11, se—as. Pün

kösd azt is hirdeti, hogy az Úr szavatartó. 
Megígérte, él is küldte a Szentleiket. Meg 
fogom vizsgálni az Ígéreteimet. A kereszt- 
ségben ép így ajánlottam fel én is a ma- 
gamgyermekét s a keresztgyermekeimet az

hodosi tartózkodása után itt is ismét 
csak a templomépítés munkájában 
találjuk. Hodoson is nagy szükséget 
póto] ezzel. Hodos, mint általában 
az egész őrség a reformáció száza
dának, már tierekán szakított a katho- 
likus egyházzal és így magával vitte 
a még 1236-ban épült régi templo
mot is.

Sajnos e templom Il-ik Perdinánd 
idejében a reformáció híveitől elvé
tetett. Templomától megfosztva az 
ellenreformáció és üldözések ideje 
alatt a hodosi gyülekezet két ízben 
is épít ugyan templomot, de részben 
és főképen pedig az újabb templom- 
fosztás félelméből kifolyólag csak 
fából csinált templomot. Kardos még 
szintén fatemplomot, a második, már 
tégla-alapú, de külömben szintén csak 
fa építményü templomot találta és 
bizony már nagyon rossz karban, 
Hodoson.

Tettre kész lelke nem is hagyja
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Úrnak, mint Anna Sámuelt. Az övéi tényleg ?
Május 17. Máté 1 6 .u —is. Péter Cezá- 

rea Fihppinél konfirmálódon meg. Jézushoz 
való viszonya itt lett öntudatos hitté s az 
anyaszentegyházhoz itt kapcsolódott köte
lességtudattal. Itt akarta Jézus kősziklává 
erősíteni. Mit ígértem a konfirmációmkor? 
Mit tettem ez Ígéretem beváltására?

Május 18. Rúth 1 .18—17. Ez egy csa
ládi hűségnyilatkozat. Én is ezt Ígértem — 
még pedig oltár előtt — a hitvestársamnak, 
Ígértem sokszor, önként közelebbi s távo
labbi hozzámtartozóimnak. Szeretem-e őket 
ma is úgy, mint ígéretemkor ?

Május 19; Ezsaiás 6 . 8 .  Azzal, hogy 
elvállalja az Úr megbízását, ígéretet is tesz 
a próféta a megbízás hűséges teljesítésére. 
Engem is elküldött valamilyen munkame
zőre az Úr. Az elvállalás tényével én is 
Ígéretet tettem a hűséges munkára. Tény
leg hűséggel végzem-e hivatásomat ? Olyan
nal, amilyennel kezdtem ?

Május 20. H. Sámuel 15. sí. Én is hű
séget esküdtein a királynak, benne magyar 
hazámnak. Hány hazafias ünnepélyen meg 
is újítottam ez Ígéretemet 1 Megyek-e ma 
Ittai módjára önkéntes szegénységbe meg- 
gyalázztt hazámmal ? Szívesen hozom-e 
érte az áldozatot?

Május 21. I. Mózes 27. i»—«o. Izsáktól 
hamis utón szerzi meg Jákób a hatalom 
odaígérését, de azért — bármennyire fáj 
is szívének — állja szavát. ígérete szent 
előtte. Ilyen komolyan veszem-e én embe
reknek tett ígéreteimet?

Május 22. Bírák 1 1 .30— to. Bajok között 
de sokszor s mily sokat tudnak Ígérni 
Istennek 1 Van-e bennem annyi becsület, 
hogy nem csak megígérem, de meg is adom 
Istennek azt, amit Ígértem? A megjavu- 
lást isi

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

HETI K RÓ NIK A.
A politika esem énye. A nemzetgyűlés 

az állami költségvetést tárgyalja. Nevezetes 
mozzanat az utolsó évek történetében. Tel
jes rendes költségvetés 1914. óta nem sze
repelt. A pénzügyminiszterek indemnitások 
útján sáfárkodtak.

Az állami költségvetésünk azonban 
ugyancsak megduzzadt 1914. óta. Nagy 
ámulat volt annak idején a két milliárdos 
költségvetés s az Nagymagyarország költ
ségvetése volt. A mostani költségvetés 
Csonkamagyarország költségvetése és 20 
milliárdról szól, melyből 9 milliárd a defi
cit. Ezt Hegedűs a józan takarékosság út
ján gondolja eltüntetni.

Apponyl Albert gróf, kinek ünneplé
sére most készül az ország, legutóbb 
ismét hatalmas beszédet mondott a nem
zetgyűlésen Beszédében kitért a kül- és 
belpolitikára egyaránt. Beszédjéből idézzük 
következő szavait, mert úgy érezzük, hogy 
azok az evangéliomi világnézet szolgálatá
ban álló keresztyénség mai állásfoglalásával 
szószerint megegyeznek: „A tudatlanság 
ellen nemcsak az iskolával, hanem szociá
lis munkával igyekezzünk kevésbé művelt 
polgártársainkat fölvilágosítani. Az erkölcsi 
érzés meglazulása ellen kell küzdeni val
lási alapon, krisztusi alapon, a keresztény
ség nagy erkölcsi tanainak érvényesülése 
által, de viszont a keresztény irányzat kép
viselőinek maguknak sohasem szabad a 
krisztusi erkölcsi alappal ellentétbe jut- 
niok. Ez a legelső föltétel.“

A magyar békeszerződés az angol 
felsőházban. A lordok háza a trianoni 
békeszerződés becikkelyezéséről szóló tör
vényjavaslatot egyhangúan elfogadta. Cur- 
zon lord fejtette ki a kormány álláspontját 
hosszabb beszédben

Magyarországot — úgymond — a múlt
ban a közös barátságnak és rokonérzésnek 
sok köteléke fűzte Angliához. Sok olyan 
jellemvonása van a magyar nemzetnek, a 
mely analog a mienkkel. Kellő súlyt tulaj
donítunk Magyarország háborús szenvedé

seinek, és egyetlenegy baját sem kívánjuk 
figyelmen kívül hagyni, de ha a tényeket 
tekintjük, semmivel sem találhatjuk Ma
gyarország háborúbaszállásának vétkét 
kevésbé súlyosnak, mint bármely bűntár
sának ebbeli felelősségét és így Magyar- 
ország egyáltalán nem remélhette azt, hogy 
majd, ha a háborúnak vége lesz, tisztán a 
régi emlékek kedvéért menekülni fog attól 
a bűnhödéstöl, amelyet bűntársainak el 
kell szenvednie. És ha majd Magyarországot 
ugyanabban a szellemben kezeli a bizott
ság, a mint tette Ausztriával, akkor Ma
gyarországnak nem lesz oka a panaszra.

Elismerésben részesítette azt a maga
tartást, amelyet a magyar kormány Károly 
király visszatérése alkalmából követett, 
majd azzal a megjegyzéssel fordult a lor
dok felé, hogy a legjobb, amit Anglia 
Magyarorszg érdekében tehet, az, ha rati
fikálja a szerződést és ezzel is támogatás
ban részesíti a magyar kormányt addig, a 
míg ezt megérdemli másrészt, hogy befo
lyásolni törekedjenek Magyarország szom
szédjait oly irányban, hogy több alkal
mazkodást tanúsítsanak Magyarországgal 
szemben. Teljesen Magyarország hatalmá
ban van — ezzel fejezte be Curzon lord 
beszédét — hogy a magyar faj erőkifejté
sével munkálja az új megváltás művét, a 
melyet néhány év alatt létrehozhat.

Newton lord, Bryce és Philimore lord 
.bírálták ezután az új határokat, kegyetlenül 
igazságtalanoknak mondották a békeszer
ződés rendelkezéseit Magyarországgal 
szemben és felhívták a kormányt arra, hogy 
ne forszírozza a jóvátételi klauzulákat.

Harmsworth külügyi államtitkár egy 
kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a 
brit kormány a szövetségesekkel egyetértve 
határozottan ellenzi, hogy Habsburg kerül
hessen vissza Magyarország trónjára. Ennek 
fentartásával a brit kormány Magyarország 
jövő államformáját és azt, hogy Magyar- 
ország kit választ uralkodójául, tisztán 
magyar ügynek tekinti és ebbe beleavat
kozni egyáltalán nem kíván.

Adakozzunk a H aran gszó  t e r je s z té s é r e

nyugodni, új, a kornak és a nyugo- 
dalmasabb viszonyoknak inkább meg
felelő szilárd falu templom építésére 
buzdítja magyar és vend híveit.

Meg is kezdik hamarosan a, mun
kát. Kőfejtő messze vidékem nincsen, 
téglagyár a környéken • akkor még 
egyáltalában nem volt í’ maga a gyü
lekezet fog tehát hozzá a szükséges, 
rengeteg mennyiségű tégla megveté
séhez, kiégetéséhez és a gerendázat 
kifaragásához. Igaz, így lassan ment, 
de évek kitartó munkájával 1842-ben 
mégis csak elkészül a most is fenn
álló, szépen boltíveit és akkor az 
egész környék által megcsudált új 
templom.

Kardos buzgón, saját jónak és 
helyesnek felismert meggyőződése 
mellett következetesen kitartva vezette 
e munkálatokat és erős akaratának 
bizonyítéka, hogy úgyszólván az egész 
gyülekezet akaratával szemben is 
érvényesítette a maga akaratát: nem

a régi templom helyén, a postaút 
melletti völgyben, de a felette levő, 
emelkedettebb és szárazabb dombon 
jelölte ki az új templom helyét. Innét 
mindenesetre hatásosabb, messzire 
himagasló és az egész környéket 
uraló az. De meg az új templom 
elkészültéig a régi is használatban 
maradhatott.

Ha gyülekezetére építő és fontos 
a munka, melyet Kardos egyházköz
ségében teljesített, még sokkalta fon
tosabb és az összes vendvidéki 
egyházakra kiható az a munkásság, 
melyet tollával mint író, egyházi 
énekköltő és fordító végzett. Ebben 
volt az ő igazi rendeltetése, Isten 
általi elhivatása.

Ha lelkipásztori teendői, a gaz
dálkodás gondja időhöz engedé, csen
des, szobájába vonult és egyedüli 
szenvedélyének, a dohányzásnak hó
dolva, sürü füstfellegben egymásután 
alkotá meg költői lelkének gyönyörű

szüleményeit, vend egyházi és halot
tas énekeskönyveink szebbnél szebb 
eredeti, valamint fordított és minden 
alkalomra kiterjeszkedő egyházi éne
keit. Templomi, valamint halottas 
énekeskönyvének minden egyes sora 
költői tehetségének, hitbuzgó lelke 
vallásos ihletének ragyogó bizonyí
téka. Költői tehetség volt ő a szónak 
legteljesebb értelmében. Eredeti éne
keiben a magas szárnyalásu költői 
lélek gyönyörű szép gondolatai, az 
Istenimádás és emberszeretet magasz
tos érzelme a legtökéletesebb ritmus
sal, verseléssel párosulnak.

Énekfordításairól, — ezeknek 
száma nagyobb — pedig legtöbbször 
elmondhatjuk: jobbak az eredetinél. 
Igazi lelki congenialitással, sőt sok
szor superioritással ülteti át régi 
egyházi énekeink hitbuzgóság és áhí
tattal teljes gondolatit, szellemét; 
verselése, rímelése pedig azoknak 
minden hibáitól, erőltetettségétől men-
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EGYHÁZI ÉLET.
E lőfizetőinknek, m u n k a tá r

sa in k n a k  és lapu n k  jó b a rá ta i
n ak  Isten tő l m egáldo tt boldog  
p ü n k ö sd i ü nnepeket k ívánunk!

Kapi Béla püspök Sopronban. Kapi 
Béla dunántúli püspök május 8., 9. és 10-én 
Sopronban világnézeti előadásokat tartott.

Főiskolai nagybizo ttság i ülés. A fő
iskolai nagybi.ottság május 10-én Kapi 
Béla püspök ás dr. Berzsenyi Jenő elnök
lete alatt ülést tartott, melynek egyik leg
fontosabb tárgyát a theol. fakultásnak a 
kérdése képezte.

S ántha Károly ünneplése. A buda
pesti Evangélikus Szövetség május 6-án 
ünnepelte Sántha Károlyt. Pályáját Ham
vas József méltatta. Az ünnepen az ének
kar Mendöl Ernő vezetésével Sántha egy
házi é*k ét adta elő. Orth Ambrusné köl
teményt írt az ünnepelthez. Hamvas Évi és 
Páter Henrik Sántha verseit szavalták. 
Győry Lóránt kedves kis köszöntő jelene
tet írt, melyet Kotré Piroska és Földes 
László adtak elő. Sántha Károly megindul- 
tan köszönte meg az ünneplést. Győry 
Lóránt megható befejező szavaival végző
dött az ünnepség.

A soproni theo l. akadém ián  május 
11-én tartották meg a theológiai szak- és 
lelkészvizsgákat.

Lelkészjelölés. Györkönyben az újabb 
lelkészjelölő gyűlésen a gyülekezet Tomka 
Gusztáv h. lelkészt és Horváth István va- 
dosfai segédlelkészt jelölte. Kapi Béla püs
pök a maga részéről Gyalog István kétyi 
és Fábián István kölesdi lelkészeket jelölte.

Osváth Gedeon dr., az aszódi evan
gélikus gimnázium igazgatója „ K ü zd ő  lel
k e k " címmel kétfelvonásos drámai költe
ményt írt, melyet április hó 24-én mutattak 
be Aszódon. A darab az emberben levő 
jó és rossz indulatok harcát mutatja be és 
a templom iránt való szeretetet hirdeti. 
Egész fölépítése, szerkezete olyan egyszerű, 
hogy műkedvelők bárkol sikerrel adhatják 
elő. Aszódon a darabnak igen nagy sikere 
volt. Vasárnaponkint állandóan elő kell 
adni és nemcsak a helybeliek nézik meg, 
hanem a vidékről is számosán mennek 
megtekintésére.

ten, gördülékeny simán, játszi köny- 
nyedséggel folyik.

A templomi és halottas énekes- 
könyvön kívül irt vend kiskátét is, 
terjedelmes és szép magyarázatokkal.

A 60-as évek vége felé az akkori 
kultuszminiszter, Eötvös József báró 
ót bízta meg a kormány által kiadott 
elemi népiskolai tankönyveknek vend 
nyelvre való átdolgozásával. Ezek:
1—IV-ik és V-ik osztályú olvasó- és 
tankönyvek versben és prózában, 
Beszéd- és Értelemgyakorlatok, to
vábbá egy Vezérkönyv a magyar 
nyelv oktatásához. Kardos e megbí
zatást is becsülettel elvégezte. Fordí
tása úgy versben, mint prózában ki
fogástalan. Munkájáért a kormány 
800 o. é. frt.-al jutalmazta. Nagy

A szekszárd i m issziói egyházközség
február 20-án tartotta számadó közgyűlé
sét. A gondnoki beszámoló szerint 29884 K 
50 f bevétellel 29745 K 70 f kiadás állott 
szemben; maradvány 138 K 80 f. önkéntes 
adományokban 18,811 K folyt be; ebből 
perselypénz 1887 K. — Melegen üdvözli 
az egyház Sántha Károlyt 80-adik születés
napja alkalmából. Kapi Béla püspöknek 
hálás köszönetét mond az elmúlt évben 
oly gy.ikran tapasztalt jóindulatáért. Meg
szavazta a 4%-os kerületi kultúradót. Az 
egyetemes egyházat odaadással támogatja 
a régi evang. egyet, egyház integritásáért 
kifejtendő munkájában; fenntartja továbbra 
is a mull két év gyakorlatát, mely szerint 
az egyháztagok az egyházközség fenntar
tását önkéntes ajándékokkal biztosítják. 
A háború és a forradalmak megakadályoz
ták abban, hogy templomát felépítse, pé
pedig 1917-re megerősödött anyagilag 
annyira, hogy rendes viszonyok között épít
hetett volna. Elhatározta ezért, hogy eré
lyes munkához lát, hogy egyrészt alapját 
gyarapítsa, másrészt az építéshez szüksé
ges anyagokai megszerezze. A Harangszó 
olvasótáborának szeretetébe ajánljuk ezt a 
fontos missziói pontot.

Iskolai felügyelő b e ik ta tása . Sárkány 
Ernő, aszódi főszolgabírót, a bányai ev. 
egyházkerület aszódi leányiskolájának új 
felügyelőjét, vasárnap, április hó 24-én ik
tatta be hivatalába Raffay Sándor dr. püs
pök. Az intézet nevében Kolofon Erzsébet 
igazgatónő üdvözölte az új felügyelőt, ki
ben lelkes, munkás vezetőt nyert a szépen 
virágzó intézet.

F elügyelőbeik tatás. Megható ünnep
ség keretében iktatta be Pálmai Lajos es
peres dr. Smikli Gyulát a tárnokréti-i gyü
lekezet felügyelői hivatalába április 25-én. 
Az ünnepély után közgyűlés volt, melyet 
az újonnan választott felügyelő egyházias, 
hazafias érzéstől áthatolt beszéddel nyitotta 
meg. Jelezte beszédében egyházépíto pro- 
grammját s az általa hangoztatott magasz
tos eszmékhez holtig való hűséget Ígért. 
Szép jelét adta áldozatkészségének, mikor 
e szép napnak emlékére 500 koronát adott 
a készítés alatt álló új harangra. Zsúfolá
sig megtelt a tavasz virágaival felékesített 
templom az ünneplő hívekkel. Az ünnepi 
buzgóságot emelte Sümegi Sándor tanító 
vezetésével előadott gyermekkarének. A

pénz volt ez abban az időben I Kar
dos kocsin ment Szentgotthárdra. 
hogy ez összeget felvegye, mert amint 
ma is éló kocsisának mondá: »becsü
lettel megszolgált, érdemes pénzt ka
pok én most ottan.« És a takarékos 
gazda meg is becsülte a pénzt; a 
Hódossal szomszédos Szalafón fia 
számára birtokot vásárolt. Itt építte
tett később fia házat és mindkét sze
mére megvakulva ide vonult vissza, 
a nagynevű apának hagyatékán itt 
élte le szomorú életét. E háznak pad
lásán akadtak reá 1916-ban Kardos 
János egy másik nevezetes munkájára, 
Arany János Toldi-jának vend fordí
tására is, melyről ekkor már talán 
senki sem tudott.

(Folyt, köv.)

Harangszó támogatására 280 korona lett 
az offertórium.

A k ispécz—k ajá rl egyesült evangéli
kus egyházközség hálatelt szivvel emléke
zett meg április 17-én a wormsi birodalmi 
gyűlés 400 éves emlékünnepén dicső em
lékű reformátorunkról: dr. Luther Márton
ról. 17-én délelőtt ünnepi istentiszteletet 
tartott, melynek végeztével az offertórium 
163 K 72 f-t eredményezett a gyülekezet 
harangalapja javára. E napon Matkovits 
Ida úrnő 500 K-át, Vajda János 500 K-át, 
Csesztregi Imre 100 K-át adtak ugyancsak 
a gyülekezet harangalapja javára.

Ugyancsak 17-én délután 6 órakor a 
Dunántúli Luther-Szövetség javára vallá
sos ünnepély tartatott a következő mű
sorral : Közének. Erős várunk . . .  Oltári 
imát mondott: Síkos Kálmán s lelkész. 
Szegény fejem, hová hajtsalak. Iskolás- 
gyermekek kéthangu éneke Luther magán
beszéde a wormsi birodalmi gyűlésbe lé
pése előtt, irta Kálmán Gyula, szavalta 
Köhler József h. tanító. Ne csüggedj el ki
csiny sereg. Iskolásgyermekek kéthangu 
éneke. Luther wormsi hitvallása Payr Sán
dortól, felolvasta Tóth Lajos tanító. Luther 
a wormsi birodalmi gyűlésen, irta Sántha 
Károly, szavalták Szekeres János, Kocsis 
Jolán, Banai Sándor, Nyári Róza tanulók. 
A Dunántúli Luther-Szövetséget ismertette 
Síkos Kálmán s. lelkész. Térj magadhoz 
drága Sión, felnőttek kéthangu éneke. 
Harangszó, irta Nagy Vince, szavalta Ber- 
lalan Vilma. Oltári imát mondott Sikos 
Kálmán s. lelkész. Közének. Erős várunk 
utolsó két verse. Az énekkarokat betaní
totta és vezette Sikos K. s. lelkész. A val
lásos est tiszta jövedelme 601 K 72 fillér 
volt.

A kiskőrösi ev. nőegylet a wormsi 
birodalmi gyűlés négyszázados évfordulója 
alkalmából lélekemelő emlékünnepélyt tar
tott április hó 17-én a templomban. Az 
ünnepély közénekkel és imával kezdődött. 
A finom műizléssel választott szavalatok, 
Koren Icuska solo éneke, Mendelényi Já
nos tanító vezetése mellett megható össz
hangban és kifejezően előadott két karének 
valósággal felemelte a hallgatóság lelkét 
és fogékonnyá tette azoknak az igazságok
nak és életbevágó útmutatásoknak befoga
dására és megtartására, melyek Blázy La- 
josnénak a gyermekek vallásos nevelésé
ről tartott felolvasásában csendültek meg. 
A gyertneke lelki nevelésére törekvő, gon
dolkodó anya közvetlen megnyilatkozása 
volt a felolvasás s így hatása is annál 
élénkebb. Az ünnepélyt ima és közének 
zárta be.

A csékuti ev. népiskola növendékei 
április 10-én az iskola udvarán színdara
bot adtak elő a harangalap javára. A gyer- 
mekelőadás pompásan sikerült s a nemes 
célra 725 korona jövedelmet hozott.

Adomány. Pálfi Lajos földműves a be- 
ledi evangélikus otthonra 1000 K-t adott.

Az ujm alom soki egyházközség ápr. 
17-én a wormsi birodalmi gyűlés 400-adik 
évfordulója alkalmával Luther-Szövetségi 
ünnepélyt tartott a következő műsorral: 
1. Közének, oltári ima. 2 „Luther“ Vojtkó 
Páltól. Szavalta Szűcs Karolin. 3. A három 
nagy reformátor: Luther, Zwingli és Kál
vin jellemzése. Előadta Kovács István lel
kész. 4. „Erős vár a mi Istenünk.“ 5. Lut
her mint nevelő. Irta és felolvasta Borsodi 
Kálmán tanító. 6. „A gályarab" Lampérth 
Gézától. Szavalta Fehér Irma. 7. Ének a
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tanuló-ifjuság részéről. 8. „Nehéz időkben“ 
Csengey Gusztávtól. Szavalta Kovács Ilona 
tanuló. 9. Befejező ima, közének. Offertó- 
riumul a beszerzendő harang javára be
folyt 615 korona 60 fillér.

Ajkán ápr. 10-én tartott a Luther-Szö- 
vetség propaganda-előadást és ünnepélyt. 
Közének és Bátsi József lelkész imája után 
Horváth Erzsi szavalta el Szabó Géza: 
Sareptabeli özvegy c. költeményét. Az is
kolásgyermekek éneke után Csöngei Ma
riska szavalta el Váradi Antaltól a Corona 
Christi-t. Azután a Szövetség kiküldötte, 
Ihász Mihály kertai lelkész ismertette mély 
hatású beszédben a Szövetség céljait. Utána 
Bödecs Irén szavalta Váradi Antal: Az 
utolsó sír c. költeményét. Majd az iskolás
gyermekek énekeltek megint, azután Vargha 
Gyuláné : Győzelem c. szép versét szavalta 
el Valler Ilona. Bátsi József lelkész imája 
és közének után véget ért az ünnepély. Az 
offertóriuin a Luther-Szövetség céljaaira 
321 korona 70 fillért eredményezett.

Alapítvány. Boross Károly nyug. nagy- 
démi tanító a nagyvázsonyi egyházközség
nél 400 kor. alapítványt tett édesatyja, Bo
ross Márton emlékére.

Az uraiűjfalui evang. gyülekezet máj. 
hó 1-én délután szépen sikerült „Luther- 
Szövetségi ünnepélyt tartott. Közének és 
Rónai Gy. lelkész imája után Koczor Ilona 
szavalta a „Tartsatok bűnbánatot“ c. köl
teményt. „Kövesd a Jézust I* Énekelte Ró
zsa L. tanító vezetésével az evang. ifjúsági 
dalárda. Majd Varga József sárvári lelkész 
tartott lelkeket Istenhez emelő, vallásos
ságra s áldozatkészségre buzdító szép 
beszédet. Vázolva a Luther-Szövetség égető 
szükségét, szent és nemes célját, szeretet
tel, szívhez szóló szavakkal hivott minden
kit annak zászlója alá. „Gályarab.“ Sza
valta Németh János. „Várjad oh és lel
kem.“ Énekelte a dalárda. „G yőzelem ...“ 
Szavalta : Hérincs Ilus. Rónai lelkész imája 
s a Hymnusz zárta be a szép ünnepélyt, 
amely felemelő s hitépítő hatással volt a 
nagy számban jelen volt hívekre. Az ifjú
sági dalárda első, sikeres szereplése, 
valamint az ifjúság hatásos, szép szavala
tai Rózsa Lajos tanító buzgalmát dicséri. 
Az ünnepély 300 koronát jövedelmezett a 
Luther-Szövetség céljaira.

Magyarkeresztur. A magyarkereszturi 
áldozatkész és tevékeny nőegylet áldozó
csütörtökön lélekemelő szép vallásos estélyt 
tartott. Közének után Kiss Lajos helybeli 
tanító imádkozott. Tóth Ferenc „Csak to
vább ! . . . “ költeményt szavalta. Kiss Lajos 
VII. oszt. tanuló a „Gólyához,“ Varga Lidi 
pedig a „Szeretet“ c. verseket adták elő. 
Bojtos L. lelkész „Az igaz ember földi 
boldogsága“ tárgyról tartott előadást. Kiss 
Lajos tanító vezetésével 12 tagú vegyes
kar: „Te vagy reményem szikla szála“ s 
„Tavasz elmúlt“ énekeket énekelték szép 
tudással s alapos készültséggel.

A befolyt offertóriumból 400 K a Ha
rangszó terjesztésére; 416 K pedig a ha
rangalapra lett fordítva.

Kisfalud. A kisfaludi leánygyülekezet 
nőegylete május 1-én tartotta ez évben 
második vallásos estélyét, amelyen Müh- 
leitner Kálmán oroszfogságból hazakerült 
buzgó hívünk tartott felolvasást a honvágy
ról, amely ellenállhatatlan erővel ragadja 
meg azt, akit a sors messze sodor hazá
jától. Költőkből vett idézetekkel, átélt ta
pasztalati igazságaival a hazaszeretetei 
véste a fiatalság saívébe. Bőjtös L. lelkész

„Egyházunk küzdelme a múltban és a je
lenben“ tárgyról tartott előadást. Pfahnl 
Margitka, Németh Tinike és Szíj Dezső 
szép szavalatai egészítették ki a sikerült 
est műsorát, amelynek offertóriuma a nő
egylet javára 455 K-t eredményezett.

A balfi evang. egyházközség f. hó 1-én 
tartott közgyűlésen a megüresedett II. ta
nítói állásra egyhangúlag Krutzler János 
tanítót Felsőlövőről választotta meg. Műkö
déséhez Isten áldását kérjük.

A nagyszokolyi ev. nőegylet Fábry 
László lelkész vezetése alatt 1920. évi 
szeptember havában megalakult. Elnök: 
Fábry Lászlóné, alelnök Németh Julianna, 
pénztáros Papp üézáné, jegyző Fazekas 
Lajos tanító lett. Választmányi tagokul 
megválasztattak: Fazekas Lajosné, dr. Ka- 
csoh Lajosné, Martinék Györgyné, Tóth 
Juliska, Szilascsik Jánosné, Ó. Tóth Já- 
nosné, Nagy Józsefné, Major Istvánná, 
Bélák Istvánná, Tóth lónásné, Sándor Ist
vánná, Major Józsefné és Formadi Irénke.

Az alig 4 hónap óta fenálló nőegylet 
vagyona 4200 koronát tesz ki, amely ösz- 
szeg kizárólag vallásos lelkületű egyének 
adományaiból származott.

A nőegylet karácsony estéjén az isko
lateremben karácsonyi ünnepélyt rendezett, 
amikor az iskolás gyermekek szavalata s 
a lelkész beszéde mély hatást gyakorolt a 
megjelentre.

Újévkor a nőegylet családi összejöve
telt rendezett, amelynek tiszta jövedelme 
2600 K-t tett ki. Ez alkalommal felülfizet
tek : Fábry László, Fazekas Lajos, Győrke 
János, Szilascsik Jánosné, O. Tóth Jánosné, 
Németh Juliska, Meidlinger Józsefné, Kiss 
András 50—50, Martinék Györgyné, Sütő 
Ferenc 35, Tóth Juliska, Gábos Géza, 
Schrand Erzsébet, Tóth József, Formadi 
Dezsöné, Horváth Sándor, Major Zózsefné, 
Nagy Ferenc, Schnepf Béla, Nagy József, 
Mórios Gyula 25—25, Balázsi Rózsika, 
Bélák Istvánná, Biró Jánosné, Varga Imre, 
dr. Kacsoh Lajosné 15—15, Gulyás Eszter, 
Papp József, Ács Ferenc, Suphc Istvánná 
10—10, Varjas Bálintné, Lénárt János, 
Sáfrán János, Viola István, Nagy János, 
Császár József, Szokodi Zsuzsanna, Kiss 
Józsefné, Foki János, Tóth Jónásné 5—5 
koronát.

A karácsonyi ünnepek alkalmával a 
kővetkező egyenek adakoztak: Ó. Tóth 
József és neje 1000, Fejes Jánosné 250, 
Némelh György és neje 200, Györke Já
nosné 200, Fábry László és neje 110, Nagy 
Ferenc 100, Németh Juliska 100, ötv. Tóth 
Istvánná, Meidlinger Józsefné, Nag Józsefné, 
Győri Józsefné, Váradi József 50—50, özv. 
Papp Gézáné 40, özv. Papp Miklósné, 
Fazekas Lajosné, Györke Jánosné, Tóth P. 
Józsefné, Tamás Józsefné 30—30, Tóth Jó
násné, Viszló Istvánná, Németh Györgyné, 
Major Józsefné, Martinék Györgyné 20—20, 
Junkunc Karolin, Bélák Istvánná 15—15, 
Nagy Ferencné, Havel Józsefné, Molnár 
Józsefné, ó . Tóth Jánosné, Mostberger 
Simonné, dr. Kacsóh Lajosné, Szemerei 
Pálné 10—10, Szűcs Istvánná, Kalmár 
Gyuláné 8—8, O. Tóth Józsefné 5 koronát.

A nagyszokolyi ev. egyház 1918. évben 
villámcsapás következtében leégett templom 
tornyát Isten segedelmével 70,000 koronás 
költséggel felépítette.

Harisnyakötést és fejelést el
fogad és pontosan teljesít özv. 
Jakab Ivánné Bűk, Sopron m.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Alulírottak úgy a maguk, 

mint az összes rokonság nevében mélyen 
megszomorodott szívvel jelentik, hogy for
rón szeretett, felejthetetlen legjobb anya, 
testvér, nagyanya és dédnagyanya Kövesy 
Károlyné szül. Skriba Karolina volt nagy
vázsonyi ev. lelkész özvegye életének 79-ik, 
özvegységének 41-ik évében rövid szen
vedés után május hó 4-én csendesen el
hunyt. A megboldogult földi maradványait 
május hó 7-én, délután 3 órakor, helyezték 
az alszopori temetőben örök nyugalomra. 
Áldás és béke drága hamvaira 1 özv. Mes- 
terházy Boldizsárné szül. Kövesy Ida, Kö
vesy Béla, Nagy Jenőné szül. Kövesy Rózsa, 
Kövesy Ilonka, Kövesy Lajos mint gyer
mekei. Skriba János, Mód Adolfné szül. 
Skriba Erzsébet mint testvérei. Kövesy 
Béláné szül. Herczog Erzsi, Kövesy La
josné szül. Róth Vilma menyei. Nagy Jenő 
veje. Kotsits Lajos, dr. Mayer István unoka- 
vőji. Kotsits Lajosné szül. Mesterházy Irén, 
Mesterházy Juliska, Mesterházy Jolán, Kö
vesy Erzsiké, Kövesy Béla, Kövesy Zoltán, 
Kövesy Piroska, Nagy Ilonka férj. dr. Mayer 
Istvánná, Nagy Jenő Károly, Kövesy Laj- 
csika unokái. Mayer Ilonka dédunokája.

” ™-~ H Í R E K .
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A kormányzó családi kúriája. A ro
mán megszállás idején Horthy Miklós kor
mányzó kenderes! családi kastélyát az ott 
táborozó román csapatok tudvalévőén tel
jesen kifosztották és csaknem földig lerom
bolták. A kormányzó most elhatározta, 
hogy a régi kúriát újjáépítteti.

Az Akadémia új tagja. A Tudomá
nyos Akadémián most volt a tagválasztó 
naggyűlés. Ez alkalommal levelező tagja 
lett az Akadémiának Mikola Sándor buda
pesti ev, főgimn. tanár, a kísérleti fizika 
tudományának érdemes művelője. Mikola 
Sándor középiskoláit a soproni lyceumban 
végezte.

Május elseje. A főváros szociáldemok
rata munkássága az idén is megünnepelte 
május elsejét. A munka teljes huszonnégy 
órára megállott s a munkásság a délelőtti 
órákban hatalmas népgyülésre jött össze 
a Tattersallban. A gyűlést nem zavarta meg 
semmiféle incidens s az egész nap rend
ben telt el.

Magyarok maradnak a drótostótok. 
Szend községbe a minap beköszöntött egy 
öreg drótostót, aki megunta csehszlovák 
polgári mivoltát és hazajött magyarnak. 
Minthogy útlevelet nem kapott, éjszakának 
idején szökött át.

Cseh himnusz — magyaroknak. A
cseh minisztárium a felvidéki tanfelügyelő
ségekhez, a középiskolákhoz, a tanitóké- 
pezdékhez és a siketnéma intézetekhez 
rendeletet intézett, mely szerint az összes 
magyar nyelvű tanintézetekben az iskolai 
ünnepségeket a cseh nemzeti himnusz ének
lésével kell berekeszteni.

Párlsban is jegyzik a magyar ko
ronát. A magyar korona fölfelé törtetésé- 
ben új állomáshoz érkezett azzal, hogy 
a francia kormány a magyar pénzügymi
niszter kívánságára elrendelte a magyar 
koronának a párisi tőzsdén való hivatalos 
jegyzését május másodikától kezdve.
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T ízezer koronáig  lehet pénzt kül
deni postautalványon. A kereskedelmi 
miniszter az egy postautalványon feladható, 
valamint a küldeményenkint postautánvé
tellel beszedhető legmagasabb összeget 
május 1-től további intézkedésig Magyar- 
ország belterületén 10,000 koronában álla
pította meg

Az am erikai bevándorlás korláto 
zása . A szenátus jóváhagyta a bevándor
lás korlátozásáról szóló törvényt. E szerint 
minden nemzetiségből az 1910-iki amerikai 
létszámának csak 3 százaléka vándorol
hat be.

A  m * f j u  írSeáayok •grcilea képM folyóirata a 
Magyar Lányok Adlerafald-BaiiMtram ém Tábori Ró
bert regényán kirül Koaáryné Réa Lolá gyönyörű 
novelláját, Sipos Ida árdakaa albeaséiéaát, Tábori 
Piroska pályanyertes költeményét köali, Kardos Ár
pád sok érdekes doldgot monn el a «obakertésset 
titkaiból és küiónösen arról, bogy hogyan lehet 
meggyógyítani a beteg virágokat. Asonklvfll tCbb 
idóazerü közlemény tasai teljessé a aaámot, amelyet 
mutatványul kívánatra Ingyen küld al a kiadóhiva
tal : Budapest, VI. Andrásey út II. A magyar lányok 
előflaetásl ára negyedévre S0 korona.

Ú jfajta érdekes hordók. Radó Sándor 
és Társa budapesti hordó- és borkereske
dők olyan patentzáros hordót találtak fel, 
amelybe nem kell többé dugó, nem kell 
többé a hordókat lepecsételni, védő bádog
lemezekkel leszögezni, nincs többé borvi
zezés, megszűnik a hordók megfúrása, a 
száidongák sérülése, eltörése és a dohosság, 
átvételekhez nem kell zsákokban garmada
szám fadugókat, pecsétviaszkot, tömítő 
rongyokat stb. cipelni, hanem csak egy 
kis »Patent Wertheim-kulcsot" a zsebben, 
mert minden hordó egy pillanat alatt 
légmentesen elzárható vagy kinyitható a 
szabadalmazott és Wertheim-rendszerü 
kulcscsal biró .Patent Hordózárra!." Per- 
cenkint 10 darab hordót lehet elzárni vagy 
felnyitni, vagyis ezer hekfo bor vagy szesz 
átvétele, illetve az ehhez szükséges cirka 
130 transport hordó légmentes elzárása 
vagy felnyitása alig V* óra alatt el van 
intézve, amit egy gyermek is elvégezhet. 
— Egyébiránt a feltalálok Radó Sándor és 
Társa Budapest, Üllői-ut 55 szívesen meg
küldik a találmány rajzát és részletes 
ismertetését tartalmazó prospektust minden 
érdeklődőnek és bemutatja a patentzáros 
hordókat természetben is.

D isznópásztorból igazgató . Torockó 
község oláh disznópásztora elvégezte a hat
hetes oláh tanítói tanfolyamot. Az oláh 
kultuszminiszter Tordaaranyosba nevezte 
ki iskolaigazgatóvá.

Rövid hírek. Május 22-én kisgazda
gyűlés lesz Budapesten. — Nitti volt olasz 
miniszterelnök ellen merényletet követtek 
el. — Lenin Londonba készül. — Lengyel- 
ország és Románia szövetséget kötöttek. — 
Napoleon halálánnk századik évfordulóját 
nagy ünnepségek között ünnepelték Fran
ciaországban. — Lengyel felkelők megszál
lottak felsösziléziai városokat. — A romá
nok Aradon legutóbb 14—17 esztendős 
gyermekifjakat hurcoltak el éjnek idején 
a börtönbe.

E r n s t  J á n o s
vas- és rézbú to r, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Ajánlok kötelezettség  
nélkül m inden m ennyi
ségben  és tetszésszerinti 
m éretben — — — —
r u d v a s a k a t
kgr.-ként 2 0  kor. árban. 
Továbbá 3/* é s  4/4-es kül
földi gyufát dob ozon ként  
120 fillérért.

Raffinált p e tr ó le u m o t  
cisternákban ab Tranzito 
Wien, kgr.-ként 13 korona  
árban. Esetleg hordókban  
120 fillér kgr.-ként köl- 
csöndíj mellett. 1 - 8

Bartal Istv á n
kereskedelmi vállalata 

---------  VASVÁR.  ---------
Sürgönyeim: Bartal Vasvár. Telelőn 18.

A Payr-féle ném et em lékfuzetek 
m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:
<48?

1356 óta
Gyártási 

jegy
IA minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 5-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen á rlapo t!

Pályázat.
A pét er i - i  evang. egyházközség 

k á n t o r t a n í t ó i  állásra pályázatot 
hirdet. A javadalom főbb tételei: 
készpénz 254 kor., 24l/i magy. hold 
szántóföld, melyből 2 (kettő) niagy. 
holdat a nyugdíjas kántortanftó élet- 
fogytiglani használatára, középhaszon
bér megtérítése ellenében a megvá
lasztott köteles átengedni, 7* hold 
szőlő, három öl tűzifa, kb. 30 hl. 
rozs maximált értéke és lakás. Tótul 
is tudó pályázók okmányaikat május 
20-ig küldjék az evang. lelkészi hi
vatal címére: Péteri, Pest m., Monor 
mellett. j_ j

Az evang. szülők figyelmébe ajánl
juk a „Paulik-féle Konfirmációi 
Emlékkönyvet“, mely tartalmánál 
fogva felülmúl minden egyéb aján
dékot, mert elbeszélések, versek, tör
téneti képek, életbölcseleti mondások, 
imádságok váltakoznak benne. Min
den konfirmált ifjú a legszívesebben 
forgatja. S bár Ilyen gazdag tartalmú, 
ára oly csekély, hogy mindenki köny- 
nyen megveheti. Ára csinos vászon
kötésben 60 korona. 5 korona portó 
hozzáadásával póstautalványon ren
delhető a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, Vili. kér., 
Szentkirályi u. 51/a. i—2

Szerényigényü hivatalnoknő ke
res pár heti üdülésre Sopron- vagy 
vasmegyei .faluban nyugodt otthont 
jó ellátással. — Mielőbbi választ ár- 
megjelöléssel »Levegőváltozás« Sop
ron, főposta restante címre kér. i_ 3

Egyetemi hallgató nyári szün
időre nevelői állást keres. Ajánlatok 
evang. lelkészi hivatalhoz Budapest, 
I., Verbőczy utca £8. szám alá kül
dendők. i_ 3

Pontos, lelkiismeretes munkát vé
gez jutányos ár mellett

L a l i t «  M i l á n
szobafestő  és m ázoló m ester 

Czelldömöikön. 1—3

Egyik szem ét elvesztett, de külön
ben te ljesen  m unkaképes 25 éves, nő t
len, fö ldm ives-lskolát végzett s egy évi 
gyakorla tró l Jó bizonyítvánnyal ren 
delkező rokkan t katona nagyobb g az
daságban  segédtiszti, vagy ellenőri 
á llásra  ajánlkozik . Címe m egtudható 
a  lovászpatonai (Veszprém m.) evang. 
lelkészi h ivatalnál. 2—3
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsöminóségii „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 14

Ajánlunk * kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/4-es 4/i-es svéd

g y u f á t

valamint őrlött

k  Ő N ó  t .  
LIPP és  LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Sürgönye i m:  L a c k n e r ,  SzentoottMrd.

=  Legm agasabb k itüntetések. =
Alapíttalott 1886-ban. Villamos tízem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és k as té ly ó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 27
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben k i z á r ó l a g  v i s z o n t -  
e l á r u s í t ó k  r é s z é r e
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, íeketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételbén kívánt méretű

stájer épület fát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L f t C K N E R  kereskedelmi üzlete
T ele fo n szá m  10. Szentgotthárd. Sü rgön yeim : LACKNER.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 20

Nyomatott Wellisch Béla villamüxemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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*■ k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T ó r« a ia rk « * z tó :

NÉMETH KÁROLY.

. .

K ézira tok  L o v á z z p a to n á ra  
(V eizp rém m o g y o ), elő fi
ze té s i d ijak , rek lam ác ió k  
a  HARANOSZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z e n tg o tth ó rd ra  
(V itevárm egye) kü ldendők .

e lő f iz e té s t  e lfo g ad  
m in d en  e v a n g . le lkész  é t  

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a s á r 

n ap .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapl Béla 1910-ben.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ő V E T S É G “ H I V A T A L OS  LA

S z e rk e sz ti é s  a  k ia d á s é r t  
fe le lő s :

C Z I P O T T  G É Z A
SZEN T QOTTHÁRD 

(V asvárm egye .)
A „ H a ra n g iz ó "  e lő fize té s i 
á r a  e g é sz  é v re :  L u th er- 
S zö v e tsé g l ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  k ü ld ésse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c fm sz a la g o s  kül
d é sse l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó "  te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m á n y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  In gyenpéldányo  

k á t küldünk.

P JA . = = = = =

Majláth püspök nemzedéke.
A római katholikus egyház Ma

gyarországon az utolsó két évtized 
alatt egyre növekedett erőben, a tö
megekre való befolyásában, szervező 
képességben és mindezek összessége 
gyanánt a közéletre való befolyásá
ban. Vannak, akik az öntudatnak e 
felébredését az egyházpolitikai refor
mokkal és ezzel kapcsolatban a nép
párt megalakulásával hozzák kapcso
latba, de nekem az a véleményem, 
hogy a néppárt működése csak va
lami külső izgató elemet hozott bele 
a római katholikusok életébe és csu
pán arra szolgált, hogy egyes alkal
mas embereket a közéleti működés 
számára kiképezzen. Ennek a kikép
zésnek harcosa Rakovszky, mestere 
Ernst voltak. Ennek a módszernek 
eszközei és fegyverei szélesültek a 
ma uralkodó áramlatokban olyanná, 
amint előttünk állnak.

A római katholicizmus megerősö
dése, belső meggazdagodása Majláth 
erdélyi püspök érdeme. Nagy öntuda
tossággal és bámulatos lelkesedéssel 
fogott, már ffatalon ehhez a munká
hoz. Mikor az erdélyi püspöki székbe 
került, ott, a Királyhágón tűi, talán 
még jobban meg volt bénulva az egy
házi öntudat, mint a hegyeken innen. 
Az erdélyi katholikus státus nem ren
delkezik azokkal az anyagi eszközök
kel, mint a magyarországi. A hatal
mas erdélyi reformátusság' mellett 
tekintélye és befolyása is mindig ki
sebb volt. A főurak igen nagy része 
is protestáns Erdélyben és az udvar 
hatása is elgyengült már akkora tá
volságban. Ezért az egyházpolitikai 
viták alkalmával az erdélyi római 
katholikusok jóformán semmi ellent- 
állást sem fejtettek ki, sőt nagy több
ségükben a liberális irányzat mellett 
foglaltak állást. Ilyen viszonyok között 
foglalta el hivatalát Majláth püspök.

Már működésének első hónapjai
ban nyilvánvaló lett egyházszerve
zésének hármas iránya: fegyelmet 
akart egyházába hozni, a papnevelést 
akarta minden eszközzel emelni és a 
sajtó segítségével akarta az egyházi 
öntudatot kifejleszteni.

Mindhárom irányban vaskövetke
zetességgel és az áldozatokat nem 
tekintve haladt előre. A régi kényel
mes életmódhoz szokott papság el
keseredéssel fogadta az újításokat, 
voltak, akik tüntetőleg hagyták el Er
délyt és más, nyugalmasabb egyház
megyékbe menekültek. Majláth hagyta 
őket menni és helyükbe lelkes fiatal 
embereket hozott, akik rajongással 
szolgálták eszméit.

Mikor Erdélyben megindította az 
egyházi életet és csakhamar pompás 
intézmények sarjadtak ebből az újra
éledésből, akkor a sajtóra is nagyobb 
figyelmet fordított. Megalapította a 
»Zászlónk« című ifjúsági lapot és 
mikor látta, hogy egyháza körében 
sehol sem értik meg szándékát és 
törekvéseit, a sajátjából évi negyven
ezer koronát áldozott erre az ifjúsági 
lapra, mely olcsóságánál és ügyes 
szerkesztésénél fogva csakhamar min
den egyéb ifjúsági lapot kiölt Magyar- 
országon.

Ami ma előttünk áll, az Öntudatos 
és lelkes római katholikusság hatal
mas tábora, főleg a művelt római 
katholikus középosztály erős egyhá- 
ziassága, az a »Zászlónk« érdeme. Ezt 
a lapot olvasva fejlődött ki a mai 
katholikus nemzedék és lett azzá a 
hatalommá, ahogyan ma jelentkezik.

Mindezt pedig olvassuk el mi pro
testáns testvéreim. Mi, akik minden 
erőnket és diadalunkat szellemi érté
keinknek köszönhettük.

Olvassuk el és gondoljuk meg, 
hogy mitjelenTa számban és vagyon
ban hatalmasabb római katholikus 
egyháznak ez a szellemben való meg

erősödése ? Vessünk számot magunk
kal és gondoljuk át, mit tettünk e 
lefolyt évtizedek alatt egyházunk szel
lemi értékeinek kifejlesztésére? Ho
gyan lehetett az, hogy mi, akik a 
szószéknek, az iskolának és a sajtó
nak megteremtői voltunk Magyaror
szágon, háttérbe szorulhattunk ilyen 
nyilvánvalóan erős támadással szem
ben ? Hogyan van az, hogy egyesek
nek buzgó kísérletei mindig sikertelen 
kudarccal végződtek ?

Majláth püspök nemzedéke nem 
csoda által lett. Nem máról holnapra 
bukkant elő a föld alól. Negyedszá
zados fáradhatatlan, áldozatkész mun
kásság eredménye.

Ha mi még most sem kezdjük el 
a munkát, nem a támadót, hanem 
az építőt, ne panaszkodjunk, sorsun
kat meg érdemeltük.

Hamvas József.

Védekezés a vörheny ellen.
Mostanában sok községben nagy 

pusztítást visz- véghez a vörheny 
gyermekek és felnőttek között.

Okozóját nem ismerik, csak annyit 
tudnak, hogy minden valószínűség 
szerint a beteg torkában, a mandu
láján át jut a vérbe. Az egészséges 
emberbe a betegről ju t; olyankor is 
fertőz a beteg, mikor már látszólag 
teljesen meggyógyult 6—8 hétig a 
megbetegedése után. Esetleg tovább is.

A beteg köhögésével, föcsögésével 
kiürített apró nyálkarészecskék tartal
mazzák a vörheny okozóját, e nyálka
részecskék a levegőben kbegnek s 
az egészséges lélegzéskor beszívja. 
Fertőzhet a beteg váladékaival, ürü
lékével, székletével érintkező minden 
tárgy, az evőeszköze, ha utána egész
séges eszik vele, az ágyneműje, a 
ruhája. A vörheny okozója életben 
marad, iia kiszárad is, azért terjeszt
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heti péksütemény, cukorka, játék stb. 
Fertőz a leváló bőr, a fülgeny, á vér 
stb. Bolha, tetü terjesztheti.

A vörheny nem mindig okoz a 
bőrön kiütést, hanem akárhányszor 
csak torokfájást, mandulagyulladást, 
azért járvány idején azok is kérjenek 
orvostól tanácsot, akiknek csak a 
torkuk fáj. Az ilyenek terjesztik leg
inkább a vörhenyt, mert nem gon
dolnak arra, hogy tulajdonképen mi
lyen veszélyes ragadós betegségük 
volt.

Ha valahol föllép a vörheny, a 
legnagyobb könnyelműség menekülni 
előle, ahogy ma is teszik a tehető
sebb családok. így szokták elhurcolni 
a betegségeket egyik helyről a má
sikra. Lehet, hogy induláskor egész
séges a gyerek s 5 nap múlva meg
betegszik valamely fürdőhelyen, ott 
a fürdővendégek megijedve szétsza
ladnak, de már a legtöbb gyerek vi
szi magával a kórokozót. így hurcol
ják szét a szamárhurutot is levegő- 
változás ürügyével.

Aki még egészséges az gurguláz- 
zon sötét lila hypermangános vízzel 
naponta többször. Evvel legjobban 
elejét lehet venni á vörhenynek. Ha 
az ilyen megkapja is, nem olyan ve
szélyes a baj. De azért a betegségen 
átesettől tartózkodni kell 8 hétig is. 
Teljes védelmet a gurgulázás nem 
nyújt.

A beteget el kell különíteni. Aján
latos olyan helyen, ahol már föllé
pett a baj, rögtön orvoshoz fordulni, 
akármi baja van a betegnek. Sok be-

T Á  W  O  JL.

Szomorú -képek.
— Anyámnak. —

Még látom ö t: remegve szól,
- -  Fejemre hajtott két kezével — : 
Atyám, oh, védd meg kis fiam, 
Szívére még ne szálljon éjjel!

Még látom őt: a könnye hull, 
Piciny fiáért hull a könnye,
Míg bús szobánkra szótlanul 
Borul az árnyak néma csöndje.

Még látom őt: remegve néz 
Kezébe tartja kis kacsomat;
Imát rebeg, imát idéz 
S már várja égi pártfogómat.

Az ágyon fekszem, vézna roncs, 
Emésztő kórság ágyba rontott 
S csak nézem hosszan, szótlanul 
A glóriás, a büszke arcot.

Fölöttem függ a vén falon 
Kis Jézus áldott glóriával;

teget meg lehet menteni, ha idején 
hívják az orvost nem akkor mikor 
már a falu minden vénasszonya ki
próbálta rajt a tudományát. Inkább 
hívják százszor hiába orvost, mint 
egyszer későn. Száz orvosi látogatás 
nem kerül annyiba, mint egy temetés, 
aminek elejét vehették volna, ha ide
jén hívják. A községnek ajánlatos 
volna a pénztára terhére polyvalens 
serumot rendeltetni az orvossal vagy 
■a gyógyszerésszel. Kapható Budapes
ten Zoltán Vilmos Korona gyógyszer- 
tárában. Akinél az orvos elhasználja, 
szívesen megfizeti az árát.

A megbetegedett gyerekkel vagy 
felnőttel érintkezetteket, a vele egy 
födél alatt lakók maradjanak 10 na
pig elkülönítve. A beteg ágy- és fe
hérneműjét, ürülékeit ártalmatlanná 
kell tenni, minden vele érintkezésbe 
jutott tárgyat gondosan fertőtleníteni 
kell.

Igen rossz szokás a betegek láto
gatása, a halottas háznál tartott ha
lotti tor.

Le kell szoktatni a gyerekeket a 
palavessző és a ceruza nyálozásáról; 
rá kell szoktatni arra, hogy evés előtt 
mossák meg kezüket. Igen veszélyes 
szokás az ételmaradék megevése, 
különösen a beteg után. Veszélyes a 
közös ivópohár, a korsóból ivás.

Dr.

Egyetemi hallgató nyári szün
időre nevelői állást keres. Ajánlatok 
evang. lelkészi hivatalhoz Budapest,
I., Verbőczy utca 28. szám alá kül
dendők. 2—3

Csak vinne, vinne — gondolom — 
Csak vinne engem is magával 1

S az áldott Jézus itt hagyott,
Anyám borult a lázas ágyra; 
Szemében csillogott a könny;
Szelíd szívének glóriája I

Ligethy Béla.

Kardos János a vend költőpap.
Irta : H einer Géza.

Kardos János költött és fordított fia
talabb korában népdalokat is, melyek 
közül nem egy még ma is él a vend 
nép ajakán. Irt tréfás, humoros, sőt 
szatirikus verseket is. Ilyenért egy al
kalommal állítólag bajba is kevere
dett a bellatinci katolikusokkal.

Kardosról, mint emberről el lehet 
mondani, hogy tevékeny, buzgó és 
egyúttal végtelen egyszerű, szerény 
életű volt. 32 éves korában az orvo
sok eltiltották a borivástól és hus- 
evéstől s ezidőtől fogva, mint egy

Hadi följegyzéseimböl.
Levélírás az őrségen.

Ritka voli az Urlaub . . .  a szabadság, 
mint a fehér holló. így csakis az árva irás, 
amint a nép szokta nevezni a levelet, volt 
az egyedüli eszköz, az összekötő kapocs 
a hadba vonult apa, testvér és a család 
között. Az írás vitt hírt a katonaéletet élő 
családtagról, hol jót, hol rosszat.

A levélírás pedig nagy mesterség, job
ban mondva valódi művészet, még békés 
és m eglökött viszonyok között is, hát 
aztán az olyas helyen, mint az őrségen, 
ahol csak puska, fegyver, oldalfegyver és 
töltény van, meg reglama, de nincs ásztal, 
tinta, papiros és kellő alkalom a levél meg
szerkesztéséhez. Lényeges baj azonkívül 
az is, ha valaki, nem ért az írás és olva
sás tudományához és így másra kell bíznia 
gondolatainak, érzéseinek a tolmácsolását. 
Mert hát akadt nem egy ember az őrségen, 
aki sem írni, sem olvasni nem tudott, nem
hogy „selejtesen“, de még nem is „konyi- 
tott“ egyikhez sem. Az ilyen népfelkelő 
aztán rászorult a másik bajtárs írásbeli 
művészetére. Ilyen volt a mi öreg „Szabó 
bácsink“, akit általában „istenes Szabónak“ 
neveztühk, még pedig azért, mert vallásos 
énekeket oly szépen énekelte.

De hogy is történt a levélírás „meg- 
komponálása" az olyan helyen, ahol még 
a madár sem járt és ahol csak egy „prices“, 
egy „fegyverállvány“ van tele fegyverrel és 
aztán semmi, de semmi. . .  csak nagy 
pusztaság és szigorú katonai fegyelem. A 
levélíró keres magának egy zugot az őrség 
egyik szegletében, ahol lekuporodik, térdére 
vesz egy darab deszkát, arra teszi a leve
lezőlapot é s megkezdi a nehéz munkát, 
amely fáradságosabb, mint volt akár Izsó
nak „A busuló juhász“ megalkotása. A ce
ruzát szájába veszi, hogy jobban menjen 
az írás. Gondolkozik, töpreng. Gondolatai 
ott rajzanak az agyában, de nem tudnak 
testet ölteni. És épen mikor papírra akarná 
vetni az ékes mondatokat, jön „az incidens“. 
Jönnek a műlátók, jön a kérdezösködök

személyes ismerőse — Luthár Pál — 
jellemeze; »Testén hivalkodó drága 
ruhát, asztalán finom ételeket, szeszes 
italt sohasem lehetett látni.« Egyszerű, 
mértékletes életének köszönhette ké
sőbbi állandó jó egészségét, mert 
egész utolsó napjáig komolyabb be
teg sohasem volt. Talán kissé hirte
len lobbanó, de haragját nagyon ha
mar megbánó, mindenkivel szemben 
barátságos, jószívű természet és e 
tulajdonival hívei, ismerősei tisztele
tét, szeretetét vívta ki magának.

Még Szepetneken nősült, de nejét, 
szül. Bognár Annát korán, már 1850- 
ben elragadta a halál és ezidőtől 
minden reménységét egyetlen fiában, 
Ádámban találta, kit nagyon szeretett, 
a soproni főiskolán szintén lelkész
nek taníttatott és aki aztán atyja ol
dala mellett mint segédlelkész, egész 
annak haláláig működött. A kölcsö
nös szeretet közöttük mindvégig fenn
állott, jóllehet különben szintén tehet-
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csoportja. Sokan évődnek vele, céltudato
san bosszantják is. „Már ismét ír, koma?“ 
„Ha így megy sorsa, még annyira viszi az 
írás mesterségét, hogy háború után bízvást 
„a íalu pennája“ lesz belőle 1“ „Ne írjon, 
hagyja félbe, inkább diskuráljunk egy ke
veset 1“ Ilyenkor aztán kiverik a fejéből a 
már szép rendben sorakozó gondolatokat 
és kezdheti újból az eszmék csoportosítá
sát. Sokszor aztán abba is hagyja a mun
kát, vagy megy tovább. . .  a konyhába és 
ott keres helyet egy sarokban. De itt sincs 
maradása, mert a szakács hamarosan ke
zébe nyomja a krumplit, hogy hámozza. 
„Aki a konyhában ül, ne üljön hiába, ha
nem segítsen legalább is krumplit pucolni 1“ 
— dörmögi a konyhamester. Így marad el 
az írás estére, esetleg másnapra, sőt na
pokra is. Nagy nehezen formálódik ki a 
levél. Sok időbe kerül, míg az ákom-bákom, 
kuszáit betűkkel végigszántódik a levélpa
piros. Nagy tépelődés előzi meg az írást, 
főképen akkor, ha más nevében készül a 
levél. Ki kell kérdezni mindent, hogy mit 
is akar íratni az illető bajtárs. Egész meg
beszélés tárgyává teszik a levélírást. Fő 
az, hogy nem felejtenek-e el valamit, sokat, 
de sokat mondjanak el az otthoniaknak. 
Először is az egészség kerül szóba, aztán 
a család, a rokonság, majd a gazdálkodás, 
„a kis vagyon“ és így tovább. . .

A levelek mindig egyszerű, őszinte han
gon voltak megírva, minden cicomázás és 
affektálás nélkül. A természetes néplélek 
tükröződött vissza rajtuk. A haza és család 
iránt való szeretet, az otthoni állapotok 
után való érdeklődés nyilatkozott meg 
bennük.

A hangulat a levélíró korának és hely
zetének megfelelően hol vidám vagy bána
tos és szomorú, hol humoros és pajzán, 
vegyest enyelgő és érzelgős, vagy pedig 
teljesen lemondó.

A stílus legtöbbször homályos és zava
ros. Nagy praxis szükséges az ilyen levelek 
elolvasásához. A megértésük bizonyos lelki 
gyönyört okoz, mert bepillanthatunk az 
egyszerű nép leikébe és gondolkodásmód
jába. Én nem egyszer örömmel olvastam

séges Ádám mulatós, könnyelmű ter
mészetével, kivált pedig házasságával 
öregedő atyjának sok keserűséget 
okozott.

Adam atyja gazdasszonyát vette 
el és emiatt nem is választották meg 
atyja helyébe Hodoson Eipiatti ha
ragjában azután az egyházból is ki
tért, református lett és az elbeszélők 
szerint megfogadta: vakuljak meg, 
ha még egyszer bemegyek a hodosi 
templomba. Később hodosi jegyző 
lett és egy alkalommal valami na
gyobb ünnepélyen a politikai hatóság 
képviseletében nem kerülhette el, mé
gis csak bement a hodosi templomba. 
Csakhamar ezután mindkét szemét 
gyógyíthatlan hályog borította el, 
jegyzői állásáról le kellett mondania, 
teljesen világtalanul az atyja által 
vásárolt szalafői birtokon éldegélt 
haláláig. A nép mint Isten büntetését 
emlegeti ezt az esetet.

Legboldogabban érezte magát csen-
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a hozzám hozott levelet, mert nem egy 
népfelkelő engemet kért fel, ha levele jön, 
annak a megmagyarázására. Nehezen, de 
mégis kisillabizáltuk az egyes szótagokat, 
majd összeraktuk őket és valahogyan ki
sütöttünk egy-egy értelmes szót s ezekből 
pedig egy teljes mondatot.

Ha jó hírt hozott a levél, volt kedve az 
illetőnek, sőt én is örültem a kellemes hír
nek. Megosztott öröm kétszeres öröm 1 Ha 
bánat és keserűség ^ült az írás foglalatja, 
akkor meg vigasztalni kellett szegény em
beremet; hitet, reményt csepegtetni boion- 
gós leikébe. Óh ilyenkor mindig eszembe 
jutottak nagy költőnknek eme sorai:

„Mert szegénynek drága kincs a hit, 
Tűrni és remélni megtanít:
S néki, míg a sír rá nem lehel,
Mindig tűrni és remélni kell 1“

Vakarcs Kálmán.

Hazajöttem!...
Annyi évi mérhetetlen kín után 

Felsütött hát a szabadság napja rám! 
Kitárult a rémes börtön !. . . 
itt vagyok e drága földön 1 
Itt — öledben — hőn szeretett szép hazám!

Tovatűnt már minden égő bánatom, 
Hogy- szétnézzek e sóvárgott tájakon ! 
Felejtem a csapásözönt,
Hogy ismerős rögöd köszönt;
Két karomat ölelésre tárhatom 1. . .

Bérc, völgy, róna, patak, erdő, ligetek! 
Örömömből nektek vaj’ mit vihetek?. . .  
A szememből hulló könnyek —
Mik fojtva is előjönnek:
Harmatozva megöntöznek titeket! . .  .

Régi minden ! — de m á so k  az emberek? 
A szemükben nem lelem, mit keresek. 
Csüggedezve, mint a törpe,
Szögezik a sötét földre . . .
Akikről én álmodoztam, — nem ezek!

des otthonában, honnét csak hivata
los teendőinek végzésére távozott. 
Gyülekezete, irodalmi tevékenysége 
és gazdasága minden szabad idejét 
lefoglalta, öreg napjaiban a szellemi 
munkát lassanként mindinkább testi 
munkával váltotta fel, valósággal 
szántó-vető ember lett. Hivatalában 
ekkor már fia helyettesítette és ő 
amilyen fáradhatatlan és tevékeny 
volt fiatal korában a szellemi, ép 
olyan lett öregségében a földmívelés 
terén. Szürkülő reggel, kora hajnal
ban többnyire az első volt, ki egy
szerű eleségét vászonköpenyegének 
bő zsebjében magával víve, ökreivel 
szántani-vetni kiment a mezőre. 
Munkakedvét, fiatalos erejét mindvé
gig, egész 1875. aug. 12-én bekövet
kezett haláláig megőrizte.

Hogy vend költő létére egyúttal 
jó magyar hazafi volt, azt 48-as sze
replése is bizonyítja. Mikor ugyanis 
a horvátok és illírek dél felöl betör-
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A leikükön maró kétség fekélye 
Burjánzik az önbizalom helyébe’ . . .
Mit ajka mond, mind mást érez.
Mélyen megtört árva nép ez 1. . .
Széttört csillag — mely lezuhan kiégve!

Vagy tán m égse?... Nem kiégett csilla- 
Legalább nem valamennyin mind azokl [gok? 
Törvényén a bűvös körnek 
Légkörükbe visszajönnek :i 
Régi tíizük villámfényként felragyog!

Kovács János.

MAGYAR GAZDA. 
A keleti marhavészről.

A keleti marhavész a legveszedel
mesebb állati betegség. Ott, ahol fel
lép óriási veszteségeket okoz. Az ál
latállomány 80—90%-ka áldozatul 
esik. Hazánkban közéj 40 év óta nem 
fordult elő. Most Lengyelországban, 
főképen a'galíciai részeken lépett fel 
és közelségénél fogva erősen veszé
lyezteti Magyarország vészmentes
ségét. A marhaállomány pusztulása 
a kiszámíthatlan anyagi veszteségen 
felül végzetes is lehetne az országra, 
úgy közélelmezési, mint gazdasági 
szempontból, mert nem lenne hús, 
tej, bőr és igásállat.

A keleti marhavész elleni védeke
zés tehát országos érdek.

Minthogy a keleti marhavész nem 
gyógyítható és csak nagyon ritka 
esetben gyógyul önmagától, mindent 
el kell követnünk, hogy be ne hurcol- 
tassék állataink közé.

tek hazánkba és a vend vidék felé 
közeledtek, kardot kötött és a kör
nyékbeli őrségi és vend férfiakból 
hirtelenében sereget toborozva, elibök 
sietett, hogy őket feltartóztassa. Ép
pen Mártonhelyen a mai Vezér-féle 
korcsmánál pihent kis csapata, mikor 
az osztrák tisztek által vezetett gyü- 
levész nagy had megjelent. A ma
roknyi csapat elleinek sokaságát lát
va, rendes katonaság hiányában velük 
megütközni tanácsosnak nem tartotta, 
elszélledt. Mint beszélik, Kardos maga 
csak úgy menekedett meg, hogy pin
cérkötényt kötött (talán kikémlelési 
szándék is vezette) és a beállító ban
davezéreket mint pincér szolgálta ki. 
Midőn pedig ezek tőle az elmenekült 
csapat vezére, Kardos után tudako
zódtak, maga mondá nékik zamatos 
sváb dialektussal: az bizony legelői 
elszaladt.

Ezekben az izgalmas napokban for
dította le a Szózat-ot is vend nyelvre.

/
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Evégből főképen a következőket 
kell szem előtt tartani :

1. Ne vásároljunk ismeretlen hely
ről, vagy ismeretlen embertől állatot, 
hanem csak olyant, melyről tudjuk, 
hogy egészséges helyről valók.

2. Minden újonnan vásárolt állatot 
tartsunk elkülönítve három hétig és 
csak azután állítsuk azelöttről meg
volt állataink közé, miután meggyő
ződtünk róla, hogy egészséges.

3. Ha valamely állatunk megbeteg
szik, vagy elhult, azonnal jelentsük 
a községi elöljáróságnál. Az állator
vos díjtalanul, illetve államköltségen 
tartozik azt megvizsgálni. De azután 
szigorúan tartsuk be az állatorvos 
utasításait.

4. Ne lépjünk olyan istállóba, 
melyben állat van és ne engedjük 
meg, hogy idegenek istállónkba lép
jenek és állatainkat végig tapogassák.

5. Takarmányt, szalmát, szénát ne 
hozzunk udvarunkba olyan helyről, 
ahol hallomás szerint beteg állatok 
vannak, vagy marhák elpusztultak.

6. Tartózkodjunk a csempészkedés
től, mert ez a legnagyobb veszedelme 
az állategészségügynek. A csempészek

Ezzel el is mondottam, amit Kar
dos Jánosról hamarjában feljegyezni 
tudtam.

Kicsiny a nép, mely Kardos anya
nyelvét beszéli, ennek is alig felét 
teszi a vend nyelvű evangélikusság, 
mely az apostol buzdítását követve : 
>A Krisztusnak beszéde lakozzék ti 
bennetek gazdagon, minden bölcses
ségben, tanítván és intvén egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki ének
léssel«, ajakán Kardos szép énekivei 
dicséri az Urat, de ha kevesen va
gyunk is, emlékét felejtenünk soha
sem szabad. Az Építők buzgalma, az 
őrtállók figyelme lakozott lelkében 
Istentől nyert teljességben. Vend ajkú 
evangélikus népünk öntudatra ébre
désében Kardosnak a legnagyobb sze
repe van I Az Úr dicsőségét zenge- 
dezők kezébe Kardosnak énekesköny
veit adhatjuk ; a reformáció gyönyörű 
szép énekeit népünk az ő lelkén ke
resztül ismerte és szerette meg. Evan
gélikus vend népünk mindenkor büsz
kén vallotta és vallja magát magyar
nak. Nemzetünk ezeréves szomorú 
történetében velünk küzdött és szen
vedett minden időkben. A szíveknek 
ezt a kapcsát, a lelkeknek ezt a kö
zösségét Kardos a magyar szellem 
átültetésével csak még szorosabbá, 
soha el nem szakadóvá kovácsolta.

Áldassék az Úr neve érette I
(Vége.)

éppen beteg és gyanús állatokat vá
sárolnak szívesen, melyeket olcsóbb 
áron könnyű szerrel tovább adnak 
a gyanútlan gazdának.

Ezen szabályoknak megtorlása 
megelőző óvintézkedés. Betartásuk- 
nem lehetetlen és ezáltal megóvjuk 
állatainkat a szörnyű vésztől.

H o n t a l a n .
Csillag, légy világom 

Fenn az égen;
Hold, te vigyázz rám 

Csendes éjen.

Éj, sötét toliadból 
Legyen ágyam;

Hó, hideg lepleddel 
Takarj lágyan.

Szél, ki az ágak közt 
Orgonázol,

Búgd szilaj éneked 
Elalváskor.

Angolból. r

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

É letáta lakulások .
Május 23. Lukács 15.ix--w . A tékozló 

fiúnak nem tetszett a szülői ház fegyelme. 
A bűn szabadságot s élvezetet ígért neki 
s ezzel elcsalta hazulról. De rútul meg
csalta. Szabadság helyett kínos szolgaságba, 
élvezetek 'helyett a legnagyobb nyomorba 
taszította. A tékozló fiú élete akkor kezd 
átalakulni, amikor belátja, hogy a bűn meg
csalta őt. Hányszor megcsalt már engem 
is! Nem hiszek ígéreteinek.

Május 24. Róma 7 . iö—24. A bűn nem
csak megcsal, hanem rabságba is ejt. Hi
ába próbálunk szabadulni, legszentebb tö
rekvéseink, legdacosabb elhatározásaink is 
csak oly tehetetlenek, mint a fogoly bilincs- 
rángatása. Milyen sírni való ^állapot e z ! 
Sírtam-e én már valamikor bűneim miatt?

Május 25. Efezus 6 . 11—12. Aki meg
kezdi a bűnnel élet-halál harcát, annak 
hamarosan meg kell tapasztalnia, hogy nem 
teste és vére ellen küzd, hanem egy ravasz 
élő, személyes hatalom, a sátán ellen. A 
Sátán ellen küzdök-e, mikor bűnöm ellen 
harcolok ? Fel vagyok-e vértezve Isten min
den fegyverével ?

Május 26. Lukács 15.8—10. Ne félj, 
szegény bűnös lélek! Nemcsak ellenséged 
van, ki a bűn rabságában akar tartani, ha
nem jóakaród is, aki ki akar szabadítani. 
Isten keres engem. Miért ? Mert előtte van 

.még értékem s bizik abban, hogy lehet 
még teljes értékem.

Május 27. János 3 . 1—s. Nikodémus 
szerette volna átalakítani az életét. Jézus 
megmutatta neki az egyetlen lehetséges 
utat, az újjászületést. Nem lehet foltozgatni, 
javítgatni az életet, újjonnan kell szület
nünk. A vad fát le kell nyesni s be kell 
oltani. Ez az újjászületés. Újjonnan szület- 
tem-e én már?

Május 28. Máté 11 . 12. Bátor kezdés 
fele munka. Egy erőszakos lendülettel szét 
kell szakítanám mindazt,'ami még Krisztus 
és köztem van s odadobnom magamat a 
Krisztus megmentő karjaiba. Minden szü
letés erőfeszítéssel jár.

Május 29. Lukács 1 9 .1—10. Zakeusnak 
oly komoly a szándéka életének átalakítá
sára, hogy eléget .1 háta mögött minden 
hidat, amelyen visszatérhetne régi életéhez. 
Akinek visszaadja elzsarolt pénzét, az előtt 
szégyelne újra zsarolni. Ne titkoljam meg
térésemet, mert titkolt munkát könnyebb 
abbahagyni, mint nyilvánosát.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. Nyolc órás 

üléseken a költségvetést tárgyalják. A kis
gazdapárt részéről a költségvetési vita ke
retében követelik a sajtó felszabadítását, 
a gyülekezési jog helyreállítását, a földbir
tok reform becsületes végrehajtását, a 
„bécsi miilók“ elszámolását és az inter
náltak szabadon bocsátását. Még pünkösd 
előtt általános figyelmet keltett Bánffy 
Miklós gróf külügyminiszter bemutatkozása.

A soproni ev. lyceum volt növendé
kei az A kadém iában. Mikola Sándor 
dr.-nak, a tudós fizikusnak, a vend vidék 
kiváló szülöttének akadémiai levelező taggá 
választásáról már megemlékeztünk. Egy 
másik jelesünk is bejutott most az Akadé
mia tagjai közé. Papp Ferenc dr. budapesti 
professzor a kiváló eszthétikus, Kemény 
Zsigmond báró életrajzírója, akit tavaly 
választottak be a Kisfaludy Társaságba, a 
napokban szintén egyhangú szavazással 
nyerte el az Akadémia levelezőtagságát. A 
kemenesmagasi születésű kiváló tudóst 
annak idején, mint elsőt avatták fényes 
ünnepséggel sub auspiciis regis a bölcsé
szettudományok doktorává. A jó öreg ev. 
néptanító, a nemesmagasiak bálványozott 
mestere, id. Papp Ferenc, jeles fiának ez 
újabb dicsőségét nem érhette meg.

Nők az erkölcsért. A Nöegyletek szö
vetsége most tartotta az ország fővárosá
ban XVIII. rendes közgyűlését, mely alka
lommal Latinovics Róza a magyarság er
kölcsének szomorú sülyedéséről beszélt, a 
leánykereskedés szörnyűségeit ecsetelte 
ékes szavakkal. Vázolta a leánykereskede
lem romboló munkáját. Szava az európai 
kulturnépekhez intézett jajkiáltás volt, mi
dőn felemlítette, hogy az o láhok  á llandóan, 
erő sza k k a l k erg e tik  e lsza k íto tt  véreinket a  
leán y kereskedők  k a rm a i közé.

Rosenberg Auguszta a szem érm et sé r tő  
n ő i ru h á zk o d á s  ellen  szólalt fel. Indítvá
nyozta, hogy a rendőrség kötelékében al
kalmazzanak nőket, akik bottal a kezükben 
ellenőrizzék a túlrövid szoknyákat és a túl- 
mély bluz-kivágásokat. Ha egy szoknya a 
törvényesnél rövidebb, az Illetőt igazoltat
ják és megbüntetik. A gyűlés a javaslatot 
elfogadta, nem tudjuk lesz-e azonban fo
ganatja, amikor köztudomású dolog, hogy 
a divat a leghatalmasabb erő az emberi 
lelkeken, amely ma már a kis libapásztort 
is fogva tartja.

A pro testáns lelkészek és a  politika.
A nemzetgyűlésen Janka Károly, aki egyéb
ként református lelkész, fölhívta a figyelmet 
arra a mozgalomra, amely protestáns kö
rökben a protestáns lelkészek politikai 
szereplése ellen irányul. Kifogásolják kép
viselői mivoltukat. Azt a kifogást, amelyet
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Baltazár püspök politikai szereplése ellen 
formálták, most általánosítják valamennyi 
protestáns lelkészre. 0  nem bírálja Balta
zárt, akinek úgy lehet, a jövő igazat fog 
adni, de kiemeli, hogy nem árt, csak hasz
nál a papok jelenléte a nemzetgyűlésben, 
ó  a maga részéről mindig a szeretetet 
hirdeti, mert ezt így kívánja a keresztény 
lélek. A költségvetést elfogadja. (Helyeslés 
a kisgazdáknál)

A hadikölcsönök kam atoz ta tása . A
hadikölcsön érdekeltek szövelsége gyűlést 
tartott Budapesten, amelyen az egyházak 
képviselői is megjelentek. Az ülésen a her
cegprímás továbbá az evangélikus és refor
mátus egyház képviselői felszólalásokban 
hangsúlyozták, hogy a propaganda, amit 
az egyház papjai a szószékről a hadiköl
csönök sikere érdekében kifejtettek, most, 
hogy a hadikölcsön kamatait redukálni 
akarják, felette árthat az egyház tekintélyé- * 
nek is. Az ülésen egyértelmüleg arra az 
álláspontra helyezkedtek, hogy a hadiköl
csön kamatát legvégső esetben 5 száza
lékra lehetne redukálni, mert a nagyobb 
redukció érzékenyen károsítaná azokat, 
akiket a szószékről hívtak föl, hogy jegyez
zenek hadikőlcsönt.

Maxim G orkij az orosz tudósokért.
A helsingforsi lapokban — napvilágot lá
tott Gorkij egy nyílt levele, amelyben az 
egész világot hívja föl segítségül az éhez$ 
orosz tudósok megmentésére.

Annyira nincs már eleség Pétervárott, 
— így ír Gorkij — hogy néhány hét, talán 
csak néhány nap még és a szó legszoro
sabb és legszörnyűbb értelmében kitör az 
éhínség és azokat fogja legelőször érni, 
akik a legkevésbé tudnak a mindennapi 
életért harcolni: a gyermekeket és a tudo
mány embereit, akik legnagyobbrészt öre
gek. Küldjön mindenki eleséget, aki csak 
teheti és címezze Maxim Gorkij nevére 
Pétervárra, az orosz tudósok menedékhá
zába. Az orosz tudomány képviselői nem 
akarták ezt az én szózatomat aláírni, in
kább éhen vesznek, semmint kolduljanak.

EGYHÁZI ÉLET.
E lhalaszto tták  a konferenciát. x A

L u th e r-S zö ve tsé g  e ln öksége a  kem enesh őgyé- 
s z i  kon feren ciá t e lh a la sz ta n i v o lt kénytelen . 
U g y a n is  a  so p ro n i theol. a k a d é m ia i ta n á 
rok, v a la m in t a  v á ro s i le lkészek  a  terveze tt  
időben nem  tu d n á n a k  rész tven n i, v a g y  leg 
a lá b b  is  nem  tu d n á n a k  m eg je len n i a z  egész  
konferencián. E zér t a z  e ln ö k ség  e g y  k é ső b b i 
id ő p o n tra  h a la sz to tta  e l a  konferenciát.

| Fábry Pál f  ( A vasdobrai gyüleke
zet, az egész vidék őszinte részvétével te
mette el lelkipásztorát, Fábry Pált, pünkösd 
vasárnapján. Fábry Pál 23 évig volt a vas
dobrai gyülekezet élén. Mint a magyar 
nemzeti eszmének is lelkes apostola ott a 
nyugati határszélen hervadhatatlan érde
meket szerzett magának. A temetési szer
tartást a templomban Rájter János kukméri 
lelkész, alesperes, a temetőben Czipott 
Géza szentgotthárdi lelkész végezte.

Legyen az Úr korán pihenni tért szol
gájának emléke áldott!

Új egyházm egyei felügyelő. A fejér
komáromi egyházmegye dr. Kail Antal kir. 
kúriai bírót, törvényszéki elnököt, a székes
fehérvári egyház felügyelőjét választotta 
meg egyházmegyei felügyelővé.

A székesfehérvári gyülekezetnek
május 9-én páratlan találkozása volt igé
ben, énekben, imában, örömben. Ezen nap 
volt ugyanis a dr. Moreheod professzor 
utján amerikai evangélikus testvérektől ér
kezett szeretetadománynak kiosztása. Este 
6 órakor a templomudvaron gyűlt egybe 
a gyülekezet egy ez alkalomra felállított 
sátor körül Jövel Szentlélek Úristen két 
verse után imádkozások közepette Gáncs 
Aladár lelkész II. Kor. 8 . #. alapján a tem- 
plomiépcsöjén állva tett bizonyságot arról, 
hogy kik küldték és kiknek a szeretetado- 
mányt. Olyanok, akik tudják, hogy mi az 
egy szükséges dolog s olyanoknak, akik 
tudják, hogy keressétek először Istennek 
országát. . .  s a többiek mind megadatnak 
néktek. Adakozásra szólította fel a lelkeket, 
hogy adják át magukat az Urnák. II. Kor. 
8.5 . A hálaimaban áldást mondott a gyüle
kezet mindazokra, akiktől s akiken keresz
tül a szeretetadomány jött s azokhoz, akik
hez jutott. „Erős vár a mi Istenünk“ első 
két versének elhangzása után a nőegylet 
tagjai kiosztották a szeretetadományt, amely 
150 kg. cukor, 100 kg. rizs, 100 kg. kakaó, 
36 kg. zsir, 12 kg. konzervhust, 40 doboz 
tejkonzerv és 4000 korona készpénzből 
állott. Az adományokban közel 150 család 
részesült.

A K eresztyén D iákszövetség vendé
gei. Hatásában kiszámíthatatlan nagy je
lentőségű volt április utolsó hete a magyar 
diákság számára. A Keresztyén Diákok 
Világszövetségének megbízottai, Wilder 
Róbert és Henriod Henrik délkelet-európai 
utazásukban hazánkat és fővárosunkat is 
meglátogatták és előadásokat tartottak úgy 
a diákoknak, mint a nagyközönségnek. Há
ború sújtotta, forradalmak meggyötörte lel
künk, mint a szomjas, szikkadt föld itta 
mohón magába a hallott igéket. Wilder 
kétségkívül korunk egyik legkiválóbb evan- 
gélizátoia és magával elragadóan pompás 
stílusa mellett nem utolsó sorban fontos 
meggyőző ereje, bensőséges személyisége. 
Április 27-én, szerdán kezdte meg e két 
kiváló keresztyén testvérünk nyilvános szol
gálatát Budapesten a Diákszövetség tea
estélyén. Másnap a tudomány egyetem leg
nagyobb termében az u. n. Gólyavárban 
tartottak kb. 1700 főnyi hallgatósággal nagy
gyűlést. Itt nagy nemzeti kérdésekkel, a 
nemzetek egymáshoz való viszonyáról be
széltek. Pénteken ugyancsak a Gólyavárban 
volt kisebbkörü diákgyűlés, melyen a sze
mélyes jellemről volt szó. Ez az előadás 
annyira lebilincselő volt, hogy a jelenlevők 
szinte egy nyáj érzetével simultak valami 
nagy, áhitatos vággyal ebbe a gondolat
körbe. A szombat délutáni közönség előtt 
a Lónyay-utcai gimnázium dísztermében 
beszélt Wilder a biblia tanulmányozásáról. 
Ennek eredményekép 81 olyan diák jelent
kezett a Diákszövetség bibliaköreibe, akik 
még sohasem voltak érintkezésben a Diák- 
szövetséggel. (Köztük 17 leánydiák). Csü
törtökön és pénteken kora délután a diák
szövetségi vezetőkkel tartottak a külföldi 
vendégek hatalmas konferenciákat. Minden 
jelből azt látjuk, hogy a magyar diákság 
evangélizálására talán soha nem nyílt nagy
szerűbb lehetőség, mint most. A diákokkal, 
kik fogékonyabbak, és vágyakozóbbak, mint 
valaha és azok a kapuk, amelyeket Isten 
Wilder Róbert révén is nyitogatott, várják, 
hogy bemenjen rajtuk magyar diákságunk 
és vigye legszentebb kincsünket, a feltá
madott Krisztus öröm üzenetét.

Lelkészválasztág. A sárszentlőrinci

gyülekezet 1921. évi május hó 8-án tartott 
lelkészválasztó közgyűlésén Fábián Imre 
kölesdi lelkészt választotta lelkészéül.

A levéli (Moson m.) gyülekezet Konráth 
F. Károly ágfalvai segédlelkészt lelkészévé 
választotta.

A külsővati ev. leányegyház május 
8-án a „Luther-Szövetség“ alakuló ünnep
ségét a következő műsor keretében ren
dezte. Közének. Oltárí ima. Tartotta: dr. 
Mohácsy Lajos lelkész. Nehéz időkben. 
Szavalta: Pethö Eszter. Irta : Vargha Gyu- 
láné. Erős vár a mi Istenünk. Szóló. Éne
kelte: Nagy Lina. Előadás Tartotta : Ihász 
Mihály kertai lelkész. A „Biblia.4 Irta és 
felolvasta; Kiss Vilma. Istennel: Kádár 
Gézától. Énekelte: Gyermekkar. Múlt, je
len, jövő. Irta: Vargha Gyuláné. Szavalta: 
Mátis Eszter. Oltári ima. Tartotta : dr. Mo
hácsy Lajos lelkész. Himnusz. Közének. 
Az offertórium 371 kor. 92 fill.-t eredmé
nyezett.

Ostffyasszonyfán adakoztak az ez évi 
konfirmandus növendékek összesen 950 
koronát a „Konfirmandusok alapítványá
hoz." Aáendel Sándor és Kelemen Vilma 
szülők 200 koronás alapítványt tettek. A 
gyülekezet gondnokává választotta Takács 
Istvánt, pénztárossá Kelemen Istvánt.

Az alszopori nöegvlet folyó ,hó 8-án 
tartotta számadási közgyűlését. Évi bevé
tele 325 K, tőkésített vagyona 635836 K, 
Évi bevételéből szegénysorsu s árva gyer
mekek tanszerszükségletének fedezésére 
ez alkalommal is 50 koronát adott. Ugyan 
ezen célra adakoztak Gyarmathy Dénesné 
100 K, id. Horváth Lajosné 50 K, Horváth 
Pálné 50 koronát. Áldozatkészségének szép 
tanúságát adta Gyarmathy Dénesné, amidőn 
az egylet alaptőkéjét 1000 (ezer kor.) ado
mányával gyarapította.

Evangélizáió Konferencia Székesfe
hérvárott 1921. május 26-tól 29-ig. Má
jus 26-án: Este 1/s 7 órakor imaóra: Vargha 
Gyuláné. Május 26-án: Délelőtt 10 órakor 
Istentiszteletet a ref. - templomban : Czeg- 
lédy Sándor győri esperes, evang. temp
lomban: Turóczy Zoltán arnóti lelkész; 
Rokkanttelepen: Szalay Lajos. Délután 3 
órakor kis bibliaórak gyermekekkel: Szabó 
Mariska. 5 órakor bibliakurzusok nagy 
csoportb ’n: leányok, diákok, nők és fér
fiak részé e. Fél 7 órakor: Konferenciai 
gyűlés. Mit ad Jézus? Vargha Gyuláné. 
Bibliamagyarázat ifj. Viktor János. 6 óra
kor: Szereietvendégség. Május 27-én: Reg
gel 6 órakor leányok és diákok bibliakur
zusai. 10 órakor vidéki lelkészek, vezetők 
és gyülekezeti munkások értekezlete. Szol
gálatunk ma: Czeglédy Sándor, Szabó 
Imre ref lelkész. Délután 3 órakor korház 
misszió. Szabó Mária. 6 órakor, Nők és 
férfiak bibliakurzusai Fél 8 órakor, Kon
ferenciai gyűlés: Hogyan jutunk határozott 
keresztyén életfolytatáshoz. Turóczy Zoltán. 
Bibliamagyarázat. Szabó Imre ref lelkész 
Budapest. Május 28-án : Reggel 6 órakor, 
Nők és férfiak bibliakurzusai: 10 órakor 
látogatások. Délután 3 órakor kis biblia
órák gyermekekkel, mint fent 6 órakor, 
leányok és diákok bibliakurzussai. Fél 8 
órakor, Konferenciai gyűlés : Hogyan állha
tunk meg a határozott keresztyén életfoly
tatásban? Turóczy Zoltán. Bibliamagyará
zat. Pauer Irma. Május 29-én: Reggel 9 
órakor; Fogházban. Df Molnár Gyula. 10 
órakor, Istentisztelet a ref. templomban. 
Fábián Imre kölesdi lelkész. Mt., e . ío. 
„Jöjjön el a le országot." Délután 3 óra
kor. vasárnapi iskola több csoportban. 
Mikó Margit, Szabó Mária stb. 5 órakor,
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bibliakurzus mind a négy csoportban. Fél 
7 órakor, Konferenciai gyűlés. Mit vár

Íézus ? Vargha Gyuláné. Bibliamagyarázat. 
)r. Molnár Gyula, 8 órakor, szeretetven- 

dégség. Május 30-án: Bibliakurzusok sor
rendje: Leányoknál: 1. Mi neked Jézus? 
Szabó Mária. 2. Mi vagy te Jézusnak? 
Vargha Gyuláné. 3. Hogy lehet Jézus a 
tied? Pauer Irma. 4. Hogyan lehetsz te

Íézusé? Mikó Margit. Fiuknál: 1. Jézus 
latalma: ifj. Viktor János. 2. A te tehetet

lenséged : ifj. Viktor János. 3. Mit tehet 
Jézus veled? dr. Csia Sándor. 4. Mit te
hetsz te Jézusért? Turóccy Zoltán. Nőknél: 
A keresztyén élet. 1. Újjászületés: Vargha 
Gyuláné. 2. Táplálkozás Istenigéjével: 
Vargha Gyuláné. 3. Imádkozó élet: Vargha 
Gyuláné. 4. Lelki közösség: Pauer Irma. 
Férfiaknál: Van-e szükség ma a megté
résre? 1. A megtérés a bibliában: Czeg- 
lédy Sándor. 2. Kinek s miért kell meg
térni? Szabó Imre. 3. A megtérés gyümöl
csei : Fábián Imre. 4. Mikor fejeződik be 
a megtérés: dr. Csia Sándor.

A bezi—enesei evang. gyülekezet
ben újabban a következők adakoztak: 
Pap Sámuel emlékére utódai harangalapra 
1003, özv. Kovács János férje emlékére 
harangalapra 500, Pap András és családja 
unokájuk emlékére harangalapra 200, Pap 
Ferenc és Bősze Zsuzsanna fiuk emlékére 
harangalapra 1000, Horváth Károly bor- 
mászpusztai zsellér harangalapra 50, Né
meth Márton földbirtokos és neje hadiárvák, 
vagy szegénvsorsu iskolásgyermekek tan
szerére 1000, özv. Győrig Mihályné halottai 
emlékére harangalapra 1000, Konfirmandus 
növendékek ajándéka oltárképalapra 1400, 
Horváth Pál és családja Enesén beszer
zendő harangra 3 drb ezüst 5 koronást. 
Az április 17-én tartott Luther ünnepélyen 
begyült offertórium : 306*78 K. Az ünnepély 
műsora volt: Közének. Ima. Csengeytől. 
„A hívőkhöz.“ Szavalta : Káldy Mihály ta
nító. „Munkára fel.“ Szólóének. Énekelte: 
Tischler Linka tanítónő. Orgonán kisérte 
Horváth Károly tanító. A wormsi hitvallás. 
Szabadelőadás. Tartotta: Dubovay Géza 
lelkész. Ifj. Porkoláb Gyulától. Luther. 
Szavalta: Horváth Károlyné tanítónő. Ima. 
Közének.

A rákoskeresztú ri Evang. Szövetség 
1920. évi je len té sé b ő l: 1919. november 
30-án alakult meg oly célból, hogy a híve
ket, de különösen az ifjúságot az evangé
liumi hitben erősítse és nevelje. E célból 
hetenként bibliai estélyeket tart s havonkint 
egy este vallásos estélyt. Ez estélyeken 
önkéntes belépti díjakból 2705 51 korona 
folyt be, mely összegből a Szövetség 1000 
koronát az egyháznak, 487 84 koronát pe
dig a hadifoglyok hazahozatalára s szegény 
tanulók tankönyveire és vizsgái jutalmazá
sára adományozott. Karácsonykor a sze
génysorsú tanulók részére a női szakosz
tály, melynek élén Szilvay Margit tanítónő 
áll, szép karácsonyfaünnepélyt rendezett, 
mely alkalommal két tanulót felruházott, 
26 gyermeket pedig gyümölccsel, süteméy- 
nyel s teával megvendégelte. Az amerikai 
missiónál is a Szövetség vezetősége eszkö
zölte ki, hogy 106 szegénysorsu gyermek 6 
héten át részesült meleg ebédben. A Szö
vetségnek 12 alapító, 171 rendes, 15 pártoló 
s 11 növendék, összesen 209 tagja van. A 
Szövetség bevétele 6632-02 koro.:a, a kia
dás 2826 52 koronát tett ki. Pénzkészlete 
így 1920. év végén 3808 50 korona volt. 
A Szövetség választmánya április hó 3 án 
tartott ülésében a „Harangszó“ támogatá
sára 100 koronát szavazott megs belépett

a Luther irodalmi társulat rendes tagjai 
sorába, egyben elhatározta, hogy a „Ha
rangszó“ s a Luther irodalmi társ. támo
gatása céljából a hívők körében nagysza
bású propagandát indít.

Szentgotthárdon  a pünkösd ünnepei
ben folyt le a gyermekek konfirmálása és 
pedig pünkösd vasárnap a németeké, hét
főn a magyaroké. A megkonfirmáltak ré
széről Szulczer Vilma és Sokoray Vilma 
üdvözölték a gyülekezetei s tettek ígéretet 
kis társaik nevében, hogy evangéliomi ke
resztyén anyaszentegyházunknak mindhalá
lig hű, imádkozó tagjai lesznek.

S ántha Károly jubileumi tiszteletdíjára 
utólag adakoztak: Orosháza 100, Kölesd 
160 koronát.

H elyreigazítás. A „Harangszó“ 20-dik 
számában leközölt „Lelkészjelölés“ nem 
„Györkönyben,“ hanem „Sárszentlőrincen“ 
volt. És nem Horváth Istvánt, hanem Ko
vács Istvánt jelölte a gyülekezet.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
T ragéd ia . Mennyi van 1. . . Könnyesek, 

búsak, fekete-fátyolosak . . .  Most is láttam 
egyet: nagyon szomorú volt! . .  . Messze 
kezdődött: valamikor mozgósításkor. Men
tek a katonák: harcra, háborúra. Sokan 
elmentek. Sokan odamaradtak. . .  Tele van 
a nagyvilág a fejfáikkal. . .  A Sághegy alól, 
egy kicsike faluból is elment a tanító. Szép 
szál, berzseny-piros-arcú fiatalember. Itt
hon hagyta ifjú feleségét. Nem maradt 
egyedül; társai voltak: a Törés, a Várás, 
a Remény. . .  Ha a férfiak hősök voltak, 
óh az asszonyok hősnők ! Mártírok I Köny- 
nyek között, gyötrő várásban telt a fiatal
ságuk. Múltak az évek. A szép, barnapiros 
asszony arcáról fogytak a rózsák. Meleg 
tekintetű szemeiben kiüldtek a sóvárgás 
kínzó könnyei. Majd a könnyek is elapad
tak. Csak befelé hulltak. A lélek tovább 
sírt. A síró lélek megöli a szervezetet. A 
pirosbarna asszonyból fehér asszony lett 
és ágynak esett Még kínosabban múltak 
az évek. De múltak Hosszú hetedfél esz
tendőt gombolyítottak le a Párkák. Sok 
ember életét legombolyították. Az ifjan, 
épen, daliásán elment tanító csak nem jött. 
— Nem látom már viszont — mondta fehér 
párnái közt a fehér asszony lemondóan és 
egyre vészesebben köhögött. Pedig csak 
ez az egy vágya volt már: — Ha viszont
láthatnám ! . . .  Mintha meghallotta volna a 
Mindenható az álmatlan, kínos éjjeleken 
elszállt sóhajt: egy nap hire futott: — Jön 
az ura! — Nem volt kósza hir: egy pün
kösdi-rózsás napon valóban ott állt az ágya 
mellett. . .  A fehér asszony nézte. .  . néz
te . .  . Talán nem is valóság, csak lázas 
vízió? A férfi dús barna hajában őszült 
szálak csillogtak, vállbán iiPmintha meg
roppant volna kissé, de ő volt: a hangja, 
a mosolya a régi, a hat év előtt elment 
kis uráé . . .  A fehér asszony fe ült az ágyá
ban, sápadt arcán kisütött a boldogság 
merengő mosolya, szemeit elfutották az 
öröm szivárványos könnyei, reszkető kar
jait szét tárta, ajka sikolyos szavakra nyí
lott : — Kis uram 1. . .  — Több szó nem 
jött ki ajakán : a lázakban elgyengült, vá
rásban kimerült asszonyszív boldogságában 
megszakadt.. .  Az élet fonala legömbölyö
dött . . .  Egy fehér, gondola szállt-szállt a 
Csillagok felé. . .  És egy férfi siratta az ö 
fehér asszonyát.. .  — Tragédiák: mennyi 
van sírni, megkönnyezni való ! . . .  (p. i.)

Eljegyzés. Pass László szombathelyi 
segédlelkész eljegyezte Bóné Irénke urleányt 
Szentesről.

H ázasság. Stangl József és Dervarics 
Rozália házasságot kötöttek Szentgott
hárdon.

H Í R E K .

A Védő Ligák Szövetsége 1921. máj.
21-én mutatja be Budapesten a Zeneaka
démia nagy hangversenytermében Horthy 
Miklós Magyarország kormányzójának és 
a nagy közönségnek Pap Váry Elemérné 
pályanyertes imájának megzenésítésére be
érkezett győztes pályaműveket. A döntés 
kihirdetése után a szövetség elnöke a köl
tőnek és a győztes zeneszerzőnek átnyujta 
a szövetség koszorúját.

Vilmos császár gyásza. Csönd volt 
eddig is a német császár falusi kastélyá
ban, de a császárné halála óta a békés 
elvonultság csöndjét a komor gyász csöndje 
váltotta fel. Akiknek alkalmuk volt látni az 
utolsó időben az egykor délceg és erős 
császárt, azt mondják, hogy egészen meg
roppant. Sehol sem mutatkozik, a nap leg
nagyobb részét dolgozószobájában tölti, 
gyakran átmegy elhunyt nejének lakosztá
lyába, amelynek szobáiban semmit sem 
mozdítottak el helyéről.

Svédországban eltörölték  a h a lá l
büntetést. A svéd törvényhozás mindkét 
háza elfogadta a kormány törvényjavaslatát, 
amely megszünteti a halálbüntetést.

Bevonják az összes jugoszlávlebé- 
lyegzésű bankjegyeket. A jugoszláv pénz
ügyminiszter elhatározta, hogy bevonja az 
Osztrák-Magyar Banknak jugoszláv bélyeg
gel ellátott 1, 2 és 10 koronásaiból még 
forgalomban lévő bankjegyeket. Június 4-én 
túl ezeket a bankjegyeket nem fogják többé 
beváltani.

K isgazda-szövetségek egyesülése.
Az országos földnrives-szövetség és a kis
birtokosok szövetségének kiküldöttei a 
földmivelésiigyi minisztériumban értekez-* 
letet tartottak, amelyen elhatározták a két 
szövetség egyesülését. A végleges határo
zatot a május 22-én megtartandó országos 
gyűlésen fogják meghozni.

M egint olcsóbb a szövet. A textil
gyárak értesítették vevőiket, hogy a szöve
tek árát újból 10 százalékkal leszállították. 
Szakemberek állítása szerint 1 méter kö
zepes magyar posztó a mai gyapjuárak 
mellett 430 koronába kerül, sőt a gácsi 
posztó ára 300 koronánál nem lehet több.

Olcsóbb a  gabona. Fővárosi gabona
cégek az idei termésre 900 és 1000 koro
nás árajánlatokat kapnak. Az állami vásár
lások, amelyek 1300 koronás búzaárak kö
rül mozognak, a kedvező terméskilátások 
és a külföldi búza árának csökkenése mi
att nagyobb eredményt tudtak felmutatni, 
mint azelőtt. A termelők igyekeznek kész
letükön 1300 koronáért túladni, mivel az 
új búzából ennél jóval alacsonyabb aján
latok nap-nap után követik egymást.

A csalán. Sokan nem is sejtik, milyen 
fontos ipari és gyógynövény a csalán. 
Gyönge levele és szára értékes táplálékul 
szolgál az apró háziállatoknak: libáknak, 
récéknek, malacoknak. Az érett szár rost
jaiból ruhát, pokrócot szőnek. A levelek 
megszárítva fontos orvosszert szolgáltat
nak. Az állami gyógynövény-gyüjtőtelep 
szívesen beváltja. De fontos cikk a házi
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gyógyszertárban is, mert minden csalán
fajban nagy a gyógyító erő. Vértisztító, 
oldó és vizeletliajtó hatását már évezre
dekkel ezelőtt ismerték. A friss levelek ki
préselt nedve az orrvérzést elállítja. A le
velek kifőtt nedve vesebajoknál használatos.

Herczeg Ffronc képes irodalmi folyóiratának, az 
Új idóknek 10. számában Surányi Miklós regényé
nek, A mesternek folytatás mellett Heltai Jonó és 
Körmendy Viktor elbeszéléseit találjuk. Ebben a 
számban kerül közlésre az Új Idők novellcpályázatan 
a bírálóbizottság által pályázatra bocsátott novellák 
másodika, a Vér című igen érdekes, magas irodalmi 
színvonalon álló pályamű. Kosztolányi Dezső négy 
modern francia költő versét fordította le. Dömötör 
István a pesti Biedermayerről cseveg érdekesen. 
Lőrinczy György befejezi a Pósaasztalról való érdekes 
visszaemlékezéseit és külön cikk ismerteti Farkas 
Pál utolsó regényét, amely Él az igazság címmel 
most hagyta el a sajtót. Mühlbeck Károly elmés 
fejléoei és több művészi kép mellett közli az Új 
Idők Dobosi-Pécsi Mária arcképét is, akinek a nevét 
Persephoné elrablása című regénye egy csapásra 
ismertté tette. Az Új Idők új számában természetesen 
folytatódik Carl Schüller fordulatos, mulatságos és 
érdekes detektiv-története a Cinege II. 'Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 60 korona, mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bpest, 
VI. Andrássy út 16.

Rövid hírek. Megszüntetik a telefon- 
és távirócenzurát. — Az írek Moszkvából 
kapnak fegyvereket. — Jugoszláviában a 
kis üzemeknél j s  a munkaidőt 10 órára 
emelték fel. — Szerb katonák felgyújtották 
Nagykikindát. — Lloyd George elítéli a len
gyelek felsősziléziai garázdálkodását. — 
Pétervárott nagy vallásos körmenet volt, 
— A belga kamara is elfogadta a magyar 
békeszerződést. — Hindenburg felesége 
meghalt.

Nyilvános nyugtázás.
A Dunántúli Luther-Szövetség pénz

tá rá b a  1921. január 1. óta a következő 
összegek folytak b e :

T a g d íj c ím é n : Acsád (Horváth Józsefné) 
6, Ág (Purth tanító) 9, Alsómesteri 2739, 
Ászár 72, Nagyatád (Lelbach Keresztély és 
Brunner József alapító Ag) 400, Budapest 
Thébusz Béla alapító tag) 200, Bakony- 
tamási 380, Bonyhád 365, Bakonybánk 84, 
Bük 1255-40, Dombóvár 66, Felpécz 419, 
Felsőmesteri 204, Gyékényes 174, Györ- 
szemere 82, Hács (Simon L.) 9, Homok- 
bödöge 404, Kisfalud (Király Gizella ala
pító tag) 200, Kemenessömjén 200 +  243 
összesen 443, Kemenesmihályfa 150, Ka- 
boldi nőegylet 150, Kápolna 863, Kőszeg 
1074, Kővágóőrs 119, Kissomlyó 205, Lé- 
bény 121 +  24 60 4 - 460 80 összesen 606 40, 
Mucsfa (Taucher K.) 18, Majos 448, Meké- 
nyes 412, Magyarszombathely 192, Nagy- 
sitke 429, Nagyvázsony 68, Nemespátró 94, 
Nagygyimót 166, Nagymórichida 10, Nagy- 
bábony 66 +  213 összesen 279, Sopron 
(dr. Pröhlej 12, Pusztaszentlászló 318, 
Ráckozár (Wágner Ádám alapító tag) 200 +  
400 összesen 600, Rábcakapi 309, Rácalmás 
(Stiefelreiter Istvánné alapitó tag) 200, Sár- 
szentmiklós 1152, Szombathely T +  12 =  
16, Szárazd 902, Tés 27, Tárnokréti 1727 
-}- 240 összesen 1967, Tét 711, Tapolcafő 
159, Zalaegerszeg 145850 korona.

S a jtó a la p ra :  Ágfalva 80, Csikvánd 49 20, 
Hács (Simon L. tanító) 100, Lajoskomárom
10,000, Ráckozár 174 37, Zalaistvánd 266*70, 
Zalagalsa 324 90 korona.

Ö zvegyek , á rv á k  ré szére :  Csékut 465,' 
Magyarszombathely 2f2*28, Mezőlak 146, 
Nagyvázsony 59*58, Nagy icsád 204, Pápa 
1098 40, Sikátor 270, Várósszalónak 305*54 
korona.

O ffertó riu m  és a d o m á n y  e lm é n : Alsó
mesteri 450*40, Alsódörgicse 301*80, Ajka 
321 70, Boba (Kovács J.-né adománya) 50, 
Battyánd 500, Bakonyszentlászló 122*82, 
Csönge 679, Duka 910, Felpécz 477*66, 
Gércze 265*60, Győrszemere 40, Kemenes- 
högyész 205, Keszőhidegkút 25, Kemenes
sömjén 450 70, Kőszeg 1291*20, Körmend 
484, Kemenessömjén 29, Kistormás 100*30, 
Kővágóőrs 100, Lovászpatona 435 -f- 440 
összesen 875, Lébény 270 60, Mencshely 78, 
Nagybábony 80, Nagysimonyi 364 20, Nagy- 
sitke 178 -j- 580 -f- 70 összesen 828, Nagy- 
dém 300, Nagykanizsa 191, Nagyalásony 
516, Nagygyimót 78, Nagygeresd 746*70, 
Ostffyasszonyfa 226*96, Pusztaszentlászló 
146 50, Pápa 1275, Répcelak 783 43, Rába- 
szenttamás 145, Sárszentmiklós 80, Sárvár 
575 10, Somlószőllös 342, Súr 40*86, Somló- 
vecse 52, Szárazd 712*70, Szombathely 1066, 
Tolnanéinedi 229, Tárnokréti 14 +  301*56 
összesen 315*56,Taljándörögd321, Tapolca- 
fö 41, Tab 54, Tét 307*90, Veperd 193, 
Veszprémvarsány 310*14, Vönöck 87 30 +  
223*40 összesen 31070, Zalaistvánd 200 
korona.

A m in d en n a p i k e n y é ra k c ió ra : Kemenes- 
hőgyész 370, Kukmér 436, Vasdobra 803, 
Nemeskér 36, Ják (Leidenfrost Oltóné) 100, 
Kővágóőrs 120, Sopron 5000, Taljándörögd 
200, Vönöck 100, Gérce 234 40 +  580 ösz- 
szesen 814*40, Nagyszokoly 808, öcs 150, 
Németvigant 100, Magyarszombathely 1997, 
Ostffy Lajos 230, Alsódörgicse 2000, ó -  
körtvélyes 300, Tolnatamási 135, Szent- 

yjotthárd 200, Répceszemere 1330, Nagy
vázsony 181, Kapolcs 136, az egyházkerü- 
leli pénztárból hozzánk ezen célra átutal
tattak a következők : Mencshely 500, Fertő- 
megygyes 740, Szilsárkány 4140, Szentan- 
talfa 400, Zánka 200, Nemesleányfaiu 175 
korona.

Mindezekért hálás köszönetét mond 
Szövetségünk.

Szombathely, 1921. május 6.
G yarm athy Dénes
szövetségi pénztáros.

A z a jk a i ev. g yü lek eze tb en  harangalapra 
a következő adományok folytak be: Szájli 
Dánielné 500, néhai ifj. Papp Gábor cse
lédje 500, Varga József Devecserből 200, 
Szabó Imre Bódé 100, Csöngei Sándorné 
100, Bors Gyuláné 30, Ágoston Géza és 
Lajos 150, id. Szabó Imre Bódé 100, Ver- 
rasztó Károly 30, Papp Lajos 200, özvegy 
Tóth Dánielné és családja bold, férje és 
hősi halált halt fia emlékére 4000, Pócza 
Dánielné 200, Csöbör János és felesége 
200, Horváth Józsefné (bognár) 120, Tol- 
ner Károlyné 100, Molnár Antainé (Lőrinte) 
200. özv. Szőke Jánosné 500, Gáspár Irma 
62, Bene irm^őO, Nagy Istvánné 100, Ágos
ton Jánosné gyermekei 100, Balogh Gábor- 
né 100, Fekecs Gáborné 200 koronát.

K öszönetnyilvánítás. A Szentgotthárdi 
Általános Takarékpénztár 500 koronát, a 
szentgotthárdi Ipar- és Gazdasági Népbank 
500 koronát, a Szent-Gotthárdi Takarék- 
pénztár 300 koronát adományoztak a szent
gotthárdi ev. missziói egyház fenntartási 
céljaira, mely adományokért az egyház- 
község nevében ehelyütt mondunk hálás 
köszönetét.

Szentgotthárd, 1921. május 15.
S zu lczer  J ó z s e f
gjül. pénztáros.

B erke  E lek
gyűl. gondnok.

Egyik szem ét elvesztett, de külön
ben te ljesen  m unkaképes 25 éves, nőt
len, fö ldm íves-iskolát végzett s egy évi 
gyakorla tró l jó  bizonyítvánnyal ren 
delkező rokkan t katona nagyobb gaz
daságban  segéd tisz ti, vagy ellenőri 
á llá s ra  ajánlkozik . Címe m egtudható 
a lovászpatonai (Veszprém m.) evang. 
lelkész! h ivatalnál. 3—3

A somogvdöröcskei (Somogy m.) 
ág. h. ev. egyházközség a megüre
sedett II. sorsz. tanítói állásra pályá
zatot hirdet. Javadalom: 3 szobás 
lakás, kert, 540 korona készpénz ; a 
többi államsegély. A kommunizmus 
alatti magaviselet igazolandó. Határ- 
idó június 10. W6|fel Qjula

1—2 ev. lelkész.

Szerényigényü hivatalnoknő ke
res pár heti üdülésre sopron- vagy 
vasmegyei faluban nyugodt otthont 
jó ellátással. — Mielőbbi választ ár- 
megjelöléssel »Levegőváltozás« Sop
ron, főposta restante címre kér. 2—3

Tejgazdasági felszerelést (se
parator, vajköpülő, tejhütő, tejeskanna, 
stb.) vesz a tési evang. egyházközség 
tejcsarnoka. Árajánlatot sürgősen* kér, 
ev. lelkészi hivatal Tés (Veszprém m.)

JPályázat.
A p é t e r i  i evang. egyházközség 

k á n t o r t a n í t ó i  állásra pályázatot 
hirdet. A javadalom főbb tételei : 
készpénz 254 kor., 241/2 magy. hold 
szántóföld, melyből 2 (kettő) magy. 
holdat a nyugdíjas kántortanító élet- 
fogytiglani használatára, középhaszon
bér megtérítése ellenében a megvá
lasztott köteles átengedni, x/ 2  hold 
szőlő, három öl tűzifa, kb. 30 hl. 
rozs maximált értéke és lakás. Tótul 
is tudó pályázok okmányaikat május 
30-ig küldjék az evang. lelkészi hi
vatal címére: Péteri, Pest m , Monor 
mellett.

Az evang. szülők figyelmébe ajánl
juk a „Paulik-féle Konfirmációi 
Emlékkönyvet“, mely tartalmánál 
fogva felülmúl minden egyéb aján
dékot, mert elbeszélések, versek, tör
téneti képek, életbölcseleti mondások, 
imádságok váltakoznak benne. Min
den konfirmált ifjú a legszívesebben 
forgatja. S bár ilyen gazdag tartalmú, 
ára oly csekély, hogy mindenki köny- 
nyen megveheti. Ára csinos vászon
kötésben 60 korona. 5 korona portó 
hozzáadásával póstautaiványon ren
delhető a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, VIII. kér., 
Szentkirályi u. 51 /a. 2—2
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminóségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangű, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon ;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 15

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/4-es */4-es svéd

g y u f á t

valamint őrlőit

k ő s ó t .  
LIPP és  LACKNER

kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Ä R D .

S ü r o ö D ic ím : L a c k n er,  Szenlnotlbáni.

Ajánlok kötelezettség  
nélkül minden mennyi
ségben és tetszésszerinti 
méretben — — — —

rúdvasakat
kgr.-ként 20  kor. árban. 
Továbbá 3A és 4A-es kül
földi gyufát dobozonként  
120 fillérért.

Raffinált p e t r ó le u m o t !  
cisternákban ab Tranzito 
Wien, kgr.-ként 13 korona  
árban. Esetleg hordókban  
120 fillér kgr.-ként köl- 
csöndíj mellett. 2 - 8

Bartal István
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: Bartal Vasvár. TEleton 19.

■ p p i

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben kizárólag .VÍSZont- 
elárusítók részére
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, íeketelemezt és német ekevasat

é

továbbá waggontételben kívánt méretű
stájer épület fát és metszett árút

ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
S z e n t g O t t h á r d .  Sü rgön yeim : LACKNER.T elefo n szá m  10.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 2i

Nyomatott We!lisch Béla villa müzemü könyvnyomdájában Szvntgotthárdon
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Falaid*  n a r k e i iM  
4* k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T á rs s z e rk a s z tf l :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á a z p a to n á ra  
(V aazp rém m ag y a), elófl- 
za téa l d ija k , rak lam óclók  
a  HARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z s n tg o tth á rd r a  
(V navórm agya) küldendők .

K lóflzatéat e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . le lkéaz éa 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  vasár- 

n a p .

w

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap ito tta : Kapi Béla 1910-ben.

S ze rk ea z tl éa  a  k ia d ó k é rt 
fe le ld * :

C Z 1 P O T T  O É Z A
•  ZENT QOTTHÁRO 

(V aavórm egye.)
A „ H a ra n g a z ó "  e lő fize té s i 
á r a  e g é sz  é v r e : L u th er- 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  clm - 
a z a la g o s  k ü ld ésse l 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  nem  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  küt- 

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó "  te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból s z ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  In g y en p é ld án y o 

k a t küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L AP J A.

A p p o n y i .
Május 28-án nagy ünneplésben 

részesíti az ország Apponyi Albertot. 
Az ünneplésre Apponyi születésének 
75-ik s közéleti szereplésének 50-ik 
évfordulója adott alkalmat. Az orszá
gos ünnepség a fővárosban folyik le 
s részt vesz azon kiküldötteivel s lel
kének hódolatával az egész nemzet.

Vidéki városok, községek is egy
más után ünnepük s választják dísz
polgárukká. Utcákat, tereket nevez
nek el nevéről s megfestetik arcké
pét közgyűlési termeik számára.

Apponyi nemes nagysága előtt mi 
is igaz tisztelettel hajtjuk meg az el
ismerés lobogóját. Isten iránt való 
hálával tiszteljük benne hazánk leg
nagyobb élő politikai szónokát, állam- 
férfiát, tekintélyét, vezérét, a trianoni 
béketárgyalások hatalmas bajvívóját, 
aki ugyan látható eredményt nem ér
hetett el, de erkölcsileg mégsem ví
vott sikertelenül. Széles körű, magas 
műveltségével, nemes egyéniségével, 
tiszta jellemével fényesen megcáfolta 
a műveletlenségünkről, keleti barbár
ságunkról szóló vádakat s mikor az 
elszakított részeken népszavazást kért, 
napnál világosabban megmutatta, hogy 
nem a békekötés urai, hanem mi ál
lunk azoknak az elveknek alakján, 
amelyeket a háború alatt fennen han
goztatták, de azután csúful megtagad
tak s magunk tesszük biránkká azo
kat a más nyelvű lakosokat, akiket 
állítólag zsarnokul elnyomtunk.

Igaz tisztelettel latjuk benne azt a 
szerencsétlen sorsunkból sokat tanult 
nemes hazafit, aki pártokon felül 
állva egyetemes nemzeti szempontból 
tud megítélni mindent s erre inti az 
egyéni érvényesülésért civakodó pár
tokat és embereket is. Szava világító 
fáklyául szolgálhatna, ha olyan sok 
elvakult ember nem volna közöttünk.

Igaz tisztelettel hajiunk meg előtte,

mint erő* hittt keresztyén ember előtt, 
aki nem tegnap vedlett át keresztyénné 
s nem száján, hanem szívében hordja 
s életével, jellemével bizonyítja ke- 
resztyénségét.

Keresztyénségének bizonyságául 
szolgáljanak a parlamentben nemrég 
mondott következő szavai: »A tudat
lanság ellen ne csak az iskolával, 
hanem szociális munkával igyekez
zünk kevésbé művelt polgártársain
kat fölvilágosítani. Az erkölcsi érzés 
meglazulása ellen kell küzdeni val
lási alapon, krisztusi alapon, a ke- 
resztyénség nagy erkölcsi tanainak 
érvényesülése által; de viszont a ke
resztyén irányzat képviselőinek ma
guknak sohasem szabad a krisztusi 
erkölcsi alappal ellentétbe jutniok. 
Ez a legelső föltétel. Végül olyan 
szociális politikával, amely ha nem 
is elégít ki mfntienkit, de kiveszi a 
tömegek leikébe/ azt a hitet, hogy a 
vezető társadami körök nem törőd
nek azzal, hogy a milliók miből él
nek. *

Apponyi életére sok áldást, a nem
zetnek sok ilyen embert kívánunk!

szm.

Kapi püspök előadásai 
Sopronban.

Valóságos ünnepnapjai voltak a 
soproni gyülekezetnek azok, amelye
ken egyházkerületünk nagybuzgalmu 
főpásztora, Kapi Béla, már az ősz 
óta várt és óhajtott világnézeti elő
adásait a Luther-Szövetség munka- 
programmjának keretében megtartotta, 
május 8 —10-ig. Csak a Kapi név 
rendkívüli vonzó erejének sikerülhe
tett ezeken a szép tavaszi napokon 
háromszor egymásután délután 6 
órakor olyan nagyszámú intelligens 
közönséget a soproni nagy templom

ban egybegyűjteni. A három előadás 
tervszerűen beosztott egészet alkotott. 
A szfinksz regéjéből kiindulva az em
berség, az emberélet egyetemes nagy 
problémáját állította oda a hallgató
ság elé s a tékozló fiúról szóló pél
dázat legkimagaslóbb fordulópontjai
nak útmutatása mellett mutatta ki azt, 
hogy ennek a nagy problémának a 
megoldását nem a naturalizmus, nem 
az érzéki rabságba vivő álszabadság- 
keresés, általában nem a filozófiai 
okoskodás utján, hanem csak a bűn- 
bánat és búnbocsánat utján, az isteni 
kegyelemből fakadó s az igazi meg
térésben valósuló új élet utján talál
juk meg. Az új élet tartalmának és 
erejének, ezzel kapcsolatosan az egy
ház jelentőségének erőteljes vonások
kal való kiemelése s a leszűrt ered
ménynek nemzeti jövőnkre való alkal
mazása koronázta be az előadás- 
sorozatot. Az egyes előadási esték 
programmját közének, karének, egy- 
egy esetben Alldörfer Viktor mesteri 
orgonajátéka és Varga Margit urhölgy 
művészi szóló-éneke, mindegyik eset
ben a püspök ur alkalmi záró imája 
és áldása egészítette ki.

Tudjuk, hogy a Dunántúl városi 
gyülekezeteiben az ősz óta tartott 
világnézeti sorozatos előadások ter
vezése és rendezése Kapi püspök ur
nák, mint a Dunántúli Luther-Szövet
ség elnökének az érdeme. Soproni 
előadásaival ő maga szolgáltatta ezen 
előadások megtartására a legjobb 
példát. Nagy ismeretanyaggal könnye
dén rendelkező emlékezőtehetség, filo
zófiai mélyrelátás, az elvont dolgokat 
is plasztikus képekben és hasonlatok
ban megjelenítő, költői szemlélő és 
szemléltető képesség, hatalmas szó
noki erő szövetkeztek itt egymással 
az evangéliom örök igazságainak a 

' szívekbe való bevitelére. Az előadó 
úgy tűnt fel előttünk, mint >a filozó
fus köntösében járó evangélistái
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(Justinus Mártír), aki mesteri módon 
ért ahhoz, hogyan kell a keresztyén 
világnézet elévülhetetlen tanításait a 
jelenkor müveit emberének gondolat- 
és érzés világába bekapcsolni s az 
akaratot megindító erővé transzfor
málni. Bizton reméljük, hogy előadá
sainak áldásos hatása gyülekezeti 
intelligenciánk körében maradandó 
lesz.

Végül megemlítést érdemel az, 
hogy a soproni gyülekezet németajkú 
elemét alkotó gazdapolgá'rságnak ki
fejezett óhajára a püspök ur szere
tettel megígérte, hogy ugyanitt nem
sokára németnyelvű előadást is fog 
tartani. p. k .

Luther és Werbőczi
Irta: Payr Sándor.

A nagy magyar jogász és a nagy 
német theologus. Hogyan is érthették 
volna meg egymást. Különösen ab
ban az időben, mikor a magyar nem
zeti párt Lajos király német barátait 
a lutheránizmus ürügyével akarta 
kipiszkálni az országból. Amit Luther 
néha csípősen és úgy félig tréfáson 
mondott némelyik világi emberről, 
hogy a juristák nem jó keresztyének 
(die Juristen-böse Christen), azt Wer- 
bőcziről is volt oka elmondani.

Reformátorí pályafutásának delelő 
pontján, a wormsi sorsdöntő napok
ban találkozott vele, amikor Luthert 
sok előkelőség kereste fel kíváncsi
ságból vagy komolyabb érdeklődés-

TÁ I t O A.

Vasárnap este.
Ma ismét reám ragyogott a nap 
A csodásán kék, derűs, tiszta égről 
S tavaszi szellő dalt sodort felém 
A fényben úszó Somló-hegy tövéből.

Ma ismét felém szórta sugarát 
Aranynapja az áldott Ifjúságnak !
Elfogta lelkem a tavasz bübája,
Míg a kertekből virágillat áradt.

Az alkony immár lopva, észrevétlen 
Széjjelteríti titkos fátyolát.. .
Imára csendül a falu harangja:
Uram, adj csendes, nyugodt éjszakát I 

Horváth Imre.

Kúriák táján...
Zöldbe borult falu. . .  Megvénült 

kúriák. . .
A falusi kertek virágja, a labda

rózsa hajlik be lágy-símogatón az

bői. Nem volna csuda, ha Luther el 
is feledte az érdekes úagy magyarral 
való találkozását. Asztali beszélge
téseiben legalább nem emlékezik róla, 
még egykori lakóját és asztaltársát, 
Dévay Mátyást még kevéssel a halála 
előtt is megemlegette. Amit a két 
nagy ember wormsi találkozásáról 
tudunk, azt Aleander pápai követ 
jelentései őrizték meg s Bálán, Frid- 
rich, Fraknói és Bunyitay r. kath. 
történetírók tették közzé.

Werbőczi István ítélőmester, a 
hires »Hármas könyvnek,« az első 
magyar jogi gyűjteménynek szerkesz
tője, a köznemességnek, a magyar 
nemzeti pártnak volt vezető embere. 
A török veszedelemmel szemben ók 
még ekkor jóhiszemüleg a pápába 
vetették bizodalmukat. Werbőczi már 
1519-ben járt követségben Rómában 
s a Luthert kiátkozó X. Leó pápától 
személyes kihallgatáson kért segítsé- 
séget a török ellen, ö t hetet töltött 
itt s Leó pápa római lovaggá ne
vezte ki. Megnyerte kegyét már ekkor 
Medici János bibornoknak is, aki 
később mint VII. Kelemen pápa le
velezett vele. Fraknói szerint Wer
bőczi áhitatosan járta be Róma szent 
helyeit, a szentiélekről nevezett tár
saságba feleségét, négy fiát és két 
leányát is felvétette. Szent Sebestyén 
ereklyéjét kérte a pápától s útközben 
Velencében már előbb Szent Ilona 
császárné ereklyéjét is meg akarta 
szerezni.

Az útja eredménytelen maradt 
ugyan, de bizalmát és hódolatát a

ablakokon a barnuit gerendás szo
bákba, ahol a pulitéros almárium 
tetején arasznyi biblia őrzi a családi 
genealógiát; a falon Kossuth Lajos 
képe emlékeztet a legendás időkre és 
Petőfi Sándoré, aki keszkenőt lobog
tatva búcsúzik a szülői háztól... A 
gádor előtt hosszúszőrü, beszédes 
szemű komondorok kapdossák heve- 
részve a legyeket és hosszú sorban 
oleánderek virítanak; a fehérek úgy, 
mint a sápadt, hajlékony városi lá
nyok, a rózsasszínüek meg, mint a 
barna-piros, gömbölyded falusi kis- 
asszonykák. A mezőkbe szaladó 
kertben, a szilvafák árnyában szü
retre szánt bárányok roszogtatják a 
haragoszöld füvet és bicegetve rázo- 
gatják meg néha kakasharangos nya
kukat : de jó ez a fü 1 A nádfödelü 
méhes körül enyvesszegfü, kakukfü, 
levendula terjeszt fűszeres illatot, 
méhek zsongnak-bongnak álomba 
ringatón,. mint az altatódal, melyet

pápa iránt megőrizte. Hogy igazi 
belső vallásosság, vagy inkább csak 
politikai számítás füzte-e annyira 
Rómához, azt nehéz volna megmon
dani. Az egyházi visszaéléseket ő is 
ismerte s indulatos kitöréseivel az 
egyházi személyeket sem kímélte. 
Szobb mellett a pálos barátok vám
sorompóját, mely útját állotta, erő
szakkal nyittatta fel és a Duuába 
dobatta. A pálosokat külön királyi 
rendelettel kellett később visszahe
lyezni jogaikba.

Werbőczi így személyes lekötele
zettje is lévén a pápának, Luthert, a 
német reformátort veszélyes lázadó
nak tekintette. Egyénisége a két fér
fiúnak egyébként is merőben ellen
tétes. Fraknói maga mondja Werbő- 
cziről: »Bátorságát új eszmék hirde
tésében és régi tekintélyek megtáma
dásában óvatos számítás mérsékli.« 
Másutt ismét: >Az ő élete nem az 
iránytűhöz hasonlít... inkább széljel- 
zőhőz, mely a légáramlatok változá
sait követi.« Luther mindezeknek 
éppen az ellenkezője volt. Werbőczi 
pénzszerző, kapzsi, egyik nemzeti 
ajándékot és királyi donációt a másik 
után keblezi be. Ugocsa megyétől 
lefelé Zaláig és egészen Zágrábig 
annyi birtoka van, hogy ezeknek 
jegyzéke tizenegy nyomtatott lapra 
terjed. Luthernek pedig sokszor semmi 
pénze sem volt a házában s ilyenkor 
ezüstpoharát adta oda a kéregető 
szegény diáknak.

Werbőczi politikai ellenfele volt 
az udvari pártnak s Hármas könyve

dajkánk dúdolt valaha régen a böl
csőnk felett. A sűrű lombú szederfák 
alatt, a malomkő-asztalnál, a Kos- 
suth-szakálas, selyem-nyakra valós
nagyuram beszélget a borpiros-arcu . 
jegyzővel a ruha drágaságáról, a 
gabona olcsóságáról, közben vizes
pohárból isszák a homokit, csak úgy 
tisztán: a Kínos zsidó, a kocsmáros, 
úgyis hozzáadta már a felerész víz- 
mennyiséget.

A ház előtti virágos kertben lab
darózsa gömbölyüségü, pipacs piros- 
ságu ifjú lány babusgatja a társait: 
a virágokat; elnézi a szirmait álmo
dozva hullató vén akácot, az ég alatt 
tova szárnyaló fecskéket és írigyli a 
madarakat, mivel oda szállhatnak, 
ahova! vágyódnak. Börtönnek képzeli 
a kis virágos kertet, dohosnak érzi 
a levendulaszagu kúriát, porszagunak 
az akácillatos falut és elvágyódik 
belőle messze-messze, talán oda, ahol 
egy nyurga, dúshaju diákgyerek föl
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ajánlólevelében nem resteli mégis a 
tehetetlen Dobzse Lászlónak mondani: 
>Te legjobb és legkeresztyénibb király, 
valamint a trón magaslatán mások 
fölött álsz, úgy hihetetlen és csaknem 
mennyei erényekben bővelkedel. Cse
lekvéseidet és gondolataidat mennyei 
ihlet sugalmazza. Életem utolsó le
heletéig felségednek nemcsak paran
csait, hanem gondolatait is teljesítem.« 
IgV hát nem tudott Luther szineskedni 
és hízelegni, ó  bizony a hazánkba 
jött és csúfos kudarcot vallott Bran
denburgi Joakimról is kimondta, hogy 
asszonykapitány, aki soha véres kar
dot sem látott és Vili. Henrikkoro- 
náját is másként fényesítette.

Jellem dolgában tehát nagy volt 
a közbevetés Luther és Werbőczi 
között. Werbóczi hazafiias nagy érde
meit hálásan elismerjük, de sajnál
juk, hogy Luthert,' aki mások nem
zeti jogait is tisztelte,, védte s a 
magyarokat is szerette, becsülte, meg 
nem értette s benne csak a gyűlölt 
idegen németet s a kiátkozott eret
neket látta.

A magyar államférfiak közül Lut
her fellépésének fontosságát Werbőczi 
ismerte fel legkorábban, amint ezt 
németországi utjából látjuk. A királyi 
tanács küldötte ki őt és Balbi Jero
mos pozsonyi prépostot Wormsba, 
hogy segítséget kérjenek a török ellen. 
Werbőczi február 24-én vett búcsút 
Esztergomban az öreg Szakmáry

és alá szaladva tanulja .Newton té
teleit ; vagy még meszebbre: a flört
ben úszó, hamis fényben hivalkodó 
nagy városba, ahol koplalnak az 
emberek, hogy színházba mehessenek 
és azért olyan sápadtak, mert keve
set alusznak, hogy többet élhessenek... 
Még nem tudja a kislány, hogy jobb 
itt, a virágok között, ahol méhek 
szedegetik a mézet, vadvírágosak, 
illatosak a rétek s az erős-karú le
gényeknek barnára sült az arca és 
kackiás a bajusza: még nem tudja, 
hogy szépen szól a mezőkről haza
térő gulya mélabus kolompja; azt 
sem, hogy szép bordó-holdas nyári 
estéken az aratók ajkáról elhangzó 
nótaszó és önkénytelen imára hivó, 
üde, tiszta az esteli harangszó. .

A tanítókisasszony tudja már, 
milyen szépek az aranybóbítás mar- 
garetták, a pillangószárnyu pipacsok, 
a kökényszemü búzavirágok; milyen 
jó a hamisítatlan, friss tej, amivel 
minden délután szinültig tölti a fe- 
hérmázos bögrét a szomszédasszony ; 
és a fehér, puha kenyér, amit kom-

Qyörgy primástól. Négy ezüsttálat 
kért tői! kölcsön, mert Wormsban 
sem akart csorbát ejteni a magyar 
vendégszeretet jó hírén. Bizonyára 
már eddig is hallott, de most távo
zásakor újabb hírt vett Lutherről, 
akit zavargó és Ovidius szavai szerint 
>a bűnéből is dicsőséget csináló« 
embernek mond, míg mások > Pál 
apostolnál sem tartják alábbvalónak.« 
Különösen az lepte meg, hogy Luther 
sok előkelő embert is megnyert. 
Kérdezősködni kezdett, hogy nincs-e 
tudós, aki e »Góliát-fattyu« ellen 
elég élesen szállott sikra. Ekkor ho
zott neki valaki egy »egyetlen ara
nyos« könyvet, mely állítólag Jegala- 
posabban forgatja fel Luther tanítását.

Lanciloto Politi olasz tudós műve 
volt ez, aki Ambrosius Catharinus 
néven lépett be a dominikánusok közé. 
A címe: »Apologia Luther Márton 
dögvészes dogmái ellen« s a pápa
ságot, a gyónást és a purgatóriumot 
védi benne. Werbőczi ezt a könyvet 
előbb kapta kezébe, mint maga Lut
her, aki gyorsan, még wormsi útja 
előtt felelt reá. Tagadja, hogy az 
egyház a pápaságra volna alapítva, 
mert az egyház igazi fundamentuma 
a szellemi és láthatatlan kőszikla, a 
Jézus Krisztus.

Bécsben megállapodva Werbőczi 
ezt a könyvet a híres Syngrenius 
műhelyében nyomatta ki, ötven ara
nyat fizetett érte és ingyen osztogatta

lóval, no meg »kakas tejjel« sütöt
tek. . . Szépnek találja iehérre me
szelt szobáját is és nem gyűlöli a 
gyerekeket, mint a tintásújju postás
kisasszony, hanem örül nekik, mikor 
látja, hogy derengő koponyájukban 
megfogamzott a tudás palántája. Nem 
unalmasnak, inkábbb nyugalmasnak 
mondja a falut, ahol nemcsak ányós- 
laci-féle kuplékból ismerik a holdvi
lágot, hanem valóságban is beku
kucskál este áz ablakon és halavány 
pásztákat von szelíd sugaraival a 
szoba falára; lombsusogásos, misz
tikus az éjszaka és olyan a hajnal, 
mint a La-franze-rózsa feslő bim
bója. . .

Május van. . .  A kúriák táján 
galambok csókolóznak, gólyák kele
peinek, feslik a bazsarózsa, hull az 
akácszírom, álmodoznak a lányok és 
várják a szívük lovagját... A kert
ben szarkák csörögnek: Vendég jön, 
mondják reménykedve. . .

Talán a várva-várt álomlovag?...
Porkoláb István.

szét, hogy minél többen megismerjék. 
De V. Károly és X. Leo kedvét is 
kereste vele, hogy a kért segítséget 
annál inkább megkaphassák. Főként 
pedig Lajos királynak ajánlotta figyel
mébe a művet egy hízelgő előszóban, 
ó  maga is, úgymond, átolvasta fut
tában a könyvet s úgy látja, hogy a 
szerző elérte célját. Azért nyomatta 
ki, mivel az egész vidéken csak egy 
példány volt belőle s mivel a pénzt 
nem lehet jobban felhasználni, mintha 
Krisztus és a mi hitünk védelmére 
fordítjuk. Végül pedig felszólítja a fia
tal királyt, hogy a dühöngő pestist 
(Luther tanát) a szarmatákon túl is 
szánjüzze.

Márc. 24-én érkeztek meg Worms
ba Követtársa, Balbi Jeromos po
zsonyi prépost, egy nem jó hirü olasz 
humanista volt, akinek mint nevelő
nek Lajos király megrontásában is 
nagy a része. Rajtuk kívül itt volt még 
hazánkból Frangepán Bernát a ve- 
jével, Brandenburgi Györgygyel. 
Transsylvanus Miksa erdélyi huma
nista volt az, ki a gyűlésen Luther 
könyveinek címét felolvasta. Megem
legette ezt később is és Luthertől 
való búcsuzása nem maradt reá hatás 
nélkül. Hazánkban is ismerős nevek 
még a Wormsban szereplők közül 
Cuspinianus, Schneidpeck, Thun és 
Feilitsch.

Április 2-án, midőn Ferdinánd fő
herceg, a későbbi magyar király be
vonult, nagy tisztesség érte a magyar 
követeket. Balbi a császár mellett, 
Werbőczi pedig a császár mögött két 
bíboros között haladt. A birodalmi 
gyűlésen ápr. 3-án fogadták őket s a 
szónoklatot itt Balbi mondta. Ez fes
tette le a veszedelmet, mely Magyar- 
országot és az egész keresztyénséget 
is fenyegeti. Április 15-én közvetlen 
Luther megérkezése előtt Werbőczi 
sürgette meg újabb beszédben a biro
dalmi gyűlés válaszát, mert Szent 
György napján már otthon akartak 
lenni az országgyűlésen. S így a ma
gyarok ügyét éppen akkor tárgyalták, 
mikor Luthert is hosszú várakoztatás 
után 17-én és 18-án, a gyűlés elé 
bocsátották.

Luther hősi hitvallása után a fur
fangos elméjű Werbőczi, ki előbb 
kigyót-békát kiáhott Lutherre, most 
ebédre hívta meg asztalához vengé- 
gül. így bizony úgy lehet, a magyar 
prímás ezüsttáláról evett a nagy eret
nek Luther is. Werbőczi azt hitte, 
hogy a fehér asztalnál jobban boldo
gul vele s a jó magyar konyha s az 
erős magyar borok is megteszik ha-
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fásukat. De nagyon csalódott. Az 
olasz nyelvű jelentés szerint Werbőczi 
és Balbi más vendégek jelenlétében 
asztal felett hittani kérdésekről vitat
koztak s intették Luthert, hogy »tér- 
jen vissza a jó útra.« De nem boldo
gultak vele. Kárba veszett a jó ebéd. 
Werbőczi később azt mondta Károly 
császárnak, hogy Luther > bolond és 
tudatlan ember.« A vendégek pedig 
úgy beszélték Aleandernek, hogy Lut
her a magyarokkal folytatott vitájá
ban »nem viselte magát ügyesen«. 
Elég ügyes fogással mesterkedett 
Werbőczi, de hát ez sem használt. 
(Fraknói 173. 1.)

Ne feledjük, hogy ezeket a biráló 
szavakat a pápai követ írja Rómába. 
Szerencsére, Lutherünk a birodalmi 
gyűlésen, ha talán nem is eléggé 
»ügyesen«, de mindenesetre hősi bá
torsággal viselkedett s hallgatói más 
véleménnyel voltak, mint a pápai 
követ. (Folyt, köv.)

A s¥éd lutheránus egyház kikül
dötte Magyarországon.

A külföld érdeklődése mindjobban 
ráterelődik szerencsétlen hazánkra, 
széjjeldarabolt egyházegyetemünk tart
hatatlan állapotára. A magyar viszo
nyoknak, ezeknek keretén belül az 
evangélikus egyházi élet tanulmányo
zására most a svéd lutheránus egy
ház képviseletében Nystedt Öllé da
lai lelkész tisztelt meg bennünket lá
togatásával. Budapestnek és az aszódi 
leánynevelő intézetnek meglátogatása 
után Nystedt Kapi Béla püspök tár
saságában május 20-án érkezett 
Szombathelyre, ahol az állomáson a 
szombathelyi gyülekezetnek tekinté
lyes része várta s nagy lelkesedés
sel fogadta.

Május 21-én Nystedt Kap» püspök 
vezetése mellett — amint azt a »Vas
vármegye« írta — meglátogatta a kő
szegi gyülekezetei, ahol is az állo
máson Jambrics Lajos polgármester 
és Freyler Lajos gyülekezeti felügyelő 
üdvözölték a svéd vendéget. Istentisz
telet után a leánygimnázium dísztér- 
mében ünnepély volt Nystedt tiszte- 
Jetére. A Szózat eléneklése után Arat1 
István igazgató, majd dr. Tirtsch 
Gergely lelkész üdvözölték a kedves 
vendéget. Az intézet növendékei sza
valatokat adtak elő magyar, német, 
francia, latin és görög nyelven, majd 
díszmagyar-ruhás leánykák magyar 
tánca következett. Az ünnepélyt a 
Hymnusz zárta be.

Visszatérve Szombathelye, még 
aznap este a nőegylet által rendezett 
vallásos estélyen vett részt Nystedt 
Öllé.

Az estély Károlyi Sándorné, 
László Miklósné s a 'női énekkar 
művészi énekeivel kezdődött; Kapi 
püspök megható imádság és beszéd 
után néhány közvetlen meleg szóval 
üdvözölte német nyelven Nystedt 
Öllé, aki szintén német nyelven vá
laszolt megindult hangon. Beszédé
ben rátért tapasztalataira, melyektől 
el van ragadtatva s ama hitének adott 
kifejezést, hogy az Úristen a magyar 
nemzetet ama keskeny, bibliai ösvé
nyen vezérli most, amely nehéz ugyan, 
de az életre visz. Hisz Magyarország 
feltámadásában, mert hisz az Igazság 
és Szeretet Istenében. Nystedt Öllé 
több Ízben elmondta, hogy őt való
sággal némaságra kényszerítik azok 
a megragadó, lélekbemarkoló élmé
nyek, melyeket eddig hazánkban szer
zett. Boldog, hogy megismerhette az 
igazi Magyarországot. Külföldön nin
csenek helyesen tájékozódva, a ma
gyar viszonyok, főleg a magyar kul
túra felől. Ö közvetlen tapasztalásból 
ismeri Svédország közoktatásügyi ál
lapotait, intézeteit s mondhatja, hogy 
meglepődött a magyar kultúra és köz- 
oktatásügy nyugateurópai nívóján. Él
ményei alapján boldogan követ el 
mindent, hogy a hatalmi túltengés ki
erőszakolt igazságtalan béke megvál
toztatásához csekély képességével is 
hozzájáruljon a svéd közvélemény és 
illetékes körök informálása révén.

Nystedt Öllé Kapi Béla püspök tár
saságában május 22-én folytatta tanul
mányúját Sopronba az ottani evangé
likus egyház és tanintézetek viszonyai
nak megismerése végett.

A svéd vendégnek soproni tapasz
talatairól, benyomásairól, remélhető
leg lesz alkalmunk lapunk legköze
lebbi számában megemlékezhetni. 
Talán csak lesz valaki Sopronban, 
aki érdemesnek fogja találni a »Ha- 
rangszó«-ban leközölni, a svéd hiva
talos egyház kiküldöttjének tapaszta
latait, hogy arról elsősorban evangé
likus egyházunknak gerince, az evan
gélikus nép szerezzen tudomást.

A magunk részéről végtelenül 
sajnáljuk, hogy ilyen s hasonló 
esetekben éppen az evang. sajtó 
munkásait eléggé nem érthető okok
ból annyira negligálják, jelenlétüknek 
szükségszerűségét nem érezik.

A Payr-féle ném et em lékfüzetek 
m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Ö r ö k  b é k e .
Irta: P ass László.

Gyönyörű szép tavaszi délelőtt kint ül
tem a paróchia előtt egy pádon. Elnéztem 
a pompázó kikeletet. Mikor az égi fényten
gerben fürdő, virágzó természetet láttam 
s annak csodás mélységeire, erőire, tör
vényeire gondoltam, mikor éreztem, hogy 
mily szép, mily csodás e végtelen világ
mindenség minden részében s mily édes 
és szép benne az élet, a tudás, az alkotás, 
a porszemnyi ember szellemének a diadala, 
akkor fájóan éreztem a keserves ellentétet 
az emberek való életével, az egymást maró, 
egymást nyúzó, egymást legázoló életharc
cal. Miért is nincs béke e földön ? Miért 
harcolnak az emberek egymás ellen? Hi
szen oly gazdag e földgömb, annyi ki
aknázatlan erőforrása van, hogy tízszer 
annyi embert is el birna még tartani más 
beosztással. Örök béke 1 Ragyogó, ezer és 
ezer éves szent álom ! RóladLálmodtak a 
próféták: a farkas és bárány meghitt bé
kéjéről, rólad álmodtak az emberiség leg
jobbjai, érted ömlött ki annyi könny és vér 
s mégis mily messze vagyunk tőled 1 Meg
valósul-e yalaha e földön az „egy akol és 
egy pásztor“ eszméje s úgy lesz-e, amint 
az első szent éjszakán az égi szó mondta: 
„békesség a földön s az emberekhez jó
akarat 1“ ?

Gyönyörű szép tavaszi délelőtt kint ül
tem a paróchia előtt egy pádon s az örök 
békéről gondolkoztam. Előttem néhány lé
pésre két anyalud sütkérezett a napon. Az 
egyiknek már sárgás pikéjü fiai voltak, a 
másikéi még zöldek voltak. Két felekezet- 
ben pihentek meg a földön. Kellemesnek 
találták a szép tavaszi napot s megelége
désüknek kifejezést is adtak sűrűn, nyaku
kat nyújtogatva előre víg dudolászással. 
Szépen, békében voltak egymástól két mé
terre. Külön kaptak füvet is a békesség 
kedvéért. Egyszer csak az egyik kis zöld 
liba talpra áll s elkezd tipegve közeledni 
óvatosan, nyakát nyújtogatva a másik fele
kezet füve felé. Látszott róla, hogy inga
dozik, fél. Odaér a másik csapathoz. Híze
legve nyújtogatja a nyakát s aztán hirtelen 
felkap egy szál füvet. Nosza talpra ugrik 
a sok kis sárga liba. Nekiesnek a kis tol
vajnak. Az eszeveszetten menekülne, de 
felhemperedik, sikoltoz. Az anyja a védel
mére siet, de a másik anyalud se rest, fel
pattan s védi a magáét Olyan zene-bona, 
kavarodás, libaháboru lett egyszere, hogy 
alig lehetett rendet teremteni a két feleke
zet közt. Szétválasztva is sértő szavakat 
kiabáltak egymás felé s haragosan vonultak 
el a feldúlt csatatérről. . .

íme az „örök béke" kérdésére a felelet 
a természet világából 1 Magyarázat nem 
kell hozzá. Beszél önmagáért. Bizony így 
van ez az emberek és -au állatok közt is. 
így is lesz mindaddig, amíg minden em
ber és minden állam meg nem tanulja s 
be nem tartja az örök béke alapfeltételét, 
hogy: „Ne bántsd a másét!“

Pontos, lelkiismeretes munkát vé
gez jutányo< ár mellett

L alits Milán
szobafestő és m ázoló m ester

Czelldömölkön. 2—3
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Izent a Tátra...
Izent a Tátra odaát,
Hogy szép Hazánknak bércfalát, 
Mint lányt a selymes viganó, 
Díszíti a cseh — lobogó!

A kapunál, a szent kapunál, 
Fegyverben idegen őr áll! 
Rabságban szegény magyarok . . .  
Panaszkodnak a havasok.

Szárnyára kapja ezt a szél,
S a honi földön így beszél: 
Halljátok meg ti magyarok, 
Panaszkodnak a havasok.

VisszhangúI megy a felelet 
Miként a zúgó fergeteg:
Ti véreink, rab magyarok!
Jönnek rátok még jobb napok!

Mit hős Árpád szerzett nekünk, 
Becsesebb az, mint életünk!
S amíg fegyvert bír a karunk, 
Inkább mindnyájan meghalunk:
De a Kárpátok bércfalán 
A mi zászlónk lengjen csupán!

Csajbók Lidiké.

A „Harangszó1 barátaihoz.
Tíz éve vagyok már a magyar sajtó 

napszámosa. Tíz év alatt megtanultam is
merni annak hatalmát. Régi megállapítás, 
hogy a s a jtó  n a g y  hatalom . Háborúkat te
remthet, országokat dönthet porba. A világ
háborút az angol újságok tizenötéves mun
kája érlelte meg. Amerika sohasem segí
tette volna az antantot, ha az angol kor
mány nem vette volna meg az amerikai 
lapszerkesztők egy részét. A romlott sajtó 
tette lehetővé, hogy a Diazzal kötött fegy
verszünet után nem maradtak meg ősi vér
rel szerzett határaink, hanem Jászi és Ká
rolyi lázálmai folytán azok egyidőre idegen 
iga alá kerültek. Hiába hirdet valaki nemes 
eszméket, ha a sajtó romlott. Viszont hasz
talan terjeszt bárki világbolonditó miazmá- 
kat, ha a sajtó pemes. A sajtó nagy hatal
mát a régiek már régen felismerték. Tud
ták, hogy az több az ostromgépeknél, dár
dáknál, mérgezett nyilaknál. Ez igaz is. A 
harci eszköz testet ol — a sajtó lelket for
mál, jellemet alakit, amint jó, vagy nemes.

Napjainkban is minden társadalmi egye
sület első gondolata az, hogy erős sajtója 
legyen. Hisz ezen a téren közölheti gon
dolatait, terveit. Politikai pártok, bankok, 
színházak, orfeumok, kabarék, cirkuszok, 
vállalatok mind mind megteremtették a 
céljukat szolgáló sajtójukat.

Csak mi evangélikusok maradtunk el. 
De talán még nem tartunk a tizenkettedik 
óránál ? Hisz vannak még magyar evan
gélikus nők között Lórántffy Zsuzsannához 
és a férfiak között Kiss Jánoshoz hasonló 
lelkek. Hisz vannak köztünk, kiknek elődei 
mártír prédikátorok voltak.

Vannak Én hiszem. Én tudom, őseink 
tudtak halni és lelkesíteni, mi tudjunk lel
kesedni és áldozni Luther tanaiért.

Erős evangélikus sajtóra van szüksé
günk, hogy papjaink, tanítóink, jeleseink 
közelebb lehessenek hozzánk Képzeljétek 
el az országot pósta nélkül. Ilyen lenne 
egyházunk egy erős sajtó nélkül.

flARANQSZO.

Bár örömmel olvasom a .Harangszó“ 
hasábjain az adományozók nevét, de az 
mind kevés az evangélikus sajtóra. Azért 
határozzuk el, hogy mindnyájan, minden 
hónapban küldünk valamit a „ Harangszó“ - 
nak. Tartsunk minél több előadást, erre a 
célra. Házasulandók szintén ne feledkez
zenek meg róla. Legyen ez a mi kis újsá
gunk a mi dédelgetett kedvencünk, amiről 
sohasem feledkezünk meg, hanem gondos
kodunk róla, mint a templomokról. Evan
gélikus egyházunk szegény, de mi leszünk 
a szeretetben gazdagok. Szeretetünknek 
egyik sarkalatos pontja a „Harangszó“ tá
mogatása legyen. « „

Mindenki gondolja azt meg, hogy a 
katholikus és zsidó sajtó mily hatalmas. 
Mi sem maradhatunk el.

Evangélikusok hallgassatok reám és ma 
cselekedjetek, ne holnap!

Szabó Gyula.

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Életmegtartás.
Május 30. I. Thessalonika 5 . u — u . Nem 

elég keresztyén életre térni, meg is kell 
azt tartani. Sok szomorú tapasztalat azt 
mutatja, hogy nehezebb az élet megtartása, 
mint a megkezdése. Az a bizodalmám, hogy 
az az Isten, aki elhívott a kér. életre, meg 
is tart abban Állandóan imádkoznom kell 
ezért is.

Május 31. János 5 . «8. Kér. életem meg
maradásának nélkülözhetetlen feltétele a 
biblia állandó olvasása. Amikor elhanya
golom, hanyatlik az életem. Nem szabad 
elhanyagolnom !

Június 1. Márk 6.7.  Miért járnak kette
sével a tanítványok ? Mert egyedül igen 
nehéz a kér. életben megmaradni. Uram 
adj mellém valakit, aki velem rója a kér. 
élet utait, aki fölemel, ha elesem, biztat, 
ha félek, megfogja kezem, ha tévedezem !

Június 2. János 21 . i6—it. A kér. életre 
is igaz, hogy munkásság az élet sója, mely 
a romlástól megóvja. Péter keresztyénsé- 
gének megmaradásában is nagy szerepe 
volt annak, hogy pünkösd után nem csak 
élvezője, hanem főkép munkása is volt a 
keresztyénségnek. Ha meg akarok maradni 
keresztyénségemben, valami munkát kell 
vállalnom az Úrért.

Június 2. Efezus 3 . u —m. Az élet ál
landó mozgásban van. Vagy nő, vagy fogy, 
de ugyanazon állapótban nem maradhat 
meg. Ha a kér. életben meg akarok ma
radni, növekednem kell benne. Közelednem 
Istenhez, beteljesednem az 5 egész teljes
ségéig.

Június 4. János 6 . m. Aki életben 
akar maradni, annak táplálkoznia kell. A 
kér. élet kenyere és i ala Jézus Krisztus. 
Életben maradásomnak egyik nélkülözhe
tetlen feltétele az Úr szent vacsorájával 
való élés s az Úr szent vacsorája áldásai

dnak megőrzése.
• Június 5. Máté 10. so. El kell vesztenem 

a magam életét. Meg kell öldökölnöm a 
saját gondolataimat, érzéseimet, vágyaimat, 
akaratomat, hogy egészen Krisztus élhes
sen én bennem s ne én. Ha meghaltam 
saját magamnak, akkor élni fogok Istennek!
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HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. Az érdeklődés

központja Vázsonyi Vilmos volt, ki két évi 
önkéntes száműzetés után most szólalt fel 
elsőízben a nemzetgyűlésen. Hegedűs Ló
ránt a június és július hónapokra szóló 
indemnitást nyújtotta be. — Ráday Ge
deon gróf belügyminiszter leleplezéseket 
tett a mozisok vesztegetéséről. Á mozisok 
egyesülete ugyanis meg akarta vesztegetni 
Gömbös Gyulát, óriási pénzeket mobilizált.

A magyar reformótusság nagygyű
lése. A magyar reformátusság Bernáth Ist
ván elnöklésével az Országházban nagy
gyűlést tartott, mely a következő ünnepé
lyes kijelentéseket tette: A nemzeti és ál
lami élet legbiztosabb alapja Krisztus evan
géliuma és az ebből kialakult világnézet. 
A magyar keresztyénség minden törvényes 
eszközzel küzd minden oly irányzat ellen, 
amely nem helyezkedik teljes őszinteséggel 
a nemzeti és keresztyén világnézet alap
jaira. Egyes egyházi tagoknak ez alapokról 
megtörténhető lesiklásáért csak a megtéve- 
lytdett felelős, de az egyház nem vádol
ható.

Leleplezték Jókai szobrát. Tizenhét
esztendeje annak, hogy a nagy mesemondó, 
Jókai Mér meghalt. Tizenhét esztendő óta 
törhetetlen erővel él Jókai géniusza a ma
gyar népben s e tizenhat esztendő alatt 
állandó nehéz és fájó adósságot éreztünk, 
amelyet mindezidáig nem tudtunk leróni a 
nagy költő emlékének. Május 21-én végre 
elérkeztünk ahhoz a naphoz, amelyen leró- 
hattuk szívünk adósságát. Áz ország fővá
rosában leleplezték Jókai Mór szobrát. A 
nagy mesemondó szobrát Strobl Alajos al
kotta. Jókai karosszékben ül és m esél. . .

A budapesti keleti vásár. Minden 
magyar büszkén tekinthet a magyar ipar
nak pompás termékeire, melyek zsúfolásig 
megtöltik a városligeti Iparcsarnokot. A 
hétszáznál több kiállító munkája beszédes 
bizonyság amellett, hogy minden megcson
kításunk és nyomorúságunk ellenére nem
csak reményünk van a szebb magyar jö
vőhöz, de képesek vagyunk rá, hogy ezt 
ki is vívjuk. A kiállításon nagy érdeklődést 
keltettek a házi iparral foglalkozó magyar 
asszonyok munkái.

Földmivelő kongresszus. Az országos 
földmives-szövetség és a kisbirtokosok or
szágos szövetsége kongresszust rendezett 
Budapesten. A kongresszus tagjait tizen
négy különvonat és négy hajó vitte Buda
pestre. Minden vidék a maga ősi viseleté
ben jelent meg. A kongresszusra 100 tagú 
küldöttség hívta meg Horthy Miklós kor
mányzót, ugyancsak egy száztagú küldött
ség a kormányt. A kongresszus lefolyása 
mindvégig méltóságteljes és lelketfelemelő 
volt.

Czernin intrikái Magyarország ellen.
A „Harangszó“ olvasó közönsége minden 
bizonnyal emlékszik még erre a jele* 
osztrákra, ki a háború alatt a monarchia 
külügyminisztere volt. Erről egy Londonban 
élő hazánkfia Vályi Bodog most rontotta 
le a leplet.

„-917 október 15-én,“ — írja Vályi — 
„talán ugyanabban az órában, amikor gróf 
Czernin Wekerle vendéglátó asztalánál 
port hint a magyarok szemébe, titkos ügy
nöke Párisban memorandumot terjeszt be, 
amely a következőket tartalmazza :

„Ami az osztrák-magyar birodalomban 
leverendő, az a magyar túlsúly.. .  Üdvös
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volna, ha az elporoszosított Magyarország 
rovására megvalósítanák Erdély egyesítését 
Romániával; valamint Bosznia és Herce
govina egyesítését Szerbiával. Ez kell a 
Tisza Magyarországának.. .

Ugyanez az ügynök november 23-án 
együtt ebédel egy francia diplomatával, 
majd a következőket írja noteszébe:

„Cambon úr a cseheket akarja a ma
gyarokkal szembe állítani. A mi Magyar- 
országot illeti, alaposan meg kell csonkí
tani, mert a mi ellenségünk. Egyáltalán 
meg kell buktatnunk a 67-es osztrák po
litikát. . . “

A cikk írója még számos adattal erő
síti meg, hogy Magyarország felosztásának 
gondolatát Czernin vetette fel először és 
ebben a tekintetben az angol diplomáciánál 
is magyarfalóbb volt.

EGYHÁZI ÉLET.
Steltzer Endre halála. A megszállott 

Pozsonyból érkezett hír szerint f. évi ápr.
22-én meghalt Steltzer Endre, pozsonyvárosi 
nyugalmazott tanácsos, a pozsonyi gyüle
kezetnek egyik legérdemesebb presbitere, 
egy ideig felügyelője, kiben magyarországi 
ág. hitv. evang. misszióegyesületünk 12 év
vel ezelőtt megválasztott első világi elnökét 
vesztette el és gyászolja. A megboldogult 
nem a külső hatasra pályázó imponálni 
akarásnak; nem a nagyhangú szólamoknak, 
hanem a csendes, lelkiismeretes, a kicsiny 
és a nagy dolgokban egyaránt hűséges kö
telességteljesítésnek az embere volt, aki 
„világi létére“ minden áldott vasárnap ott 
volt az Isten igéjét hallgató és imádkozó 
gyülekezet közepette s a szív igaz vallásá
nak forrásaiból merített erőt kötelességei
nek teljesítésére s az élet szenvedéseinek 
elviselésére, melyekből neki is bőven ki
jutott Sírjára fájó lélekkel tesszük le mi 
is a hálás kegyelet koszorúját, fájó lélekkel 
abban a gondolatban : miért kell elválasztva 
lenniök azoknak, akik összetartoznak . . .!

Közli: Dr. Pröhle Károly, a magyaror
szági ág. hitv. ev. misszióegyesület jegyzője.

Az ev. theológiai fakultás kérdése. 
Az evangélikusoknak mindezideig valamely 
magyar egyetemhez csatolt theológiai fakul
tásuk nem volt. Úgylátszik ezúttal régi vá
gyunk teljesedni fog. A kultuszminiszter a 
jogos kívánságot magáévá tette s a pozso
nyi egyetem keretén belül szervezik a közel 
jövőben az ev. theológiai fakultást. Buda
pesten május 18-án volt az evangélikus 
püspöki értekezlet amelyen az egyház ve
zetői a fakultás felállításának föltételeit 
tárgyalták. Az értekezleten résztvett Kapi 
Béla dunántúli püspök is. •

A *szentantalfai ev. gyülekezet május 
15-én lélekemelő, szép vallásos estélyt ren
dezett az ev. templomban. Közének után 
Nagy Lola imádkozott. Takács Matild, Bolla 
Lina, Bozzay Gizi és Sólyom Erzsi hatásos 
költeményekkel gyönyörködtették a hallgató
ságot Nagy Lajos lelkész ékes szavakkal 
adta elő „Nincs igazi pünkösd“ s gyönyö
rűen fejtegette miért nincs Az ifjúsági kar 
szép tudással énekelte „Térj magadhoz 
drága Sion“ című éneket, amely Fazekas 
János tanító buzgalmát dicséri. Nagy La- 
josné, Hevesi Ferenc, Sólyom József és 
Sólyom Ernő a „Turul madár“ c. irredenta 
dallal gyönyörködtették a nagy számban 
jelen volt híveket. A hatásos dalt Nagy 
Lola kisérte orgonán. Nagy Lajos lelkész

imája és közének után az ünnepély véget 
ért Erre az alkalomra a templomot, gon
dos kezek ritka Ízléssel virágozták fel.

A czelldöm ölki evang. ifj. egyesület
sikerült műkedvelő színi előadást rendezett. 
Színre került: „Az iglói diákok" című dal
játék.

Gyóró. A gyórói leánygyülekezet nő
egylete pünkösd vasárnapján vallásos es
télyt tartott a következő műsorral: Köz
ének. Erős várunk... Imát mondott Schrantz 
Samu tanító. Az én kis könyvem. Szavalta: 
Kovács Etelka. Hozzád fohászkodom . . . 
Énekelte: Kovács Ágnes. Előadást tartott 
a honfiúi erényekről, Bojtos László lelkész. 
Egy kis id ő . . . Szavalta: Kovács Irénke. 
Mintha szárnyon szállna. . .  Iskolás gyer
mekek éneke. Édes anyánk. . .  Szavalta: 
Kovács Ágnes. Záróima. Himnusz. A vallá
sos est offertóriuma volt 528 korona.

Mihályi. A mihályi-i leánygyülekezet 
nőegylete pünkösd hétfőn tartott irredenta 
köntösbe öltöztetett megható vallásos ünne
pélyt. Közének: Isten felséges adománya... 
s Takács József tanító buzgó imája után 
Bakó Jolán szavalta el „Hitvallás“ cimű 
költeményt csengő hangján a lelkesedés és 
meggyőzés erejével. Nagyon szépen sza
valtak még: Kovács Esztike „Az igaz is
tentisztelet, Pintér Etel „Harangszó“, Ko
vács Eszti „Csillagok* és Takács Jenő ta
nuló „Az utolsó honvéd“. Bojtos László 
lelkész a honvágyról tartott előadást A 
A vallásos est értékét emelte s a hallgató
ság szívét meghatotta Takács József tanító 
által betanított és vezetett vegyeskar, amely 
„Bujdosók éneke“ és a „XXXIII. zsoltár" 
énekeket adta elő.

Ima és a nemzeti imádság után oszlott 
szét az ünneplő gyülekezet. Az erkölcsi si
kert a szívek vitték magukkal. Az anyagi 
eredmény 1145 K volt, melyből a nőegylet 
500 K-t a harangalapra, 245 K-t pedig a 
Harangszó támogatására adott.

A zánkai ev. leányegyház máj. 16-án 
sikerült vallásos estélyt tartott a templom
ban. A közéneket Nagy Lola imája követte. 
Nagy Lajos lelkész hatásos beszédet tar
tott, melyben szép szavakkal hasonlította 
össze a pünkösdi béke galambot a Noé 
bárkájából kibocsátott galambbal, mely se
hol nem talált helyet. Nagy Lajosné, Hevesi 
Ferenc, Sólyom József és Sólyom Ernő 
lélekemelőén énekelték a „Turul madár“ 
című irredenta dalt, Nagy Lola vezetésével. 
Takács Matild Ábrányi Emil „Mi a haza“ 
c. költeményét szavalta azép tudással. Cse- 
mez Irén és Pár Vilma szintén szép költe
ményeket adtak elő. Gál Anna és Horváth 
Margit pedig soló énekekkel gyönyörköd
tették a hallgatóságot, melyek betanításával 
Káldi Lajos tanító fáradozott. Nagy Lajos 
lelkész imája s a Himnusz zárta be a szép 
ünnepélyt,- amely felemelő s hitépitö hatás
sal volt a hívekre. A Luther-Szövetség cél
jaira a közönség offertóriumot rendezett.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Dr. Berta Benő kir. járásbiró 

május 26-án tartotta esküvőjét Szalay l<Ja* 
urhölggyel Felsőőrött.

Adakozzunk a H a r a p ó  terjesztésére!

H Í R E K .

O rszágos p ro testáns diáknap. A bu
dapesti egyetemek és főiskolák protestáns 
hallgatóinak Bethlen Gábor Köre a debre
ceni ifjúsággal karöltve országos jellegű 
protestáns diáknapot rendezett Debrecen
ben, melyen képviselve volt minden pro
testáns főiskola. A diáknap célja: orszá
gosan megszervezni a protestáns ifjúságot 
és életét az evangélium szellemével átitatni.

Június 5 ig  váltják  be az ezreseket. 
A magyar felülbélyegzésü 10,000 és 1000 
koronás bankjegyeknek államjegyekre le
vonás nélkül való kicserélésének eddigelé 
május 25-ig megállapított határidejét június
5-ig bezárólag meghosszabbították. Á ma
gyar felülbélyegzésü 100 koronás bankje
gyek kicserélése tekintetében a közeli na
pokban történik intézkedés.

A H adröa országos közgyűlése. A 
Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák Nem
zeti Szövetsége most tartotta a régi ország
ház nagytermében országos közgyűlését. 
A közgyűlést Csanády Frigyes táborszer
nagy, elnök nyitotta meg. A magyar Hi
szekegy elimádkozása után Preposzk Emil 
fölolvasta főtitkári jelentését. E szerint a 
szövetségnek 50,000 tagja van 28 vidéki 
csoport és 150 fiók keretében.

T eljesen szabad  gabonaforgalom  
lesz. Á minisztertanács véglegesen meg
állapodott, a gabona forgalmára vonatko
zóan. Teljes szabad gabonaforgalom lesz, 
a 15 százalékos őrlési vám föntartásával. 
Ez a 15 százalék körülbelül a felét fedezi 
az ellátatlanok szükségletének, a másik 
felét az állam a piaci áron fogja megvá
sárolni a gazdáktól, ennek költségét a 
forgalmi adóból teremtik elő.

A hortobágyi kanászbo jtár képk iál
lítása. Szepesi György hortobágyi kanász
bojtár rajzaival és festményeivel magára 
irányította, a művészvilág érdeklődését. 
Istvánffy Gyula festőművész most Szepesi 
rajzaiból a debreceni Kereskedelmi Csarnok 
dísztermében kiállítást rendezett A kiállí
tás iránt igen nagy az érdeklődés. Igen 
sikerült a kanászbojtár önarcképe és az 
egyik városi tanácsos arcképe.

Eitel Frigyes herceg a bün te tő tö r
vényszék előtt. Eitel Frigyes herceg, Vil
mos császár másodszülött fia a berlini 
büntetötörvényszék előtt állott. A vád sze
rint Eitel Frigyes a Grusser-bankház utján
337,000 márkát érő értékpapírt csempészett 
ki Hollandiába. A herceg nem tagadta, 
hogy vagyona egyrészét az országból kivi
tette, de azzal védekezett, hogy kényszer- 
helyzetben cselekedett.

Svájcban népszavazás lesz a szesz- 
tilalom ról. A szövetségi tanács rendeletet 
bocsátott ki, amelyben az egyes községek
nek adja meg a jogot, hogy határozzanak 
népszavazás utján, vájjon megengedik-e 
saját területükön a pálinkafőzést és a szesz 
élvezetét. Azok a községek, amelyeknek 
lakossága a „szárazság“ mellett dönt, ma
guk fogják megállapítani a büntetéseket a 
pálinkaivók ellen.

A Magyar Lányok, Tutsek Anna folyóirata, két 
érdekes regényt közöl. Számait a regények mellett 
elbeszélések, időszerű cikkek és szép versek teszik 
gazdaggá. A Magyar Lányok előfizetési díja ne
gyedévre 30 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. And- 
rássy-ut 16.

Az Én Újságom a legkedveltebb képes folyóirat 
gyermekek számára. Számos pompás mókán és me
sén kívül ebben az évfolyamban Gauss Viktor mu-



I latságos és fordulatos elbeszélését közli fajankóról,
• a bártfal hires fabábról. Az érdekes történetet sok

E szép kép díszítik. Az Én Újságom előfizetési ára 
ára negyedévre 25 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal : Budapest, VI. 
Andrássv-ut 18.

A „Magyar Nép,“ ez országszerte nagy kedvelt- 
► ségnek örvendő képes családi lap legújabb 21-ik 

száma is a szokott gazdag tartalommal jelent meg. 
A szövegrész mellett Hzebbnél szebb aktuális képek 

1 teszik változatossá a .Magyar Nép*-et, melynek elő
fizetési ára negyedévre 60 korona. Mutatványszámot 
kívánatra készséggel küld a kiadóhivatal : Budapest, 
VIII. Szentkirályi-ut 30.

Rövid hirek. Olaszországi választáso
kon a nemzeti blokk győzött. — A cseh 

ír vezérkar magyarcseh háború lehetősségeit 
. tanulmányozta. — Károly király elhagyja 

Svájcot és Spanyolországban fog letele- 
I pedni. — A sziléziai kérdés az ántánt 
i legfőbb tanácsa elé kerül. — A németek 
ii lefizettek 150 millió aranymárkát az án- 
: tántnak.

M iért tám ogatom  és te rjesz tem  a 
i  H arangszót ?

M ert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, am ely az 
evangélikus közönséget tá jék o z
ta tja , erősíti és a távollevő h itro 
konokat közel hozza egym áshoz I

M ert ennek tám o g atása  és 
te rjesz tése  m inden egyházát sze
rető  em bernek érdeke és kö te
lessége !

M ert ez a mi lapunk s tám o
g a tá sá t m ástól nem v á rh a tju k !

Kedves halottunk emlékét méltó
it képen megörökíthetjük, ha van jó 

fényképünk róla. Fényképe után meg- 
t rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
s\ hű arcképét. A címet és feltételeket 
ti lapunk kiadóhivatala közli. *

l Vizsgái jutalom könyvek!
k Az évzáró vizsgák alkalmával ajánl- 
ij juk a következő könyveket, mint diá- 
>i koknak igen alkasmas ajándékot:

K a p i B é la :  A boldogság könyve. (Jellem- 
képző munka.)

,' F a rk a s M ih á lyn é : T örténe tek  az életből.
(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

(Z S trá n e r  V ilm o s: A biblia az élet könyve. 
(Ismeretterjesztő.)

• B a b a y  K á lm á n :  Nádfödeles házak a latt. 
(Falusi történetek.)

i G a g y h y  D é n e s : M ária nővér. (Kisregény.) 
í iG y u r á t z  F erenc: Hősök kora.
1 ■ D r. M a szn y ik  E n d re: Képek az ókori ke

resztyén egyház tö rténetébő l. 
yA B orsos I s tv á n :  A gályarabok tö rténete .

(Egyháztörténeti munka.)
F P ó s a  L a jo s :  Arany liget. (Versek.) 
iZ D r. D in g h a  B é la : líol volt, hol nem v o lt...  

(Mesék.)
A lb er t J ó z s e f :  Túl az óperencián.

(Mesék.)
H a m v a s J ó zse f:  M esés tö rténetek . (Ifjú

sági elbeszélések.)
i Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
b vászonkötésben, 20 korona, díszkö

tésben 30 korona.

rELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 
Szentgotthárdon.

Szentgotthárdi

£lsö Magyar Kasza-és Sarlógyár
Szentgotthárd

szállít:

Gyártási
jegy

1356 óta

l£ minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

Vakarót. 6-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen árlapot!

SÁNDOR F E R E N C Z
Ä Ö R f t B Y A R A

KÖRMEND.

=  L egm agasabb kitün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 28
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Vizsgái jutalom könyvek!
P c i + n  H o r n i t #  alább felsorolt dísz- 
ü o l l c  l \ d r u i y  kötéses, képes ki- 
----- adásu könyvei ismét kaphatók. --------
Mi a  haza ? ...................................... 25 K
I t t h o n ...................................................... 25 K
Ami a m ennybe köt . . 25 K
Az á r u l ó .............................................. 25 K
Gyermekszív könyve. (I. kötet) . 25 K
Gyerm ekszív könyve. (II. kötet) . 25 K
Továbbá kaphatók még ezen szerzőtől:
Csere leány, csere  legény . . 20 K
P iros alm a népszínmű 3 felvonásban 20 K 
Tóth Lidi népszínmű 3 felvonásban 10 K 
Bethlehem i pász to r karácsonyi mesék 5 K
Megrendelhetők a szerzőnél Körmenden, 
vagy Wellisch Béla könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.

K i  t u d  r ó l a ?
Nika Lajos battyándi tanító a 18-ik 

honvéd gyalog-ezred 7. századában egy
éves önkéntes szakaszvezető 1914. október 
24-én az iwangorodi ütközetben „eltűnt.“ 
1914. október 10-én adott életjelt magáról. 
Ha valaki esetleges életbenlétéről vagy el
halálozásáról valamit tud, legyen szíves 
azt a szentgotthárdi ev. lelkészi hivatallal 
közölni. 2—3

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

A somogydöröcskei (Somogy m.) 
ág. h. ev. egyházközség a megüre
sedett II. sorsz. tanítói állásra pályá
zatot hirdet Javadalom: 3 szobás 
lakás, kert, 540 korona készpénz; a 
többi államsegély. A kommunizmus 
alatti magaviselet igazolandó. Határ- 
idő június iO. w#1[e| Qyu|a

2—2 ev. lelkész.

Tejgazdasági felszerelést (se
parator, vajköpülő, tejhűtő, tejeskanna, 
stb.) vesz a tési evang. egyházközség 
tejcsarnoka. Árajánlatot sürgősen kér, 
ev. lelkészi hivatal Tés (Veszprém m.)

Szerényigényii hivatalnoknő ke
res pár heti üdülésre sopron- vagy 
vasmegyei faluban nyugodt otthont 
jó ellátással. — Mielőbbi választ ár- 
megjelöléssel »Levegőváltozás« Sop
ron, főposta restante címre kér. 3—3

Egyetemi hallgató nyári szün
időre nevelői állást keres. Ajánlatok 
evang. lelkészi hivatalhoz Budapest, 
1., Verbőczy utca 28. szám alá kül
dendők. 3—3

r
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t a A s o
S S A F ß & K )

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
löje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsórangd, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebensed kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 16

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
•

ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben Vé-es 4/4-es svéd

g y u f á t

valamint őrlött

k ő s ó t .  
LIPP és  LACKNER

kereskedelmi üzlete 

S Z E N T O O T T H Á R D .

SO roO nTe lm : L a c k  n e  r, SzsntQOtliM

Ajánlok kötelezettség  
nélkül minden mennyi
ségben és tetszésszerinti 
méretben — — — —

rúdvasakat
kgr.-ként 20  kor. árban. 
Továbbá 3A és 4A-es kül
földi gyufát dobozonként  
120 fillérért.

Raffinált p e tr ó le u m o t  
cisternákban ab Tranzito 
Wien, kgr.-ként 13 korona  
árban. Esetleg hordókban  
120 fillér kgr.-ként köl- 
csöndíj mellett. 3-8

Bartal István
kereskedelmi vállalata 

----------  V A S V Á R .  ----------1
Sürgönyeim: Bartal Vasvár. Telelőn 19.1

*

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben k i z á r ó l a g  v i s z o n t -  
e l á r u s í t ó k  r é s z é r e
gömbvasat, nógyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, íeketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L I P P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
T elefo n szá m  10. Szentgotthárd. Sürgönyeim : LACKNER.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! • 22

Nyomatott WeMiach Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentqotthárdon
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E*I*I0* » r e r k e u t«
é t  k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T i r a a z a rk a a z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v é a z p a to n á ra  
(V eazp rém m agya), eldfl- 
za téa l d ijak , r e k lá m id ő k  
a  HARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  -^ z a n tg o tth á rd ra  
(V navárm egye) küldendők .

E ló flza téa t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . la lkéaz éa 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  vaaár- 

n a p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

A  „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ h i v a t a l o s  l a

S z e r k e a z t l  ó a  a  k i a d ó i é r t
fé lé id é :

C Z 1 F O T T  G É Z A
•ZEN TQ O TTH Á RD

(V aavárm egye.)
A „ H a ra n g s z ő "  e lő fize té s i 
ó ra  e g é sz  é v re :  L u ther- 
S zö v e tsé g l ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o a  k ü ld ésse l 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  nem  L u th e r-S z d v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o e  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A ,,H a ra n g a z ó "  te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldónyo- 

k á t küldünk.

P JA . -------

A keresztyénség lényege.
Mióta Harnack, a berlini tudo

mányegyetem theológiai fakultásának 
közismert tanára >a keresztyénség 
lényegéről« szóló tartalmas előadá
sait megtartotta és önállóan is közre
adta (Rácz Lajos sárospataki theol. 
tanártársunk jeles fordításában ma
gyarul is olvashatók), azóta többen 
is önállóan foglalkoztak ezzel a nagy 
kérdéssel, mely egész valónkat érinti 
s a világháború szerencsétlen befeje
zését követő szomorú megszállás 
alatt gyakorlatitag is aktuálissá vált. 
Azt mondották, bogv a keresztyénség 
a kiengesztelés és a megváltás val
lása, mely, mint ilyen, az emberiség 
összes vallási törekvéseinek, vágyai
nak és reményeinek a teljessége, s 
az emberi szív, érzés, akarat és ér
telem összes vallási követelményeinek 
és szükségeinek a kielégítése. Leg
méltóbb e vallás imádásunk és tisz
teletünk legfőbb tárgyához: az Isten
hez s 'az ő képét magán viselő lény
hez : az emberhez, Hegel mondása 
szerint: az absolut vallás, tehát a 
vallás, a vallási fejlődés befejezője.

Konkrétebb alakban ezek a meg
határozások abban a gyakorlati cél
ban foglalhatók össze, hogy a ke
resztyénség az istenfiúság és a test
véri Szeretet vallása, — fiúi szeretet 
Istenünk, mint irgalmas, kegyelmes 
és bűnbocsátó mennyei atyánk és 
testvéri szeretet különbséget nem 
ismerő felebarátaink iránt, amiben 
egyúttal a keresztyénség vallási és 
erkölcsi oldalának összefoglalása és 
magasabb egysége is bentfoglaltatik. 
Legalább Jézusnak életében és az ő 
evangéliumában az isten- és ember
szeretet, a fiúság- és testvériség a* 
keresztyénség lényege, amiben épen. 
az ő istenemberi'messiási személyi
sége ami utólérhetetlen péidányké- 
pünk, útunk, igazságunk és életünk

most és mindenkoron, ép azért csak 
ő benne és általa van a mi váltsá- 
gunk és üdvösségünk egyéni és tár
sas közösségi életünk összes vonat
kozásaiban. Ebben rejlik épen az 
emberiség megváltójának önfeláldozó 
világ- és vallástörténeti tragikuma, 
hogy ő aki egyebet nem tett, mint 
szeretetből szolgált, gyámolított és 
gyógyított, megrendítő határozottsá
gával, az ige fegyvereivel és ítéleteivel 
a bűnös világ minden szenvedélyét 
és gyűlölködését hivta ki maga ellen, 
hogy aztán a zsidó nép és a vallás 
állítólagos ellenségeként a gonosztevő 
halálát halja a golgothai keresztfán.

Az istenfönség és ten+réri szereit 
eme jézíjsi vallása sajnos bennünk, kö
zöttünk és általunk szinte csődöt mon
dott, mert nem látjuk sehol a szeretetet 
szerencsétlen hazáikban sem fönt, 
sem lent, sem államba^, sem társada
lomban, de még az anrfök művelésére 
hivatott egyházainké híveiben sem. 
Dicséretes kivételek a külföldi, főleg 
protestáns missziók, /s  e tekintetben 
egy »seregszemle« alkalmával sincs 
okunk pirulni és szégyenkezni. Rideg 
önzés és tülekedés ma az élet s él
vezőkre és nyomorgókra oszlik fel 
a mai társadalom. Már pedig Jézus 
szerint, aki övéi közül a legkisebbel 
is jól cselekedett, őérte cselekedte 
azt. S ha ma kapunk is segítséget, 
tömegesen szinte sablónszerüen gya- 
korólják azt semmi, vagy kevés tekin
tettel a vagyoni és családi állapotra. 
Amit iVernk a maga >Jézus«-ában 
annyira sürget: die praktische Durch
setzung des Christentums in der Welt, 
vagyis a keresztyánségnek az életbe 
való bevivését és megvalósítását, at
tól. mi ma nagyon távol állunk s a 
vörös uralom még inkább bomlasz- 
tólag hatott az állapotokra. Jézus el
fordulna ettől a világtól, mely 2 ezer 
év múlva ilyen katasztrófális időben 
oly keveset, vagy épen semmit sem

valósított meg az ő isten- és ember
szereteti evangéliumából, s az ő lelki 
szabadságából és tiszta erkölcsiségé- 
böl. Még a templomban való hely- 
foglalásunkon is meglátszik a mi sza
kadozott, atomisztikus, tehát felaba- 
ráti testvéri szeretet nélküli keresz- 
tyénségünk, amelynek keserveit úgy 
papi, mint világi körök részéről mi 
magunk is családunkkal együtt ugyan
csak éreztük kiutasításunk alkalmával 
a vaggonokban és mostani szűk szám- 
kivetésszerii pesti lakásunkban. Egy 
ma önmagát tépő, marcangoló és 
szeretetben, örömben oly szegény, 
sőt a vallásos, sőt erkölcsi fogalmak
ban is oly zu . r  o; keresztyén világ
ban pillanatnyira ugyan felejteni igyek
szem a jelen nyomorúságot, de epaz- 
ért lelkemben fölidézem elsősorban 
a magam megnyugtatására képét an
nak, aki bizonyára túl fogja mindazt 
élni, sőt afelett máris ítél és meg
vigasztal mindeneket.

Igen, Jézus keresztyénsége az isten- 
fiuság s a tevékeny testvéri szeretet 
keresztyénsége, amelyben a szeretet 
szolgálata a legelőkelőbb cselekedet, 
s mert az nincs meg mibennünk és 
miközöttünk, ép azért oly rideg és 
önző a mai világ és oly könyörtele
nül nehéz, sőt elviselhetetlen főleg 
az intelligens középosztály helyzete. 
Jézus istenfiuságban és felebaráti 
szeretetben szolgálatos evangéliuma 
még át nem hatotta a mai világot, 
amelynek még nem jött meg az igazi 
karácsonya s a husvétja. Adná Isten, 
hogy mielőbb jöjjön el, mert ettől 
hazánk és egyházunk sorsa is függ. 
Ez volna aztán az igazi »keresztyén 
kurzus«, a valódi »regnum christia- 
num«, amelyet nem bántana a ma 
már sajnosán tapasztalható »kleriká
lis elhajlás« s a felekezeti érzékeny
kedés veszedelme sem. Úgy legyen I 

Dr. Szlávik Mátyás
volt eperjesi theol. akad. dékán- 

tanár,
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Nystedt Öllé Sopronban.
Budapest, Aszód, Szombathely, Kő

szeg után Sopron-részesült abban a 
kitüntető szerencsében, hogy falai 
között a svéd lutheránus egyház 
hivatalos J kiküldöttét üdvözölhette. 
Sopron, mely nemcsak a dunántúli 
egyházkerületnek, de bátran elmond
hatjuk, a magyarhoni evangélikusság 
egyházi és kulturális életének köz
pontja, ahol az új nemzedék lelkese
dése, hithüsége mellett a régi nagy 
idők történelmi emlékei hirdetik a 
nagy Isten csodálatos dolgait, ahol 
ha az ember néma marad is, a kövek 
kezdenek el kiáltani.

Nystedt Öllé Sopront is, Kapi Béla 
dunántúli püspök társaságában látogatta 
meg. A magas vendégeket megérkezésükkor 
az állomáson -a soproni egyházközség 
presbyteriuma, a theol. tanárok és hallgatók 
fogadták.

Útjuk legelsőbben a templomba vezetett, 
ahol épp Pöttschacker István lelkész a 
magyar konfirmációt tartotta. A magyar 
konfirmáció végeztével még a délelőtt fo- 

— '.1 Nystedt az egyházközség és az 
^yházkerület iskoláit, tanintézeteit láto
gatta végig. Délután részt vett a német 
konfirmációs ünnepélyen, ahol is a kedves 
vendégeket elsőben a konfirmáló lelkész 
Hanzmann Károly, majd Kheim Teréz és 
Tremmel Irma növendékek üdvözölték. 
Úgy a püspök, mint a svéd kiküldött meg- 
indultan mondottak köszönetét a szívhez 
szóló szavakért. Miután egy darab ideig 
még nagy lelki gyönyörűséggel hallgatták 
a konfirmandusok feleleteit, az evang. árva
ház, diakonisszaház, gyermekkert látogatá
sára indultak el. Este a soproni nagy 
templomban vallásos est volt, ahol is

Altdörfer művészi orgonajátéka, az egyházi 
énekkar szép énekei, Gabnai Lajos szóló 
éneke ragadták magasba a lelkeket. A 
zsúfolásig megtelt templomban a hívek 
serege először a hős svéd király, Gusztáv 
Adolf hattyúdalát: „Ne csüggedj el kicsiny 
sereg" énekelte, majd befejezésül felhang
zott Luther Márton diadalmi éneke: „Erős 
várunk nekünk az Isten“ . E zenei- és ének
számok közé illesztődtek be Kapi püspök 
oltár! imája és magyar, valamint német 
nyelvű ünnepi beszéde; Ziermann Lajos 
lelkész előadása és Nystedt válasza. Kapi 
püspök beszédében megkapóan mutatott 
rá, hogy a szomorú összeroppanás után 
Európa összes nemzetei között a svéd 
nemzet volt az első, mely vigasztaló és 
szeretetteljes segítségével á magyar evan
gélikusok segítségére sietett. Hogy a svédek 
mennyire éreznek velünk, ennek tanúsága 
Nystedt megjelenése szomorú hazánkban. 
Amidőn a dunántúli evangélikusság, az 
evangélikus nép ezrei nevében melegen 
üdvözli a vendéget: kéri, hogy hazájában 
és mindenütt a megpróbált evangélikusság- 
nak és ezer sabból vérző magyarságnak 
javát mozdítsa elő.

Kapi Béla püspök után Ziermann Lajos 
a soproni gyülekezet üdvözletét tolmácsolta, 
mesteri vonásokkal rajzolta meg a svédek 
közelebbről egy Gusztáv Adolfnak szerepét 
a világtörténelemben a múltban és a jelen
ben. Majd átnyújtotta a vendégnek a sop
roni gyülekezet történetének egy kötetét.

A svéd lutheránus egyház kikül
dötte Nystedt lelkész mélyen, meg- 
indultan mondott köszönetét. Nincs 
hatalmában —  úgy mond —  érzel- 

- meinék kellőkép kifejezést adni, de 
mindaz amit látott és hallott, mara
dandó benyomást tett rá. Ameddig 
él, bárhova jön, mindenütt a súlyos 
megpróbáltatásnak kitett Magyaror
szág érdekében emel szót. Meghatal

mazottjainak, a svéd lutheránus egy- 
háznak, az upsalai ev. érseknek je
lenteni fogja, hogy bár romot és szük
séget látott mindenütt, de a vezér
eszme mindenütt az Istenbe vetett hit, 
a szent reménység egy jobb jövőben, 
amit a magyarság meg is érdemel. 
Áldás kívánással fejezte be a szívből J k  
jövő és szívhez szóló, jelenlévőkre-^! 
mély benyomást tett beszédét.

Nystedt Olló Sopronból Budapesten 
át Romániába utazott, onnét Cseh- 
Szlovenszkóba megy, hogy itt is min
denütt ez evang. hitrokonok helyzetét 
tanulmányozza.

A jóságos Istennek megáldó ke
gyelme kísérje útjában mindenfelé.

A Luthertársaság elnökségének szí
ves figyelmébe. A kemenesaljai esperes- 
ségnek igen értékes antikvitásokból és 
ritkaságokból álló könyvtára van. Sajnos, 
megfelelő helyiség és gondozás hiányában 
az elkallódás veszélye fenyegeti, miértis 
felhívjuk az illetékes tényezők figyelmét a 
Luther Társaság elég széles egyházi kör
ben publikált munkájára,- mely minden 
anyagi áldozat nélkül lehetővé teszi az es- 
perességi könyvtár megmentését. A Luther 
Társaság ugyanis egy országos könyvtár 
létesítésén fáradozik; összegyűjteni és 
méltó helyen elhelyezni óhajt minden pro
testáns és tudományos szempontból értékes 
könyvet, oklevelet, ereklyét stb., hogy eze
ket kellő gondozásban részesítve, az elka- 
lódástól megmentse és a kutatóknak hoz- .. 
záférhetővé tegye. Ha tehát a kemenesaljai %F 
esperesség maga nem gondoskodik nagyon “  
becses könyvtári és levéltári anyagának a 
megmentéséről, csak kötelességet teljesít, 
ha megmentés végett átengedi az országos 
Luther könyvtár nemes céljaira.

T Á R C A .

Jókai szobránál.
Halála után tizenhat esztendővel, 

végre áll a szobra az ország fővá
rosában, az Andrássy-út mellett, és 
ülő helyzetben, a mesemondó álmodó 
tekintetével —  úgytetszik — tovább 
szövi-fonja örök m eséit...

Ott álltunk a szobornál sok-sok 
ezeren, rabok és szabadok, de vala
mennyien magyarok.. . Ott álltunk... 
és én szelídre vált arccal együtt em
lékeztem fehérhaju öreg urakkal, akik 
tavaszi és őszi verőfényben a séta
terek padjain gyönyörködve olvassák 
Jókai regényeit; aranyszőke, meg 
pirosbarna leányokkal, akik szerel
mesek Levetinczi Tímár Mihályba, az 
az Aranyemberbe, és elvágyódnak 
Senki Szigetére, ahol akácvirágos 
álom volt ez a valóságban virág
szegény élet; lelkes diákgyerekekkel, 
akiknek kicsordul a könnye, mikor

a Brády család történetét olvassák 
és ökölbe szorult kézzel mennének 
neki az oláhnak, aminek majd eljő 
az ideje; őszbecsavarodó édesanyák
kal, akik végigmerengték Dezső Nap
lójának őszirózsás szépségeit, meg
könnyezték Lóránd tragédiáját és 
maguk is eltűnődtek azon: ki tudja, 
mi lesz velünk, „m ire megvéniilünk*... 
És egytittt emlékeztem mindazokkal, 
akiknek sok-sok nehéz óráját tették 
elviselhetőbbé, egyhangú vasárnap
délutánjait, sötét téli-estéit széppé 
Jókai bűbájos meséi, melyekből az 
örökön-örökké élő Istent, ezt az elár
vult hazát, a mindent megadó ott
hont, a jóságos édesapát, a drága, 
édesanyát s mindazt, ami szép, jó 
és nemes: mégjobban tanultuk sze
retni. . .

Ott álltam. . . és elborult tekin
tettel együtt sóhajtottam rabmagya
rokkal : Jókai szülőhelyének, Kuruc 
Feya Dávid városának, a Lőcsei fe
hérasszony földjének, Fráter György 
hazájának a népével, akiknek a kezén

most lánc csörög s ajkuk elnémult, 
mint a madáré, melynek szentségte- 
len kezek feldúlták a fészkét. . .

Ott álltam. . . és együtt könnyez
tem kisirt szemű székelyekkel, akik
nek szomorú arcán kimondhatatlan 
vágy ül a vér-verejtékes hazájuk, a 
virágos-kertes házak, galambbúgos 
kapuk után, melyeknek csúcsivei, 
faragványai között szembetűnik a 
bibliára emlékeztető, a megfáradt 
vándort biztató felírás: „Istené a 
szállás. Tiszta szívvel bárki bejöhet, 
kétszín, hízelkedő tovább is elmehet * ...

Emlékezésben, sóhajban, könnyben 
eggyé forrva, ott álltunk a legnagyobb 
és legmagyarabb mesemondó szob
ránál, sok-sok ezeren: rabok és
szabadok, de valamennyien magya
rok s amint szomjas, vigaszért esdő 
tekintettel néztük Jókai ércalakját, 
úgytetszett, szavakra nyilt néma szája: 
„N e  sírja tok! Egy az Isten! É l az 
Isten! Föltámadunk! “. . .

(p. i.)



1921. június 5. HARANOSZÖ. 179.

Luther és Werbőczi.
Irta : Payr Sándor.

(Folytatás.)

■ [  Werbőczit egész útjának sikertelen- 
T7sége is bántotta, mert segítséget nem 
'  kaptak. Luther és a németek ellen 

való haragját hazahozta magával s 
itt a lutheránusokat, köztük különö
sen Brandenburgi Györgyöt, a király 
unokabátyját továbbra is gyűlölte. Ez 
utóbbit, ki Korvin János özvegyét, 
Prangepán Beatrixet vette feleségül 
s vele a Hunyadi-ház uradalmait örö
költe, versenytársának is tekinté a 
vagyonszerzésben. Werbőczi mint 
ítélomester a Brandenburgi György 
ellen folytatott perekben is éreztette 
haragját s végre is lutheránus eret
nekségét használta fel, hogy ezzel az 
ürüggyel száműzze az országból.

A lutheránusok ellen hozott 1523. 
1525. évi szégyenletes törvények, 
melyek a megégetést is (lutherani 
comburantur) elrendelik, Praknói püs
pök megállapítása szerint is tulajdon
képen Werbőczi művei. A megítélés
ben némileg enyhíti ezek súlyát, hogy 

^inkább a királypárti idegenek, mint 
jz evangélikusok ellen való gyűlölet 
diktálta azokat. Maga Burgio pápai 
követ is 1524. úgy írta Budáról Ró
mába: >A magyarok a németeknek 
nagy ellenségei és azt sejtem, hogy 
egy napon valami nagy botrányt tá
masztanak azon ürügy alatt, hogy 
nem akarják tűrni a lutheránusokat.«

Werbőczi 1522. Nürnbergben is

Íárt követségben és Chieregati pápai 
cövetet rávette, hogy a lutheránusok 

i ellen mondott és kiadott beszédét II.
I Lajos magyar királynak ajánlja. Val- 
[ lási buzgalmáért VII. Kelemen pápa 

1524. febr. 20. kelt levelében külön 
i is megdicsérte Werbőczit. Hálát érez 
í iránta >s őt, kit már mint bíboros 
i is megszeretett, ezentúl még jobban 
I fogja szeretni.« A második szigorú 
I törvény után Brandenbergi György 
> és Cordatus Konrád, Mária királyné 
f bátor szavú evang. papja kénytelen 
i is volt az országot elhagyni. A hat- 
Avani országgyűlés 1525. nyarán, ahol 
^ á th o r i  Istvánt letették s helyébe a 
r 'köznemesség Werbőczit választotta 
! nádorrá, a lutheránusokat égető tör- 
r ivényhez még hozzátette: hogy azok- 
i nak jószágait, akik máglyán végeztet- 
-t nek ki, ha nemesek, a kincstár, ha 
í jobbágyok, a földesúr. foglalja el. V II. 
4 Kelemen a nádorsághoz is szerencsét 
a kívánt Werbőczinek, aki erre szept. 
F -*30. válaszolt, ö  szentsége parancsait 
Lf úgy fogja teljesíteni, hogy kegyeit

I

megérdemelje. Dec. 27-én pedig ezt 
írja a pápának: »Kész vagyok az 
apostoli szék méltóságának megóvá
sáért véremet ontani, életemet fel
áldozni.«

A lutheránusok tehát nem sok jót 
várhattak az új nádortól. Werbőczi 
nem is elégedett meg a szellemi fegy
verekkel, a könyvkiadással. Budán az 
ő nádorsága idején egy lutheránust 
kínpadra vontak, halálra ítéltek s csak 
Mária királyné közbelépése mentette 
meg a kivégzéstől. Maga Luther is 
tudta s 1525. a brémaiaknak írta, 
hogy Cordatus Mártonnak János nevű 
szolgáját, aki lutheránus könyveket 
árult, Budán könyveivel együtt meg
égették. Beszterczebányára pedig, hol 
az 1526. év tavaszán mintegy 4000 
bányász bérfelemelést követelve fel
lázadt, Werbőczi személyesen ment 
el s azzal a váddal is, hogy a töme
get a lutheránus eretnekség befoga
dására csábították, a vezetőket halálra 
ítélték s közülök néhányon a halál- 
büntetést azonnal végre is hajtották. 
(Praknói 227.) Nem lehet tehát na
gyítás, midőn Szerémi György udvari 
káplán is azt írja: »Werbőczi István 
a birtokán nyolc lutheránust égette- 
tett meg.«

De Werbőczi szerencséje sem volt 
állandó. A letelt Báthory pártja ha- 

, mar kibuktatta öt is a nádorságból. 
Bevádolták, elítélték s kénytelen volt' 
Zólyom megyébe menekülni. A mo
hácsi vész idején Dobronya várában 
volt biztos helyen. Itt hallotta a 
gyászhírt.

És szegény jó Werbőczinek az ál
tala annyira dicsőített pápaságban is 
csalódnj kellett. Andrássy Gyula is 
kimondja egyik újabb müvében, hogy 
történelmi szükség szülte a reformá
ciót s a magyarok csalódtak a pápá
ban, akinek legszentebb kötelessége 
lett volna a keresztyénségért áldozni.

A mohácsi vész után Werbőczi a 
nemzeti királynak, Zápolya Jánosnak 
lett a kancellárja s meg kellett érnie, 
hogy az ó kedves pápája, VII. Kele- 

■ men, Habsburg Ferdinánd kedvéért a 
magyar Zápolyát 1528. dec. 21. kelt 
bullájával egyházi átok alá vetette. 
Lehetetlen, hogy ez a lesújtó meg
lepetés Werbőczit is ki ne ábrándí
totta volna, amit Praknói művéből 
különben nem látunk. Kevésbé múlt, 
hogy ekkor János király is a protestán
sokhoz nem csatlakozott. Prangepán 
érsek és Brodarics püspök 1533. dec. 
1-én írják Rómába, .hogy Budán Já
nos király elnézésével hirdetik Lut
her tanait s ha vele erről beszélnek, 
azt szokta mondani, hogy ó ki van

közösítve. János király a schmalkal- 
deni szövetségbe is belépett. És kan
cellárja, Werbőczi továbbra is oly hű 
vazallusa maradt volna a pápának?

Kollányi és Fraknói szerint W er
bőczi még két évvel a halála előtt 
is 1539. március 29-én III. Pál pá
pához Írott levelében a lutheránizmus 
legélesebb üldözőjének (acerrimus 
persecutor) vallja magát s azt kéri, 
hogy Csiky Ferenc franciskánust, ki 
mint lelkiatya tartózkodik házánál az 
apostoli hitszónok címével és jogaival 
ruházza föl, hogy a »pestises luthe
ránus eretnekség kiirtása« érdekében 
nagyobb tekintéllyel léphessen fel. 
Kár, hogy ez okmány nincs meg 
hitujításkori nagy gyűjteményükben ? 
A dolog annál meglepőbb, mert W er
bőczi nem mindenben volt ily makacs 
és következetes s akkor már több 
magyar főember volt lelkes hive 
Luthernek.

Utolsó szomorú funkciója Wer
bőczinek, hogy Zápolya halála után 
1541-ben ő volt Budavár főparancs
noka, mikor Szulejmán a magyar 
urakat onnan kitessékelte s Török 
Bálintot fogságba vitte, ő  beszélte 
rá Izabella királynét, hogy kis fiát 
igenis be kell mutatni a szultánnak. 
Szemtanúja volt, amint a török be
helyezkedett állandó lakosnak Budára 
s a keresztyén templomokat mecse
tekké alakította át. A várban az egyik 
templomot középen elrekesztve közö
sen használták a r. katholikusok és 
protestánsok.

Az öreg magyar jogász, ki ekkor 
már nyolcvanadik évét is átlépte, 
mint török alattvaló fejezte be életét 
Budán, ahol háza is volt. A szultán 
kívánságára maradt ott, hogy a ma
gyar lakosság főbírája legyen. De a 
budai basával nem tudott összeférni. 
Barátjának, Verancsics Antalnak fel
jegyzése szerint színleg kibékült ugyan 
vele, de mégis éppen a basa által 
rendezett lakomán mérget kevertek a 
poharába. így halt meg még ebben 
az 1541. évben. Temetésére a szom
széd falvakból és városokból is össze
gyülekeztek a papok.

Sok csalódással szállott a sírjába. 
A pápától hiába várta hazájának fel
szabadítását. Látnia kellett, hogy a 
nagy magyarok, Perényi, Nádasdy, 
Török Bálint, Thurzó, Révay, Petro- 
vics és a többiek miként pártoltak 
át Lutherhez. Dévay Mátyást, a ma
gyar Luthert, aki éppen Budavárának 
volt a papja, talán még Werbőczi is 
hallotta prédikálni. És ő, az irodalmi 
barátja és pártfogója, láthatta még, 
hogy Dévay, Erdősi Sylvester és a
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többi prédikátorok miként lesznek 
könyveikkel a magyar szellem, a 
nemzeti öntudat és bizodalom ébresz
tői és ápolói a mohácsi vész után.

öreg korára a nagy jurista, azt 
hisszük, szelidebb keresztyénné vál
tozott. János király, Nádasdy, Török 
Bálint és a többi lutheránus főember 
közelében, az akkori politikai viszo
nyok között már alig lehetett valami 
nagy perszekutora a lutheránusoknak. 
Mikor utolsó levelét irta a pápához, 
talán valami érdekből már csak a 
régi bűneivel dicsekedett az öreg 
jogász.

Sajnáljuk, hogy Luthert meg nem 
értette. De vigasztalásul szolgál, hogy 
jogtudós utódai közül is oly sok 
kiváló lelkes tagja volt Luther fele- 
kezetének, amilyenek dr. Lackner, 
dr. Artner, Dobner, Wittnyédi, Oko- 
licsányi, Jeszenák, Kossuth.

Dévay Mátyás kevéssel Werbőczi 
halála után járt künn Luthernél har
madszor. A wittenbergi reformátort 
is megtörte már akkor a sok munka, 
izgalom és betegség, pedig mintegy 
25 évvel fiatalabb volt Werbőczinél. 
Dévay most is vendége volt Luther
nek, aki levelet is küldött általa 
Révay Ferencnek. Vájjon szóba ke
rült-e köztük Werbőczi, a haragos 
ellenség és a wormsi rosszul sikerült 
vendéglátás? Nem lehetetlen. Luther 
figyelemmel kísérte a magyarországi 
eseményeket. A magyar pálosbará
tokra német verset irt. Ulászlót, a 
várnai csatát és Mátyás királyt több
ször megemlegette. És eldicsekedett 
Mária királynénk mondásával: »Ügy
látom, doktor Luther Márton szeret 
engem.« Annak az ifjúnak mondta 
ezt (Cordatus feljegyzése szerint) a 
királyné, aki néki . Luther levelét 
elvitte.

Budavár elfoglalása után pedig, 
midő a magyarok ismét a némettől 
kértek segítséget, éppen Luther Márton 
volt az, aki fegyverfogásra, mintegy 
keresztes háborúra ösztönözte a né
meteket s azt mondta, hogy szükség 
esetén az asszonyok is fegyvert fog
janak. (Szilágyi S. V. 231.)

Ha Werbőczi ezt megéri és látta 
volna, hogy Luther jobban szereti a 
magyarokat, mint a pápa: nem gyű
lölhette volna többé' egykori worrnsi 
vendégét.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárhely i Pál u tca  12.

É t i e k *
Sírnak a magyar a mezők, 
Sirdogálnak a virágok;
Ti ellankadt könnyezők, 
Szomorúan nézünk rátok,
S felsóhajtunk: könnyeket 
Harmatozzatok, egek!

A föld áldott kebele 
Repedez az eső szüntén, 
Repedez, gonddal tele,
Aggódó szívünk is szintén 
Sok a bűnünk, Istenünk,
Azért bánsz így mivelünk.

Rónaságunk szomorú,
Mert vetése hervadóban,
Népünk arcán ül ború,
Mert reménye hamvadóban, 
Nyomorunknak éjjelén 
Nem világít a remény.

Hozzád térünk, oh Urunk,
Bízó lelkünk Téged áhit; 
Trónodnál leborulunk:
Nyisd meg az ég csatornáit,
S föld megújul és vele 
A hit száraz gyökere,

Nem csüggedünk el soha,
Mert Atyánk az Isten nékünk; 
Bár sorsunk most mostoha, 
így biztat szent reménységünk: 
Jó az Isten, áld, szeret,
Ád Ö nekünk kenyeret.

S ántha Károly.

L e v é l .

Nagytiszteletü Szerkesztő Ür!
Gyülekezeteinket elrekvirált ha

rangjaik kérdése nagyon foglalkoz
tatja. Mert a helyzet az, hogy a ha
rangokat elvitték, azokat a nemzet- 
védelem céljára nem vették igénybe. 
Valahol valami központnak, vagy 
győztesnek megmaradtak s a haza 
helyett szolgálták azok ügyét, akik 
az eredetileg 2000 koronáért elrek
virált harangérc árát másfélszázezer 
koronára hajtották fel; most t. i. 
körülbelül ennyibe kerül a 2000 ko
ronáért elrekvirált harangok pótlása. 
Ezen sokan csodálkozna^ s várják a 
segítséget. Segítség azonban nincs. 
Ami megtörtént, megtörtént; nem 
lehet rajta változtatni. ^

Németországban is »bevonultak« 
a harangok. Ott is ott maradtak fel
használatlanul. Ott is sokan meggaz
dagodtak a harangokból. Ott is sok 
örökre veszendőbe ment belőlük, 
azonban ott a közvélemény erélyes 
nyomása, a jog és méltányosság ereje 
és a képviselők komoly utánjárása 
megmentette a megmenthetöt.

D. Mumm birodalmi gyűlési kép
viselő az evang. sajtótudosító iroda 
révén a napokban tájékoztatta a ha

rangérc visszaadásának a kérdéséről 
az evang. egyházi nyilványosságot. 
E tudósítás szerint a szét nem tőrt 
és be nem olvasztott harangokat 
vissza adták tulajdonosaiknak, ha a 
tulajdonos a harangfeliratból megál
lapítható nem volt, a harangok le
írását megküldték körözés céljából 
az egyházi hatóságoknak; a törött 
ér.c felől pedig úgy rendelkezett a 
német fémkormánybiztos, hogy az 
egész harangokból származó érckész
letet megállapította s azt a beszol
gáltatott harangsúly arányában az 
összes német egyházak között szét
osztotta.

így például a poroszországi egy
házak beszolgáltattak 11.277,768 kg. 
harangércet, most visszakapnak 
527,500 kg. rezet és 131,876 kg. 
bronzot.

A thüringiai egyházak beszolgál
tattak 710,160 kg. harangércet, visz- 
szakapnak 8,300 kg. bronzot és 
33,200 kg. rezet.

Bajorországban elrekviráltak 
.3.065,421 kg. súlyú harangércet, 
most az egyházaknak visszaadnak 
35,850 kg. bronzot és 141,000 kg. 
rezet.

És így tovább. 0

A beszolgáltatott mennyiséghez 
képest rendkívül kevés az, amit meg
menteni sikerült, azonban legalább 
ez a mennyiség visszakerült »háborús 
felárak« felszámítása nélkül h jogos 
tulajdonosokhoz. Ha nem is az egy
házak közvetlenül kapták ezt az ércet, 
az egyházi hatóságoknak módjukban 
van az egyházakon közvetve a ha
rangok beszerzésénél segíteni.

A német képviselőknek ebből az 
akciójából mi is tanulhatnánk. Meg
tanulhatjuk azt, amit sokan előbb is 
tudtak, sokan azonban csak akkor 
fognak tudomásul venni, hogyha — 
külföldi csapáson haladhatnak s 
kézzelfogható bizonyságaik vannak 
arról, hogy okosan lehet valamit 
csinálni s nem kell örökre elveszet
teknek tartanunk harangjainkat.

Nekünk is maradtak beolvasztatlan 
harangjaink. Nekünk is maradt ha
rangércünk, ami ezután *már nem 
arra a célra fordíttatik, amire annak 
idején elrekviráltattott. Igaz, hogy 
ennek egy része a vidéki fémgyüjtő 
helyeken és tüzérségi raktárakban 
maradt s ezekkel együtt az u. n. 
»utódállamok« kezébe került. Az osz
tozkodásnál erre a vagyonra való 
részigényünket is érvényesítenie kell 
törvényhozásunknak és kormányunk
nak. Be nem olvasztott harangjaink 
nem mehetnek hadizsákmányszámba;
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azokat mint talált dolgokat vissza 
kell szolgáltatni tulajdonosaiknak, 
azok szívesen megtérítik azt, amit a 
rekviráláskor kaptak értük. A beol
vasztott harangércről is kell lenni 
valami számadásnak. A Csonka Ma
gyarországon visszamardt egyházakra 
jutó részt ebből is vissza kell szol
gáltatni elsőbb az országnak, hogy 
az meg a beszolgáltatott harangsúly 
arányában igazságosan ossza szét 
ezt az ércet az egyházak között is. 
Mert az nem volna igazságos és 
méltányos dolog, hogyha ebben a 
kérdésben ötletszerű intézkedések tör
ténnének s akármsly felekezet több 
előnyhöz jutna mint a többiek.

Komolyan előkészített és energi
kusan keresztülvitt egyházi és parla
menti akció ezen a téren még min
dig milliókat menthetne meg egyhá
zaink számára.

A kérdésre felhívom nagybecsű 
figyelmét. Tudom, hogy foglalkozott/ 
már vele. A német példa mutatja, 
hogy még most sincs késő.. . még 
most is sok mindent jóvá lehet 
tenni. ..

Kiváló tisztelettel köszönti
Nagybörzsöny, 1921. május 19.

Szimonidesz Lajos.

1921. június 5.

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Mit tehetek Jézusért?
Június 6. János 10 . n. Az emberek sen

kinek sem szeretnek tartozni. Mindent 
vissza szeretnek fizetni, hogy senkinek se 

I legyenek lekötelezve. Csak Jézusnak nem. 
Pedig Jézusnak tartozom a legtöbbel. Jó 
pásztorom, ki a legnagyobbat tette értem, 
mikor életét adta értem. Érzem-e ez adós
ság terhét ? Valámit kell tennem Jézusért 1 

Június 7. II. Korinthus 5 . n—21. Mit 
tehetek Jézusért? Segítek neki munkájában.

1 Ő azért jött e világra, hogy levéve rólunk 
bűneinket s magára véve azokat bűnné 

I legyen érettünk, hogy így békitsen Iste
nünkkel. Uram 1 Neked adom bűneimet. 
Amúgy is oly nagy a terhe. Válts meg 1 
Mily jó, ha a bűntől szabad vagyok s mily 
öröm van a mennyben egy megtérő bű
nösön I

Június 8. I. Korinthus 6 . 10 —̂20 Te vál
tottál ki engem én Uram Krisztusom 1 
Drága áron 1 nem a magamé vagyok immár, 

í Rendelkezésedre bocsátom egész életemet 1
Június 9. Máté 1 0 .7—10. Ennek, a ha- 

1 talmas programmnak meg vannak a maga
i anyagi feltételei is. Isten házainak, a sze-
j gények betegek, özvegyek, árvák aggok
: züllöttek stb. gondozása, Isten szolgáinak,

a missziónáriusoknak fenntartása óriási 
í összegeket emészt ’ fel s ezeket mitőlünk
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várja Jézus. Ez a legkevesebb, amit tehe
tek érte, hogy pénzt adok céljaira.

Június 10. Má.é 2 5 . 31—40. Szeretném 
valamivel viszonozni Jézus szeretetét? Amit 
az élet szenvedőivel teszek, ö vele teszem.

Június 11. I. Péter 2.9.  Jézus a világ 
megtérítésének munkájában minden keresz
tyén segítségére számít. Apostola vagyok-e 
én a világosság evangéliumának ?

Június 12. Máté 2 5 . 14—30. Az emberek 
a mennyiség szerint Ítélik meg Jézusért 
végzett munkánkat, azt nézik, hogy mily 
hatalmas eredményeket értünk el benne. 
Jézus szigorúan ítél de nem az eredmény, 
hanerh a hűség szerint. Ne szómorítson el 
munkám kicsinysége. Légy hű mind halálig!

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A nemzetgyűlés 

gyors egymásután hét törvényjavaslatot 
intézett el. A törvényjavaslatok között sze
repelt a portómentesség megszüntetéséről 
szóló is. Scholtz Ödön ey. esperes, nem
zetgyűlési képviselő azt indítványozta, hogy 
az egyházi hatóságok tovább is élvezhessék 
a portómentességet s ezt az indítványt 
Ernst Sándor és Rubinek Gyula is támo
gatták. Hegyeshalmy Lajos kereskedelem
ügyi miniszter erre kimutatta, hogy a postai 
szállításoknak 34°/o-a portómentes, ami 
száz milliónyi kárt jelent a kincstárra 
nézve. Az egyházi hatóságoknak esetleg az 
egyes tárcaminiszterek adhatnak kárpótlást 
a portómentesség megszüntetéséért.

Május 27-én a nemzetgyűlés Apponyit 
ünnepelte. Az elnöki székből Rakovszky 
István elnök méltatta a közélet e nemes 
harcosát s Apponyi mély meghatottsággal 
válaszolt és fenséges szárnyalásu igék 
csendültek meg ez alkalommal is szózatos 
ajakán.

A nemzet hódolata Apponyinak. A
magyar nemzet a 75 éves Apponyit ünne
pelte. Az ünnep ezúttal is egyaránt méltó
ságteljes volt. Méltó a nemzet nagy fiához 
méltó a magyarhoz. Az ünnep első része 
a Szent István Bazilikában folyt le, ahol is 
Prohászka püspök mondotta az ünnepi 
beszédet, a másik része a Vigadóban. Itt 
a szeretet, a bámulat, a ragaszkodás szó
lott minden üdvözlő ajakról. Az ünnepi 
szónok Rákosi Jenő volt. Apponyi megha
tóban mondott köszönetét s a sebesen 
zúgó szélnek zendüléséhez hasonlóan szál
lott tova érces hangja.. .  Csináljunk most 
mintaországot ebből a ma kicsi hazából... 
Nincsen kétfelé becsület... Nincsen külön 
polgári és külön politikai becsület. . . 
Minden magyar ember munkáját kettős 
kötelességérzet emelje a teljesítő képesség 
legmagasabb fokára. ..

A harangok és az orgonasipok. 
Scholtz Ödön nemzetgyűlési képviselő — 
attól félünk, hogy már későn — az elrek- 
viráit harangok és orgonasipok kárpótlása 
dolgában interpellálta meg a kereskedelmi 
és honvédelmi minisztert.

A kereskedelmi miniszter azt felelte, 
hogy a kormány mindent el fog követni, 
hogy az egyházközségek mennél előbb 
méltányos áron haranghoz jussanak.

Mi egyébként a nemzetgyűlési képviselő 
urnák különös figyelmébe ajánljuk Szimo
nidesz Lajos mai levelét a harangok tár
gyában.

Az osztrák kormány visszautasító 
válasza. A nyugatmagyarországi kérdés
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egyetértő megoldásra irányuló újbóli tár
gyalás alkalmából a magyar kormány köz
vetlen megegyezést ajánlt a határkérdésben. 
A gazdasági és etnikai nézőpontok érvé
nyesítését kívánta. Gazdasági előnyöket 
ígért be Ausztriának és kulturális kedvezé
seket a magyarországi németeknek.

Az osztrák szövetségi kormány ezzel 
szemben csak helyi jelentőségű határkiiga
zításra hajlandó. Ugylátszik az osztrák 
sógor még mindig hiányábau van a józan 
észnek.

A magyar békeszerződés a francia 
kamara előtt. A francia kamara végre 
megkezdte a magyar békeszerződés tár
gyalását s mire a „Harangszó“ mindenfelé 
bekopogtat a hajlékokba, talán már ratifi
kálta is. Ebből az alkalomból Guernier 
képviselő hosszabb jelentést terjesztett a 
kamara elé. Ebben az okmányban nem sok 
örömünk telhet és aligha fog hozzájárulni 
ahhoz, hogy a magyar közvéleményben a 
francia barátság gyönge hajtása mélyebb 
gyökeret verjen.

EGYHÁZI ÉLET.
Előfizetési felhívás.

Azok számára, a k ik  m ég  n em  
já r a tjá k  la p u n k a t, a m á so d ik  
fé lévre  előfizetést h ird e tü n k .

Az előfizetési díj címszalagos kül
déssel 47 kor., csoportos küldéssel 44 
kor. Lelkészeinket, tanítóinkat s eddigi 
olvasóinkat bizalommal kérjük, szí
veskedjenek lapunkat ismertetni, aján
lani, hogy olvasóink tábora minél 
több új taggal növekedjék.

Új munkatárs. Dr. Szlávik Mátyás volt 
eperjesi theológiai igazgató lapunk munka
társai közé lépett. Tartalmas szép cikkére 
külön is felhívjuk olvasóink figyelmét. A 
lelkészképzés és theológiai tudomány mű
velése terén annyi érdemet szerzett kiváló 
tudóst és egyházi írót magyar érzése miatt 
a csehek még a múlt ősszel kiutasították, 
nagy számú családjával sokáig vagonokban 
lakott s ma is súlyos anyagi helyzetben él 
szűk lakásában Budapesten.

Püspöki egyházlátogatás. Dr. Raffay 
Sándor a bányai egyházkerület püspöke 
legutóbb a kiskőrösi g>ailekezetben egyház- 
látogatást tartott. A püspököt, kit az egy
háznak számos jeles világi papja kísért el 
útjára, Kiskörösen valláskülönbség nélkül 
meleg fogadtatásban részesítették. A vizi- 
táló föpásztor az összes egyházi intézmé
nyeket megvizsgálta, ellátogatott a kiskőrösi 
temetőbe is, ahol a kommun alatt vértanú 
halált halt magyar hősök sírjánál imát mon
dott, s rövid beszédében arra intette híveit, 
hogy az evangéiiomot s a nemzeti eszmét 
soha többé meg ne tagadják. A püspököt 
és társaságát többek között Sárkány Kál
mánná a nőégylet buzgó elnöke is vendé
gül látta.

Érettségi vizsgálatok kormánybizto
saiként a soproni lyceumhoz dr. Doma- 
novszky Sándor bpesti egyet, tanárt, — a 
felsőlövöi főgimnáziumhoz Rátz László 
bpesti ág. ev. főgimn. igazgatót, — a 
bonyhádihoz dr. Mikola Sándor bpesti ág. 
ev. főgimn. tanárt, — a kőszegi feánygim-



182 OARANQSZÖ. 1921. pSnlas 5

náziumhoz dr. Szigethy Lajos bpssti ág. 
ev. főgimn. tanárt, — a békéscsabaihoz 
Törteli Lajos czeglédi ev. lelkészt, — 
a budapestihez dr. Tolnay Vilmos Erzsébet 
nőiskolái tanárt, — a szarvasihoz dr. 
Sztehló Zoltán jogakadémiai tanárt. — a 
nyíregyházai főgimnáziumhoz dr. Pröhle 
Vilmos egyet tanárt, — nyíregyházai leány- 
gimnáziumhoz Szelényi Ödön ev. theol. 
akad. tanárt küldte ki a kultuszminiszter.

A pécsi ev. egyház statisztikai adatai 
az 1920-ik évről. Kereszteltetett 51 gyer
mek. Konfirmációban részesült 24, egyházi 
esketésben 29 pár. Eltemettek 52-t. Ezek 
közül egyházi végtisztességben részesítettek 
3 gör. kel. és 1 mohamedán vallásu kór
házi halottat. Ev. egyházból kitért és róm. 
kath. lett 7. Az evangélikus egyházba áttért 
a róm. kath. egyházból 2, a zsidó vallásbói 
3, a református egyházból a környéken 
lévő falvakból, nevezetesen Kémes, Kóros, 
Csarnóta, Torony, Cziuz, Újmindszent, Sza- 
korcza községekből összesen 311-en. A 
születendő gyermekek vallását illetőleg 
egyházunk javára reverzálist adott 15 fél, 
az ev. egyház kárára 9 fél.

Gyászrovat. A múlt hetekben jött a 
szomorú hír, hogy Horváth Mihály gyéké- 
nyesi tanító orosz hadifogságban Szama
rában január 13-án meghalt. A háború ele
jén Lublinnál esett fogságba. Már útban 

. volt hazafelé, mikor a bolsevikiek letartóz
tatták, félévig sanyargatták s végül tifuszos 
betegek kórházába rendelték. A hosszú 
rabság, szenvedés és reménytelenség alatt 
idegrendszere összeroppant s akkor kellett 
elesnie, mikor már azt lehetett várni, nem 
sokára haza érkezik. Fiatal özvegye, szülei, 
testvére, rokonai, jó barátai gyászolják. 
Elhunytéval nemcsak a gyékényesi egyház- 
községet, hanem az egész tanítói kart nagy 
veszteség érte, mert tehetségével, lelkiis
meretes ügybuzgalmával a legkiválóbb taní
tók közé tartozott. Lapunk felelős szerkesz
tője nemcsak egykori munkatársát, hanem 
nemes lelkű jó barátját is gyászolja benne.

Búcsúzó tanító. Fodor Miklós alsó- 
szopori tanító 46 évi munkásság után a 
május 17-én tartott évzáró vizsgán búcsú
zott el a leányegyházközs'égtől és tanítvá
nyaitól. A hívek és gyermekek megható 
szeretettel mutatták ki érdemes tanítójuk 
iránt hálájukat és nagyrabecsülésüket. Dísz
közgyűlés keretében üdvözölték az egyház- 
község nevében Berecz Gábor nemeskéri 
lelkész, Hetyey Sándor gondnok, a nöegy- 
let nevében özv. Németh Jenőné, a régebbi 
tanítványok nevében Hetyey Pál nemes- 
ládonyi h. tanító, a- gyermekek nevében 
Németh Irénke és Csuka Sándor. Levélben 
üdvözölte Hérincs Lajos esperes és Molnár 
Sándor tanítóegyleti elnök. A hívek jó ta
nítójuk iránt való hálából önkéntes ado
mány útján 3300 koronás alapítványt tettek 
Fodor Miklós nevére. A nevelő munkának 
és népnevelőnek ilyen megbecsülésével az 
alsószopori egyházközség például szolgál
hat más egyházközségek ek is.

Rábaszentandrás a pünkösdi ünnepek 
alkalmával újabb tanujelét adta buzgósá- 
gának. Varga P. János és neje Bősze Ro
zália a harctéren elhunyt fiuk emlékére 
6000 koronás alapítványt tettek, harang
alapra 1000, a tanítónak 100 koronát ado
mányoztak. Varga Zsigmond harangalapra 
1000, özv. Gáncs Mihályné elhunyt férje 
és éltünk fia emlékére ugyancsak harang
alapra 500 koronát adományozott.

Lelkészértekezlet. A közép vasi egy- 
* házmegye Telkészei május 18-án tartották

évi rendes értekezletüket Szombathelyen. 
Előzőleg gyónás volt, melyen Pass László 
s. lelkész úrvacsorát osztott a lelkészeknek. 
Az értekezleten több fontos ügyet megtár
gyaltak (egyházi adományok, alapítványok, 
konfirmáció ügye stb.) Saródy Gyula ne- 
mescsói lelkész az úrvacsoráról tartott ér
tékes előadást, mely tartalmas eszmecserét 
keltett.

A tési evang egyházközség új felügye
lőjét, Teke Lászlót, "dudari körjegyzőt és 
másodfelügyelőjét, Zugor Lajost május 8-án 
iktatta be hivatalába Görög Ernő lelkész.

Az első érettségi a kőszegi • ev. 
leánygimnáziumban. A kőszegi ev. leány- 
gimnáziumban az idén lesz az első érett
ségi, amelyen 25 növendék vesz részt. Az 
érettségi vizsgálatok napjai gyanánt június 
27, 28, és 30-át állapították meg.

Meszlenben Szabó József és neje Ta
kács Irén harangbeszerzésre 1000 koronát, 
egy ismeretlen nő pedig 50 koronát ado
mányozott.

A takácsi evang. nőegylet a harang
alap javára május hó 16-án sziuelőadást 
rendezett. Színre került: „A vén bakancsos 
és fia a huszár.* Bevétel volt 9856 K. Eb
ből feiülfizetés 200 korona.

Györköny. Schmidt János volt kalaznói 
lelkész, györkönyi lelkésszé választatván, 
állását niáj. 31-én Györkönyben elfoglalta

Lelkészértekezlet. A jugoszlávok által 
megszállt baranyai részen levő baranyai 
lelkészek máj. -18-án lelkészi értekezletre 
és papi gyónásra jöttek össze Pécsett. 
Elhatározták, hogy Pécs vidéki missziói 
lelkészi állás szervezése tárgyában Baldauf 
Gusztáv pécsi lelkész javaslata alapján 
felterjesztést intéznek az egyházi főható
sághoz.

Az alsósági ev. ifj. egyesület Pünkösd 
ünnepeiben műsoros estélyt rendezett a 
helybeli templom renoválási céljaira. Úgy 
erkölcsi, mint anyagi sikere gazdag volt. 
Az egyesület már eddig is sok jótékony 
célú előadást rendezett; legutább pedig 
saját költségén a templomot belül reno- 
váltatta.

A „Luther Naptár“ pályázatának 
eredménye. A „ L u th er N a p tá r “ szerkesztő
sége által hirdetett pályázatra 8 pályamunka 
érkezett. A bíráló bizottság tagjai: Rosta 
Ferenc, Hollósy Kálmán és Hetvényi Lajos 
voltak. A 8 pályamunka közül 4 emelkedik 
ki, amelyek a pályázathirdetés céljának 
megfelelnek s a „Luther Naptár“ magas 
színvonalának biztosítására és valóban 
értékessé tételére alkalmasak. Ezek a kö
vetkezők: 1. Á g o ta  m egbocsá to tt. (Kis re
gény a népéletből.) 2. M a g y a r  erdők  h á b o 
rú ja . (Regés jelkép a magyar múltról s a 
magyar jövendőről.) 3. A c sep reg i tem plom ok. 
(Történeti elbeszélés.) 4. A kereszt. (Legen
dás rajz).

A megfelelő jeligés levelek felbontatván, 
kitűnt, hogy az 10Ö0 K jutalommal kitün
tetett Á g o ta  m eg b o c sá to tt c. kisregény 
szerzője : C site  K á ro ly  (Körmend), az 1000 
K jutalommal kitüntetett M a g y a r  erdők  
h áb o rú ja  c. regés jelkép szerzője : H a m v a s  
J ó z s e f  (Budapest), az 500 K jutalommal 
kitüntetett A csep reg i tem plom ok  c törté
neti elbeszélés szerzője: K u ta s  K á lm án  
(Zalaegerszeg) s a dicséretre érdemesített 
A k e re sz t c. legendás rajz szerzője K á lla i  
D u b o va y  G éza  (Bezi).

A részletes jelentést az 1922-ik évi 
„Luther Naptár“ fogja közölni. A tekintetbe 
nem vett munkák szerzői munkáikat a

felbontatlan jeligés levelekkel együtt meg
adandó címre elküldethetik.

Legszebb emlék. Nagy Lajos presbyter 
és felesége Pál Lidia a szentgotthárdi ev. 
egyházközségnél a háborúban eltűnt felejt
hetetlen jó Gyula fiuk emlékére 1000 K-s 
örök alapítványt tettek.

Zalaszentgrót. Megható ünnepség ke
retében folyt le az idén is a gyermekek 
konfirmálása. Simán Ferenc, Jobbágyi Linus, 
Fehér Erzsi a szép nap emlékére az orgona 
alaphoz 50-50 K-val, Fodor Mariska ‘40, 
Fehér Erzsi a harangalaphoz 20 K-val 
járultak. A gyülekezetei ez alkalommal 
ismételten felkereste zafurcsai Zathureczky 
Márton volt felügyelő Czelldömölkról. 82 
éves kora dacára nem sajnálta a fáradságot, 
csakhogy ismét abban a gyülekezetben 
járulhasson a kegyelem asztalához, ahol 
valamikor ifjúkorát töltötte. Az öreg úr 
100 K-t adományozott a harangalapra.

Új konfirmációs 4apok. A pécsi ev. 
Diakonissza kiadásában ízléses kiállítású 
magyar és német nyelvű konfirmációi lapok 
kaphatók. Darabja 12 K. A csomagolás, 
portó a rendelő terhére megy. Az érdek
lődők forduljanak Baldauf Gusztáv pécsi 
lelkészhez.

H Í R E K .

A Vitézi Széktartóság, a Kormányzó 
jelenlétében, fényes ünnepség keretében, 
a budai várban avatta föl az első 24 vi
tézt. A felavatottak, a világháború kiválóan 
hős katonái, örökölhető, de el nem idege
níthető 10—15 kát. hold „vitézi telek“ 
adományban is részesültek s jogosítva 
vannak nevük mellett a „Vitéz* elönévnek, 
továbbá a magyar nemzet címerének saját 
címerül való használatára.

A Magyar-Svéd Társaság megalaku- , 
lása. A svédek a háború alatt sokszor ad
ták jelét Magyarországgal való rokonszen- 
vüknek. A két nemzet közt fennálló szeretet 
ápolására alakult az elmúlt héten a Magyar- 
Svéd Társaság, amelyen Ewerlöf svéd kö
vet is megjelent. Az alapszabályok elfoga
dása után Pröhle Vilmos indítványára távi
ratban üdvözölték V. Gusztáv svéd királyt 
és Soderblom upszalai evangélikus érseket.

Országos gazdagyűlés. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület június 1-én 
délelőtt 10 órakor a Köztelek nagytermé
ben országos gazdagyűlést rendezett, ame
lyen Szilassy Zoltán gazdasági főtanácsos, 
az OMGE igazgatója előadásának alapján 
a mezőgazdasági termények szabadforgal
mának kérdésével, Mutschenbacher Emil 
dr. főtitkár előadása alapján pedig a mező
gazdaság új adó- és váltságterheivel fog
lalkoztak.

Csonka-Magyarország lakosainak
száma jelenleg 7 millió 840 ezer 832. 
Nyelvre nézve 89% magyar, 7%  német, 
2%  tót, 0‘4^/o szerb. Vallási tekintetben 
-egész Magyarországon volt 9 millió róm. 
kath., 2 miiló 600 ezer ref., 1 millió 300 
ezer evaug., 2 millió 300 ezer görög keleti,
74 ezer unitárius, 900 ezer izr., 17 ezer 
egyéb vallásu. Csonkamagyarországon van 
1 millió 59 ezer ref., 462 ezer 537 evang., 
vagyis elvesztettük hiveinknek csaknem 
kétharmadát. Az izraeliták száma 466 
ezer 177.

Az új időszámítás a. vasutakon június 
elsejével életbelépett. Ezúttal nem az óra

■
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előretolásáról van szó, hanem a huszon- 
négyórás időszámításról, ami azt jelenti, 
hogy a nap 24 óráját egyfolytában számol
ják végig. Vagyis a déli 12 óra után nem 
1 óra, hanem 13 óra következik s éjfélkor 
van 24 óra. Hogy ehhez az időszámításhoz 
igazodni tudjuk, legtanácsosabb az órák 
régi számozása alá (tintával saját magunk 
is végezhetjük) folytatólag oda irni az új 
számokat: 1 óra alá a 13-at, 2 alá a 14-ct 
és így tovább. Az órák régi számozása 
éjfélutántól déli 12 óráig érvényes, ettől 
fogva pedig az új, aláirt számsor mutatja 
a pontos vasuii időt.

A Tisza gyilkosok katona-vádlottjai
nak : Sztanykovszkynak és Hüttnernek a 
felfolyamodását a múlt héten tárgyalta a 
legfőbb katonai törvényszék. Sztankovszky 
halálbüntetését 17 évi fegyházra változtatta, 
Hüttnerét helybenhagyta. A polgári vádlot
tak elleni tárgyalás tart, folynak a tanúki
hallgatások s előreláthatólag egy hónap 
múlva kerül ítélethozatalra a sor.

Kerületi atlétikai viadal volt Pápán, 
melyen a soproni és felsőlövői tanintéze
teink is részt vettek és szép sikereket 
arattak.

Imádkozni csak oláhui szabad. Az
oláh kormány Aradon, Nagyváradon és más 
helyeken bezáratta a baptisták, adventisták 
és názárénusok imaházait. Ez ügyben a 
bukaresti parlamentben interpelláció hang
zott el, amire Qoga Oktavián kultuszmi
niszter azzal válaszolt, hogy ő egy imahá
zat sem záratott be, de hallott arról, hogy 
mások, főleg katonai hatóságok záratták 
be. Különben — jelentette ki — külföldi 
küldöttségekkel abban állapodó t meg, hogy 
a bezárt imaházakat újra megnyitatja, ha 
az istentisztelet nyelve bennük az oláh lesz.

A csehek egyházi segédlet nélkül 
temettetnek a Felvidéken. Diószegen a 
napokban egyházi segédlet nélkül temettek 
el egy vasúti munkást. A temetésen közel 
3000-en vettek részt. A menet előtt vörös 
zászlót vittek és a temetésen egy nemzet- 

1 gyűlési képviselő mondott gyászbeszédet.
Az oláhok a nágykárolyi Kossutli- 

szobrot is elpusztították Annak a terv- 
> szerű pusztításnak, amellyel az oláhok 
I Erdélyi magyar műemlékekre vetették ma- 
; gukat, most a nagy károlyi Kossuth-szobor 
i is áldozatul esett. „Ismeretlen" tettesek a 
s szobrot éjjel ledöntötték és megrongálták.

A „Honvédelmi Alap Gyüjtöbizott- 
s sága* nyomatékosan felkéri mindazokat 
I akik ajánlott levélben gyűjtöívet vettek át, 
1 haladéktalanul küldjék vissza még az est
it ben is, ha nem volt módjukban gyűjtést 
3 eszközölni. Honvédelmi Alap Gyűjtöoizolt- 
t>. sága, Budapest, Vili Eszterházy-útca 24.

Rövid hírek. Szmrecsányi György le- 
n ' mondott az ébredők elnökségéről. — Por- 
[I tugáliában visszaállítják a királyságot. — 
! Vladivosztokban nagyarányú pestis járvány 
q pusztít. — Svájci újságírók látogatják Ma

gyarországot. — Szén helyett olajjal fütik 
az angol vasúti mozdonyokat. — Az an
golok csapatokat küldtek Sziléziába és Ír
országba. — A lengyel kormány lemondott. 

-  — A délszlávok Seinmeringig akárják ki- 
I tolni határaikat.

I S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Hit Tirág». Lupánk iránt való sxlves jóindulatát 

ki' hálásan köszönjük. Beküldött versót azonban mm 
c.l közölhetjük. Költemény írásához külön tshetség kell. 

Ezt nam pótolhatja sem a jóindulat, sem a vallásos

érzés. Sajnáljuk, hogy aokaaor lapunk laghlvabk 
barátainak éa támogatóinak hasonló kérését nem 
teljesíthetjük; de aki lapunknak igazi barátja, meg 
fogja érteni, hogy cikkeinket mié szempont szerint 
kell elbírálnunk. — N. L. Kk. Lapunk Magyarorasá- 
gon a legel terjedtebb protestáns lap. Tisztán evan
gélikus lap rajta kívül csak egy van : az Evangéli
kusok Lapja. Szerkesztői: Kirchner Rezső ée dr. 
Schoitz Oezkár Budapesten, de ez nem nép lap. A 
politikai napilapok közül n .Szózat* protestáns jellegű. 
— A lelkilaiaeret. Köszönjük. Közöljük, de az idejét 
még nem tudjuk megmendani. — Muakatáraalnknak, 
olvavól,knak. Szíres türelmüket kérjUk, ha köalésrs 
váró kézirataikat többször csak késve tudjuk be
osztani. Lapunk terjedelme nem nagy; a híreket 
sem hagyhatjuk ki, sőt kérünk minél többet, mert 
azok tájékoztatnak az egyházunkban folyó munkáról, 
változásokról: a hird-tesakre pedig a nagy kiadások 
fedezhetése végett van szükségünk. Arra azonban 
mindenkit kérünk, szíveskedjenek a hlraket rövidan 
összefoglalni a az apróbb adományokról szóló hoaa- 
szú névsorokat maÚőzni. A híreket, hirdetéseket s 
mindennemű befizetéseket egyenesen a sserkesstő- 
kiadóhivatalho* Ssentgotthárdra kérjük küldeni, 
máshova küldve késedelmet szenvednek — B. G. B 
Igen meg kellett rövidítenünk, mert olyan hasszú 
ismertetésre nincs helyünk. — K. K. Bpeet. A lapot 
hétfőn délben sárjuk. — B. G. Péce. A mai ezáinot 
elküldöttük a lelkéazi hivatal címére. Ha szerenceé- 
sen megérkezik, kérünk választ ■ aztán több pél
dányban fogjuk küldeni Szív. üdv. — H. K. Sopron. 
Az adatokért hálás köszönet. Máskor le kérünk 
legalább referádát. Er. népünk elvárja, hogy e ke
rület tanintézeteiről s a legnagyobb múlttal bíró 
gyülekezetéről is halljon időről-időre épületes dolgo
kat. Szív. üdv. — Belmunkntireaknak. Rövid, tömör 
cikkeket kérünk. Csak úgy lesz a .Harangéi** 
minden egyes száma változatos s fogják azt még 
jobban kedvelni. A főszempontot pedig ne tévesszük 
el ezem elől sohasem, hogy a .Harangazó* az eran- 
géliomi világnézet szolgálatában álla evangélikus 
néplap.

Nyilvános nyugtázás.
A Dunántúli Luther-Szövetség pénz

tárába 1921. január 1. óta a következő
összegek folytak b e :

T a g d íj e lm é n : Bezi 222, Kapolcs 9, 
Kerta 508 60, Kaposvár 44+37—81, Majos 
613, Ujmalomsok 1680, Zalaegerszeg 
442‘50+294—736‘50 korona.

O ffertóriu m  és a d o m á n y  e lm é n : Gyé
kényes 243, Kerta 220‘66, Külsővat 368 52, 
Kapolcs 100, Nagysimonvi 259 64, Nagy
vázsony 60, Nemesleányfálu 60, öcs 65, 
óriniagyarosd 120, Sopron 2106, Ujmalom
sok 622, Uraiujfalu 300, Zalaegerszeg 
233 50 korona.

S a j tó a la p r a : Zalaszentgrót 310 korona.
M in den n ap i ken yér a k c ió r a : Meszlen 

563+40=603 korona.
Mindezekért hálás köszönetét mond 

Szövetségünk.
Kérjük a lelkész illetve tanító urakat, 

szíveskedjenek a hátralékos tagdíjakat 
gyülekezeteikben összegyűjteni és ta g n é v 
so r ra l e g y ü tt  beküldeni.

Miután a postautalvány szelvényére írt 
tudósításokat a posta rendesen olvashatat
lanná teszi, kérjük a beküldött összeg mi- 
nemüségét külön levélben tudatni.

Szombathely, 1921. május 22.
Gyarmathy Dénes
szövetségi pénztáros.

Fölvételi hirdetmény.
A bányai ág. h. ev. egyházkerület szar

vasi Luther-tanitónőképzojébe az 1921/22-ik 
tanévben olyan éptestü növendékek vétet
nek fel, kik 14-ik életévüket már betöltöt
ték, de 18 évesnél még nem idősebbek és 
a polgári iskola, felsőleányiskola, gymná- 
zium vagy reáliskola négy osztályát sikerrel 
elvégezték. Vidéki tanulók internátusbán

laknak és köztartásban étkeznek. Jó ma
gaviselet és szorgalmas tanulók köztartási 
kedvezményben részesülnek. Fizetendő dí
jak egész évre: 1. Beiratási díj 30. 2. 
Tandíj evangélikusnak 250, reformátusnak 
300, r. katolikusnak 400. 3. Köztartási díj 
evangélikusnak 7000, reformátusnak 7400, 
r. kathólikusnak 7800. 4. Butorhasználati 
díj 120. 5. Gyógyszerdíj 80 K. Ezeken 
kívül minden növendék tartozik hozni 4 
kg. szappant.

A fölsorolt dijakért a növendékek teljes 
ellátást élveznek mosással együtt. Megjegy
zendő, hogy a díjak csak a mostani viszo
nyok közt érvényesek. Megfelelő árhanyat
lás esetén a díjak arányosan leszállíttatnak.

A tanítónőképzőbe való felvételért fo
lyamodni kell. A fölvételi kérvény Mélt. 
Dr. Raffay Sándor bányakerületi ev. püs
pök úrhoz intézendő, de a tanitónőképzö 
igazgatóságához nyújtandó be. A kérvény
ben föl kell említeni, hogy a folyamodó 
az internátusba való fölvételét is kérvé
nyezi-e. A kérvény inellekletei :

1. Születési anyakönyvi kivonat; 2. új
keletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, 
hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas; 
3 eddigi tanulmányait igazoló iskolai bi
zonyítvány, vagy legutolsó félévi értesítő; 
4. községi hatósági bizonyítvány a családfő 
lakásáról és polgári állásáról, vagy ha a 
kérvényező kedvezményért folyamodik a 
szülők vagyoni állapotáról i s ; 5. hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, ha a folyamodó a 
jelen iskolai évben nem volt rendes növen
dék« valamelyik iskolának.

A fölvételi kérvényeket 1921. július 
5-ig kell benyújtani az intézet igazgatójához.

Egy koronás válaszbélyeg beküldése 
esetén mindennemű felvilágosítással szolgál 
az intézet igazgatója.

1921. május 27. Szarvason.
Ki*s Sándor

1 —2 igazgató.

Közérdekű felhívás.
A hadsereg feloszlása alkalmával, tábori 

lelkészi hivataloknál, — tábori egészség- 
ügyi intézeteknél, — tábori kórházaknál 
levő halotti anyakönyvek, elesett vagy el
halt katonákról szóló hivatalos jegyzőköny
vek stb. nagyrészt széthordták, vagy pedig, 
hogy a pusztulástól megóvassanak, tábori 
lelkészek és más katonai személyek ma
gukkal vitték.

Felkéretnek a volt hadsereg azon tag
jai, kik ilynemű halotti anyakönyvek bir
tokában vannak — tekintve a közérdekek 
— azokat legkésőbb f. évf Július hó 15-ig, 
a járási statisztikai hivatalnál (Szentgott- 
hárd, Korona szálloda 1. emelet) leadni 
szíveskedjenek.

A Payr-féle német emlékfüzetek  
még kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Pontos, lelkiism eretes munkát vé
gez jutányos ár mellett

L » l i t s  M i l á n
szobafestő és mázoló mester 

Czelldömölkön. 3—3
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& Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a já n lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminöségü „H arang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lóje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja to v áb b á : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristálysződát, sárga 
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n o s  T a k a rék p én ztá r .
Telefon : 2. szám, 17

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 8/4-es 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint őrlött

k ő s ó t .  

LIPP é s  LACKNER
kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

S Q ro ö n y c Im : L a c k n e r ,  SzentQOÍtlM

Ajánlok kötelezettség  
nélkül minden mennyi
ségben és tetszésszerinti 
méretben — — — —

r ú d v a s a k a t
kgr.-ként 20  kor. árban. 
Továbbá 3A és 4/4-es kül
földi gyufát dobozonként  
120 fillérért.

Raffinált p e tr ó le u m o t  
cisternákban ab Tranzito 
Wien, kgr.-ként 13 korona  
árban. Esetleg hordókban  
120 fillér kgr.-ként köl- 
csöndíj mellett. 4 - 8

Bartal István
kereskedelmi vállalata 

--------  V A S V Á R .  ----------
Sürgönyeim: Bartal Vasvár. TfclelOD 19.

r Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden i 
méretben és minden mennyiségben kizárólag' viszont- 
elárusítók részére
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, feketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
T síe fo n szá m  10. Szentgotthárd. Sürgönyeim : LACKNER.

i
A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 

szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! 23

Nyomatott Wehigch Béla ,ri!lamüzenaü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,

✓
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F*1«I4» azerk aaz tő  
é s  k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T é ra a z e rk e iz tS :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á a z p a to n á ra  
(V a izp ré m m a g y a ), alőfl- 
za téa l d ijak , rek lam éc ló k  
a  HARANQ8ZO k iadóh iva
ta lá n a k  •  z e n tg o tth á rd ra  
(V navárm egya) kü ldandók .

E lő fize tés t e lfo g ad  
m in d en  av a n g . le lkész éa 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a s á r 

n a p .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béta 1910-ben.

Szerkeszti és ^ kiadásért
feleiós:

C Z I P O T T  O É Z A
• z e n t q o t t h Ar d

(V asvárm egye .)
A „ H a ra n g s z ó "  e lő fize té s i 
á r a  e g é s z  é v re :  L u th er-  
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  cím - 
s z a la g o s  kü ldesse! 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó 1. te r je s z 
té s é r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból s z ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  In g y en p é ld án y o 

k a t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

Képmntatás.
Irta: Sass János.

Alig születik meg helytelen gon
dolat, alig esik meg bűntény anélkül, 
hogy az ne igyekeznék tetszetős szín
ben lépni a világ elé. Annál fogva 
igán természetes, hogy azokban a 
korszakokban, amikor nagyon álta
lános a törekvés az erkölcsi törvé
nyek tagadására s megszegésére, ezt 
a törekvést nyomon követve általá
nossá lesz a képmutatás.

A mi korunk szülötte is ügy értel
mezi a kivívott szabadságot, hogy az 
teljes függetK nséget jelent bármiféle 
törvényektől és szabályoktól, holott 
az ember szabadsága gyarló voltunk
nál fogva a végetlen bölcseség által 
aíkotott örök világrend törvényei 
iránti önkénytes óŝ  örömteljes és 
szeretetteljes hódolatban nyilvánul. 
Ez a hódolat, ez az engedelmesség 
az Istenfiűság érzetében gyökerezik. 
A mai ember pedig épen ezt az ér
zetet nem ismeri s nem is akarja 
elismerni. Ellenkezőleg azt követeli, 
hogy a világrend az ö akarata s kí
vánságai előtt alázatosan meghódol
jon. Ez az oka, forrása ama megté- 
velyedett gondolkodásmódnak és a 
helytelen cselekedetek halmazának, 
amellyel az ember az erkölcsi világ
rend, a társadalomi» nyugalma, a 
felebarátok jóléte s ' önmaga életér
dekei ellen naponta vétkezik. Ez az 
oka, hogy korunkban, — miként 
Augusztuz császár idejében a fari
zeusok — a képmutatás csillogó má
zával igyekeznek az emberek az ö 
gondolataikat és cselekedeteiket a 
világ elé állítani.

Jótékony egyesületet, vagy valami 
közgazdasági vállalatot alapítok. Nagy 
hangú szavakkal, virágos kitételekkel 
behízelgő modorban festem a világ 
elé vállalkozásom szükségességét és 
önzetlenségét, holott valódi célom

nem egyéb, mint szereplési vágyam 
kielégítése, vagy felebarátaim kizsák
mányolása folytán jövedelmem gya
rapítása. Társas körben poharak 
mellett, víg zene hangjainál tomboló 
jókedvvel, habzó örömmel mulatok, 
mintha nekem volna legtöbb okom 
gondtalan vidámság áldásában gyö
nyörködni, holott féktelen, kacagá
sommal leik*’ -neretem nyugtalan zaj- 
gását akar' j, elnémítani. Sopánko
dom jajvesze lek, sűrűn ontom köny- 
nyeimet f arátom szerencsétlen, 
esete miatt. * *dig én inagam bíztat
tam ót bek <bba a szerencsétlen
ségbe. Tele* óm . világot hangos 
panaszaim.» anyag, veszteségeim 
miatt, holott a ereskedelmi viszonyok 
ügyes felhas álásával, eladásra való 
cikkeim árái figyelmes emelésével 
ládámban a ;nz garmadáját halmo
zom föl. Alázatosan lehajtott fővel 
járulok a bikgolkodók seregével az 
Ur oltára ein s egész magamvisel- 
kedésével igy ezem fitogtatni áhi- 
tatosságomaí. dig célom nem egyéb,
mint feleban n ámítása, nagy há
borgó lelkiir . »-etem elaltatására 
szolgáló haáit« j  kísérlet.

De kii.tydná elszámlálni a kép- 
mutatás^a^:> száz és ezer fajtáját, 
amellyel a .társas életben naponta 
találkozunk'Az ember gondosan szor- 
galmaskódik lelkét kibékíteni, kielé
gíteni, d e '^ t  a célt azon az úton 
soha nem éri el. Ahol egyedül a földi 
javak szeretete zsarnokoskodik a szí
vek felett, ott a rabszolgaság jármába 
hajlott szemek a föld felé fordulnak 
és ennélfogva nem lővel rájuk az a 
világosság, mely megmutatja, hogy 
az ember üdvének első elengedhetlen 
föltételét: a lélek nyugalmát mi mó
don lehet elérni. Aki nem a külvilág 
szemében, hanem mindenek előtt sa
ját lelkiismeretével igyekszik tisztán 
állani, aki Krisztus Urunk szavait 
fogadja el cselekedetei zsinórmérté

kéül: »mithasznál az embernek, ha 
az egész világot megnyerne is, ha 
az ő lelkében kárt vall« aki Gazdag 
Imre szavaiban talál bűnössége tudata 
mellett vigasztalást: »ám maradjak 
tolvaj a világ szemében, csak a ma
gam lelke ne kiáltson tolvajt« (Arany 
J.) és aki élénken érzi, hogy ez a 
a szózat a Mindenható ítéletét nyilat
koztatja ki az emberi kebelben: az 
nem kereshet; mivel tudja, hogy nem 
talál nyugalmat lelkének a képmuta
tás semmiféle nemében.

A protestantismusnak egyik alap
elve az, hogy a halandó az ö élete 
mir»den nil’anaiában a mindentudó 
mennyei Arye színe előtt áil minden 
közbenjáró nélkül, közvetlenül — mint 
az engedelmes fiú az ő édes atyja 
előtt — aki tudja legféltettebb gon
dolatunkat, mielőtt az szavakban nyil
vánulna, ismeri cselekedeteinket és 
azok legtitkosabb rugóit, mielőtt eze
ket önmagunk előtt is bevailanánk. 
A protestáns ember ennélfogva nem 
lehet képmutató; vagy a képmutató 
nem igaz protestáns. *

De az is bizonyos és minden ké
telkedés nélkül általánosan elismert 
megállapításnak mondhatom, hogy az 
a várva várt, forrón óhajtott jobb 
világ, a tisztességnek, becsületesség
nek, emberszeretetnek uralma csak 
akkor köszönt be hozzánk, ha lemond
va minden szépítgetésröl, minden 
mentegetődzéstól, félretéve a tagadást, 
minden képmutatást fenékig őszinte 
lélekkel magunkba szállva elismerjük, 
megbánjuk, megutáljuk bűneinket, a 
melyekkel a szeretet törvényei, fele
barátaink jóléte s saját lelkünk nyu
galma ellen vétkeztünk. Ez az őszinte, 
fiúi bizalomból fakadó bűnbánat és 
meglgazulás űzi el a lélek nyugtalan
ságát, ez oszlatja szét a vidámság 
felett borongd komor felhőket, ez de
ríti föl egünket és felhozza a súlyos 
tehertől megkönnyebbült lélekre a



186. HARANQSZÓ. if21. június 12.

nyugalom és boldogság mosolygó 
hajnalpírját.

Ha tehát igaz — pedig minden 
kétséget kizárólag igaz, — bogy a 
javulás első s elengedhetlen föltétele 
a képmutatás gyökeres kiirtása, ak
kor az is kétségtelen, hogy a Protes
tantismus alapelve az a vezérfény, 
mely egyedül képes az embert a mai 
mélységes sülyedtségből az erkölcsi 
tisztaság üde zöldjére kiemelni. A 
protestantismusnak ez világtörténeti 
hivatása s e hivatásnak minél telje
sebb mértékben, minél tökéletesebb 
módon megfelelni, ez nekünk Istenünk, 
felebarátaink és önmagunk iránt szent 
kötelességünk.

Nystedt ölle, üdvözlése a soproni 
theol. Akadémián.

Nagytiszteletü Lelkész Úr I Kedves 
testvérünk a Krisztusban 1 Amidőn 
ön, mint a svéd lutheránus egyház 
küldöttje itt, ebben a mi szerény 
körünkben megjelent, úgy érezzük, 
mintha a stockholmi Kiddarholm- 
Kürkan (templom) csöndes kriptájából 
egy barátságos, bíztató üdvözlet 
szállna lelkűnkbe, a nagy svéd király 
harci dalának szavaival, melyek az 
imént hangzottak el ajkainkról:

„Ne csüggedj el, kicsiny sereg, 
Szívedet ne rémítse meg 
Sok ádáz ellenséged.
Bár dühök ellened fordul 
S te félsz és könnyed kicsordul:
Nem árthatnak tenéked.“

És valóban, amit Ön itt talál, az

T Á R C A .

A kis Kék Leány.
Irta: Porkoláb István.

Ma láttam először búzavirágot és 
eszembejutott ő, a kis Kék Leány.

Pesti diákkorom. . . A budai Ta
bán. . . A Hadnagy úcca, benne egy 
nagyon öreg ház, mely apró ablak
szemeivel látta Mátyás királyt dicső
ségesen uralkodni, a török bajadéro- 
kat a Naphegyen andalogva sétálgatni, 
átélte Buda ostromait és még nekem 
is otthont adott.

Diákszobára bolthajtásos, de ked
ves hangulatú, puhaszőnyeges, nap
sugaras zúg volt, régi bútorokkal, 
melyekhez olyan jól illett a sarokban 
álldogáló, megvéntilt óra, mutatóival 
örökké a tizenkettőn, mintha megakarta 
volna cáfolni, hogy múlik az idő.

egy »kicsiny sereg«: a mi tanári 
kollégiumunk és akad. ifjúságunk, 
amely egyesül abban az óhajtásban 
és szent törekvésben, hogy az Úrnak 
igaz tanítványai, az ö  egyházának 
hűséges szolgái legyenek és hovato
vább azokká lehessenek, — és egye
sül egy nagy, közös fájdalomban és 
aggodalomban darabokra szakított 
egyházáért, porban fetrengő hazájá
ért, mindenért, ami az embernek itt 
e földön szent és drága, — és egyesül 
abban a kérésben: Uram, segíts, 
mert elveszünk 1

Azért köszönetét mondunk önnek, 
hogy ide hozzánk is eljött az Úrnak 
szava és akarata szerint: »beteg
voltam és ti meglátogattatok enge- 
met, fogoly voltam és én hozzám 
jöttetek.« Mert mi ezer sebből vérző 
betegek és ezer béklyóba vert fog
lyok vagyunk.

És amidőn önt tisztelettel és sze
retettel üdvözlöm és egy akadémiánk 
múltjára, keletkezésére, fejlődésére 
és jelen állapotára vonatkozó rövid, 
írásban foglalt tájékoztatást nyújtok 
át, ebből legyen szabad különösen a 
következőket szíves figyelmébe aján
lanom :

»Akadémiánk, híven ősi tisztelet
reméltó tradícióihoz is, igyekszik a 
positiv — biblikus é? evang. egy- 
házias (felekezeti) keresztyénség szel
lemében, szükkeblüség nélkül, szabad, 
tudományos alapon és ugyanilyen 
eszközökkel, valamint tekintettel a 
jelenre és a gyakorlati-egyházi élétre 
és annak feladataira, magasztos 
hivatását betölti ni: hitvalláshű

A nagyapámról édesapámra szál
lott és nekem is juttatott baráti sze
retettel fogadtak családi körükbe, 
akiknél laktam, nagyon fehér, nagyon 
öreg és nagyon jó emberek: Qaálék. 
A férfi, nagy idők tanúja, a szabad
ságharc vitéz katonája, élettársa is 
azok közül való, akik ifjúságukban 
jótékony kötést készítettek Kossuth 
katonái sebeire. Ők már csak halkan 
beszélgettek s úgy reszketett a mo
soly arcukon, mint téli estéken a 
nagyedére lefogyott hold sugarai a 
havas tájakon. A házban azért nem 
volt örök a suttogó beszéd, édes ajkú, 
dalos madár verte fel a csendet; az 
az unokájuk: Lottika, naphosszat
búgott, kacagott, akár gerlicéi a fo
lyosón s ajkán a meleg nyár moso
lyával járt szobáról-szobára, minde
nütt napsúgarat hintve-szórva széjjel. 
Az én szobámat sem kerülte el; ő 
hozta belé azt a nagyon tiszta és 
finom illatot, amilyent a  vadvirágok

és hazájukat szerető lelkészeket, 
igehirdetőket, pásztorokat és vallás
tanítókat tudományosan és gyakorla
tilag kiképezni, amihez képest tanárai 
a tudományos előadások, szemináriu
mok és gyakorlatok mellett arra 
igyekeznek, hogy ahol és ahogyan 
csak lehetséges, egyes hallgatóinknak 
tudományos érdeklődésére, vallásos 
életére és jellemfejlődésére személyes 
befolyást gyakoroljanak.

Egy a pozsonyi egyetembe szer
vesen bekapcsolandó theol. fakultás
nak legújabban tervbe vett felállítása, 
akadémiánkat olyan válság elé állítja, 
amely léte és nemléte felett dönt.

Ha — ami előrelátható — az 
egyházkerület theol. főiskolánkat a 
terv megvalósítása esetén — tovább 
fenntartani nem bírja, akkor, Pozsony 
és Eperjes után, romba dől magyar- 
országi evang. egyházunknak utolsó, 
364 esztendős végvára U

Igen tisztelt Lelkész Úri Mi ezt a 
szerény helyiségünket a mai alka
lomra néhány virággal ékesítettük 
föl. Ezek a mi ünnepi örömünknek 
és az ön iránt való tiszteletünknek 
akarnak kifejezői lenni. A nap hév- 
sége ezekről a virágokról a friss 
reggeli harmatot letörölte, de látat
lanul ott ragyoknak, ott csillognak 
rajtuk azoknak a mikönnyeinknek 
harmatcsepjei, amelyeket szegény, 
eltiport hazánkért, szétdarabolt egy
házunkért s ezért a mi ősrégi alma 
materünkért titkon és nyilván, napon
ként és óránként ontunk.

És mégis: »Ne csüggedj el kicsiny 
sereg!« — És ha ön szép és kedves

lehelnek esténként a vizek partjain 
s csak igen fehér és igen szőke 
leányok járta kelte nyomán támad 
még hasonló A látogatás ugyan nem 
engem: az ablakban virító muskát
likat illette, mégis úgy vártam mindig 
Lottikát, mert a virágok után én 
következtem. Kicsi kannával a karján, 
azúrkék felhőcskeként suhant be az 
ajtón, inni 4(^tt a muskátliknak, 
elbabusgatta őket, leszedegette sár
gult levélkéiket, azután hozzám for
dult:

— Van e sok tanulnivalója?
Már hogy lett volna, ha Lottika

kérdezte ?
— Nincs.
— Akkor jöjjön, zongorázom.
A szobájában minden kék volt: a 

falak, a függönyök, a gömbölyű 
baba-butorok, csak a zongorája sö- 
tétlett ében-feketébe és az ágy felett 
egy kis nyírfa-kereszt fehérlett. A le
ányálmok *meg úgy szenderegtek,
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hazájából ezt a biztató üdvözletét 
hozta el néktink, akkor mi ezt ke
resztyén, férfias bátorsággal és gyer
meki bizalommal így viszonozzuk:

-Él az Ur s áll ígérete,
Ördög s világ minden csele 
Megszégyenül mirajtunk.
Isten velünk s mi ő vele,
Nagy az Istennek ereje,
Győzelmet kell aratnunk.“

Kérem, vigye el ezt a mi üdvöz
letünket és üzenetünket azoknak, akik 
önt ide hozzánk küldték: a svéd 
luth. országos egyháznak, ezen egy
ház ez idő szerinti vezérének, Ső- 
derblom érsek úrnak, egyéb képvi
selőinek és tagjainak, a mi K- test
véreinknek a távol éjszakon.

Mi hálásan ragadjuk meg a felénk 
nyújtott testvérkezet, azzal a hő 
óhajtással, hogy Svédország és Ma
gyarország lutheránusai között szoros 
testvérei kapcsolat jöjjön létre és 
hogy a hitnek és szeretetnek közös
ségében megmaradjunk.

Adja Isten, hogy így legyen!
Stráner Vilmos

theol. akad. igazgató.

Az elrekvirált harangok.
Az elrekvirált harangokra vonat

kozólag a legilletékesebb helyről a 
>Harangszó«-ban való közlés céljá
ból a következő sorokat vettük:

Egyházunk püspökei a világháború 
befejezése óta folytonosan sürgették 
az elrekvirált harangok visszaadását. 
Felterjesztésekben s személyes tár
gyalásokban többszőrönként rámu

mint fehér párnák közt a mosolygó 
arcú, ártatlan gyermek. A fehér és 
a kék volt a színe. Kők szalagos 
fehér ruhájában ringott-rengett, mint 
a réten a margarétták s hullámos 
arany haja alól úgy kéklettek szelí
dítő, szép szemei, mint az aranyosra 
érett gabonában a búzavirágok.

Chopin volt a kedvence. Elragadó 
érzéssel játszotta a balladáit, mintha 
arany haját borította volna hangfo
gónak zongorája húrjáira Ma tudom 
már, hogy ő, a kis Kők Leány mu
zsikálta a telkembe azt a busongó 
melódia foszlányt, mely azóta is kö
rülöttem barangol és felsír, valahány
szor búzavirágot látok.

A dalokat mesék követték. Elmond
tam, milyen az a kis falu, ahol 
születtem s ahova mindig visszahív 
valami, amit úgy hidunk: szülőház... 
Meséltem a méhesről, ahol méh-züm- 
mőgés mellett, széna-ágyra dőlve 
szépeket álmodtam; egy ó-illatu ku

tattak arra, hogy minő érzékenyen 
érinti evang. népünket a harangok 
elvitele. A vall. és közokt. miniszter 
teljes erővel a magáévá tette az 
egyház püspökeinek ‘követelését s a 
maga részéről úgy a hadügyminisz
ternél, valamint a kereskedelmi mi
niszternél közbenjárt a harangok 
visszaadását illetőleg. Fájdalom, az 
elrekvirált harangok visszaadásáról 
nem lehetett szó, mert mint ezt a 
kereskedelmi kormány megállapította, 
az elrekvirált összes harangok még 
a háború folyamán beolvasztattak s 
különböző gyárakban hadi,szerekké 
feldolgoztattak. A kormánynak meg 
kell elégednie azzal, hogy a haran
gok pótlását tőle telhetőleg előmoz
dítja. E célból új harangérc készletet 
igyekezik beszerezni, hogy így a 
gyülekezeteknek lehetővé tegye az új 
harangok beszerzését. Az erre vo
natkozó tárgyalások azonban még 
most vannak folyamatban. Nem le
hetetlen az sem, hogy a külföldről 
szállítandó harang vagy harangérc 
vámmenteséget fog kapni.

k székesfehérvári evangelizáló 
konferencia.

*%\ájus 26—29. között megáldottan folyt 
le. A konferencia alapigéje János 7 . 37. nem 
hangzott hiába. Csak úgy ömlött az élet 
vize azon a négy napon és Sokán nem 
győzték csodálni a konferencia nagy ösz- 
szehozóját, az Úr.Jézust, hogy Ő él s hogy 
így él. Templomi és bibliaórai közös imád
kozások előzték meg a konferenciát. Ján. 
Jel. 3 . 20. Luk. 5 . 5 . A konferencia előesté

riáról, melynek alacsony ablakain a 
falusi kertek virágja: a labdarózsa 
mosolyog be tavasszal; havas, téli 
estékről, amikor a kívül fülős kályha 
melegénél a múlt emlékei mesélget- 
nek; a kis harangról, amely olyan 
szépen hiv estenden imára, hogy 
önkénytelen kulcsolódik össze a kéz 
és emelkedik a tekintet a Magasság 
felé ; a gádor előtt heverészó komon
dorokról ; nyáron át az udvaron nyi
ladozó oleánderekről és a hegyi 
hajlékról, mely előtt pásztortűz-csil- 
lagos őszi estéken a vincellér meséit 
hallgattam. . .

— De szép lehet ott! — mondta 
a mesék közben Lottika. És engem 
úgy elfogott ilyenkor a vágy: — Ha 
elvihetnélek oda tavasszal tégedet!... 
Megráznám fölötted a virágba zsen- 
dült fákat: — Hadd hulljon reád 
sok, fehér virágszirom !. . .

Bohó vagyok I De szépek voltak. 
Talán éppen azért, mivel vágyaknak

jén a budapesti,, vendégek részvételével 
Vargha Gyuláné Öméltósága vezetése mel
lett Márk 5 . 31—«. alapján imaóra volt. 
26-án evangelizáló istentiszteletek voltak, 
a ref. templomban Miklós Géza Róm. 1 .1 5 .,  
az ev. templomban Gáncs Aladár lelkészek 
beszéltek arról a Jézusról, aki látogatóba 
jön az őskoronázó városba és könnyes a 
szeme, mint egykor, mikor megállt .Jeru
zsálem felett. Luk. 1 3 .4 1 — 44. Délután meg
kezdődtek a négy csoportos bibliakurzusok, 
melyeket a négy napon keresztül nőknél 
és leányoknál Vargha Gyuláné, Pauer Irma 
misszionáriusnő, Olasz Sándorné lelkészné, 
férfiaknál és diákoknál Olasz Sándor, Szabó 
Imre, Turóczy Zoltán lelkészek, Dr. Csia 
Sándor máv. orvos, Dr. Kiss Ferenc egye
temi bonctani adjunktus tartottak. Ezek a 
biblia-órák különösen a nőknél kitartóan 
és egyre fokozódó mértékben várakozáson 
felül látogatottak voltak. A fehérvári leá
nyok közül bizonyára sokan soha sem 
tudják elfelejteni, hogy mik ők Jézusnak; 
hogy ők az Úr Jézus személyes szereteté- 
nek személyes tárgyai. Luk. 1 5 .1—10. A 
diákokat különösen megragadhatta, hogy 
egyetemi tudós bizonyítgatja előttük Jézus 
hatalmát. Férfiak kénytelenek voltak tudo
másul venni, hogy Isten igéje szerint min
denkinek szüksége van a megtérésre. Cse
lek. 17.30. A nők pedig azt, hogy keresz
tyén élet meg sem kezdődhetik újjászületés 
nélkül. János 3  • 5. A konferenciai gyűlések 
mind a négy nap estéjén a vármegyeház 
nagytermében közös éneklésbe és imád
kozásba foglaltan folytak le. Két-két föl
emelő párhuzamos előadás hangzott el. 
Az egyiket Vargha Gyuláné tartotta. „Mit 
ad Jézus“ címen rámutatott arra, hogy 
nyugalmat, békét, örömöt, örökéletet és 
váltságot. „Mit vár lézus“ címen rámutatott 
arra, hogy uizalmat, hitet és engedelmes
séget. A másik két előadást Turóczy Zol
tán arnóti lelkész tartotta a határozott ke
resztyén életfolytatásról. Hogyan juthatunk? 
Szakítani kell a bűnnel és e világ fejedel
mével. Hogyan állhatunk meg benne ? Köz
vetlen imádkozó, rendszeres igeolvasó bi
zonyságtevő és hívő közösségbe épülő élet

maradtak. Mert azok a legszebb 
álmok, vágyak, melyek meg sohase 
valósulnak.

A mesék hosszú hallgatásokban 
folytatódtak, magunkban szőttük, ál
modtuk tovább, amiket el nem mond
tunk : a vágyainkat. Ezek a hallga
tások voltak a legszebbek.

Lottikának kezdtem el mesélni, 
hozzá Írtam az első versemet is. A 
vers, azt hiszem, nagyon rossz volt, 
mégis, a kis Kék Leány úgy örült:

— Az első vers. . . — suttogta 
önfeledt örömmel és kis kezét a szí
vére szorította.

Igen: az első vers mindig szép, 
ha rossz is. mint az első bál, ha nem 
sikerül is és örömet szerez, mint az 
első hosszúszoknya, ha mindjárt 
kurtácska is. . .

Azóta sok verset írtam (lehet, 
hogy mind rossz), de kedvesebb aján
dékot egyért sem kaptam, mint az 
elsőért: tíz szál gyöngyvirág várt
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útján. Mindenik előadás után bibliamagya
rázat volt. Dr. Kiss Ferenc Példabeszédek 
2 . í—5., 9*—ío. igéivel arról tett bizonyságot, 
hogy Isten félelme nélkül a legjobb dolog 
méreggé válik az életre nézve. Szabó Imre 
Nikodéinus példáján a bizonyságtevés kény
szerét tárja fe l; akit megérintett az Úr Jé
zus, az kénytelen bizonyságot tenni róla. 
Pauer Irma Efezus 4 . is. és János 3 . 30. 
ellentétében tárta fel a két egymást kiegé
szítő folyamatot: növekedésünket Krisztus
ban s átszállásunkat Ő előtte. Utolsó al
kalommal dr. Molnár Gyula törvényszéki 
biró beszélt Ján. Jel. 21.8. nyomán arról 
a gyávaságról, mely bővölködvén ember
félelemben, de szűkölködvén az élő Isten 
félelmében tönkretette hazánkat. Vasárnapi 
alkalommal újból evangélizáló istentiszte
letek voltak a ref. és ev. templomokban. 
Előbbi helyen Nagy Gyula fülei lelkész aki 
az evagéliom melegéből kihűlt egyházakat 
üres csigaházhoz hasonlította Róni. 1 . íe., 
utóbbin Turóczy Zoltán igehirdető szolgá
latával. János 12. í —ii. megpillantotta azt 
a Jézust, aki sírva közeledik Jeruzsálem
hez, de mosolygó arccal megy Bethania 
felé. S az igék meleg verőfényében meg 
kellett látni a gyülekezetnek, hogy öröme 
is van Jézusnak fehérvári látogatásában, 
mert Máriákat, Mártákat és Lázárokat vár
hat benne,, kik egészen reápazarolják éle
tüket az 0  szerelmére.

A konferenciával kapcsolatban három 
alkalommal kis biblia-órák és vasárnapi 
iskolák voltak gyermekekkel, továbbá misz- 
sziói látogatások betegeknél, családoknál, 
evangélizáló órák kórházban, rokkanttele
pen, fiú-otthonban és a fogházban, hol dr. 
Molnár Gyula, Szalay Lajos C. E. fogház
missziói munkások, Vargha Gyuláné, Olasz 
Sándor s más C. E. tagok szóltak. Külön 
;rtekezlet volt lelkészek és gyülekezeti 
ílőljárók része i. Olasz Sándor r Cselek. 
2.36. alapján szóit a diadalmas Úr Jézus 
Krisztusban való üdvbizonyoságból fakadó 
gyülekezeti szolgálatról. Szabó Imre Szol
gálatunk ma c. előadásban két pontra 
szegezte a figyelmet. Vissza kell állítani a 
lelkipásztor hitelét és pedig magának a

""'ám ezen az estén az éjjeliszekré- 
emre készítve.
—  Magam szedtem a Hüvös- 

"xlgyben —  mondta Lottika.
Most is kedves virágom a gyöngy

virág.
A mese, a dal, az álmodó hall

gatások tették széppé diákéveim utol
sóját és röpítették tova pillango-szár- 
nyakon az időt. Mert hiába mutatott 
szobámban az óra örökké tizenkettőt, 
az idő múlt és rohamosan követke
zett el piros-pünkösd ünnepe, melyre 
haza mentem. A haza alatt a diák 
csak a szülői házat érti, ahol az 
egyetlen és igazi otthona van. Lehet 
bármilyen jó sorsa idegenben, soha
sem mondja, ha nem a szülőihez 
megy, hogy »haza megyek«, hanem 
csak azt, hogy a »lakásomra megyek«. 
Én is így voltam. És bár diákkorom, 
serdülő ifjúságom legszebb emlékei 
fűződnek a hadnagy-utcai öreg ház
hoz, a benne lakott nemes, jó em-

lelkipásztornak saját magával, gyülekeze
tével és a világgal szemben. A másik pont 
az, hogy az egységes gyülekezeti megele- 
venedés titka a prezbitériumok hivatottsá- 
gában van. A konferencia utolsó estéjén 
megalakult Székesfehérvárott a C. E. Ke
resztyén Szövetség. Május 30-án reggel a 
vendégek búcsúztatása volt „Isten velünk 
viszontlátásra“ kezdetű ének hangjainál, 
31-én este 7 órakor pedig hálaadó isten- 
tisztelet Mk. 5.17—21. igéivel. Az Úr adjon 
másutt is ilyen drága alkalmakat, mint a 
fehérvári „dicső napok.“

Hány biblia kelt el az utolsó két 
esztendőben.

Bpesten a Deáktéri templom tő- 
szomszédságában van a Brit és ktil- 
dölfi biblia társulat bibliát terjesztő 
könyvesboltja. Ebben a könyvesboltban 
1919-ben 10,137 teljes biblia fogyott 
el. 13,898 új testamentum és 5402 
szentírási rész. Különösen a kommün 
alatt vásároltak nagyon sokat. De 
ebben az évben még a megszállt 
területekre is ment valami. 1920-ban 
körülbelül felére apadt a forgalom. 
4315 egész bibliát adtak el ebben 
az évben, 5386 új testamentumot, 
4446 evangéliumi részt. A nyelvek 
szerinti statisztika is nagyon érdekes. 
1919-ben 19,000 magyar biblia fo
gyott el. 1920-ban csak 8868. Héber 
bibliát 1507-et vásároltak 1919-ben 
és 2033-at 1920-ban 1919-ben 4056 
román biblia fogyott, 1920-ban csak 
106. 1919-ben ugyanis még Erdélybe 
Is lehetett küldeni. Ugyanoda ment 
akkor 59 bolgár biblia. 1920-ban 
ilyen egy sem fogyott el. Angolt 
396-ot, franciát 268-at, oroszt 60-at,

berekhez, a kis Kék Leányhoz, —  
elutazásom előtt való nap mégis 
örömmel mondtam Lottikának:

—  Holnap haza megyek.
Feleletképpen úgy nézett reám,

mintha sajnálta volna, hogy az ünne
pekben nem együtt szedünk gyöngy
virágot a Hűvösvölgyben. Hirtelen el 
is komolyodtam: nem tudtam örülni, 
ha ő nem örült. Olyanforma érzésem 
támadt, mint egyszer a cukrászdában, 
amikor csak én kaptam jegeskávét, 
Lottika nem. Azt mondta a felszolgáló 
kisasszony, hogy már mind elfogyott, 
csak egy adag van s azt nekem tette. 
Az elárusító kisasszonyok ugyanis 
rendszerint a férfiakat részesítik előny
ben a nők rovására, míg a férfiak 
megfordítva csinálják ezt. Elszomo
rodtam akkor is, hogy én egyem 
jegeskávét, ő meg ne egyék, mikor 
úgy szereti, az nem lehet s oda toltam 
eléje:

—  Tessék I

tótot 156-ot, lengyeU 35-öt és holland 
nyelvűt kettőt adtak el 1919-ben. 
1920-ban pedig 204 angolt, 222 
franciát, 289 oroszt, 643 tótot, 42 
lengyelt és 9 hollandit adtak el. Eb
ben az évben elkelt három cigány
biblia is.

Cigány nyelvre egy Rohacsek nevű 
ember fordította le a bibliát, aki ál
landóan cigányok között végez misz- 
sziói munkát.

Az 1921-dik évben az első három 
hónap alatt 3332 bibliát adtak el.

/

Elő Koszorú.
— Szathmáry Géza emlékezetének. —

Egy gesztus volt a szilaj kezű végzet 
Megmásithatlan, durva legyintése 
S az ifjú rózsát komoran letépte 
A rut halál, mely maga ellen vétett!

Hiába vitt el komoran magával 
S ä könnyeinket hasztalan nevette:
Lelked még ott is úrrá lesz felette 
S az alkonyatban^teidhez szárnyal.

Hogy elmentél egy biztató sugárral 
Gyengébb a fény, mely útamat kísérte, 
Mint néma falvak bágyadt éji mécse,
Mely árván küzd a ráülő homállyal!

Hány tervünk s lelkünk mennyi pazar álma 
Fekszik most itt e koporsóba’ halkan 
S fájón zokog a bús halotti dalban "  
A nem jött napok szent szomorúsága.

De sírod fölött, mintha már is látnám, 
Valaki ott áll őrködően, bátran,
Mint szótlan silbak borús éjszakában, 
Virrasztva csendben alvókat a vártán!

Az Ifjúság, tűnt napok szent varázsa ; 
Mosolygó nap, mely nem tér nyugovóra

—  Az nem lehet, hogy csak én 
egyem, maga meg ne egyék, mikor 
szereti —  mondta az édes, kicsi lány 
és megfelezte a jegeskávét. . .

Az édességeinket —  akkor még 
nekem is voltak — megfeleztük, a 
keserűségeinket —  nem markoltak 
mélyen a lélekbe —  megédesítettük. 
Egymás bús arcát nem tud.uk nézni. 
Most is, ahogy észrevette szám szög
letében a kesernyés vonást, elmoso
lyodott és elkezdett anyáskodó sza
vakkal cirógatni:

—  Legyen jó otthon és. . .  és. . .
—  itt elharapta kedvesen a szót, mint 
a piskótát, mely után édes marad a 
nedves-piros szájszél.

—  Gondolok reá sokat, Lottika
—  mondtam én ki azt, amit ö el
hallgatott.

^Mert hát a kicsi lányok, a nagy 
leányok és a nők általában művészet
tel tudnak hallgatni, félmondatokban 
beszélni. A kis fiuk, a vén fiuk és a
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N*m jelzi útját hajnal s alkonyóra,
S a múlt ösvényét szelíden bejárja :

A kertek s kinn a városvégi parkok, 
Tavak tükrén hullámzó pici bárkák,
Míg sétaútjuk lágyan, ringva járták 
S az alkonyesti poétikus partok!

A folyómenti sétányok magánya,
Bús leányszívek, melyekbe eltemetve 
Nyugszik a múltnak pajkos ifjú kedve 
S az ifjúságunk sok-sok színes álma!

Pompázó rétek, hol veled futottunk,
Hol minden bokor egy-egy kedves, régi 
Emlék, mely halkan, szomorún beszéli: 
Egyforma sors két üldözöttje voltunk!

Ki veled együtt százszor megsirattam 
Holt ifuságunk sok-sok bús, kegyetlen, 
Küzdelmes napját, engedd meg e percen, 
Hogy fáradt fejem koporsódra hajtsam!

Ligethy Béla.

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Nikodému8.
Június 13. János 3 . i. Nikodémus fő

ember, Izraél tanítója s mégis megalázza 
■» magát a galileai ácsmester előtt. Eljön 

hozzá, hogy tanuljon tőle. Az Isten min
denki által küldhet üzenetet Alázattal min
denkitől tanulhatok.

Június 14. János 3 . í —3. Nikodémus 
azért tudja legyőzni magában a főember 
büszkeségét, mert semmiképen sincs ma
gával megelégedve. Jézus látja benne, 
mennyire élvezi és szomjuhozza Nikodémus 
az Isten országát. Íme egy főember, akinek 
van rangja, hatalma, vagyona s mégsincs 
megelégedve, mert még nem övé a legna-

férfiak pedig nem tudnak hallgatni, 
mindent elmondanak, néha még azt 
is, amit nem kellene. A hallgatás 
erősebb fegyvere a nőknek, mint a 
férfiaknak az ékesszólás. Amit Lottika 
érzett, nem mondta ki, én elmondtam :

—  Gondolok reá. Otthon most
minden fehérvirágos: a ház előtt
fehér orgonák, a kertben fehér rózsák 
nyílnak, a háztetőn fehér galambok 
turbékolnak. Ha elnézem majd a ró
zsákat, az orgonákat, a galambokat, 
érzem, elkomolyodom, mint az előbb, 
hogy miért nem gyönyörködhetik ben
nük velem együtt. De meg is vigasz
talódom : kertünk minden virágját
leszedem és elhozom a kis kék szo
bába: megfelezzük az örömeinket.. .

Szavaimra felragyogott az arca, 
mint a hajnali napsugár:

—  Igen, megfelezzük 1 —  mondta 
és jött megnézni: hogyan csomagol
tam :

—  Mert ezek a fiuk olyan hanya-

gyobb kincs, az Isten országa. Megvagyok-e 
én elégedve magammal s ha nem, miért 
nem ?

Júhius 15. János 3 . i —j. Nikodémus 
szégyenli magát. Azért megy éjjel s azért 
nem mer beszélni a lelke vágyáról. Mi lett 
volna Nikodémusból, ha nem olyanhoz 
megy, aki a néma gyermeknek is megérti 
szavát s a lelkünk legmélyéig belénk lát? 
Ne takarjam lelkem égető kérdéseit Nem 
szégyelni való az, hanem egy dicsőbb, ne
mesebb életre való törekvés jele.

Június 16. János 3 . í—#. Boldog Niko
démus, ki egyedül, négyszemközt beszél
hetsz Jézussal ! Álmatlan éjszakák, unalmas 
délutánok, betegségek tétlensége, gyászok 
elvonultságában óh hányszor lett volna al
kalmam egyedül lenni Teveled Uram 1 Áron 
is megveszem az alkalmat.

Június 17. János 3 . ío. Nikodémus 
nehéz leckét kap Izrael tanítója s mégsem 
érti meg. Jézus előtt le kell tennünk az ér
telem mindenhatóságába vetett hitet.

Június 18. János 7.4*—ss. Nikodémus 
nem hiába voit Jézusnál. Most már védi 
Jézust s kész érte a gyalázatot is vállalni. 
Merem-e én Jézust védeni ily ellenséges 
és hatalmas sokaság előtt is?

Június 19. János 19.3». Ez a drága te
metés nem a pompázó hiúság, hanem a 
fájdalmas szeretet szülöttje. Nikodémus 
sokat ad, mert sokra értékeli azt, amit Jé
zus neki adott. Én mennyire értékelem ?

H E T I K R Ó N IK A .
A nemzetgyűlés a költségvetést tár

gyalta. Az általános vita során több érde
kes beszéd hangzott el. Sándor Pál a for
radalomnak és az összeomlásnak okait 
kutatta. Rassay Károly különösen éles kri
tikával támadta a kormány működését. Mire 
Csernyus Mihály felszólalása után Bethlen 
miniszterelnök nagyszabású beszédben fe
lelt a felhangzott vádakra és leplezte le 
Kun Béla levelei alapján azt a titkos pro

gok, csak belegyömöszölik a bőröndbe 
a holmijaikat.

Lottika mindig megnézte, ha haza 
utaztam: rendes-e a csomagom? Azt 
tartotta, hogy az embert nemcsak a 
barátjáról, hanem a csomagjáról is 
fel lehet ismerni. Hasonló nézeten 
voltam én is, azért a bőrönd szemle 
egész jól végződött, csak azt kifogá
solta, hogy nincs benne az ima
könyvem.

— Azt minden 'útjára vigye ma
gával —  intett. Azután kivette a 
fiókomból az első Ürvacsora emlékét: 
a »Lelki Vezért« és beletette a cso
magomba. Azóta sok idő múlt el, sok 
mindent elfeledtem, de ezek a szavak, 
a kis Kék Leánytól kapott talizmán
ként, ma is velem vannak, élnek és 
valahányszor útra indulok, telkembe 
csengenek: — Azt minden útjára 
vigye magával 1. . .  —  És én velem 
viszem.

Mégegyszer nézte meg Lottika a
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pagandát, amellyel balsó és külső *ll*n - 
ségeink újabb forradalmat szeretnének szí
tani az országban. — A kisgazdapárt ré
széről Berki Gyula mondott figyelemre
méltó beszédet. Magyarország jövője — 
úgymond — nem a gyűlölségen, hanem a 
kiengesztelődésen alapszik. A szeretet je
gyében fel fog támadni Magyarország halé 
porából.

Bernády György. A krónika író fel
veszi a tollat és feljegyzi ezt a patinás 
nevet minden idők magyarjainak a számára, 
hogy viselőjétől megtanulhassák : hogyan 
kell a legnehezebb viszonyok közt is hű 
maradni a hazához. A magyar rabok nehéz 
sóhajától visszhangos Erdélyből jön a hir. 
hogy Marosvásárhely egykori főispánja, 
Bernády György, díszmagyarban jelent meg 
a román városi tanács által rendezett ün
nepségen és ott a többek között a követ
kezőket mondta : .Azért öltöttem fel a mai 
napon a magyar nemzeti ruhát, mert egy
felől ez ünnep jelentőségéhez méltó mez
ben óhajtottam megjelenni, másfelől kül
sőleg is jelezni akartam a magyar fajhoz 
való tartozásomat és nemzeti érzésemet. 
Magyarnak szült édesanyám, magyarnak 
nevelt áldott emlékű jó atyám, magyarnak 
éreztem és vallottam mapamat mindig, 
annak érzem és vallom magamat e pilla
natban is. Magyarként akarok és fogok itt, 
hol őseim sírjai domborulnak, meghalni is. 
Eljöttem erre az ünnepségre azért, hogy 
megjelenésemmel tanúbizonyságot tegyek 
arról, hogy szülőföldem sorsában osztozn 
kívánok*. A beszéd leírhatatlan hatást kel 
tett s azt teljes egészében magyar és rr. ( 
mán nyelven Erdélyszerte terjesztik. {

Hegedűs Lóránt és a gazdák. Az ik  , 
gatlan váltságáról szóló törvényjavaslato 
Hegedűs Lóránt most szándékozik a r.oü, 
zetgyűlés elé vinni, előzőén azonban mati 
vitatás végett beküldte a gazdasági ércen 
képviseleteknek. A miniszter a ardagy 4 
sen elhangzott támadásokra sajíoj*. ^  
zattal felelt, melyben kijelenti, hogy aaJv.«t 
gatlan vagyonváltság-törvényjavaslatra vo
natkozó minden olyan módosításhoz hoz;- 
fog járulni, mely nem ellenkezik a java

csomagomat: év végén, miker jvte?t" 
búcsút vettem. Egyetlen egyszer, « ü s -  

a napon látott csak szomorúnakTő 
hadnagy-utcai öreg ház, de ekkoi 
nagyon szomorú voltam s a kis Kék 
Leánynak is mintha ellopták volna 
dalos kedvét. — Azután többet so
hase kérdést* meg: — Vei* van az 
imakönyve ?

Elmondjam-e, mennyire örült*m 
annak a finom, merített papirosnak, 
amelyre fölül az volt nyomtatva nagy 
betűkkel: »Érettségi Bizonyítvány/
alul pedig számos jól-rosszul olvas
ható aláírás bizonyította, hogy az 
illető »megérett« ? Hazafelé men*t 
hányszor elolvastam: >az egyetemi 
tanulmányokra érettnek nyilvánítjuk«! 
Az uccán mindenkit a keblemre ölel
tem volna és azon csodálkoztam, 
hogy nem Őrölnek velem együtt az 
emberek az érettséginek.

Ragyogó arccal mutattam Lotti- 
kának:
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latnak az alapeszméjével, hogy a gazda
osztálynak a többi társadalmi osztállyal 
egyenlő mértékben kell viselni a közterhe
ket. Az ingatlanvagyon váltságról szóló 
törvényjavaslattal egyidőben adja be a mi
niszter a háború alatt szerzett egy millión 
fölüli vagyonok külön váltságáról szóló 
javaslatot, melyet már ismertettünk.

Hegedűs Lóránt nyilatkozatában arra is 
hivatkozik, hogy a német kormány, mint 
ezt Wirth kancellár legutóbb bejelentette 
szintén behozza az általa (Hegedűs által) 
tervezett húsz százalékos vagyonváltságot, 
tekintettel arra, hogy az úgynevezett nagy 
vagyonadó Németországban teljesen meg
bukott. Eddig mindig a németek adórend
szerét vette át a többi állam.

A bácskai népszám lálás. A délma
gyarországi megszálló hatóságok még feb
ruárban népszámlálást tartottak a megszál
lott délvidéki területeken. Ennek rájuk nézve 
kedvezőtlen eredményét azonban nagyon is 
átlátszó okokból megsemmisítették és újabb 
népszámlálást rendeltek el. Ennek az újabb 
népszámlálásnak az eredményét a bács- 
megyei szerb alispán most tette közzé. E 
szerb hivatalos kimutatás adatai szerint 
bácskában összesen 647,595 lelket szám
láltak meg. Ebből szerb-horvát 161,199, 
szlovén 22,184, más szláv 22,601, román 
910, olasz 14, német 186,026, magyar252,399, 
arnauta 30 és egyéb nemzetiségű 2232. 
Bácsmegyében tehát lélekszámra nézve 
legtöbben vannak a magyarok: 252,399 
lélek.

A Payr-féle ném et em lékfűzetek 
m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

— Nézze! Olvassa!
Nézte és nem olvasta el, hanem 

lányos gondossággal szépen össze 
hajtotta és szó nélkül vissza adta.

— Hát nem örül, Lottika ?
Elfutotta rám kéklő szemeit a

könnyharmat és alig hallhatóan csak 
ennyit mondott:

— Nem felezzük meg többé az 
örömeinket...

Aztán kisuhant a szobából, de a 
könnyei ott maradtak és mintha a 
lelkemre hulltak volna, már nem 
örültem a bizonyítványnak: bedobtam 
a csomagoló kosaram legfenekére. 
Éreztem én is, hogy nem felezzük 
meg többé az örömeinket.

Nem is feleztük meg.
A messze távol horizontján az Élet 

céljai, mint pásztortüzek csillogtak, 
muskátlivirágos ablakok hívogattak: 
megindultam feléjük. És azóta mindig 
megyek integető Célok, meleget Ígérő 
Fények felé. Pedig tudom már, hogy 
a muskátlivirágnak nincsen illata s 
mire odaérek, a pásztortüzek helyén 
csak kihűlt hamut találok. . .

Az idén ma láttam először búza
virágot és eszembejutott ö, a kis 
Kék Leány.

HARANQSZÖ.

EGYHÁZI ÉLET.
Előfizetési felhívás.

Azok számára, ak ik  m ég nem  
já ra tjá k  lapu n ka t, a m ásod ik  
félévre előfizetést h irdetü n k .

Az előfizetési díj címszalagos kül
déssel 47 kor., csoportos küldéssel 44 
kor. Lelkészeinket, tanitóinkars eddigi 
olvasóinkat bizalommal kérjük, szí
veskedjenek lapunkat ismertetni, aján
lani, hogy olvasóink tábora minél 
több új taggal növekedjék.

A Luther T ársaság  Kapi Béla püspök 
és Radvánszky Albert báró elnöklete alatt 
rendes közgyűlését június 29-én tartja Sop
ronban. A közgyűlést megelőzőleg vallásos 
estély lesz.

H álálozás. Rásó Mihály alesperes, az 
alsószeli ev. egyháznak 48 éven át volt 
lelkipásztora, életének 80-ik évében elhalt. 
Legyen az Úr hű szolgájának emléke áldott!

Apponyi ünneplése és ev. egyházunk. 
Apponyi Albertnek 50 éves politikai jubi
leuma alkalmából evangélikus egyházunk 
nevében Geduly Henrik tiszántúli püspök 
üdvözölte Apponyit, mint ki az első lépést 
tette, hogy a magyarországi protestántizmus 
történelmi jogon alapuló igényei kielégít- 
tettek.

Lelkész! konferencia Bonyhádon.
Kapi Béla püspök tervbe vette a dunántúli 
egyházkerület legnagyobb kiterjedésű egy
házmegyéjének, a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyének meglátogatását. Az egy
házlátogatást kellőképpen előkészítendő a 
lelkészeket Bonyhádra konferenciára hívja 
össze.

Nyári diákgyűlés. A Magyar Evangé
liumi Kevesztyén Diákszövetség ez évi nyári 
diákgyűlését június 26-tól, júlit 3-ig tartja 
Tahiban (Szentendrei Dunaág). Ez nemcsak 
annyiban lesz folytatása az utolsó békebeli 
diákgyűlésnek (Losoncz), amennyiben most 
is sátorozni fognak, hanem mert 200-nál 
jóval több diák jön össze, hogy egy lélékkel 
és értelemmel keresse a Krisztust. A Prog
ramm kiemelkedő sorozatai: Christus Rex. 
mely Jézus tanításával, jellemével, halálával, 
a történelemre gyakorolt hatásával, missziói 
hatásával és főleg a jelen világválságra 
vonatkozó üzenetével foglalkozik. Egy má
sik sorozat az elmúlt viharos idők által 
előtérbe tolt kérdéseket tárgyalja, tisztázza 
és mutatja helyes megoldásukat. (A vallás 
mint köz- és magánügy, Házasság és sza
bad szerelem, Töke és munka). Ezek a 
tárgyak eszmecserével lesznek egybekötve. 
Úgyszintén azok is, amelyek a magyar 
diákélet kérdéseiről szólnak (Diáköntudat, 
Diákszolidarítás, Diákkultura) A szabad 
délutánokon szárazföldi és vizi sport és 
kirándulások a gyönyörű vidék legszebb 
pontjaira. Este előadások a keresztyén élet 
főkérdéseiről. Az előadások tartására a 
diákéletet és gondolkozást ismerő és uraló 
legkiválóbb egzházi és világi embereink 
vállalkoztak. A konferenciának egyik kie
melkedő pontja lesz a testvérmozgalmak 
kiküldötteinek üdvözlésére rendezett estély. 
Részvételi díj (koszt és szállás) a nyolc 
napra 250 K. Jelentkezni június 10-ig lehet 
100 K beküldésével a Diákszövetség irodá
jában : Budapest, IV., Váczi-u. 20., 11., 4. 
alatt. Csak egyetemi és főiskolai hallgatók

,
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(férfiak és nők), továbbá érettségizett diákok 
jelentkezhetnek. Ezenkívül el tudja még 
helyezni a Szövetség néhány tagját és ba
rátját (KVOK) és az előadókat.

Leánydiákoknak ugyanott külön konfe
rencia közös esti előadásokkal. Elszálláso
lásuk szilárd épületekben történik.

Július közepétől ugyancsak Tahiban 
nyári táborozás középiskolások részére, 
melynek részleteit később közük.

Mindennemű felvilágosítást szívesen ad 
a Diákszövetség irodája Budapest, IV., 
Váczi-u. 20., II. 4 *

A dunántúli püspök isko lalá togatása i 
Sopronban. Kapi Béla dunántúli püspök 
az elmúlt héten látogatta meg újból soproni 
tanintézeteinket.

A soproni ev. lyceumi Deák-kuti 
cserkészcsapat. A soproni lyceumi tanuló 
ifjúság kebelében alakult ,ev. lyceumi 
Deákkuti cserkészcsapat" ünnepélyes foga
dalomtétele máj. 29-én ment végbe.

Az ünnepi beszédet Hollós János igazgató 
mondotta.

Nemes lélek. Mely igen szerelmetesek 
a te hajlékaid óh Seregeknek Ura 1 A zsol
táríró eme lelketfelemelő szavai ismételten 
visszhangra találtak Varga Irénke leányzó
ban, aki a felsőszakonyi templomot 5000 K 
értékű, gazdag hímzésű oltár- és szószék- 
terítővel ajándékozta meg az elmúlt pün
kösdi ünnepek alkalmából.

N agygeresd. A nagygeresdi anyagyüle
kezetben és filiáiban a Harang-alapra ered
ményes gyűjtés folyik. A hívek gyönyörű 
áldozatkészségéről tesz bizonyságot az ed
dig elért 92,000 K-nyi eredmény. A filiák- 
ban a gyűjtés buzgó munkáját Béres János, 
Béres György, Németh István, Sárosy Sán
dor, Tóth János, Tömböly Lajos, Varga 
József; Kis- és Nagygeresden pedig maga 
a lelkész végezte.

Bönyrétalap. A kis bönyrétalapi szór
ványgyülekezet szép tanujelét adta hit- 
buzgóságának, áldozatkészségének egyházi 
célokra juttatott kegyes adományaival.

A gyülekezet fenntartására adakoztak: 
Fehér János (Kisszentjánospuszta) 47 K, 
Horváth Lajosné (Tárkány) 60 K, N. N. 
(Bönyrétalap) 2C K.

A wormsi birodalmi gyűlés emlékére 
tartott jubiláns istentisztelet alkalmával az 
offertórium harangalapra 565 42 K-t ered
ményezett. A „Harangszó“ fenntartására 
és terjesztésére 237 42 K-t, a gyámintézetre 
pedig ÍIOS’SO K-t gyűjtött a gyülekezet.

Dr. Fischer Kálmán helyettes felügyelő 
a konfirmandus gyermekeket díszes kiállí
tású imakönyvvel és emléklappal ajándé
kozta meg. Jenes Ferenc az oltárra 4 szál 
gyertyát ajándékozott, 420 K értékben. 
Molitorisz Andrásné csillárgyertyákra 30 K-t 
adományozott. Elismerésreméltó Fischer 
Stefánia úrhölgy hitbuzgósága, aki tekinté
lyes egyházi adójának kétszeresét ajánlotta 
fel gyülekezeti célokra. • %

N ystedt Olie, dalai (Svédorsz.) luth. 
lelkész lá togatása  a soproni théol. 
A kadém ián. Nystedt Olle dalai lelkész 
május 22-én Kapi Béla dunántúli püspök 
társaságában Sopronban tartózkodván, ez- 
alkalommal a többek között theol. Akadé
miánkat is megtisztelte látogatásával. Az 
akadémia ezalkalomra a hallgatók által 
virágokkal díszített társalgó szobájában 
fogadták.

A „Ne csüggedj el kicsiny sereg" kez
detű ének két versének eléneklése után 
Horeczky Béla IV. é. h., az ifj. Luther-kör 
elnöke, imádkozott és felolvasta a 121-ik
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zsoltárt, mire Stráner Vilmos akad. igaz
gató üdvözölte a vendéget német nyelven. 
Nystedt lelkész az üdvözlésre meleg hangon 
válaszolt, biztosított bennünket úgyis, mint 
evangélikusokat, úgyis mint magyarokat a 
szabadságot megbecsülni tudó svéd hazájá
nak és egyházának résztvevő rokonszenvéről.

A meleg, családias jellegű ünnepély az 
»Erős vár a mi Istenünk“ éneklésével véget 
ért. Az ünnepélyen Kapi Béla püspökön 
kívül dr. Heimler Károly főisk. felügyelő 
és Hollós János lyceumi (főgimn) igazgató 
is részt vett.

Az arnóti ev. egyházközségben a
konfirmáció napján tiz konfirmandus 3293 
koronát ajándékozott az egyházközség kon
firmandus egyházfejlesztési alapjára s Ta
más Pál és neje Istenben boldogult Juli
anna leányuk emlékére 1000 koronát adott 
az egyházközségnek azzal a rendeltetéssel, 
hogy abból haláluk után a kedves leányuk 
emlékére vett csillárt az egyházközség ál
landóan lássa el gyertyával. Esziári András 
és Üveges Pál Amerikába szakadt arnóti 
evangélikusok pedig 25,500 koronát gyűj
töttek templomrenoválási alapra.

H Í R E K .

Nagygyűlés Nyugatmagyarország el- 
szakítasa ellen. A Nyugatmagyarországi 
Liga és a Területvédő Liga Pest vármegye 
székházának dísztermében ülést tartott, 
amelyen impozáns keretek között tiltakozott 
Nyugatmagyarország elszakítása ellen. A 
hatalmas terem zsúfolásig megtelt nagyobb
részt Nyugatmagyarországról elszármazott 
közönséggel s a társadalmi egyesületek is 
kivétel nélkül képviseltették magukat.

Nemzetközi pályadijat nyert magyar 
orvos. A Wiesbadenben nemrég megtartott 
belgyógyászati kongresszus az 1000 márkás 
nemzetközi díjat Friedrich László dr.-nak, 
a budapesti orvosi egyetem volt tanárse
gédének ítélte oda egy belgyógyászati 
szaktanulmányáért.

Peronoszpóra veszedelm e. A szőlé
szeti intézet közli, hogy a peronoszpóra 
Kecskeméten és Kisvárdán föllépett. Most 
már r^ id  időn belül nagymértékű elterje
dését várhatjuk.

Orvossztrájk Bécsben. A bécsi orvosok 
tüntető-sztrájkot rendeztek. A sztrájk ideje 
alatt nagygyűlést tartottak, amelyen köve
teléseiket tárgyalták és több határozatot 
hoztak. Míg a sztrájk tartott, sehol sem 
volt rendelés, csak a kórházakban teljesí
tettek szolgálatot halálveszedelem esetére.

Orosz bolysevikpénzek Ném etország
ban. Az orosz szovjetkormány ötven millió 
márkát küldött Berlinbe. Ebből az összeg
ből egy millió Haliéba került, még pedig 
egy ismert nevű birodalmi gyűlési képviselő 
utján. A német kommunisták Moszkvából 
azt az utasítást kapták, hogy mindent kö
vessenek el egy újabb akció megindítása 
érdekében.

Katasztrófái is vihar Atsóausztriában.
Katasztrofális vihar volt Alsóausztriában. 
Főképpen Lilienfeld és Schaibl kerületek
ben és Mária-Cel vidékén pusztított a 
vihar.

Magyarország legnagyobb vesze
delme a tüdővész. Több embert pusztít 
el évente ez a rettentő betegség, mint 
régebben egy-egy háború. Hiteles statisz
tikai adatok szerint az elmúlt évben elhaltak

m .

fele tuberkulózisban pusztult el. Az ellene 
való védekezés egyformán sürgős érdeke 
úgy az országnak, mint az egyeseknek. A 
háborútól és más sokféle bajtól amúgy is 
megtizedelt fiatalságot kell megmentenünk 
tőle, mert áldozatainak legnagyobb részét 
közülük szedi.

Öt millió frank előleg a hadifoglyok  
hazaszállítására. A francia szenátus tör
vényjavaslatot fogadott el, amellyel a kü
lönböző középeurópai kormányoknak öt 
millió frankig terjedő előleget adnak az 
Oroszországban visszatartott hadifoglyok 
hazaszállítására. .

A pénzkicserélés. A pénzügyminiszter 
arra való tekintettel, hogy a vidéken a 
magyar felülbélyegzésü tízezer- és ezer
koronás bankjegyek kicserélése még nem 
fejeződött be mindenütt, levonás nélkül való 
kicserélésének határidejét június 18-áig 
bezáróan újra meghosszabbította.

Újabb hadifogoly szállítmány érkezett 
Oroszországból es pedig 27 tiszt, 331 le
génységi egyén, 48 asszony és 15 gyermek. 
Egy másik szállítmány érkezését is várják 
a közeli napokban. — Sajnos még mindig
60.000 magyar hadifogoly sínylődik Orosz
országban, akiknek a hazaszállítása érde
kében Huszár Károly indítványára a nem
zetgyűlés a vil'ág összes parlamentjeihez 
fordult segítségért. Bár lenne sikere..

Nem szabad" üszőket levágni. A kor
mány egy legújabban kiadott rendelettel 
a további intézkedésig betiltotta az üsző 
borjuknak és három évesnél fiatalabb te
heneknek a vasúton való szállítását és 
levágását. Kivételt csak a kényszervágás 
esete képez.

Az új cukor ára kilónkint 60 koroná
ban van megállapítva.

A búzát június 20. után a kormány 
1200, a rozsot 900 koronáért veszi. Az uj 
búzára — békésmegyei híradás szerint — 
600 koronáért történtek magánosok részé
ről kötések.

Az élőállatkivitel, mint azt a földmí- 
velésügyi miniszter az Orsz. Gazdagyűlésen 
kijelentette, a kormány megengedte. — 
Ugyancsak intézkedés történt a tej- és 
burgonyaforgalom mielőbbi szabadda téte
lére is és kilátások vannak arra, hogy a 
bor-illetéket leszállítják.

A vagyonváltságról szóló törvény 
végrehajtási rendelete értelmében minden 
betét vagy folyószámla, amely 1920. dec.
19-én valamely pényintézetnél el volt he
lyezve, váltságköteles. Ezer koronán alul 
minden betét váltságmentes, ezertől tízezer 
koronáig öt százalék, tizezertől ötvenezer 
koronáig tiz százalék, ötvenezer koronától 
százezer koronáig tizenöt százalék, száz
ezer koronánál nagyobb összeg után húsz 
százalék a váltságdíj.

A magyar urilányok egyetlen képes lapja a Ma
g y a r Lányok, minden számában közöl regényt, 
elbeszéléseket, időszerű-aikkeket, verset. A Magyar 
Lányok előiizetési díja negyedévre 30 K. Mutatvane- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bu
dapest, VI. Andrássy-út 16.

A legjobb magyar képes gyermeklap Az Én Új
ságom , szerkeszti Gaál Mózes. Szebbnél-szebb, 
érdekes és miáatságos olvasmányok gyűjteménye. 
Az Én UjságiAi előfizetési ára negyedévre 25 K. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- 
hivatal: Budapest, VI., Andrássy-út 10. .

Herczeg Ferenc képes hetilapja, az Új Idők új 
számában érdekes képeket közöl a 75 éves Apponyi- 
ról, Apponyi családjáról, az új Jókai szoborról, a 
szobor leleplezési ünnepségéről és több elmés fej
lécei Mühlbeck Károly toUabol. Egy teljes színdarab 
is van a számban, Alfredo Testoni: Vér nem vállik 
vízzé clmü egyfelvonásosa, mely nagy sikerrel került 
színre Budapesten. Az Új Idők novellapályázatán 
közlésre elfogadott művek közül a Samu cimU hu

moros történetre került ez alkalommal a sor. Surányl 
Miklós nagysikerű regénye: A mester be(ejeződik 
ebben a számban, amelynek tartalmát érdekes olasz 
úti feljegyzések mellett Bállá Ignácnak a Petőfi 
Társaságban felolvasott ünnepi Dante verse, Rapaics 
Raymond kul-urhistóriai tanulmánya a Cinege II. 
című mulatságos és Jt&landős történet és több vers 
teszi gazdaggá. Az Új Idők előgzetési Ara negyed
évre 60 K. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-út 16.

Rövid Hírek. Magyarország belép a 
népszövetségbe — A tót függetlenségiek 
proklamálták az önálló tót köztársaságot.
— Felsősziléziát háromrészre osztják. — 
Németország teljesíti az ántánt követeléseit.
— A bolysevikok újabb európai hadjáratra 
készülnek. — Keletszibériában a japánok 
fogságba ejtették az egész vörös haderőt.

Megszállott területről való IV. 
évf. theol. akad. hallgató a nyári 
szünidőre n e v e l ő i  állást keres. 
Közelebbi fölvilágosítással szolgál: 
Stráner Vilmos, theol. akad. igaztató, 
Sopronban. 1—2

Fölvételi hirdetmény.
A bányai ág. h. ev. egyházker. szarvasi 

Luther-tanítónőképzőjébe az 1921/22-ik 
tanévben olyan éptestü növendékek vétet
nek fel, kik- 14-ik életévüket már betöltöt
ték, de 18 évesnél még nem idősebbek és 
a polgári iskola, felsőleányiskola, gymná- 
zium vagy reáliskola négy osztályát sikerrel 
elvégezték. Vidéki tanulók internátusbán 
lakrrak és köztartásban étkeznek. Jó ma- 
gaviseletü és szorgalmas tanulók köztartási 
kedvezményben részesülnek. Fizetendő dí
jak egész évre: 1. Beiratási díj 30. 2. 
Tandíj evangélikusnak 250, reformátusnak 
300, r. kathólikusnak 400. 3. Köztartási díj 
evangélikusnak 7000, reformátusnak 7400, 
r. kathólikusnak 7800. 4. Butorhasználati 
díj 120. 5. Gyógyszerdij 80 K. Ezeken 
kívül minden növendék tartozik hozni 4 
kg. szappant.

A fölsorolt díjakért a növendékek teljes 
ellátást élveznek mosással együtt. Megjegy
zendő, hogy a díjak csak a mostani viszo
nyok közt érvényesek. Megfelelő árhanyat
lás esetén a dijak arányosan leszállíttatnak.

A tanítónőképzőbe való felvételért fo
lyamodni kell. A fölvételi kérvény Mélt. 
Dr. Raffay Sándor bányakerületi ev. püs
pök úrhoz intézendő, de a tanítónőképzö 
igazgatóságához nyújtandó be. A kérvény
ben föl kell említeni, hogy a folyamodó 
az internátusba való fölvételét is kérvé
nyezi-e. A kérvény mellékletei:

1. Születési anyakönyvi kivonat; 2. új
keletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, 
hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas;
3. eddigi tanulmányait igazoló iskolai bi
zonyítvány, vagy legutolsó félévi értesítő;
4. községi hatósági bizonyítvány a családfő 
lakásáról és polgári állásáról, vagy ha a 
kérvényező kedvezményért folyamodik a 
szülők vagyoni állapotáról is; 5. hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, ha a folyamodó a 
jelen iskolai évben nem volt rendes növen
déke valamelyik iskolának.

A fölvételi kérvényeket 1921. július 
5-ig kell benyújtani az intézet igazgatójához.

Egy koronás válaszbélyeg beküldése 
eseten mindennemű felvilágosítással szolgál 
az intézet igazgatója.

1921. május 27. Szarvason.
Kiss Sándor

2 — 2 igazgató.
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k Szentgotthárdi Általános Ta- 
karékpénztár Résziénytársaság 

á r u o s z t á l y a
aján lja : saját srappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
s«íns*appanát. Rendeléseket az in
tézeten kírül a gyár vexérképvise- 
lőj® a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
kölönböző termésű tárasági ó és új borait a napi árakon ;

•benzeci kristálysződát, sárga- 
vászaat és «mail edényeket stb.

Sirgénycim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 5. »iám. 1S

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben ,/4-es */4-e» ST*d

g y u f á t
valamint őrlőit

k ő s ó t .
LIPP és LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

SfirOönTClm: L a c k  n e  r, SzentO O M .

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza- és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít.;

° yártáSÍ J S L  1356 óta 
jegy

Lf, minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb »véd és 

stájer acélból

k a szá t, sarlót, 
k á p o sz ta g y a lu t, 

vak arót. 7-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
I Kérjen árlapot I

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden. mennyiségben k i z á r ó l a g 1 v i s z o n t -  
e l á r u s í t ó k  r é s z é r e
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, íeketelemezt és német ekevasal
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Qyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
t e le fo n s z á m  10. Szentgotthárd. Sürgönyeim : LACKNER.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! 24

■ ■ ■ ■ = =
1

Nyomatott WeHIscb Béla vilSsmüzemö könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XII. évfolyam.
-

25. szám.1921. június 19.

K «l«lőt M «rk«*zt0  
4« k iad ó :

> SZALAY MIHÁLY.
T á r t i z e r k e t z tő :

NÉMETH KÁROLY.

■ K ézira tok  L o v á a z p a to n á ra  
h  (V aazp rém m egye), előft- 

za tóal d ijak , rak lam áo ló k  
a  HARANQ8ZÓ kladóhlva- 

»> fa lá n a k  S z e n tg o tth á rd ra  
(V iiavárm agya) küldendők

E lő fize tés t e lfo g ad  
<r m in d en  ev a n g . le lkész éa 

ta n ító .
M M eg je len ik  m in d en  v a s á r 

n a p .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e sz ti é s  a  k ia d á s é r t
f e le lő s :

C Z I P O T T  G É Z A
•ZEN TQ O TTH Á RO

(V asvárm egye .)
A „ H a ra n g s z ó "  e lő f ize té s i 
á r a  e g é sz  é v re : Luther» 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  k ü ld essé l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
A nem  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm sz a ia g o a  kül* 
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó '.  t e r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldányo- 

k á t küldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L AP J A.

Múlt, jelen , jö v ő . . .
rí Kapi Béla dunántúli püspök és 

a soproni tanintézetek.

Már megemlékeztünk arról, hogy 
május 30-tól június 4-ig tartott Kapi 
Béla püspök a soproni ev. fögim- 

n náziumban, tanítóképző intézetben 
ú iskolalátogatást s ez alkalommal meg- 
il látogatta a soproni tbeologiai aka- 
b démiát is és résztvett az akadémián 

épen ekkor tartott kollokviumokon is. 
Az iskolalátogatás alkalmával a sop
roni ev. líceum önképzőkörei a líceum 
toruacsaruokában rendkívül gazdag 
és értékes műsorral ünnepélyt tartót- 

ki tak a püspök tiszteletére. A szépen 
b díszített tornacsarnokban összegyüle

kezett az egész ifjúság s az egész 
ti tanári kar. A szózat eléneklése után
i  Hetvényi Lajos vallástanár, mint a 
il líceumi cserkész-szövetség elnöke üd- 
v vözölte meleg szavakban az összes 
ó önképzőkörök és egyesületek nevében 
B az ünnepségen megjelenő püspököt. 
f Az üdvözlés alkalmával — úgymond

— midőn szeretetüknek, tiszteletüknek 
iö és bizalmuknak adnak kifejezést az 
p egzházkerület püspöke iránt, a múlt, 
- jelen és jövendő képei elevenednek 
7* meg lelki szemei előtt. Látja a múltat 
in az intézet fernes tradícióiban, a jelent 

a maga sivár valóságával, de egy
szersmind nehéz kötelességeivel és 

kJ látja a jövendőt az új generáció erő
teljes munkálkodásában. Szeretettel 

ul köszönti a püspököt az ifjúság köré- 
id ben s Isten áldását kéri nehéz mun- 
>jí kájára. Takó István VIII. oszt. tanuló 
L» Gyulai Pál; »Pókainé« című költemé- 
n nyét szavalta, Nagy Imre (Celldömölk) 

VIII. oszt. tanuló, Hillinger József 
V VIII. oszt. tanuló kísérete mellett
i i  irredenta dalokat énekelt, Kovács 
8 Béla Vili. oszt. tanuló: >A darviniz- 
tn mus és a keresztyénség« című mun- 
\i kájából részleteket olvasott fel, Pranck

Lajos VII. oszt. tanuló: Szatmári 
István »Mi nem feledünk« című köl
teményét szavalta, majd a Zenekör 
cigányzenekara szép hallgató nótákat 
mutatott be. Ezután Kapi Béla püspök 
szólott az ifjúsághoz. Az üdvözlést 
megköszönő szavait az üdvözlő be
széd gondolataihoz fűzte. A múlt, 
jelen és jövő egyesülését a 364 esz
tendős dicső múltú soproni líceumban 
tátja szimbolizálva. Baloldalt a régi, 
csendes temető, ez a múlt. Jobboldalt 
a munka épülete száz és ezer köte
lességével, ez a jelen. Előtte az ifjúság, 
ez a jövendő. S amint fejünkre reá
borul az intézet ősi zászlója: a há- 
romszinü trikolor a magyar címerrel, 
a magyar koronával, úgy kell múltnak, 
jelennek s jövendőnek összefognia az 
új Magyarországért. Kifejti az intézet 
hatalmas múltját s reámutat az inté
zetből kiáradó lelki hatásokra. Ti itt 
álltatok — így szólt az ifjúsághoz — 
ennek az ősi Alma Maternek az oltá
rainál. Ittatok örök forrásaiból. Ma
gatokba szívtátok lelkét, eszményei 
szerint formálgattátok gondolkodás- 
tokát. Immár nem vagytok csak a 
magatoké, hanem az intézetéi is 
vagytok. Akárhova juttok: legyetek 
mindenben ennek az Alma Maternek 
igazi fiai, kik kötelességtudással, be
csületességgel, életnemeséggel tesztek 
bizonyságot édesanyátokról s lelketek 
soha el nem múló hálájáról. Akkor 
szól az ifjúsághoz, midőn a bizony
talanság köde sötét felhővé sűrűsödik 
szemünk előtt. Lábunk alatt megremeg 
a föld. A hanyatló nap éjszakába 
bukik alá s nem tudjuk milyen lesz 
hajnala. Inti az ifjúságot, maradjon 
az ősi Alma Mater szerteszét küldött 
apostola. Ha az új tanévben feltárul
nak újból az iskola kapui: jöjjenek 
lelkes Örömmel. Ha pedig az édesanya 
könnybe boruló tekintettel áll s nem 
várhatja ölelésre tárt karokkal fiait, 
akkor menjenek szerteszét s bárhova

jussanak, harcoljanak szívvel, lélekkel, 
élettel ez ősi intézetért s annak tör
ténelmi jogáért. Végül a tanári karhoz 
fordult s az ifjúság színe előtt mon
dott meleg szavakban köszönétet az 
ifjúság lelki javáért végzett odaadó 
áldásos munkásságért. Kapi Béla 
püspök beszédéért s az intézet meg
látogatásáért Hollós János líceumi 
igazgató mondott mélyen meghatva 
köszönetét. A lélekemelő ünnepséget, 
— melyen szem nem maradt szára
zon — a Hymnus zárta ba.

Az evang. tanítóképző intézetben 
megtartott iskolalátogatás után az 
ifjúság és a taaári kar ugyancsak 
összegyülekezett a nagy teremben, 
ahol Kapi Béla püspök beszédet inté
zett hozzájuk. Megható volt, midőn 
utalt a múlt és jelen közötti* óriási 
különbségre. Hova lettek azok a régi, 
nagy terebélyes diófák, melyek alatt 
valamikor gyermekjátékait játszotta, 
azok a gyümölcsfák, melyeknek gyü
mölcsét szedte, melyek alatt tanult, 
olvasgatott s megtanult eszményekért 
lelkesedni és dolgozni. Puszta föld 
mutatja a helyet, ahol állottak. Milyen 
szomorú gondolat. Ugyanígy áll'előt
tünk szegény magyar nemzetünk. 
Életerős, gyümölcstermő fái kipusz
tultak, olyan mint a megtépett kert. 
De a régi kertben — így folytatta a 
püspök — látott új liliomos ágyakat 
is, talált új csemetéket, melyek elkö
zelgő gyümölcshozással kecsegtetnek. 
Arra kéri az ifjúságot, hogy lássa 
meg a romokat, de azután lássa meg 
azt a kötelességét is, hogy a? elpusz
tult kertből új virágzó kertet kell 
teremtenünk munkával, kötelességtel
jesítéssel, önmegtagadással, lemon
dással. A néptanító az igazi kertész. 
Jövendőket, nemzedékeket nevel a 
saját lelke szerint. Pontos, hogy ne- 
csak tudásukkal, ismeretanyagukkal, 
hanem meleg szívükkel, erkölccsel és 
életpéldával is neveljék és pedig
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necsak a gyermekek seregét, hanem 
a népet is.

A theol akadémián a Luther ön
képzőkör tartott díszgyülést. A theol. 
akadémia énekkara Qeist'inger theo- 
logus vezetésével karéneket adott elő, 
Horeczky Béla theologus, ifjúsági 
elnök imádkozott, majd Stráner Vilmos 
theol. akad. igazgató üdvözölte a 
püspököt. Nagy Lajos theol. akad. 
hallgató Papp-Váryné egy szép köl
teményét adta elő, Fuchs theol. hall
gató pedig Bachról szóló munkájából 
olvasott fel néhány részletet. Majd 
Rapi Béla püspök szólott az akadémia 
ifjúságához és tanári karához. Mele
gen kéri az akadémia ifjúságát, ne 
tegye elvont üres fogalommá a hazát 
és az egyházat, hanem lássa azokban 
az erkölcsi valóságok és az erkölcsi 
eszmék foglalatát. A mi egyhazunkat 
csak akkor szolgálhatjuk igazán, ha 
abban mint élő isteni organizmusban 
benne élünk s az életünkkel, maga- 
viseletünkkel is hirdetjük az igét. Élet 
csak ott vaD, ahol szeretet van, azért 
töltse el lelkünket az isten iránti, de 
egyszersmind az egymás iránti sze
retet is.

A szép ünnepséget az akadémiai 
énekkar karéneke fejezte be.

Egyik délután a tanítóképző intézet 
cserkész csapatát szemlélte meg a 
püspök. Megtekintette a Cserkész- 
Otthont. A cserkészcsapat Mechle 
József tanár vezetésével elvonult a 
püspök és a tanári kar előtt, majd 
bemutatták a táborverést, menetgya
korlatokat, irredenta verseket szaval
tak és cserkészdalokat énekeltek. A

T Á .  H  O  A .
Boldogok. . .

Boldogok a sírók, kik könnyet hullatnak, 
Mert ök égi szóval megvigasztaltatnak. 
Alázatos szívvel kik az Úrhoz jönnek: 
Egykor örökségül bírják majd a földet. 
Akik igazságot szomjaznak, éheznek:
Örök boldogsággal magelégíttetnek. 
Boldogok, boldogok az irgalmas lelkek, 
Mert az Úrnál ők is nagy irgalmat lelnek, 
Kiknek szíve tiszta s álnok bűnt nem ismert: 
Boldogok, mert egykor meglátják az Istent. 
Akik békességre buzgón igyekeznek:
Mint Isten fiai boldogságot nyernek.
S kik az igazságért bánfáimat szenvednek: 
Mindnyájan boldogok és áldottak lesznek.

Horváth Imre.

Hadi feljegyzéseimből.
Szerbiai falusi temetők. 

1916-ot írtak. Boszniában voltunk. 
Parancs jött, hogy az elfoglalt Szer
biába kell mennünk és annak egyik

püspök buzdító beszédet intézett a 
cserkészcsapathoz, mely különben 
Sopron legkiválóbb cserkészcsapata.

Fajunk nyolcezer éves múltja.
A »Harangszó« olvasó közönsé

gének ígéretet tettem, hogy száraz- 
lexikoni adatokkal 8 ezer évnyi tá
volságra mutatok vissza fajunk múlt
jába.

Lássuk hát ezeket az adatokat.
A Pallas Lexikon »szumériak és 

akkádok« cím alatt a következőket 
írja: »ősrégi turáni nép az Eufrat 
völgyéből, Babilónia területén, amely 
nemcsak arról nevezetes, hogy a 
legrégibb eddig ismert kultúrának 
megalapítója, hanem egyúttal arról 
is, hogy nyelvének gyökszavai feltű
nően megegyeznek különösen a török 
és magyar nyelv gyökeivel, valamint 
nyelvtana is a turáni nyelvek saját
ságait mutatja. Történelmét a fen- 
maradt emlékek (ék íratok) alapján 
körülbelül a Krisztus előtti 5000 évig 
kísérhetjük vissza. Eleinte patici című 
papi fejedelmek uralkodnak a nép 
fölött. A legnagyobb patici Qudia 
volt, aki építményeket létesített, a szép 
művészetet s kereskedelmet hatalma
san pártolta és alatta vallás is alakul, 
amely eredetileg az ég- és föld tisz
telete, samaizmusz volt. A sémita 
bevándorlás későbbi. A sémita kirá
lyok uralkodását is megszakítja egy 
turáni származású király... Hőmmel 
Frigyes a német tudós aki a sémita

részét meg kell szállnunk. Új világba 
kerültünk. Új vidék, környezet köti 
le a maga különlegéseivel együtt a mi 
figyelmünket. A többek között a szer
biai falusi temetők is felköltötték az 
érdeklődésünket.

A szerbiai falusi temetők magas 
helyeken, hegyoldalakon húzódnak 
meg, jótávolban a községtől. A teme
tők már messziről szemibe ötlenek 
az utasnak, különösen akkor, ha 
zászlók is lengenek a sírok felett. 
Valóságos ünnepi processiónak kép
zeli az ember elsőtekintetre a zászló
kat és csak ha közelebb kerülünk, 
vesszük észre, hogy ott a holtak 
csendes birodalma van. A piros, 
fehér és kék, vagy legtöbbször egy
színű zászlókon, amelyek póznákra, 
rudakra vannak erősítve, feliratok 
hirdetik az elhunytnak születési és 
halálozási adatait. A zászlók kendők
kel, szalagokkal, virágokkal és ko
szorúkkal vannak felékesítve.

nyelvek ismerője volt, mutatta ki, ; 
hogy a szumériai akkád nyelv turáni 1 
volta kétségtelen.« E szerint Babi
lónia legrégibb lakói magyar fajú 
népek voltak.

Ugyancsak a Pallas Lexikon ural- ll 
altaji (turáni népek) cím alatt ezeket 
írja: »Ezen népek őshazáját a mai 
mongol földön, az Altáj, Száján, 
Nan-san és Thian-san hegység közti 
óriási, mintegy 4 '/2—5 millió négyzet 
kilométernyi területen kell keresni, 
amelyv ma legnagyobb részben lak- 
hatlan, kietlen sivatag, de fönmaradt 
emléke a khinai évkönyvekben, hogy 
még ezelőtt 4—5 ezer évvel is nagy ; 
esőzések jártak erre, s búja legelők 
voltak ott, ahol ma a futó homok.-ío 
elöl minden tenyészetet. Még időszá—a 
mításunk után is voltak ott virágzód 
városok, irielyeket azóta eltemetett ar i 
homokos az utazók gyakran találnak: a 
a rémes sivatagban kiapadt folyó 
medreket. Az életviszonyoknak ezen i 
évezredek óta tartó fokozatos rósz—n 
szabodása sok ellenmondásnak látszóo 
jelenséget megmagyaráz az ural altáj. 
népek életében. Megértjük, hogyan 
történhetett az, hogy egy turáni nép- ' 
tői a szumértól származik a földke
rekség legrégibb kultúrája, melynek 
alapítása az írás föltalálásával együtt, 
a szumerök csillagászati megfigye
lése alapján, a Krisztus előtti b000-ik 
évig vezethető vissza. Olyan időszak 
volt tehát ez, midőn az ural-altájiak 
őshazájában és természeti viszonyok 
még kedvező befolyást gyakoroltak 
az emberi fejlődésre. A talaj fokoza- ; 
tos kiszáradása azonban megakasz-

A sírdombokat kókeresztek, sírkő- o 
vek vagy egyszerű jelentéktelen fa- ai 
keresztek jelölik. A sírhantok körüliül 
ott hevernek a halottnak életében 
kedvelt tárgyai; így a gyermeknek > 
szeretett játékai, az iskolás fiúnak i 
könyves táskája könyvekkel, palatáb- . 
Iával írószerekkel együd}. Egy kis 
leánynak, aki 14 éves korában halt i 
el, a szövőszerszámját is meg pil
lantottuk a sírja mellett. Nemkülönben 
az egyes ruhadarabok is ott láthatók 
az elköltözött sírkeresztjén.

Igen sok sírnál ott vannak a ha
lottnak életében használt evőeszközei 
is. A tányérban ennivalók is: kenyér, ( 
sült hús, tészta, gyümölcs, böjt idején 
csakis kenyér és bab. így nem fog o 
szűkölködni a sírban nyugvó semmi
nemű élelmiszerben. Sőt a sírkövőn 
lógó kis kosárban az évszakok sze
rint érő gyümölcsök zsengéjét rakják 
bele: cseresznyét, szilvát, almát,
körtét, szőlőt, diót. Ez mutatja Ci!
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tóttá a fejlődés további menetét, az 
‘ élet viszonyok mind sanyarúbbá vál- 
tt tak s a társadalmi szervezkezkedést 
' csirájában elfojtották. így történt, 
1 hogy az a népcsalád, melynél lege- 
» lébb fejlett ki az írás, legelébb sze

lídítette meg az állatokat, legelőbb 
fogott hozzá a föld megművelésé
hez, legelőbb kezdte földolgozni az 

b érceket, legelőbb épített városo- 
»f kát, legelőbb alkotott államot, lege

lőbb figyelte meg a csillagok járását 
s megvetette alapját a mennyiségtani 

* tudománynak, midőn a szumérok 
'i után valami 4 ezer évvel ismét fel

tűnik a történelem színterén, már 
csak vadászattal halászattal s pász- 

i torkodással foglalkozó nomad s mint 
t  rabló elemet ismeri meg a világ. Az 
a a rendkívüli nagy eltérés, ami az 

egyes ural-altáji nyelvek közt észlel- 
tl hető, úgy hogy még a számneveket 
i is mindegyik csoport egymástól füg- 
u getlenül alkotta meg, egyfelől arra 
n mutat, hogy az egyes csoportok na- 
g gyón régen, a szumér kultúrából 
« következtetve, jóval Krisztus előtt 6 
s ezer évvel elváltak egymástól, más- 
1 felől pedig azt bizonyítja, hogy óriási 
t terület állt rendelkezésükre, hol to- 
’ vábbi fejlődésük anélkül törnténhetett 

hogy egymással érintkeztek volna. 
V A talajnak sivatagba való átmenése 
fi megakadályozta szaporodásukat. A 
1 finn ugor, turk mongoltörzsek év ez- 
t redek hosszú során át ereszthettek 
fi magukból egyes rajokat, míg annyira 
i megszállták az Üral és Nan-san 

közti területet, hogy érintkezésbe 
jöttek egymással. Ez idő csak a i * * * 5

i rokonok és pedig az élő családtagok
éi nak kedves halottjukról való megem-
I lékezését. Ezen gyümölcsökből azon- 
j ban a halottlátogatók is ehetnek egy
II keveset.

A sírkereszten egy kis üveg függ,
i amelyben viz, olaj, bor van s ezekkel
5 öntözik meg a sírt, hogy az elhunyt- 
í nak nyugalma legyen.

Ha nem a zászlón van a felirat, 
j akkor a sírkő hátára van vésve az.
ii A felirat felett a halott fényképe, 
f vagy pedig egyes ábrák tűnnek a

szemünkbe, pl. a megfeszített Jézus, 
? egy halálfő, kereszt, óra, szomorúfüz, 

virágág, viráglevél képei és így tovább. 
Orgonabokrok, tölgyek, nyárfák, 

i akácok, fűzfák, gyümölcsfák, rózsák 
i és egyéb ismertebb virágok teszik 
) díszesbbé az enyészet honát.

A megboldogultak lelkiüdvéért az 
i ú. n. »Zaducsricát« rendezik a teme- 
í tőben. Ilyenkor az elhunyt rokonai 
i és ismerősei kizarándokolnak és pedig

Krisztus előtti 8-ik század körül a 
a szittya mozgalmak idején követ
kezett be.«

Ami még ezután történt azt Tóth 
Jenő mondja el akiről a Buddha 
című cikkben szóltam. A szittyák 
behatoltak Indiába, fehér hunok neve 
alatt s ott hatalmas birodalmat ala
pítottak. Itt született Buddha, aki 
nekik új vallást adott. Ekkor itt új 
veszedelem támadt. A brakmán val- 
lásu egyéb indiaiak vallási gyűlö
lettel rájuk rontottak a szittyákra s 
annyira szorongatták őket, hogy nem 
bírták elviselni s egyszerre nyom 
nélkül eltűntek Indiából, nevük se 
fordul többet ott elő. Az angolok 
szerint beolvadtak az ős lakosságba, 
a másik lehetőség, hogy északfelé 
nyomultak, Persia felé. így indulha
tott meg az a lavina, ami Judia 
északi részének lakosságából egy 
jelentékeny részt magával ragadott 
s Persián keresztül Turkesztánba 
vezetett, a honnan többszáz esztendei 
kényszerű nomád élet után Krisztus 
után a VI—VII. században a Kaspi- 
tenger mellé, a kazárokhoz, majd 
innen az európai szittyákhoz szorul
tak. Hát biztos, hogy a szittyákból 
sokan Judiában maradhattak s ép 
Nepálban ezt bizonyítják az ott talál
ható magyaros nevek. De tény az, 
hogy a zöm s talán ép az előke
lőbbek kivándoroltak, amint ma sem 
marad magyar a megszállt területen, 
csak aki kénytelen ott maradni. Hogy 
Turkesztánban az ősök hosszabb 
ideig laktak, ennek nyomait megta
lálta ott Stein Aurél, e magyar szár

különféle enni- és innivalóval a sír
kertbe. A sírdombot leterítik kendők
kel s ezekre rakják rá a pogácsát, 
főtt babot, főtt szilvát, káposztát, 
hagymát, tésztát, cipót, kenyeret, fehér 
cukrot, bort, vizet, virágot stb-t. Ha 
a halott férfi volt, akkor az itt fel
soroltakon kívül a dohánynak és 
cigarettának sem szabad hiányoznia. 
A sírkeresztet mindenki megcsókolja, 
majd meggyújtják a nagy gyertyát és 
körültérdeplik a sírt, hogy hozzáfog
janak a búsmelódiáju sirató-énekhez, 
amelynek refrénje ez: >o kukumene, 
o kukumeuel« Az ének tartalmát a 
halott halálának körülményei és a 
család életében uióbb előforduló ese
mények alkotják.

A siratás befejezése után jön a 
lakoma, amelyet az áldozatbemutatás 
előz meg. Az áldozat abból áll, hogy 
sorjában mindenki eszik egy kanál 
főtt babot, majd pár csepp bort iszik, 
majd a vizbe mártott cukrot a vizzel

mazásu angol tudós, aki régiségeket 
keresett ott s az indo-szittya királyok 
idejéből származó iratokat talált.

íme fajunk szomorú története. 
Egy nagy művelt népnek ellenségévé 
lesz az ég s a föld. Sivataggá lesz 
hazája, szétszóródik. A műveltségben 
alá sülyed. Elvadul, a különböző tör
zsek teljesen elidegenednek egymás
tól ölik, gyilkolják egymást, a ma
gyar a bessenyő, a bolgár, a török. 
Mi magyarok ide kerülve Európába 
gyorsan haladtunk a műveltségben. 
Hej ha több Mátyásunk lett volna, 
hol volnánk ma 1 Azután pusztított 
bennünket a török mellett az osztrák, 
az utóbbi vallásunknak s nyelvünknek 
se hagyott békét. S hova jutottunk 
ma I Mint a haldokló oroszlánt, min
ket is a szamarak, a műveletlen 
oláhok és rácok rugdalnak meg s 
»mivelt« angolok és franciák elége
detten nézik vergődésünket, egy oly 
nép ivadékait, mely nagy volt akkor 
már, mikor még ők nem is léteztek 1 
Hol voltak ők 8 ezer év előtt ? De 
mi marad majd belőlük 8 ezer év 
múltán ?

Torda Lajos.

E r  l i s t  J á n o s
vas- és rézbűtor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tc a  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

i— . ................ .....—  ....... ■—

együtt megizleli, végül pálinkát iszik. 
Majd egy pogácsát és egy kis darab 
viaszgyertyát, egy süteményt és két- 
három szem főtt szilvát kap. Ezeket 
megcsókolja és a gyertyát a földbe 
szúrja, hogy meggyújthassa. Közbe- 
közbe keresztet vet magára. Most 
következik a közös vendégeskedés. A 
sír közelében abroszt terítenek és a 
síron levő élelmiszereket arra tálal
ják fel. Ez lesz az asztal, amelyet 
Gyorsan körülvesznek és megkezdik 
a káposzta, sült hús, kalács és egyéb 
feltálalt eledelnek az evését. Étkezés 
közben pálinkátvagy bort isznak. Egész 
idő alatt komolyság és szomorúság 
ül a vendégek, arcán s a beszélgeté
sük is csendes és ünnepiesen kimért.

Az odakerült idegeneket is szívesen 
megvendégelik. Az idegenkedő ven
dégeket nem kedvelik.

A lakoma után megmaradt mara
dékokat az ott tartózkodó szegények 
között osztják ki.

•ó
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Biblia-konferencia 
a lelkészek részére.

Figyelemmel közegyházunk lelki szük
ségleteire, valamint különösen a tolna-ba- 
ranya-somogyi egyházmegye sajátos szük
ségleteire, Dunántúli Luther-Szövetségünk 
vezetősége elhatározta, hogy Dombóváron 
lelkészek részére biblia-konferenciát tart. 
A konferencia célja nemcsak a résztvevő 
lelkészek lelki erősítése, hanem egyszers
mind a teológiai és lelki elmélyedéssel 
végzett bibliakurzus által tájékoztatást 
nyerni arra vonatkozólag, hogy a gyüle
kezeti életbe miképen lehet ezen biblia
olvasási kurzusokat bevezetni, hogyan kell 
azokat vezetni s hogy az egyházunkban, 
vagy azonkívül álló áramlatok a bíblia- 
magyarázásnak minő eszmék szerinti cso
portosítását teszi kívánatossá?

A konferencia vezetésére Szövetségünk 
Fábián Imre kölesdi lelkészt kérte fel.

A lelkészi konferenciát Dombóváron, 
június 21—22. esetleg 23. napjain tartják 
meg.

Dunántúli Luther-Szövetségünk nem 
zárkózik el a konferencia anyagi segélye
zésétől s ezenkívül vasúti igazolvány meg
szerzésével igyekezünk az utazási költséget 
kevésbíteni. '

A lelkészi konferencia munkaprogrammja 
a következő :

Június 21. Reggel 8 órakor: 1. Igeol
vasás és imádkozással megnyitás. 2. Bib
liakurzus. I. A bűn ereje. Római 1. is—22. 
29—32. 3 . 10—18. II. A bűn megismerése. 
Római 1. 2, 12.19—24. 3. A baptizmus 
keletkezése és rövid története. Délután 2 
órakor: 1. Bibliakurzus. III. A bűn elha-

Imádkozás és keresztvetés néikül 
senkinek sem szabad a sírtól távozni.

Az ilyen lakoma, a halottról való 
megemlékezés sok pénzbe kerül s 
épen azért a szegény szűkösebben, 
a gazdag pedig nagyobb luxussal 
áldoz kedvesei emlékének.

Az idegenben elhaltak emlékét is 
megülik. A temetőben valamelyik 
rokon sírja mellé rakják le a messze 
távolban elhunytnak az életben 
viselt sapkáját, mellényét, nadrágját, 
tarisznyáját, csizmáját olyanformán, 
hogy ezek a ruhadarabok egy emberi 
alakot ábrázoljanak és azt ülik körül. 
Máskülönben a lakomázás az esetben 
is rendesen, a fentebb említett módon 
történik. Az ilyen halott számára 
emlékfát is állítanak fel, amely sza
lagokkal, papírból készült virágokkal 
és bojtokkal van felékesítve.

Ezekből látható egyfelől, hogy a 
szerb milyen kegyelettel viselkedik az 
ő elhunytjaival szemben. Másfelől, 
hogy a szerb nép vallásossága, ke
gyelete mennyire szinte kezdetleges, 
pogányos külsőségekben nyilvánul 
meg, mennyire hiányzik még lelki éle
tében Krisztus evangéliumának a hol
tak sötét birodalmát is megvilágosító 
világossága. Vakarcs Kálmán.

gyása. (Megtérés) Máté 3., 2. Római 
12, II . 1 4 — 24. IV. Járás a bűntől elfordult 
életben. Római 6, 8 . 1— 2 28. 2. A baptiz
mus mai helyzete, terjeszkedésének esz
közei. Este a gyülekezet részére vallásos 
estély.

Június 22. Reggel 8 órakor: 1. Igeol
vasás, ima. 2. V. Kisértések. Római 7 . 14—24. 
1 4 .17— 20. VI. Világosságforrás. János 8.,
12. Ján. 9.30—41. 3. A methodizmus kelet
kezése, rövid története. Délután 2 órakor:
1. VII. Erőforrás. Ján. 7. 25, 8 . 33—39. 
Fiüppi 4 , 3. VIII. Vigyázás az új életre. 
Máté 26, 41. Zsid. 11., 6 . Efezus 6 . 10—10.
2. A methodizmus mai helyzete, terjesz
kedésének eszközei. _

Este a gyülekezet részébe vallásos 
estély, amelyen irásmagyarázatot s a Lut- 
her-Szöv. munkáját ismertető előadást a 
vendégek tartanak.

A dombóvári konferenciára a jó Istennek 
gazdag áldását, megsegítő kegyelmét kérjük.

Miért és hogyan kellene a népet 
egészségtanra tanítani?

A földet mívelő nép az állam fun- 
damentoma. A fundamentoma mon
dom, mert a nép kezén át jut hoz
zánk legtöbb jó adomány és tökéletes 
ajándék, amely onnét fölül ered. Min
den betevő falatunkért Isten után fő
ként a népnek tartozunk halával. 
Hová lenne az ország, ha nem mű
velnék a földjét?!

Ha ez a fundamentom erős, akkor 
nem kell félteni az államot

Az államnak a népre kellene for
dítania a legnagyobb gondot. Ügyel
nie kellene arra, hogy a nép mennél 
egészségesebb, mennél munkáravalóbb 
legyen. Az államnak minden alkal
mas módot föl kellene használnia, 
hogy mentül kevesebb legyen a cse- 
nevész gyerek, a nemi betegségben 
és egyéb bajokban szenvedő ember, 
hogy a népnek titkos ellenségei: a 
boszorkányok, a kenőasszonyok, a 
tudákosok, a pálinkás boltok, a tej
szövetkezetek fogyjanak, hogy a nép 
lakása, táplálkozása, egész élete 
módja az egészségtan szabályainak 
megfelelő legyen.

Megteszi-e ezt az állam?
Külső ellenség ellen védik a hazát, 

tömérdek pénzt költenek hadseregre.*) 
Pedig sokkal több a veszedelem itt, 
csak keresni kell. Hány embert pusz
tít el a pálinka? Mi az a szeszadóból 
befolyó jövedelem ahhoz a rengeteg 
kárhoz mérten, amit az emberekben 
szenved az állam?! Hány embert 
nyomorítanak meg a csontrakók, a 
javasasszonyok, hány gyerek válik a 
bába, különösen a cédulás bába tu
datlanságának áldozatává ? 1 Hány

*) Ez a cikk 1906-ban Íródott.

embert pusztít el a tüdővész, mert a fll 
lakása rósz, a táplálkozása hiányos I : 
Hány ember pusztult el azért, mert 1 
aki az első segítséget nyújtotta neki, i 
nem tudta hogyan kell igazán segí- 1 
teoi ? I Hány ember pusztul el azért, p 
mert nincs közel orvos ? 1

Ezek az igazi veszedelmek Na
gyobbak, mint a külső ellenség.

De nem perelek az állam vezető 
embereivel. Az én szavam úgyse hal
latszik odáig. Se a szenvedőké. A 
szenvedő állatok nyögését előbb meg- jj 
hallotta az állam, hiszen arra már 
ügyelnek, hogy a marhaállomány ne \ 
korcsosodjék, betegség kárt ne tegyen | 
benne.

De amíg az állam vezetői rájön- - 
nek a népegészségügy fontosságára, J 
amíg az állam a pálinkát méregnek 1 
deklarálja s csak a patikusoknak en- A 
gedi az árusítását, amíg gondoskodik J 
arról, hogy a községek a betegápo- J 
lásban is jártas bábákat kapjanak, J 
hogy a nép egészségét, munkabírását 
biztosító törvények hozassanak s azok i  
végrehajtódjanak, hogy több orvos J  
legyen vidéken, mindeniknek kis kór- •]] 
háza: addig is nem ártana, ha lega- 1 
lább azok küzdenének a nép titkos <j 
ellenségei ellen, akik tehetik. Az or- 1 
vosokat, a tanítókat, meg a lelkésze- 1 
két értem.

Be kell vinni az egészségtant a 
népiskolába, a templomba. Ojjé! a 
mondják majd a tanítók is, a leiké- a 
szék is. Ügyis sok az anyag. Nem, f  
való templomba.

Sok az anyag ? S ha jól megvizs- -I 
gáljuk mégis kevés. Mi a rendeltetése 
a népiskolának? Nemde az, hogy \ 
annyi ismerettel lássa el a gyereket, 1 
hogy az majdan becsülettel megállja J 
a maga helyét, hogy hasznos tagja J 
legyen a társadalomnak ? 1

Az embert hajóhoz lehet hasonlí- A 
tani, az óceán egyik partjáról a a 
másikra készülőhöz. Az ember teste 4 
a hajó, kormányos a lélek, az Óceán I 
egyik partja a bölcső, a másik a 
koporsó. Ha a hajó anyaga rósz, ha j 
a szerkezetében hiba van, ha a kor- A 
mányos nem ismeri a hajóját, az 
óceánt, ha nem tudja milyen vészé- 1 
delmék fenyegetik, ha nem tudja I  
hogyan kerülheti el azokat: könnyen 1 
megrongálódik a hajója, talán zátonyra M 
jut, esetleg az útja elején vagy a ,1 
derekán elsűlyed. így az ember is, .ifl 
ha a szülőitől betegséget örököl, ha «I 
rosszul fejlődik; ha a lelke nem ké- I  
szül el a nagy útra, ha nem ismeri 'M 
a rá váró veszedelmeket, kikerülésük M  
módját: bajt, betegséget szerez, ősz- M  
szekoccan mindenkivel, időnek-előtte m
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elpusztul, vagy csak mint roncs ér
kezik meg a túlsó partra.

A nevelés célja a gyerekeket a 
nagy útra felkészíteni. És lelkiisme
retesen, jól felkészítik-e őket?

Mi az embernek a legfőbb érdeke? 
Kérdezzenek meg csak akárkit, mi a 
a legnagyobb kincs a világon. A 
legtöbb azt fogja felelni: a jó egész
ség. Igen, a test és lélek egészsége. 
Mit ér a gazdagság, mit a hatalom, 
mit a dicsőség, mit a földnek minden 
gyönyörősége egészség nélkül ? ! Élni. 
is csak addig jó, amig egészséges az 
ember. A gyógyíthatatlan beteg, a 
nyomorék, a félkegyelmű, az iszákos, 
az izgága csak nyűge a társadalom
nak.

Azt hiszem, nem kell több bizo
nyíték ahhoz, hogy mindenki belássa, 
hogy >a haza reményeinek«, jövendő 
oszlopainak első és fő érdekük az, 
hogy testileg-lelkileg betegségtől le
hetőleg mentesek legyenek.

Meg kellene tanítani mindenkit a 
természet törvényeinek ismeretére. 
Tanulja meg mindenki, milyen viszony 
van közte és a természet, a körülötte 
levő dolgok, jelenségek és emberek 
között. Aki ismeri a természetet, az 
egészség megóvásának a módját, az 
embereket, hazája törvényeit, akinek 
a teste, a lelke egészséges: az nem 
rugdalódzik a rend ellen, az igaz 
követője az isteni és emberi törvé
nyeknek. >Aki mindeneket megért, 
mindeneket megbocsát.« Dr.

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Szeretsz-e engem ?
Június 20. János 21. iö Ennek a kér

désnek mértékéül eleször emberi mértéket 
használ az Úr A többi tanítványok szere- 
tetében méri a Péter szeretetét. Nemes 
versenyre akarja indítani őket a szeretetben. 
Hányán vannak, akik nálam jobban szeretik 
az Urat I Nem hagyom el magam I Ver
senyre kelek velők t

június 21. Lukács 11. í. A tanítványok 
azért kívánják meg az imádkozást, mert 
Jézus arcán azt a boldogságot látják, ami 
a jegyes arcáról sugárzik, amikor szerel
mesével beszélhet. Jézus iránt való szere- 
tetemnek egyik mértéke az is, hogy meny
nyire kívánkozom a vele való beszélgetés 
után s mily boldog vagyok, ha szólhatok 
hozzá!

Június 22. Lukács 10.88—42. Mária 
megfeledkezik minden házi dolgáról, elha
nyagolja a testvéri segítés kötelességét, 
csakhogy Jézussal lehessen s hallhassa 
beszédét, azért nagyon szereti az Urat.

Jézus iránt való szeretetemnek egyik mér
téke az is, hogy mennyire kívánkozom 
beszédje után s mily boldog vagyok, ha 
igéjében szól hozzám!

Június 23. I. János 5 .3 . Akit szeretünk, 
azért mindenáron akarunk valamit tenni. 
Boldogok vagyunk, ha kér tőlünk valamit 
s ellessük szíve kívánságát, ha nem kér 
és mindent szívesen teszünk meg. Ilyen 
boldog örömmel teljesítem-e az én Uram 
parancsait? Nem érzem-e nehezeknek 
őket? A szeretetnek semmi sem nehéz!

Június 24. János 12.1—8. Akit szeretünk, 
attól semmit sem sajnálunk. A csillagokat 
is lehoznánk neki. Mária szereti Jézust, 
300 dénár se nagy ár neki Jézus egy jóleső 
érzéséért. Judás nem szereti Jézust, ezért 
sajnálja tőle s tekinti tékozlásnak Mária 
cselekedetét. Aki szeret, az mindig tékozol! 
Oda tudnám-e én minden vagyonomat adni 
Jézus céljaira, minden gondomat arra 
hagyva, kinek gondja van mireánk?

Június 25. János 1 5 .13—14. El tudnám-e 
én tékozolni életemet is az Úrért? Nem 
valami pillanatnyi felhevűlésben egyszerre, 
hanem felőrlődni az érette való munkában, 
lassan elfogyni mint a gyertyaszál, folyton 
világítva.

Június 26. Jelenések 2 . 1—5. Jézusnak 
joga van háromszor is egymásután meg
kérdezni tőlem : Szeretsz-e engem ? Joga 
van kételkedni vallomásomban, mert az ő  
szemében az efezusi gyülekezet megdicsért 
élete még nem elég szeretet. Az első sze
relem rajongását várja tőlem. Jaj nekem, 
ha vissza nem térek az első szerelem 
tüzében!

H E T I K R Ó N IK A .
A nem zetgyűlés vitáját az ellenzéki 

szónokok értékes beszédei töltötték ki. 
Szóba került Friedrich ügye s ezzel kap
csolatban Hornyánszky képviselő a nyo
morgó, de még így is hivatása magaslatán 
álló bírói testület helyzetének a javítását 
sürgette* Giesswein Sándor prelátus a 
nevelés és oktatás reformjáról mondott 
megszívlelésre méltó beszédet, melyet min
den pártnak a magáévá kellene tenni. A 
hitoktatásnak — mondotta — gyakorlatia
sabb irányban kell történnie. Nemcsak a 
hittani órákra kell ennek szorítkozni, hanem 
egyéb tantárgyakat is át kell hatnL A ne
velés nemzeti és szociális legyen. És bele 
kell nevelni az ifjúságba azt a tudatot, 
hogy a társadalmi osztályok egymásra 
vannak utalva. A katolikus autonómiát 
sürgette nagy készültségről tanúskodó be
szédében Ernszt Sándor. Fölszólalt Vass 
József kultuszminiszter is, s pontonként 
válaszolva a fölszólalóknak. A kath. autonó
miát illetően kijelentette, hogy ezt az ügyet 
be kell illeszteni a magyar közjogba, de 
mivel az autonómia a katholikus egyház 
belső hierarkikus kérdése, előzetesen meg 
kell kérdezni a római pápát, valamint a 
magyar püspöki kart. Végül magáévá tette 
Hubertnek azt az indítványát, hogy a buda
pesti egyetemet Pázmány Péter-egyetemnek 
nevezzék el. Ehhez hozzájárult a nemzet- 
gyűlés, amely részleteiben is megszavazta 
a kultusztárca költségvetését. Az igazság
ügyi minisztérium költségvetésének tárgya
lásánál a párbajkérdésben leszavazták a 
minisztert.

Bogdáni Bogdán élete és halála. 
Bogdáni Bogdán dr. törvényszéki biró volt

és Budapesten a Rókus-kórházban meghalt. 
Bogdáni Bogdán — úgy mondják — egyike 
volt a legképzettebb bíráknak és senkije 
se volt, csak a hivatása. Bogdáni Bogdán 
egészen bizonyosan sohasem ebédelt a 
Ritz-ben, nem tudta, hol van a Wippner 
és életében se evett csokoládé-^bombát“. 
Miközben lassan eladogatta utolsó fehér
neműjét, mállott ruhamaradványait és végül 
beteg lett. Betegen is csak a kötelességének 
élt. Végül kórházba került. De ez se ment 
könnyen. Az ilyen fölösleges emberek 
számára nehezebben akad hely a kórházban, 
mint a jóléttől ágynak esett hadimilliomo
sok és lánckereskedők számára a szana
tóriumokban. Bogdáni Bogdán legeslegvégül 
megelégelte a nyomort, szervezete a kop
lalással fütött munkát és meghalt. S most 
jött a legnagyobb baj: nem volt, aki elte
messe, nem volt, a min eltemessék. Egy 
lyukas rézgaras nem sok, annyi sem maradt 
utána. Nosza összeálltak a birótársai: a 
többi sok bogdáni bogdán, de akárhogy 
forgatták is ki zsebeiket, nem tudtak annyit 
elvenni a szájuktól, hogy kitellett volna a 
temetési költség. Végre is az igazságügy
miniszter temettette el a puritán birót, a 
fölösleges embert. Isten adjon neked örök 
nyugodalmat, derék magyar biró: Bogdáni 
Bogdán, aki plyan rosszul éltél, hogy még 
annak rendje-módja szerint meghalni sem 
tudtál.

Tisza István egyetem . A debreceni 
egyetem névavató ünnepén beszédet mon
dott Vass József kultuszminiszter. A beszéd 
befejező, szárnyaló mondatait ideiktatjuk:

— Oda térek vissza, ahonnét kiindultam. 
(Nem „nőmén tuum invocabo“, hanem 
,,numen tuum invocabo“). A te szellemedet 
idézem meg Tisza István! A te törhetetlen 
meggyőződéssel a magadét védő és a másét 
megbecsülő keresztény voltodat idézem. A 
te szellemedet idézem, amely megtudta 
érteni és arra áldozott egy egész életet, 
hogy az egységben van ennek az elhagyott 
nemzetnek az ereje, ennek a világ árvájá
nak, ennek a világ koldusának.

— Minden erőnek egybe kell forrni és 
oly erőnek kell lenni ennek, amely büszke 
arra, hogy magyarnak született. Fölirom Tisza 
István gróf nevét ennek az egyetemnek a 
homlokára és ennek az ifjúságnak homlo
kára. Belé kell gyökereztetni a tanárokon 
keresztül az ifjúságba, a társadalom minden 
rétegébe és az itt összesereglett és össze- 
sereglendő magyar és keresztény ifjúság 
leikébe, hogy a Tisza Istvánok fajtája s 
ezzel a magyar fajta a vérében legypn. Mert 
izmokra lesz majd szükség, 1 4 9  vasat 
tudjon szorítani. Hogy a vért is, a vasat is 
tisztán megőrizze a történelem számára.

Egyenetlenség a kálvinisták között. 
Sajnálatra méltó legkevésbé célravezető 
versengés, egyenetlenkedés tapasztalható a 
legutóbbi időkben a kálvinisták között. Ez 
a versengés, egyenetlenkedés különösen 
Bpest és Debrecen között lesz mindinkább 
nyilvánvalóvá. Legutóbb Bernát István a 
Kálvin szövetség elnöke intézett erős ki
rohanást Baltazár debreceni püspök ellen. 
A katholikusok is keresztények — mondja 
többek között Bernát — csak közelebb 
állnak a Kálvin szövetséghez, mint azok a 
körök, amelyekkel Baltazár érintkezik.

A nagy idők tanúi. Egykor diadalmas 
csaták hősei, ma fehér hajú, botra támász- 
kodó öreg urak, a negyvennyolcas honvé
dek gyűlést tartottak a bpesti Honvédmen- 
házban. Huszonhároman jelentek meg össze
sen a szokásos évi közgyűlésen és mély 
rezignációval beszélgettek arról, hogy még
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egy gyűlés s nem igen lesz többet miről 
bajmolódni a mai ember életének korha
tárát jóval túl élt aggastyánoknak. Soraikból 
a legfiatalabb is túl van a 90-en s a leg
idősebb túl a 100-on ... Függő dolgaik 
nincsenek már, csak, mielőtt bevonulnak 
szép sorjába a legfelsőbb Hadúr elé, egy 
kérésük van a hazához, a nemzetgyűléshez: 
örökítse meg a törvény a 48-as honvéd em
lékét. Különösen hangzik, hogy ez még 
nem történt meg, hogy ezt még kérni is 
kell I Dehát érthető, a magyar nem volt 
úr a saját hazájában, a Habsburgok pa
rancsoltak neki, akiknek éppen nem volt 
valami zengzetes hangzású a negyvennyolcas 
honvéd neve. Ma — mondják a még élő 
honvédek — nem állja semmi, senki útját 
annak, hogy a nemzetgyűlés méltó módon 
örökítse meg a 48-as hősök, honvédek 
emlékét. Remélhetőleg a nemzetgyűlés 
rövidesen teljesíti a kötelességét s ország- 
gyűlési végzeményben rójja le kegyeletét 
a nagy idők tanúi iránt.

Briand a  trianon i békéről. Végre a 
francia kamara is letárgyalta és elfogadta 
a trianoni béke ratifikálásáról szóló tör
vényjavaslatot. Briand miniszterelnök ter
jedelmes beszédet mondott, amelyben vé
delmezte a trianoni békét, bár kénytelen 
volt elismerni róla, hogy nem tökéletes 
munka.
* A szerződés ratifikálásáról szóló egy- 

szakasos törvényjavaslatot 470 szavazattal 
74 ellenében fogadták el.

A fekete próféta. Délafrika benszülött 
lakossága példátlan izgalomban várja annak 
a vérfürdőnek a következményeit, amelyet 
az angol katonaság rendezett Bullhock-ben. 
Ezen a vidéken nemrég feltűnt egy szere- 
csen, aki azt állította magáról, hogy ő 
Enoch próféta és Jézus Krisztus legköze
lebbi megjelenését a földön jelentett^ 
be. Jézus Krisztus — mondotta a fekete

gróféta — egy kis dombon fog megjelenni, 
ullhock mellett és itt fogja megalapítani 

az ő városát. Csapatostul özönlöttek a 
feketék erre a dombra a prófétához és új 
vallási szektát alapítottak, izraelitáknak 
nevezték magukat és a szombatot tartották 
vasárnap helyett.

A vallási dolgokban különben oly tü
relmes angol hatóságok kénytelenek voltak 
beavatkozni a dologba, mert a domb, 
amelyen a feketék sátraikat fölütötték, ál
lami birtok volt és a sátorlakók lehetet
lenné tették a használatát. Hiába szólítot
ták fel őket, hogy hagyják el ezt a terü
letet, agfeketék kijelentették, hogy ők csak 
Jehovának engedelmeskedhetnek. Erre 830 
főnyi rendőrcsapat zárta körül a sátortá
bort és miután a felszólításnak most se 
volt eredménye, sortüzet adott a tömegre. 
Kétszász fekete meghalt, százhuszonöt pedig 
súlyosan megsebesült.

EGY H Á ZI ÉLET.
Előfizetési felhívás.

Azok számára, a k ik  m ég  n em  
já r a t já k  la p u n k a t, a m á so d ik  
fé lé v re  előfizetést h ird e tü n k .

Az előfizetési díj címszalagos kül
déssel 47 kor., csoportos küldéssel 44 
kor. Lelkészeinket, tanítóinkat s eddigi 
olvasóinkat bizalommal kérjük, szí

veskedjenek lapunkat ismertetni, aján
lani, hogy olvasóink tábora minél 
több új taggal növekedjék.

P ro testáns tábo ri püspök. Katonáék- 
nál a lelkieket illetőleg ezideig az ev. és 
ref. vallásuak is a róm. katli. tábori püs
pök fenhatósága alatt állottak. E sérelmes 
állapot ellen a „Harangszó“ több Ízben 
felemelte szavát. Most végre mégis csak 
felállítják amint hírlik a prot. tábori püspök
séget. Az első prot. tábori püspök refor
mátus vallásu lesz.

^H arangavatás. Az ezer lélekböl álló 
nagybörzsönyi (Hont m.) gyülekezet nem 
mindennapi áldozatkészséggel és hitbuzgó- 
sággal pótolta elrekvirált harangjait. Há
rom napi gyűjtés eredményeként 112 ezer 
korona folyt be, amely csakhamar 135 ezerre 
szaporodott. Az ezen beszerzett 2 harang 
felavatása május 29-én történt ünnepélyes 
istentisztelet keretében. A harangok meg
érkeztekor ugyancsak istenitisztelet volt, 
amelynek alapeszméjéül a harangokra írt 
mondás szolgált: .Amit a háború elvett, 
vissza adta Isten : békét és harangjainkat.“ 
Az alkalmi énekeket németországi testvér
gyülekezetek küldték.

A várpalo tai evang. egyházközség 
a Luther-Szövetség ismertetése céljából 
május hó 26-án lélekemelő szép vallásos 
estélyt rendezett. Az ünnepély alkalmából 
a helyi nőegylet az Isten házát virágokkal 
díszítette, gyertyákkal kivilágította. Közének 
után a helyi lelkész oltári imát mondott, 
amelynek végeztével néhány szívbőljövő 
szóval üdvözölte az ünneplő közönséget, 
egyben szavalattal köszöntötte az egyház
megye részéről kiküldött Hering János 
veszprémi lelkészt s felkérte, hogy ismer
tesse az összgyülekezettel a Lutherszövet- 
ség célját. Horváth Jolánka szép és meg
ható szavalata után — az „Agg prédikátor“ 
című költeményt adta elő — Hering János 
igazán megkapó formában ismertette a mint
egy 450—500 hallgató közönség előtt a 
Luther-Szövetség céljait. Berénbaum Sándor 
kántortanító pedig egy kéthangra betanított 
alkalmi gyermekkari énekkel szerzett néhány 
kellemes percet az őt már 52 év óta osz
tatlan tiszteletben részesítő híveknek. Nie- 
derstaudt Vilmos tanító a „Hitetlen“ cimű 
költeményt szavalta nagy hatással, melynek 
megható tartalmához méltó szép előadása* 
könnyekig érintette az ünneplőket. Benkő 
Ferenc állami kisegítő tanító „Kövesd a 
Jézust“ című gyönyörű szóló éneket adta 
elő tiszta csengő hangon, mély érzéssel a 
hívek általános tetszésére és épülésére. 
Lelkész zárszavai és oltári imádság után 
az ünnepély közénekkel záródott be.

Az Evangélikus Egyetem i és Főisko
lai H allgatók Szövetsége soproni alosz
tálya június hó 9-én Szentgyörgy utcai 
helyiségében, este fél 6 órakor tartotta év
záró közgyűlését.

Vönöczkön a konf. növendékek jóté
kony célokra 819 koronát adtak. Farkas 
József és Erdélyi Eszter esketésük alkal
mával új harangra 100, ugyanarra Vargyai 
Ferencné 50, dr. Czifrák Jánosné 50, árvák 
részére 50, Dóczi Istvánná esk. alkalmával 
a leányegyesületnék 28 K-át ajándékoztak.

A petőfalvi ev. gyülekezet június 5-én 
avatta fel újonnan beszerzett 320 kg. súlyú 
harangját. Az ünnepélyes istentiszteletet 
Schrődl József helybeli és Pöttschacher 
Nándor soproni lelkész végezték.

A som lószőllősi evang. ifjúság  május
16-án és közkívánatra május 22-én műked

velő előadást rendezett. Mindkét alkalom
mal az Ágnes asszony cimű népszínmű 
került előadásra. A műkedvelők rendkívül 
ügyes játékukkal szép élvezetet nyújtottak 
a nagyszámú hallgatóságnak, mely az is
kola udvarát, ahol az előadás lefolyt, telje
sen megtöltötte.' A betanítást és rendezést 
Rónai Kálmán tanító végezte, aki egy rend
kívül ügyes színpadot is állított össze szép 
díszletekkel ezekre az alkalmakra. A mű
kedvelő előadás anyagilag is szépen sike
rült, amennyiben 6000 korona tiszta jöve
delem gyűlt be a harangalap javára.

A tényőfalui evang. ifjúság  május hó 
16-án iskolaépitési és harangalapra tanító

juk vezetésével műkedvelői előadást rende
zett az iskola udvarán. Színre került: 1. 
„Virágosbolt“, 2. „Az ökör“ és 3. „A leány
kérők“ egyfelvonásos színdarab. Szereplők 
voltak: Győrig Béla, Horváth Sándor, Ta
kács István, Báka Ilka és Juliska, Németh 
Lina, Lábár Gizella, Győrig Zsófi, Molnár 
Pista és Hevesi I^eza. A jól sikerült elő
adásnak tiszta jövedelme 6500 korona lett.

A to lnatam ási evang. gyülekezet 
május 29-én Kiss Lajos tanító vezetése 
alatt vallásos estélyt rendezett a következő 
műsorral: 1. Közének. 2. Ima. 3. Mester, 
a bősz vihar dühöng. . .  Énekelte: a Gyer
mekkar. 4. A boldogtalanhoz. . .  Szavalta: 
Pesti Margitka. Nóta a magyar földről.. . 
Szavalta: Bélák Bözsike. 5. Ha visszanéz 
a bús magyar.. .  Énekelte: a vegyeskar. 
6. Gondolatok a vallásról és a hazáról.. .  
Felolvasás tartotta: Kiss Lajos tanító. 7. A 
régi könyv.. .  Szavalta: Pálfi Juliska. Csak 
magyarok legyünk.. .  Posszert Lajos. 8. 
Oh H unnia... Énekelték: Frank Jenő, 
Drinóczi Zsuzsika és Hosszú Katica. 9. A 
vándormadár.. .  Szavalta: Dránovics János. 
Nem. nem, soha! . . .  Szavalta: Vancsa 
Juliska. 10. Letűnt az esti fénysugár.. .  
Énekelte: a vegyeskar. 11. Ima. 12. Hym- 
nusz. Offertorium : 628 korona.

A hegyaljai ev. egyházm egye lelké- 
szi kara három esztendei kényszerű hall
gatás után jún 8-án gyűlt össze lelkészi 
értekezletre Miskolczon. Az értekezlet előtt 
Turóczy Zoltán arnóti lelkész hirdetett 
önvizsgálatra indító igét János 21. is—n. 
alapján Krisztus szerelméről, mint a lelkészi 
szolgálat nélkülözhetetlen feltételéről élesen 
rávilágítva arra, hogy csak annak van joga 
a Krisztus juhainak legeltetéséhez, aki az 
első szerelem tüzével tud felelni Urunk e 
kérdésére: Szeretsz-e engem ? Igehirdetés 
után  ̂ úrvacsorát osztott Nemes Károly 
diósgyőri lelkész. Az értekezletet Tóth 
József esperes imával, Duszik Lajos mis- 
kolczi lelkész, lelkészegyesületi elnök pedig 
igeolvasással és szorongó egyházszeretettől 
fütött beszéddel nyitotta meg, melynek 
alapján az egyesület utasította minden 
tagját, hogy egyházának a kommunizmus 
idején történt szerepléséről rövid krónikát 
írjon, följegyezve benne mindazoknak nevét 
és szenvedését, akik szenvedtek és kérni 
fogja az egyházközigazgatási fórumokat a 
testvérszeretet, a krisztusi irgalom s egy
házunk erejének, belső épségének érdeke 
szempontjából a kommunizmus vádjában 
elmarasztalt egyházi tisztviselők ítéleteinek 
revíziójára. Ezután Nemes Károly rótta le 
meleg érzésű szavakban a kegyelet adóját 
Istenben boldogult Czékus László abauj- 
szántói lelkésznek, az egyesület volt elnö
kének. Tárgyalás alá kerültek a következő 
kérdések: „Az evang. egyház helyzete az 
újkurzusban*, melynél a fenyegető kleriká
lis veszedelem elhárításának módozatairól 
volt szó ; „Nem volna-e célszerű több
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liturgikus elemet iktatni istentiszteleteink
be?*, amellyel kapcsolatban bevezette az 
egyesület a vándorszónoklatokat, a minden 
szónoklástól mentes liturgikus istentiszte
leteket s jónak látná egységesebb s a kül
sőre tekintő ember miatt olykor díszesebb 
papi öltöny bevezetését; .Énekügyünk“, 
melynél énekes könyvünk értékeinek ala
posabb kiaknázásáról volt szó; „Vallások
tatásunk", melynél nagy, hívő, imádkozó 
keresztyének élerrajzának ismertetésére s 
a jellemképzésre kívánja a súlyt fektetni. 
Megpróbálja a vallásoktatás utján bevezetni 
az evangélikus összetartás fokozására a 
következő köszöntési m ódot: köszöntés: 
„Erős várunk az Úr Isten", válasz: „Erős 
várunk 1 Amen“. Végül tárgyaltatott a köz
ponti evangélikus ügyvivő iroda kérdése, 
melytől az egyesület az egyház szociális 
munkájához vár hathatós támogatást. Az 
értekezletet ima rekesztette be.

Segédlelkész áthelyezés. Kapi Béla 
püspök a sár^zentlőrinci gyülekezet eddigi 
adminisztrátorát, Tomka Gusztávot Paksra 
helyezte át Horváth Sándor főesperes oldala 
mellé segédlelkészül.

A kissomlyói ev. ifjúsági egyesület 
május hó 29-én és június hó 5-én Mórocz 
Sámuel tanitó vezetése, mellett szépen sike
rült műkedvelő előadást rendezett. Előad
ták Szigeti József: „Csizmadia mint kisér
tet* c. 3 felvonásos népszínművét gyönyörű 
összjátékban. A két előadás tiszta jöve
delme 5 052 korona volt, mely összeg a 
beszerzendő iskolai harmonium alaphoz 
cpatoltatott.

Luther-Szövfctségi ünnepélyt tartot
tak Kötésén folyó hó 5-én a következő 
műsorral: Felálló enek. 2, Oltár előtti ima 
helybeli lelkész. 3. Erős vár ami Istenünk 
Közének. 4. Írás magyarázat Bándi M. 
•nagybábonyi lelkész. 5. Karének. Győzhe
tetlen én stb. 6. Luther. Porkolábról: 
Szavalta: Kiss Emma. 7. A L. Sz. ismerte
tése. Németh Sándor lelkész. 8. Szóló ének. 
Till Illés tanító. 9. Dicsőség a magasság 
Istenének. György V -tói. Szavalta : Bándi 
M. 10. Térj magadhoz drága 6íon. Iskolá
sok. 11. Szavalat Schuchman Vilma VI. 
oszt. tanuló. 12. Oltári ima. Bándi M. 13. 
Himnusz. Offertórium: 400 korona. A Ha- 
rangalapra adományoztak: Barabás Ádám 
és neje 2Öub, özv. Poczik Henrikné 200, 
Reichert Henrik kisk. Reichert Keresztély, 
Schuchman Ádám, Laudek András, Gutman 
János és Frigyes, Tefner Jónos, Ubrik Hen
rik id. 100—100, Schmidt Adám 50, Schuch
man Ádám, Szalay Jánosné, Varga Istvánná, 
Weisz Frigyesné 20—20 korona.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Nehéz megpróbáltatás szakadt Né

meth József és felesége Szalay Karolina 
czeldömölki testvéreinkre. Rövid betegség 
után egyetlen gyermeküket elveszítették. A 
13 éves Kálmán szüleinek szeme fénye, 
gyermektelen nagybátyjainak reménysége, 
a polgári iskolának egyik büszkesége, ta
nulótársainak példaadó barátja volt. Gyen
gédségével szülői szívét hódította meg. 
szorgalmával tanárai elismerését vívta ki, 
szolgálatkészségévél társai ragaszkodását. 
Temetése május 29-én volt a minden ol
dalról megnyilatkozott részvétt mellett. 
Emlékezete legyen megáldva 1 A vigaszta
lás lelke szálljon szülőire 1

Vitéz Csótár Károly. Az igazi érdem 
talált jutalmazást e név viselőjénél. Csótár 
Károly, tokorcsi hittestvérünket a Legfőbb 
Vitézi Szék az első 24 jutalmazott vitéz 
közé sorozta. Csótár Károly a háború alatt 
vitézül harcolva megszerezte az őrmesteri 
rangot, az összes kitüntetéseket, és minde
nütt kivívta feljebbvalói elismerését. A 
kommunizmus alatt saját élete kockáztatá
sával megmentette hat elitéit somogyi gazda 
életét. Mindezen szép érdemeiért a Vitézek 
sorába került. Szeretteivel együtt mi is 
örülünk a jutalmazó kitüntetésen, és őszinte 
szeretettel köszöntjük: Vitéz Csótár Ká
rolyt.

íme a szomorúság és az öröm egymás 
mellett.

H Í R E K .

Apponyi a genfi kongresszus alef- 
nöke. A nemzeti szövetségnek előkészítő 
bizottsága gróf Apponyi Albertet a kong
resszus alelnökévé választotta meg.

Nagynémet agitáció Mosonmegyé- 
ben. A salzburgi népszavazás napjan a 
mosonmegyei Valla községben nagynémet 
tüntetést rendeztek osztrák agitátorok ve
zetésével a Németországfioz való csatlako
zás ügyében. Ugyanebben a községben ki
tűzték a fekete-fehér-vörös .német zászlót 
is Dr. Réthey főispán intézkedett, hogy a 
német zászlót távolítsák el s egyben meg
nyugtatta a tüntető lakosságot.

Kelta sírok Erzsébethelyen. Az erzsé- 
bethelyi Herkules-téglagyár munkásai igen 
érdekes leletre bukkantak, amiről a buda
pesti Nemzeti Múzeumot is nyomban érte
sítették. Munkaközben mintegy két és fél 
méternyi mélységben emberi csontokat és 
kőedényeket találtak. Később egy hatalmas 
méretű emberi csontvázra bukkantak, amely
nek koponyája mellett kéziveretü arany
fülbevaló volt. A láb mellett pedig a kelta 
temetkezési szokást jelző nagy kőedény, 
találtak még 15—16 sirt és nehány csont
váz dereka körül ezüstveretü övét. Szak
tudósok véleménye szerint a sírok Krisztus 
utáni Ili— IV. századból valók.

Négy millió szegény gyermekeknek. 
Rothschild Károlyne bárónő a „Save the 
Children Fund“ nevében 4000 font sterlin
get küldött Budapestre. Ezt az összeget 
(közel 4.000,000 koronát) a szükséget szen
vedő magyarországi gyermekek felsegíté
sére fordítják.

Halálra Ítélt kém. A budapesti katonai 
törvényszék Milanov Slavko nagybecskereki 
kereskedösegédet, ki azért jött át megszál
lott területről Csonka-Magyarországra, hogy 
itt a nemzeti hadsereg állapotát, intézke
déseit stb. kikémlelje, és arról a szerbek
nek hirt vigyen, kémkedés büntette miatt 
kötéláltali halálra ítélte.

A miskolci kulturünnep. Borsod vár
megye és Miskolc város közönsége kul- 
ünnepséget rendezett Miskolcon, hogy em
léket emeljen a vármegye tiz nagy fiának, 
a magyar Géniusz tíz halhatatlan képvi
selőjének. Szepessy András, Gvadanyi 
József, Reményi Ede, Lévai József, Tárkányi 
Béla, Tóth Endre, Vadnagy Károly, Latabár 
Endre, Hermann Ottó és Déryné Äok a 
nevek, a melyekre Borsod vármegye és 
vele együtt az egész magyarság méltóan 
büszke, hiszen a nemzeti irodalom, művé
szet és tudomány történetében aranybetük-

kel vannak megörökítve. Az ünnepségen 
jelen volt József királyi herceg is. A kor
mány képviseletében Pékár Gyula állam
titkár vett részt az ünnepen.

Feketehimlő Kassán. Kassán, Abosán, 
Sároskisfaluban és a szepesmegyei Lucia- 
bányán többen megbetegedtek feketehimlő
ben. A járványt, ugylátszik, Lengyelország
ból hurcolták be.

A gabonáért már kevesebbet fizet 
az állam. A közélelmezési miniszter érte
sítette mindazokat a bizományosokat, kik 
múlt évi termésű búza és rozsnas az állam 
részére leendő vásárlására megbízást kap
tak, hogy május 20-án s azt követő napokon 
feladás alá került, vagy raktárra vett búza
készlet minden egyes métermázsája után a 
jelenlegi 1300 korona helyett már csak 
1200 korona, rozs után pedig az eddigi 
1000 korona helyett 900 korona vételárat 
térítenek meg részükre.

A délszláv államnak ki kell üríteni 
Baranyát. A nagyhatalmak budapesti dip
lomáciai testületé nevében Castagnetto 
herceg arról értesítette a magyar kormányt, 
hogy a nagykövetek tanácsa április 27-iki 
ülésében utasította a délszláv állam kor
mányát, hogy a megszállt magyar terüle
teket a trianoni békeszerződés érvénybe- 
léptekor ürítse ki.

Fiume — közös kikötő. Fiume ügyé
ben egyezség készül Jugoszlávia és Olasz
ország között. Újabb hírek szerint már 
létre is jött az egyezség, amelynek értel
mében az egészen fiumei kikötőt közös 
igazgatás alá veszik. Olaszokból, fiumeiek
ből és délszlávokból 99 évre konzorciumot 
alakítanak erre a célra. A rendet egyelőre 
olasz csapatok fogják fentartani.

M. kir. szőlészeti és borászati szak
iskolák. A földmivelésügyi miniszter az 
eddigi 1 és 2 éves tanfolyamu vincellér- 
iskolákat egységesen kétéves tanfolyamu 
iskolákká újjászervezte s elnevezésük ezu
tán szőlészeti és borászati szakiskola lesz. 
Ilyen szakiskola van Egerben, Kecskeméten 
és Tarcalon. A miniszter az 1921—22-ik 
tanévre a pályázati hirdetést most tette 
közzé. A tanév szeptember elején kezdődik 
Pályázati határidő július 15. Bővebb fel
világosításai szolgálnak a nevezett szak
iskolák igazgatóságai.

Ezüstrubel — Vörös-Oroszországban.
Helsingforsból jelentik, hogy az orosz 
pénzügyi „népbiztosság“ intézkedésére az 
ezüstrubeieket ismét forgalomba hozzák. 
Egy ezüstrubel értékét tizenháromezer 
papirrubelben állapították meg.

Rövid hirek. Budapesten Lágymányo
son egy feldarabolt holttestre akadtak. — 
A pécsi bolysevisták pálfordulást színlelnek. 
— Felszősziléziában a kommunisták veze
tik a felkelést. — Az angol befolyás 
Indiában mindinkább csökken. — Venize- 
losz angol ellenőrzés alá akarja helyezni 
Görögországot. — Churchill lord francia, 
angol és német megértésről szónokolt.

Megszállott területről való IV. 
évf. theol. akad. hallgató a nyári 
szünidőre n e v e l ő i  állást keres. 
Közelebbi fölvilágosítással szolgál: 
Stráner Vilmos, theol. akad. igazgató, 
Sopronban. 2—2
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá: elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
Új borait a napi árakon;

•benseci kristályszódát, sárga- 
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T akarék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 19

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/á-es 4/4-es sv^d

g y u f á t

valamint őrlőit

k ő s ó  t .  
LIPP és LACK NER

kereskedelm i üzlete 

S Z E N T O O T T H Á R D .

SüroöDfCí m: L a c k  n e  r, SzfiiitQOtílM

Kö r m e n d .

=  Legm agasabb k itüntetések. — •-
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és k asté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 29
Szám talan elism erő bizonyítvány.

IBSE®

Ajánlunk ab Szentgotthárd azonnali átvételre minden 
méretben és minden mennyiségben kizárólag’ viszont- 
elárusítók részére ,
gömbvasat, négyzetvasat, laposvasat, szal- 
lagvasat, íeketelemezt és német ekevasat
továbbá waggontételben kívánt méretű

stájer épületfát és metszett árút
ab Gyanafalva állomás.

L IP P  é s  L A G K N E R  kereskedelmi üzlete
Szentgotthárd. S ü rgön yeim : LACKNER.T elefo n szá m  17.

A magyarországi keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 25

nyomatott Welügeh Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szantgotthárdon,
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F«l*ló*
és  k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T á r s a z a rk a s z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á sz p a to n ó ra  
(V aszp rém m ag y a). alőfl-
za té s l d ijak , rak lam áo ló k  
a  H A RA N 08ZÓ  k iadóh iva
ta lá n a k  S z e n tg o tth A rd ra  
(V iisvárm agya) kü ldandók .

E ló flza tés t a lfo g ad  
m in d en  a v a n g . le lkész  é t  

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a s á r 

n a p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G *  H I V A T A L OS  LA

S z e rk e sz ti é s  a  k ia d á s é r t
fe le ló a ;

C Z I P O T T  G É Z A
•ZEN TQ O TTH Á RO

(Vasvármegye.)
A „ H a ra n g .z ó "  e lő fize té s i 
á r a  e g é sz  é v re :  L u th er-  
S z ö v e tsé g i ta g o k n a k  cím - 
s z a la g o s  k ü ldesse ! 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K. 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a ia g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A , ,H a ra n g .z ó ',  te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  In g y en p é ld án y o 

k a t kü ldünk.

P J A .  . . . . ' 3

fl keresztyén
élet tartalma.

irta: Ballkó Lajos.
A kérdés, mely bennünket foglal

koztat, tulajdonképpen úgy hangzik: 
mi a helyesen felfogott keresztyén élet 
tartalma? Az élet tartalmát illetőleg 
többféle megállapítás van forgalomban. 
Ismeretes az életnek az a megítélése, 
amely tartalomként a küzdelmet jelöli 
meg: az élet küzdelem. Nem kevésbbó 
használatos az a megállapítás, hogy 
az élet tartalma a munka. Hasonló
képpen gyakran találkozunk azzal a 
felfogással is, amely azt mondja, hogy 
az élet célja és rendeltetése s ezzel 
összefüggésben az élet tulajdonkép
peni tartalma is: a velünk született 
tehetségeknek a kifejtése, vagy más 
szóval: egyéniségünknek korlátlan és 
kimerítő érvényesítése. Bizonyos, hogy 
ezekben a megítélésekben van igazság, 
de az is kétségtelen, hogy nincsen 
meg bennük az egész igazság, t. i. 
a keresztyén vallásból és erkölcsből 
meríthető igazság. A keresztyénség 
alapján az élet tartalmának más, a 
felsoroltaknál tökéletesebb, megítélé
sére jutunk, azt mondjuk, t. i . : az 
élet tartalma s egyben igazi értéke 
is a szolgálatban rejlik az élet, a 
keresztyén élet, valódi jelentősége 
szerint nem lehet más, mint szolgálat.

Ezt az ismeretet a legilletékesebb 
forrásból: Krisztus beszédéből és
Krisztus életéből merítjük. Csak két 
kijelentésre emlékeztetek. A samariai 
asszonnyal való beszélgetés alkalmá
val a tanítványok kínálására Jézus 
így felel: Az én eledelem az, hogy 
annak akaratját cselekedjem, aki el
küldött engem és az ö dolgát elvé
gezzem ! (János 4. «4.) Amikor pedig 
a tanítványok Zebedeus fiának első
ségre való törekvése miatt zúgolódnak, 
a háborgókat azzal a kijelentéssel

csendesíti le : Aki közöttetek nagy 
akar lenni, legyen a ti szolgátok és 
aki közöttetek első akar lenni, lejyen 
a ti szolgátok ; valamint az embernek 
fia nem azért jött, hogy néki szolgál
janak, hanem hogy ö szolgáljon és 
adja az ő életét váltságul sokakért. 
Ezek az igék figyelemreméltók egy
részt azért, mivel belőlük világosan 
kitűnik, hogy Jézus az életet, első
sorban a maga életét, de ugyanígy 
híveinek életét is szolgálatnak tekin
tette,‘másrészt pedig azért is, mivel 
megjelölik a szolgálatnak tárgyát és 
irányát. A szolgálat e szerint kétirányú: 
istenre é3 emberre texint, vagyis az 
élet mint szolgálat egyrész az Isten
nek, másrészt pedig az embernek, az 
egyesnek is, de a nagyobb közösség
nek is van szentelve. S Jézus életé
nek történetéből tudjuk, hogy ő a 
szolgálatot nemcsak hirdette, hanem 
gyakorolta is. Élete az első fellépéstől 
kezdve egészen a Qolgothán történt 
elvérzésig, sőt még azon túl is : a 
megdicsőült állapot '^ s a jelen való 
dicsőséges országidig, nem egyéb, 
mint egy egyetlen nagy szolgálat. 
Ha ugyanis Jézus Ígéri: Valahol
ketten ,ragy hárman összegyülekeznek 
az én-hevemben, ott vagyok közöttük, 
és >íire én ti veletek vagyok mind e 
világ végezetéig«, akkor világos, hogy 
élete a szolgálat jellegét viseli magán 
ma is, ő ma is szolgál: nékem is, 
néked is, a hívőknek, annak az egész 
nagy közösségnek, mely a föld ha
tárainál bizalommal feléje tekint és 
imádságával könyörülő, védő, áldó 
és közbenjáró szolgálatát keresi. Szol
gálatának indító oka és forrása 
pedig a szeretet, az a teljes, tükör- 
tisztaságú, napnál ragyogóbb szeretet, 
mely a szolgálatot nem tehernek, 
hanem gyönyörűségnek, életértéknek, 
életcélnak, élettartalomnak tekinti és 
vallja.

S amint a Mester, az Ür is a fő,

az élet hatalmát a szolgálatban látta, 
úgy követői is minden időben szol
gálatnak tudták és szolgálatnak mu
tatták az életet. Nemcsak az első 
hívekre, a tanítványokra és az aposto
lokra illik ez a megállapítás, hanem a 
keresztyén egyház minden kimagasló 
egyéniségére. Egy Péter, egy János, 
egy Pál éppen úgy szolgálatnak fogta 
fel életét, mint egy Augustinus, egy 
Luther, egy Kálvin, egy Fiancke, egy 
Wiehern s a keresztyén egyház annyi 
más ismert és keyésbbé ismert hőse. 
Sőt nemcsak az egyház nagyjainál 
találjuk meg az életnek ilyen fello- 
gását -<£> nycn gyakorlását, hanem 
általában mindazoknál, akik az em
beriség haladásának és fejlődésének 
igazi zászlóvivői voltak. Valóban 
értékes egyéniségek csak azok voltak, 
akik életüket szolgálatnak fogva fel, 
erejüket, idejüket, képességeiket, egész 
valójukat Isten dicsőségére és az 
embertársak javára szentelték és pe
dig nem nagyravágyásból, nem hiú 
dicsőséghajszolásból, nem bérért vagy 
jutalomért, hanem a Krisztustól tanult 
igaz szeretet kötelezéséből. A törté
nelem persze ismer és a nagyokhoz 
számít olyan egyéniségeket is, akiket 
képességeik a tömeg fölé emeltek, de 
akik életük fethasználásában az itt 
rajzolt felfogásból kint állottak. Csak
hogy ezek a >nagyok< sohasem épí
tők, hanem mindenkor rombolók, mivel 
nem a szeretet vezette őket, hanem 
az önzés, a hiúság, vagy egyéb tisz
tátalan indulat.

Az életnek keresztyén, vagyis 
krisztusi megítélése az ó-kori világ
ban természetesen ismeretlen volt, 
amint hogy nem ismerte az a kor az 
igazi szeretetet sem. Éppen azért volt 
nyomorult, sivár, vigasz és békesség 
nélkül való, azért züllött szét és 
pusztult el végül minden olyan szer
vezet, mely nélkülözi az éltető lelket. 
Annak a világnak romjain azonban,
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mely az ^5kori emberiséget mintegy 
maga alá temette, új világot és pedig 
egy szebb, jobb, igazabb, tökéletesebb 
világot alkotott a keresztyénség éppen 
a benne rejlő új életértékelési szolgá
lat és a szeretet által. S amíg az 
életnek ez a megítélése és a megíté
léssel megegyező gyakorlat érvényben 
volt, addig a keresztyénség jónak és 
világosnak, haladást és boldogulást 
biztosító, igazán építő hatalomnak 
bizonyult. Amikor azonban az életnek 
ez az igazi hatalma háttérbe szorult, 
majd pedig feledésbe merült, akkor 
a keresztyénség elvesztette hitelét, 
tekintélyét, áldó és nemesítő jelentő
ségét. A középkor végének keresz- 
tyénsége beszédes bizonysága ennek 
az igazságnak. A keresztyénség jelen
tőségét csak akkor nyerte vissza, 
amikor a reformáció által eszményi 
tisztasága helyreállott s ezzel együtt 
az életnek igazi megítélése is, mert 
a reformátorok mind a maguk életét, 
mind pedig az emberi életet általában 
szolgálatnak fogták fel Krisztus út
mutatása szerint s teljes erejükkel 
arra törekedtek, hogy ez a felfogás 
utat törjön, átmenjen a köztudatba 
és a gyakorlatba is. A keresztyén 
egyház történetének s az emberiség 
történetének is azok a legfényesebb 
szakaszai, amelyekben az életnek 
szolgálatként való értékelése és szol
gálatként való gyakorlása megvolt. 
Mihelyt ebben a tekintetben változás 
állott be, hanyatlás, sülyedés, ha 
pedig a változás állandó volt, züllés 
és romlás következett. S ha a közel-

T Á H O A .
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Jót cselekedjetek!
Ne Ítéljetek, hogy ne ítéltessetek,
Mert ahogy ti mértek, úgy mérnek majd

[nektek.
Mért nézed a szálkát társadnak szemében ? 
Hisz a te szemedben gerenda van régen. 
Vedd ki a gerendát a magad szeméből,
S csak azután piszkáld a szálkát evégből! 
Megadatik néktek, mit jó szívvel kértek. 
Zörgessetek s bizton megnyíttatik néktek. 
Akarjátok, hogy jól bánjanak veletek? 
Elsősorban ti i s : jót cselekedjetek I

Horváth Imre.

A fekete sziklák 
krisztusi virága.

Irta: Szabó Gyula.
Ezerkilencszáztizenhat január hava. 

Lelketlen hideg... J é g ...  H ó ... 
Zúzmara...  Kopár, magas sziklák... 
Fekete sziklák... Mintha minden

múlt, nemcsak az letűnt hónapok, 
hanem a már messzebb mögöttünk 
levő esztendők is az emberiség életé
ben rombolásról tanúskodnak, akkor 
az ok világos előttünk. Az volt az 
ok, hogy az emberek, nemcsak az 
egyesek, hanem a nagyobb közösségek 
is, a keresztyén eszméktől és eszmé
nyektől s itt nevezetesen az életnek 
helyes felfogásától is eltávolodtak, a 
helyes felfogás eltűnése pedig szük
ségképpen maga után vonta a helyes 
gyakorlat megváltoztatását is.

Napjainkban még mindig züllést 
látunk. A nemzeti és a társadalmi, a 
gazdasági és az erkölcsi állapotok 
egyaránt megdöbbentők, sőt szinte 
kétségbeejtők. Az emberből a szoli
daritás, az összetartozás tudata szinte 
teljéén kiveszett. Az egyes társadalmi 
rétegek és csoportok ellenségként 
állanak egymással szemben, a legjobb 
esetben közönyösek egymás iránt. A 
termelő és a fogyasztó, a falu és a 
város, a munkaadó és a munkás úgy 
viselkednek, mintha sejtelmük sem 
volna arról, hogy egymásra vannak 
utalva, nemcsak gazdaságilag, hanem 
annál magasabb szempont: a kér. 
erkölcsiség alapján is. A bajokat 
mindenki érzi, segítségét mindenki 
keresi, vagy legalább várja. Hangzik 
is a jelszó: kér. restauráció — de 
hiában hangzik mindaddig, míg az 
emberek a restaurációt komolyan el 
nem kezdik és pedig ott, ahol azt 
kezdeni kell: önmaguknál.. Az élet, 
az én életem és a te életed is — 
szolgálat, egy mindenkiért és mindenki

kilométer körzetben ősrégi római 
színházak romjain járnánk. . . Emberi 
kultúra teljes hiánya... Félelmes 
szakadékok... Keskeny, jeges utak... 
Egyik szélük falszínes szikla... (Sok
szor több száz méter.) A másik 
szélük szédítő, feneketlen mélység... 
Jaj 1 aki onnét lecsúszott! S Váz út 
legtöbbször alig egy méter széles. ..  
így meneteltünk Montenegróban Be- 
rane és Rozaj között A? ételt ehe
tetlenné rázta a tábori konyha az 
apró málhás állat hátán. Víz... víz, 
amely felüdíti a fáradt embert, amely 
ideig-óraig feledteti az éhséget, — 
nem volt. Ott ,,a fekete hegyekben 
ritka a forrás, mint sivatagban az 
oázis. Csak hó volt. Fehér, szűz hó... 
Csak néhol festette pirosra egy-egy 
anya szívétiek a mindene...

Havat áztattak a szakácsok s ab
ban főit a gulyás. A hóleves és 
húson kívül nem volt abban semmi.

Rendszerint délelőtt héttől — ti-

egyért, — amíg az igazság a lelkek
ben meggyőződéssé nem sűrűsödik, 
s amíg ez a meggyőződés gyakorlati 
tevékenységgé nem izmusul, addig a 
jobb jövő várása teljesen meddő.

Bizonyos, hogy a nagy tömegeket 
ez a felfogás csak lassan hatja át. 
De ebből nem következik, hogy mi 
tétlenek legyünk, sőt ellenkezőleg 
éppen ez a körülmény sarkaljon ben
nünket cselekvésre. Tekintsük a ma
gunk életét szolgálatnak és bizonyít
suk is szolgálatnak. Hassunk oda 
szóval és tettel, legfőképpen a magunk 
példájával, hogy ez a felfogás és ez 
a gyakorlat terjedjen. Ne feledjük, 
hogy a tömegek egyesekből állanak. 
Ha tehát az egyesek lelke átformáló
dik, ha az egyesek az életet keresz
tyén szempont alapján fogják fel és a 
keresztyénség szellemében használják 
fel, akkor várható és remélhető csu
pán a tömegek átformálódása is, 
akkor lesz valóság az, ami eszmény, 
cél és követelésképpen szemünk előtt 
lebeg: egy szebb, boldogabb kor, 
melyben az ember az embert testvé
rének tekinti s néki mint testvérnek 
szolgál, érette áldoz és vele együtt 
vállvetve munkálkodik.

A dakozzunk a H aran gszó  t e r je s z té s é r e

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tca  12.
■ ■ ■ i.. i
zenkettőig volt ütközet. Akkor a 
csujes megszaladt és másnap reg
gelig nem is jelentkezett.

Este mindig tábortüzeket raktunk. 
Száz meg száz — tábortűz melen
gető lángjánál szárítgattuk vizes csiz
máinkat s olvasztottuk csajkában a 
havat. A montenegrói ezt a mulat
ságunkat sohasem zavarta meg. 
Tisztes távolban az is így csinált. A  
hólével azután megtöltöttük a tábori 
kulacsokat, hogy másnap legyen egy- 
egy drága korty. Hej! de rossz volt 
és mégis milyen féltett! Hogy taka
rékoskodott vele mindenki és délre 
már mégis üres volt minden kulacs.

Csak egy nem — Csondor kápláré.
Jó katona volt ez a Csondor. Nem 

félt sem ördögtől, sem embertől. 
Szerettük, noha még álmában is ká
romkodott.
. — Miért szitkozódik annyit? — 

kérdeztem egyszer.
— Nem bírnám én ki anélkül...

I

j
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A gépkocsi.
Az o lasz fronton szo lgá lato t telje

sítve, naplem entekor szerettem  a 
szikla oldalába épült faházikóm ból 
kilépni és lassan  oda vándorolni a 
pom pásan kiépített hegyi út szélére, 
és szem eim et azon a sü rgés-forgáson  
járatni, mely ép estefelé nagy m ér
veket öltött. Akkor indultak ugyan is  
a hosszú  m enetoszlopok az első  v o 
nalba, hogy bajtársaikat a haza nehéz  
szo lgálatában  fölváltsák. A m enetosz
lop után nehéz társzekerek h osszú  
sora következett, am elyek hol munL  
ciót, hol élelm et szállítottak. L ovas  
kocsi ritkán volt látható, legtöbbnyire  
hatalm as gépkocsik dübörögtek végig  
a szé les szik lás utón. H atalm asan  
m eg voltak rakva s  a kocsi vezetők  
céltudatos b iztosságga l irányították a 
gondjaikra bizott kocsikat. Egy este  
amint ezt az érdekes hadiképet néztem , 
a völgy  alján egy gépkocsi tűnt fel. 
Sebesen  robogott ott lenn a sik utón  
s fordulásaiból következtethettem , 
hogy hegynek jó majd s nem sokára  
mellettem  halad el. Felköltötte ez a 
kocsi k íváncsiságom at annál inkább, 
mert teljesen üres volt. Ügy gon d ol
tam , hogy ez, mert üres, v illám gyorsan  
felér s m ár elővettem  az órám at, hogy  
m egszám láljam  a perceket s így m eg
állapítom  a seb ességét.

Egy út kanyarulatánál eltűnt s z e 
mem elő l. Várom  a kocsit, várom , 
de ez nem jő. Múlik az idő s nem  
látom a kocsit. V alam i baja történ
hetett —  gondolom , s mert időm  volt 
szép  lassan  lefelé haladok az utón,

A háború kezdete óta nem volt 
szabadságra, sőt m ég orvosi viziten  
sem . N ovi-B azárban  m ehetett volna, 
de nem ment é s  ezt m ondotta h atá 
rozattan . . .

—  M íg ezt a csujes Nikita —  
kecskefészket szét nem robbantjuk, 
nem m egyek.

A szem e olyant villant, mint a 
tigrisé, am ely em bert pillant m eg  
India ő s  rengetegeiben. Majd egy  
nagyot sóhajtott és  egy könnycsepp  
folyt le fekete szem eiből szép  barna  
arcára.

Az a sóhaj és az a könny a hű
ség es  asszonyáért voltak. F eleségével 
a Szerém ségben  lakott s mikor a 
Timok d ivízió  betört — m egölték, 
mert ura botjával fejbevágott egy  
szerbet, hogy m egőrizhesse a m agyar  
nő legszebb  ékességét.

Mikor a Tim ok —  hadosztály  
fejeveszetten  rohant ki az országból, 
C sondor is  ott volt a győzök  között.

hogy  m egtudjam , miért késik a kocsi. 
S ok áig  haladtam , midőn végre hallom  
ptiffögését. Oda érek s  nagy cso d á l
kozásom ra borzasztó  lassú ság ga l h a 
lad felfelé a kocsi. M eg nem állhattam , 
hogy m eg ne kérdezzem  a  vezetőt, 
miért nem halad gyorsabban, avagy  
mi baja történt: »Sem m i baja sin cs  
a kocsinak, uram «, felelt a vezető , 
»de n incsen  rakom ányom  s üres ko
csival, hegynek fölfelé nem tudok  
seb esen  já ia i. M inél nagyobb a ra
kom ány, annál jobban kapaszkodik a 
recézett kerék a hegyoldalba  s annál 
biztosabban s annál gyorsabban  h a
ladhatok felfelé.«

E lgondolkoztam  ezen a vá laszon . 
A mi életünk útja is felfelé a mennyek  
országa  felé vezet Ü res em berek oly  
nehezen  tudnak oda feljutni, de minél 
jobban terhel m eg bennünket az Úr, 
annál inkább s annál b iztosabban  
haladhatunk mi is. Nem  nyűg a teher, 
m elyet az Isten vállainkra rak, sót 
ép ez az ő  kegyelm e, mert ha terhet 
nem ad, mi nem tudunk felfelé haladni.

B ö lcs és  kegyelm es a mi Istenünk  
m indenben.

Dr. Tírtsch Gergely.

M enekült v izsgázott gép lakatos  
csép lésh ez  ajánlkozik, vagy e szak 
m ába való  m ás fog lalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészi 
h ivatalhoz (I., V erbőczy-u . 28.) kül
dendők.

A Payr-féle német emlékfüzetek  
m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Leégett házat é s  egy kis idom talan  
sirt talált. Egy aggastyán  mutatta 
m eg neki. C sondor leborult a martir 
sírjánál, de p illanat m úlva felállt és  
hatalm as öklével zokogva, szó  nélkül, 
m egfenyegette a szávántúli országot.

M indig h ős katona volt. Ezentúl 
vakm erő. G yűlölte, utálta a szerbet, 
a cernagorcot.

Csak egyszer, egyetlen egyszer  
egyetlen  egyet foghatnék a körmeim  
közé, m orogta nem egyszer.

H aragudott a csujesre, szentnek  
sem  adott v ízéből senkinek, ezek  
voltak tu lajdonságai, mikor ott a h e
gyekben szakaszom ba került.

Pedig sokszor kértek tőle.
—  Miért vedelsz m indig, mind a 

lú d ?  Nem  adok. H olnap majd v i
gyázz r á ! . . .

A ranyért sem  adott volna.
É s adott az —  ellenségnek  ingyen. 

Annak az ellenségnek , am elynek a 
faja tem ette sírba a boldogságát.

Magyar keserv.
> Kárpát büszke bérceiről 

Elűzve a turul,
Székely hegyek bús ormára 
Sötét felleg borul,
Bácska, Bánát dús búzája 
Martalócnak terem,
Magyar zászló nem dagad már 
A kéklő tengeren 1 . . .
Lett a kincses Pannónia 
Lázárok Lázára,
Délceg teste összemarva,
Csonkára, bénára! . . .

Hol kalács hullt koldusnak is 
„Fizesse Isten"-ér,
Ála oly drága, oly ritka ott 
Egy-egy falat kenyér 1 
Rongyok között, korgó hassal 
Teng a népnek fele,
A másik meg kincsére ül,
Vagy tobzódik vele!
Gonosz szomszéd míg foszt, rabol,
S kacag hozzá vadul,
Az ős porta düledékin 
Testvérek harca dúl!

*
Üldözöttnek ki hont adott 
S nyújtott testvéri kart,
Hajléktalan szenvedi most 
A villámos vihart. . .
Nyugat nyugtát aki védte 
Barbár hordák ellen,
Vad haramják lába előtt .
Fetreng most védtelen. . . 
Munkás-véres évezreden 
Mit alkotott kar s ész,
Szétdúlja most, széttúrja most 
Elvetemült orvkéz! . . .

*

Ó népeknek nagy Istene,
Ostorod de kemény!
Ó vigasztald hitben szívünk:
Van-e hát még remény?!

Ruzsonyi Béla.

Adott, pedig pár perccel azelőtt is 
ezt m o n d ta :

—  M ég a félhalott csu jesen  sem  
esn e m eg a szívem .

. .  .B eran én ál, midőn Nikita o la sz  
tűzoltó ruhába bujtatott katonái 
v isszavonu ltak , egy kétm éteres seb e 
sü lt m ontenegróit találtunk.

Pont-C sondor p illantotta m eg e lő 
ször. Rohant feléje előre szegzett  
szuronnyal.

—  Na, m ilesz m o st?  B iztos ke- 
r e sz tü ld ö ft.. .

Nem  az történt.
Az ü vegesed ő  szem ek m erően  

tapadtak Csondorra. A szuronyttartó  
kezek lehanyatlottak. A fehér ajkak 
n y ö szö rö g tek :

—  V o d e . . .  V o d e . . .  (vizet.)
És C sondor, a károm kodó, az a sz -  

szonyért boszút lihegő , a csu jes gyű lölő  
C sondor, e lővette kulacsát és  olyan  
gyöngéd séggel tartotta a halódó ajkai
hoz, m intha édes szülője lett volna.
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Miért és hogyan hellene a népet 
egészségtanra tanítani?

(Folytatás.)

Az iskolák m ostani tantervében  
nem is  szerepel külön az egészségtan . 
Aztán m égis csodálkoznak, hogy a 
nép babonás, hogy a betegségeket ártó 
szem től, boszorkányozástól, átoktól 
valóknak tartja s kuruzslókra bízza a 
legtöbb beteg m eggyógyítását. C so 
da-e, hogy a nép mindenféle fantasz
tikus gyógyítóm ódot eszel ki, hogy a 
sárgaságban szenvedő gyereket a nya
kába kötött sárga sza lagga l, a tüdő
vészt tüdőformáju m oszat főzetével 
akarja gyógyítáni ?

B e kell vinni az egészségtan t a 
népiskolába. Vagy tanítani is tudó  
orvos tanítsa az iskolában az eg ész 
ségtant, vagy ami m ég jobb volna, 
m aga a tanító már a szem inárium ban  
tanulja m eg az egészségtan t és  azt, 
hogyan lehet azt a gyerekeknek úgy  
előadni, hogy az, kicsinyenkint vérré 
válják bennük m eg agyvelővé.

A gyvelővé m ondom . M ert csak az  
az igazi tudás. Am i eszéb e jut az 
em bernek, mikor valam ire határozni 
akarja m agát és  irányítólag hat a 
cselekedeteire. H ogy az a gyerek úgy  
féljen a pálinkától, mint a m érges 
kígyótól, hogy az a serdülő ifjú úgy 
óvakodjék a tisztátalan a sszo n y sze
m élyektől, mint a h alá los e llen ségétő l.

Az m óhon ivott és m ég kért:
—  V o d e . . .
Ami m ost történt szebb a sz iv ár

ványnál, szebb az északi sark fény
nél, mert az em beri lélek, az ősi 
rom latlan, nem es m agyar szív  hajtott 
ism ét egy krisztusi virágot. C sondor  
körülnézett. E lővette ezüst cigaretta  
dózniját. Kinyitotta. O lyan dohány  
volt benne, mint a szők e leány haja.

— Kinek van v iz e ?  Adja ide, 
Érte adom ezt a doznit dohányostul. 
Hadd enyhüljön ez a szegén y  h al
dokló.

D él volt már, tehát víz sem  volt. 
Egy tiszthelyettes adta oda utolsó  
korty konyakját.

Színét hom ályosítanám  be ennek  
a kis történetnek, ha itt többet m on
danék. Mi szegény m agyarok ú gy is  
magunkra ism erünk C sondor káplár
ban. Urak, Urak, ti párisi urak, ti 
ilyen nem zetet akartok eltörölni, 
m egsem m isíteni, am elynek m ég a 
káromkodó fia is sam arítánusi szívet 
hord h ős keblében.

Urak, az égben tróno ló: nagyobb  
Ú r! Nem  lehet!

Egy vázlatom  van egy népiskolai 
egészségtan i e lőadáshoz. T árgya:  
Miért nem jó a sötét szoba lakószo
bának ?

A pincében k icsirázó burgonya  
csirája halavány, roham osan  nő, a 
pince ablaka felé igyekszik -s azon  
kinő. Addig halavány volt, akkor szép  
zöld levelet hajt. A gabona silányabb  
ott, ahol a fa ráveti az árnyékát. A 
sűrű erdőben nem nő m eg a fu. A 
vetem ényes kertben a kerítés mellett 
vagy ház mellett nem kel ki a mag, 
ha kikel is  silányabb, mint ott, ahol 
a nap reggeltő l estig  süti az ágyat. 
Ha két v irágcserépbe ugyanazon na
pon egyen lő  szám ú, telt buzaszem et 
vetünk, aztán az egyiket a kam arába  
tesszük, a m ásikat a napra, a napon  
levő  ham arább kihajt, sokkal gyor
sabban nő, zöldebb is, mint a m ásik. 
Ha az em ber 12 egyform a babszem et 
ültet el egyform a földbe, hatot a 
napra, hatot árnyékba, az e lső  évben  
mindenik hoz term ést, de az árnyékba  
ültetett kevesebbet. Ha a m ásodik  
évben az árnyékban term ett babból 
napos helyre ültet is az em ber, már 
csak virágot hoz, term ést nem.

B orús időben az em ber kedvetlen, 
étvágya  nincs, dolgozni se  bir úgy, 
mint napos időben, ő s s z e l  elhervad  
fű, virág, a fa lehullatja lombját, 
m elegebb tájékra költöznek a madarak. 
N yugvóra tér a  term észet. T ava ssza l 
m egint új életre éled  minden, a fű, 
a fa, a bogarak, a földön csú sz ó 
m ászó minden állat, az em ber is. A z  
em bernek jobb az étvágya, erősebb, 
jobbkedvü. M ég a beteg is  jobban  
érzi m agát. A gyerekek is gyorsabban  
nőnek tavassza l m eg nyáron, mint 
télen .

Szabadban jobbízü az étel, mint 
a szobában. A városi gyerek nyisz- 
lettebb, halaványabb, mint a falusi. 
A pusztán nevelkedő em ber erősebb, 
egészségeseb b , h osszabb  életű, mint a 
falun nevelkedő m eg a városi em ber. 
A  sarki lakó úgyszó lván  törpe m i- 
hozzánk képest. A bányamunkáswélete 
sokkal rövidebb, mint a földm ívesé. 
T élen  m eg kora tavassza l több a 
beteg, mint nyáron.

Ha ezeket a fölfogásukhoz alkal
m azva adná be az em ber a gyerekek
nek, akkor majd m egértenék milyen  
szerepe van az em ber életében a 
napsugárnak, hogy a napsugár ellen 
ség e  a betegségeknek, a betegséget 
okozó  csiráknak, hogy a napsugár  
szü k séges az em ber jó fejlődéséhez, 
hogy a napsugár éltet, gyógyít.

S  ha ezt m egértette, akkor hiszi 
és  belátja, hogy  nem jó az ablakkal

takarékoskodni, hogy nem jó a sötét 
udvari szobában lakni, tavassza l meg  
nyáron függönyözni a szobát, hogy  
nem jó a ház elé árnyékos fákat ül
tetni, hogy azok egészen  eltakarják 
az ablakokat a nap elől.

így m eg lehetne értetni avval a 
gyerekkel és néppel azt is, hogy a 
házat nem jó szorosan  az út m ellé 
építeni, hanem  úgy, hogy az út mellett 
a ház előtt jókora kert legyen, annak  
a közepén a ház, abban a lakószoba  
lehető leg  úgy, hogy délről is, nyugatról 
is kapjon v ilágosságot. Nem azért kell 
3 — 4 szob ás lakást építeni, mert a 
m ásiknak is olyan van már, hanem  
azért, hogy egy-egy  em berre több  
levegő  ju sso n .,  A nagy lakás csak  
akkor ér valam it, ha lakják is, nem 
csak parádénak építik. (Folyt, köv.)

Dr.

Wichmann Edéhez
népnevelői munkásságának 40-éves jubile

uma alkalmából.
Tanítót ünnepelnek, ki izzó nap hevében 
Az élet rögös, nehéz vándorútján jár; — 
A tavasz álma elmúlt, a rózsa szirma lehullt, 
Suhog a sárgult levél, véget ért a nyár.
Az őszi napnak enyelgő csendes, lágy fu-

[valma
A kikeletről mesél fonnyadt kelyheknek; — 
A láthatáron fehér kis pelyhek szálldogálnak, 
Szent áhitat k él: tanítót ünnepelnek !

Tanítót ünnepelnek, — kertészt, ki gondos
[kézzel

Kis zsenge szemet, hajtást illeszt, kötözget; 
Az üde csemetének sugaras irányt jelez,
A szemes rügyön nem tűr fattyulevelet.
S a kis kertben vig, dalos madárka rak

[fészket:
A Mester előtt mosolygó kis gyermekek; — 
Óh boldog hon, hol áldott kézzel gondoz

la k  kertet
És szól a dal, — halld — tanítót ünnepelnek!

Tanítót ünnepelnek: a gazdag termés megért 
És kéveszámra gyűl a mérhetetlen kincs; — 
Víg aratás a szántóvető bő, nagy jutalma: 
A tarlón egy üres, elejtett kalász nincs.
A Te munkád ez, ki formáltad a nehéz rögöt: 
Bölcs tanaid ily dús jutalmat érleltek — 
És száll a hálaima a megáldottak ajkán, — 
Hallgasd, csak hallgasd: tanítót ünnepelnek 1

Tanítót ünnepelnek, — a széles tárna nyitva, 
Mélységből a kincset tenkezed hozá fel;
A szemes ércet portól köves salakjától 
Csak szíve szeretete választhatta e l ; —
És sugárkévét ont a mélység ragyogó kincse, 
A szálak lobogó szikrát élesztenek:
Hit, remény, szeretet — ég, fellángol lelked

[lűze —
Nézd, csodáld a fényt — tanítót ünnepelnek!

És szál a tavasz álma, nyár, ősz s beáll
[majd a tél,

Amire élő, remekműved készen á ll;
A gondos kertész, szántóvető, a bányász,

[szobrász
A dicső munka után jutalmára vár.
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— Szent ihlet kél a s zü lő , gyermek szíve 
A munkatárs bús emlékei szélednek: [mélyén, 
Nagy, dicső jövő! — eljöttél, várva-várt

[országunk,
Nagy kor hajnala: — tanítót ünnepelnek 1 

Pósch Károly.

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Küzdelem a nyelvvel.
Jún. 27. Jakab 3 ,2 . 7—8. A keresztzén 

embernek összes bűnei között a nyelv bű
neivel van a legnehezebb küzdelme. Ezeket 
az igéket nem azért Íratta le a Lélek, hogy 
elrettentsen ettől a küzdelemtől, hanem 
azért, hogy figyelmeztessen a nehézségeire. 
Nem céltalan a harc! Csak az emberek 
közül nem szelídítheti meg senki a nyelvet, 
de Istennek van hatalma závárt tenni az 
én szájamaa s őriztetni az én ajkaim nyí
lását. 141. Zsoltár 3. vers.

Jún. 28 Jakab 3 .s ~ e . Küzdenem kell 
a nyelvem ellen, mert óriási károkat okoz. 
Hányszor égette már fel egy-egy meggon
dolatlan szavam hosszú évek keserves 
munkájának minden eredményét egy pil
lanat alatt, hányszor borította lángba a 
nehezen megőrzött békés, jó viszonyt!

Jún. 29. Jakab 3 .9 —12. Küzdenem kell 
a nyelvem ellen, mert nem illik a keresz
tyén emberhez az, hogy ugyanazzal a szájjal 
Istent is dicsérje s hazugságot, gyalázatot 
is szórjon belőle. Megbotránkoznak s ret
tenetes elvetemedettségnek tartják, ha va
laki az Isten tiszteletére szánt edényeket 
megszentségteleníti. Pedig ha a szájukra 
nem vigyáznak, ugyanazt cselekedjük, mit 
Belsazár király.

Jún. 30. Apostolok cselekedetei 5 . í—n. 
Ananiást és Saférát, mikor kitudódik ha
zugságuk, megöli a szégyen. Rettenetes is 
lehetett az, szidalmat kapni egy gyülekezet 
előtt, melytől dicsőséget várlak. Küzdenem 
kell a nyelvem ellen, ha az ilyen rettenetes 
orcapiritó szégyenektől meg akarok mene
külni, mert nincs az az elrejtett dolog, ami 
egyszer napfényre ne jönne.

Júl. 1. Jelenések 21.8. Ha még csak 
egyszer halt volna meg Anáziás ésSafira! 
De a hazugoknak a második halálban, a 
kárhozatban is részük van. Nem áltathatom 
magam ezzel, hogy a hazugság csak „gyar
lóság," amit Isten sem vesz olyan szigo
rúan. Küzdenem kell a nyelvem ellen, 
mert a hazugok helye a kénkővel égő tó !

Júl. 2. Efezus 4 . *0-24. Nemcsak a durva 
hazugságot kell levetnem, hanem teljesen 
ki kell vetkőznöm a hazugságból. A tények 
elferdítése, hazug kiszinezése, a képmutató 
udvariaskodásból is.

Júl. 3 Máté 5.17. Ilyenné akarja tenni 
az Úr a mi beszédünket. Teljesen meg
bízhatóvá, hogy amire mi azt mondjuk: 
úgy van, arról mindenki meg is legyen 
győződve, hogy tényleg úgy is van. Uram 1 
Illesd eleven szeneddel az én ajkamat, 
hogy eltávozzék tőle minden hamisság. 
Ezsaiás 6 .8 —7.

A Luther-Társáság közgyűlése 
június 29-én délelőtt 10 órakor 
Szombathelyen.

HARANOSZ0.

HETI •KRÓNIKA.
A nem zetgyűlés sajnálatos jelenségek

nek volt a színhelye az utóbbi napokban. 
Andaházy Kasnya Béla Dáner Béla inter
pellációja közben válogatlan éleséggel is
mételten közbeszólt, amin a tisztelt nemzet- 
gyűlési atyák módfelett felháborodtak és 
Andaházyt némi tettlegességgel kidobták a 
teremből. — Bethlen miniszterelnök erősen 
odavágott Beniczkynek, ki utóbbi időben 
ismételten támadta a kormányzóságot. A 
nemzetgyűlés azután letárgyalta a pénzügy- 
miniszternek egy kisebb javaslatát az állam- 
adósságokról. A népjóléti, igazságügyi 
miniszterek azután több kisebb törvény- 
javaslatot nyújtottak be. A nemzetgyűlés 
eddig 48 törvényjavaslatot intézett el. Jelen
leg az 1921/22. évi költségvetést tárgyalják.

Vass miniszter az ifjúságról, a libe- 
rálizmusról és a szabad akaratról. A 
kolozsvári és pozsonyi egyetemek elhelye
zéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása 
kapcsán Vass miniszter ismét beszédet 
mondott A keresztyén társadalom — úgy
mond a miniszter — nem karolta fel eléggé 
a magyar diákságot. . .  A diákéletet meg 
kell töltenünk nemzeti tartalommal. Nyugati 
importtal megfertöztették a diákság lelkét. 
El kell vetni a nyugati cifra rongyokat. Az 
egyetemi ifjúság ne politizáljon, járjon az 
előadásokra s hallgassa tudós professzorait. 
A valódi liberálizmusról azt mondja a mi
niszter, hogy ennek megindítója az evan- 
géliom, a Krisztus volt. Ez az ő liberáliz- 
musa is, melynek alapján azt követeli, hogy 
em b er és em b er k ö zö tt ne legyen  kü löm bség .

Nincs korlátlan akarat, jelenti ki a mi
niszter, mert minden szabadságnak, más 
szabadsága korlátot szab. Korlátlan csak 
az Isten akarata. Úgy ismeri Hegedűs pénz
ügyminisztert mint a ki mindig a nemes 
liberálizmusnak a hirdetője abban az érte
lemben amelyet kifejtett. Az álliberáliznius- 
sal szemben evangéliomi országot kell meg
teremtenünk.

Akarjuk hinni, hogy a miniszter liberá- 
lizmusa az ev., a ref., a kath stb. ember kö
zött sem ismer különbséget. Akarjuk hinni, 
hogy evangéliumi országot teremthessünk a 
miniszter úr is azon a véleményen van, 
hogy ezt csak úgy érhetjük el, ha a bibliát 
újból a népnek a kezébe adjuk.

A kommunista agitáció Budapesten. 
A főváros közigazgatasi bizottsága Sipőcz 
Jenő polgármester elnöklésével ülést tartott. 
Az ülésen a többi között bemutatták az 
államrendőrség jelentését is, amely rámutat 
az egyre erősbödő kommunista agitációra 
A Magyar Általános Gépgyárban négy 
szakmunkást tartóztattak le röpiratok ter
jesztése miatt. Oroszországból naponként 
érkeznek hadifoglyok, akiket megbíztak, 
az úgynevezett földalatti szervezkedéssel. 
Ennek célja, hogy a szakszervezetek ne 
nyilvánosan tömörítsék a kommunista ér- 
zelmüeket és feladata, hogy adott esetben 
a kommunistapárt Magyarországon mint 
az egész országra kiterjedő szervezet egy
ségesen lépjen fel. A szovjet dollárokkal 
és francia frankokkal látja el e célra a 
hazatérőket és ezeknek működésük ered
ményéről külön futár utján jelentést kellett 
volna tenniök Oroszországnak. Az ilyen 
hazatérteknek legnagyobb része a csóti 
táborban van, erős megfigyelés alatt.

Hadifoglyaink sorsa. A Hadifoglyok 
Hozzátartozóinak Egyesülete a régi képvi- 
selöházban ülést tartott Ruffy Pál államtit
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kár elnöklésével. Kirchner Sándor ezredes, 
a hadifogoly-osztálynak vezetője, ismertette 
az oroszországi hadifoglyok hazaszállítása 
érdekében megindított akció jelenlegi állá
sát és a nehézségeket, amelyekkel meg 
kell küzdeni.

A hazaszállítás eleinte csak társadalmi 
mozgalmakon alapulhatott, de még így is 
sikerült Olaszországból 959Í5, Francia- 
országból pedig 3400 hadifoglyot hazahozni.

Társadalmi gyűjtés utján 3 milliónál 
több gyűlt össze, de ugyanakkor az Ame
rikában megindult gyűjtést az emigránsok 
koholt hirek terjesztésével megnehezítették. 
A tornyosuló nehézségek miatt a Népszö
vetség is feladatának tekintette a hazaszál
lítás anyagi támogatását és így keletkezett 
a Nansen-akció. Az eddigi fogolyszállítmá
nyok még gyűjtött pénzen érkeztek, az 
utolsó hajó azonban már a Nansen-ackié 
pénzéből. Ma már nincs Kelet-Szibériában 
egyetlen foglyunk sem.

A szállítás nagyon lassan folyik, különö
sen mióta Kun Béla megint Oroszországba« 
van, mert a magyar kommunisták minden 
erejükkel azon vannak, hogy foglyainkat 
elidegenítsék hazájuktól és otthonuktól. 
Terrort fejtenek ki, rémhíreket terjeaztenek 
az itthon való állapotokról. A rémhírek 
ellensúlyozására repülő cédulákat küldtünk 
Oroszországba. A foglyok szállítása mind
ezek ellenére már befejezéséhez közeledik. 
A napokban egy új szállítási ut is megnyílt 
a Fekete-tengeren keresztül. Az Oroszor
szágban lévő magyar hadifoglyok számát 
még 60.000-re lehet becsülni.

Gyóni Géza em lékezete. Budapesten 
a Pozsonyból elűzött evangélikus teológia
akadémia Székács József-köre ünnepet 
rendezett Gyóni Gézának, a hadifogságban 
elhunyt lánglelkü magyar poétának az em
lékezetére. Az ünnepnek családias meleg
séget adott az a körülmény, hogy Gyóni 
Géza a pozsonyi teológiáról indult el ma- 
gasratörő útjára és a Székács József-körben
— amelynek egyik életrehivója volt — 
végezte első szárnypróbálgatásait.

A teológusok énekkara nyitotta meg az 
ünnepséget. Raab György vezetésével Gyóni 
Gézának Rab magyar imája, című költe
ményét adták elő, amelyet Árokháty Béla 
zeneszerző erre az alkalomra megzenésített. 
Kovács Sándor dr. teológiai tanár, a Szé
kács József-kör elnöke szép, gondola
tokban gazdag megnyitóbeszédet mondott. 
Beszéde végén üdvözölte a Gyóni Géza 
lelkét megértő közönséget és külön is 
Rákosi Jenőt, aki — mondotta a szónok
— mint az ősz Toldi, friss, ifjú erőben 
jelenik meg mindenütt, ahol az ősi magyar 
címer sértetlenségéért, becsületéért sikra 
kell szállania. A nagy tapssal fogadott szép 
beszéd után az énekkar kuruc dalokat adott 
elő, majd Grill Lola több Qyóni-verset 
szavalt művészi készséggel és őszinte át- 
érzéssel.

Most Rákosi Jenő, az ünnepi szónok 
lépett az emelvényre. Beszédét azzal kezdte, 
hogy attól a veVseskötettől, amelyet egy 
hatalmas sasnak képzelt repülőgép Przemysl 
várából hozott neki, valóban egy sas, Gyóni 
Géza kelt szárnyra.

Ezután Rákosi Jenő, Kovács Sándor 
beszédére hivatkozva, lemondóan állapította 
meg, hogy nekünk most nincsen Mózesünk, 
aki a sivatag sziklájából vizet fakasszon és 
kivezessen a pusztából. Elvették minde
nünket — mondotta — és most még azt 
is el akarják venni, ami a lelkünk kincse. 
Elvitatják tőlünk Petőfit, Mátyás királyt,
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Zrínyi Miklóst azon a jogcímen, hogy mái 
faj gyermekei. Itt a szónok elmondta azt a 
kedves mesét a gyermekről, aki a láb
nyomban lévő vízből oltotta a szomjúságát 
és őzikévé változott. A magyar Géniusz 
lábnyoma is — mondotta — ilyen csodá
latos hajtású. Aki abból iszik, magyarrá 
változik, akárki fia légyen is, akit a magyar 
Géniusz homlokon csókolt, az magyarrá 
lesz, ha idegen nevet visel is. így lett a tót 
Áchim nevet viselő Gyóni Gézából is a 
magyar nemzet büszkesége. Magyarország 
földjén — mondotta végül — ezer év alatt 
nagyon sok nemzet harcolt, itt vívták meg 
a Kelet és Nyugat nagy küzdelmeit. És a 
sok nemzet vére egybefolyt és kisarjadt 
belőle a magyar, amelyet ez az egészséges 
vérkeveredés a kultúra magaslatára emélt.

A nagy tapssal fogadott beszéd után 
Bertók Ferike kedves közvetlenséggel elé
nekelte Árokháty Bálint egyik szép Gyóni- 
dalát. Raab György teológusl pedig elsza
valta Lampérth Gézának Gyóniról irt hatá
sos versét. A lélekemelő szép ünnepet a 
Himnusz fejezte be

M agyarország ú jjászü letése . Fueter 
Ede, aki a svájci ujságiró-küldöttséggel 
nemrégen Budapesten járt, a Neue Zürcher 
Zeitung hasábjain cikksorozatot kezdett, 
hogy beszámoljon magyarországi tapaszta
latairól és élményeiről.

A cikksorozat íróját — mondja első 
közleményében — többizben óvták attól, 
hogy Magyarországra utazzék, mert élet- 
veszélyes olyan ország terű etére lépni, ahol 
magánszemélyek erőszakos megtámadtatás- 
nak vannak kitéve, sőt, ahol a bombame
rényietek napirenden vannak. S bár e hí
resztelések megbízhatatlan forrásból szár
maztak és ezeknek a meséknek nem adtak 
hitelt, mégis, a valóság jobban ellentmon
dott ezeknek a hireszteléseknek,” mint azt 
várták.

A főváros és a vidék külső képén semmi 
sem mutat arra, hogy itt rendkívüli viszo
nyok vannak. A lakosságon, a zsidókat is 
beleértve, idegességnek nyoma sem látszik 
és a zsidó kereskedők boltjainak élénk for
galmát legföljebb a vevőknek Budapesten 
is észlelhető sztrájkja korlátozza. .

Bizonyos ólmos levertség azért észlel
hető Magyarországon, mert a trianoni béke 
határozatait igazságtalannak és katasztro
fálisnak tekinti. Ezt nem tekintve, semmi 
sem mutat arra, hogy a bolysevikellenes 
irányzatú törvényhozást folytóaknának 
érezné a lakosság.

A magyarok igyekeznek hozzáidomulni 
az új gazdasági viszonyokhoz. Nem rabjai 
annak a lemondó fatalizmusnak, amely jel
lemzi a mai Bécset. A lakosság remény
kedő hangulatban van és viszonylag véve 
elégedett is.

Hogyha a viszonyok Magyarországon 
még mindig súlyosak, a föllendülésbe ve
tett hit szárnyat ad a munkának és a ter
melést sikerdús eredményekkel fogja segí
teni.

Az angol m iniszterelnök az ism eret
lenségből k iásott kis nem zetek gonosz
ságáról. Lloyd George a wallisi metho- 
disták gyűlésén kijelentette, hogyha nem 
történik valami a civilizált országok köz
véleményének felvilágosítása érdekében, 
fennforog az a veszedelem, hogy a nép- 
szövetség az egyenetlenségnek és a viszály
kodásnak lesz melegágya. Lloyd George 
kijelentette, hogy óriási csalódás számára, 
ha látnia kell, hogy a nagy háború tanú
ságai ellenére még mindig dúl a nemzeti 
dölyf szelleme. Ez a jelenség nem szorít

kozik kizárólag a nagy o r ig ó k ra . A há
ború által az ismeretlenségből kiásott kis 
eldugott nemzetek még gonoszabbak. A 
felszabadított nemzetek némelyike, úgylát
szik, azzal, hogy ily sokáig láncon tartották 
őket, még gonoszabbakká váltak.

EGYHÁZI ÉLET.
A L u th er-T á rsa sá g  k ö zg y ű lése  

június 2 9 -é n  S zom b ath elyen .
A L uther-T ársaság  közgyűlését — 

közbejö tt akadályok m iatt — június 
29-én délelő tt 10 órakor Szom bathelyen 
(és nem Sopronban) ta rtja .

A közgyűlés június 29-én délelő tt 
10 ó rakor a tem plom ban ta rtan d ó  ün
nepséggel veszi kezdetét a következő 
p ro g ra m m a l:

1. Erős várunk . . .  Közének.
2. Im ádkoz ik : dr. Varsányi M átyás 

budai lelkész, a L u ther-T ársaság  fő tit
kára.

3. K irchner Elek „M agyar Zsoltá
rok". Énekli László M iklósné szü letett 
K irchner Vilma.

4. Báró Radvánszky A lbert a Luther- 
T ársa ság  világi elnökének ünnepi be
széde.

5. Kapi Gyula „51. zso ltá r" . Énekli 
Korályi Sándorné szül. T h iring  Matild 
a  női énekkar k ísére tében .

6. Sántha Károly, egyházunk koszo
rús költője, költem ényeiből olvas fel 
néhányat. U tána a  T ársaság  üdvözli 
Sántha Károlyt s á tad ja  neki a „Ha
ran g szó “ á ltal adom ányozott Albumot.

Ezután kezdődik a tu la jdonképeni 
közgyűlés.

Még a tem plom i ünnepséget m eg
előzőleg délelő tt 9 ó rakor az igazgató  
választm ány ta r t  ülést.

Lelkészavatás. Pál Béla és Varga János 
végzett theologusokat Kapi Béla dunántúli 
püspök az elmúlt vasárnap Szombathelyen 
lelkészekké avatta. A lelkészavatás alkal
mából az úrvacsorát Stráner Vilmos theol. 
akad. igazgató osztotta ki a jelölteknek.

Kölesd. Fábián Imre lelkésznek Sár- 
szentlőrincre távozásával megüresedett a 
kölesdi lelkészi állás. A gyülekezet próba- 
szónoklat tartására meghívta Pass László 
egyházkerületi segédlelkészt lapunk jeles- 
tóllu munkatársát.

Ünnep egy budai iskolában. A budai 
evangélikus egyház most ünnepelte elemi 
iskolájának évzáró ünnepével kapcsolatosan 
közszeretetben álló tanítójának: Wichmann 
Edének negyvenéves szolgálati jubileumát, 
mely egyben az iskola fennállásának száz
éves évfordulója is volt. Szüts Gábor lelkész 
alkalmi imája után Raffay Sándor dr. püspök 
a bányakerület nevében köszöntötte a ju
bilánst. A kormány képviseletében Pékár 
Gyula dr. államtitkár intézett az ünnepedhez 
beszédet. Az egyházmegye nevében Kaczicn 
János esperes üdvözölte a jubilánst, Mos- 
dossy kir. tanfelügyelő beszéde után Badál 
Ede elöljáró, az első kerület polgársága 
nevében, Varsányi Mátyás dr. várbeli lel
kész az egyház nevében, Andaházy Jenő 
ezredes volt tanítványai nevében, Gärtner 
Rezső az iskola tantestülete nevében, Mi- 
kolik A. és Farkas Győző pedig mint a 
Szepesség szülöttét köszöntötték. Egy hét 
éves kis fiú, Gáthy Ödön a jelenlegi tanít

ványok nevében köszöntötte az érdemes, 
tanítót, eki meghatottan megköszöntötte az 
ünnepeltetést.

Lelkészbeiktatás. A'tokaji ev. egyház 
egyhangúlag meghivott lelkészét: Marcsek 
János, volt budapesti vallástanárt folyó hó 
19-én iktatta be lelkészi hivatalába.

Lelkészértekezlet. A veszprémi egyhm. 
somlóvidéki lelkészi köre június 8-án tar
totta tavaszi értekezletét. Az értekezletet 
az úri szent vacsora vétele előzte meg. 
Az értekezlet behatóan foglalkozott a püs
pöki kérdőpontok tárgyalásával: Az ige
hirdetésnél biblikus és gyakorlati szem
pont érvényesítése; a lelkipásztorkodásban 
az ifjúság irányítása, az iskolában közre
működés a vaílástanítás körül, vasárnapi 
iskolák szervezése mély eszmecserét váltott 
ki, mely bizonyáia áldásos eredményeket 
hoz a gyülekezetekben. Örömmel vették 
tudomásul főtiszt, püspök úr Ígéretét, hogy 
a legközelebbi értekezleten óhajt megjelenni. 
Mátis Károly kegyeletesen emlékezett meg 
nekrológjában néh. Kiss Lajos volt nagy- 
alásonyi lelkészről. Egy munka az idő 
előrehaladottsága miatt a közös egyhm. 
értekezlet elé utaltatott.

Duka. Minden tekintetben szépen si
került Irredenta ünnepélyt tartott június 
12-én a dukai evang. ifjsúság a tanító 
vezetése mellett. Az ünnepély műsorát egy 
életkép, több szavadat és egy és két szó- 
Iamu hazafias dalok tették változatossá. 
Az ünnepély középpontját Tompa Mihály 
lelkész hatásos ünnepi beszéde képezte, 
melyben a hazaszeretet mellett a hazafiúi 
kötelességek lelkiismeretes teljesítésére 
buzdította a valláskülömbség nélkül össze
gyűlt nagyszámú hallgatóságot. Jól sikerült 
szavalatokat adtak e lő : Horváth Sándor, 
Pető Sándor, Györkös József, Nagy Sándor, 
Kováts István, Király Dénes, Pető Irma, 
Szalay Irma, Úti Zsuzsá. Ugyan ezen alka
lommal bemutatta az énekkar a „Hiszek 
egy Istenben.. .“ kezdetű magyar nemzeti 
imának pályadíj nyertes dallamát szépen 
sikerült előadásban, melyet állva hallgatott 
meg a közönség. A szózat kéthangu elé- 
neklésével végződött a szép ünnepély, mely 
nagyszámú felülfizetéssel 1927 koronát jö
vedelmezett. Ezen összegből az ifjúság 423 
koronát a Harangszó terjesztésére, 1500 
koronát pedig a temetőkerités alap gyara
pítására adott. Ugyan ezen utóbbi célra 
küldött 200 koronát Varga József és neje 
Pórládonyból.

~ Konfirmáció. A vasdobrai gyülekezet
ben a gyermekek konfirmációja vasárnap 
ment végbe. Ez alkalommal 46 konfirmált 
gyermek részesült először az Úr vacsorá
jában.

A győri egyházm egye lelkészegylete 
június hó 14-ikén tartotta tavaszi értekez
letét. Az értekezletet megelőzőleg gyónás 
és urvacsoraosztás volt. Az értekezlet me
leg üdvözlésben részesítette Kovács Mihály 
mórichidai lelkészt ötven éves papi jubi
leuma alkalmából. Előadásokat illetve fel
olvasásokat tartottak Szalay Mihály és Né
meth Károly a prédikáció irásszerüségéről; 
Horváth Béla az ifjúság lelki gondozásáról; 
Kiss Samu a konfirmált ifjúság lelki gon
dozásáról. Ugyanazon a napon egyházme
gyei népiskolai bizottsági, számvevőszéki 
és gyámintézeti bizottsági ülés is volt.

„A dunántúli ev. D iákszövetség" 
vezetőjének körú tja . Németh Gyula a 
dunántúli ev. Diákszövetség ügyeinek vite
lével megbízott szekszárdi lelkész az elmúlt 
héten Bonyhádon, Dombovárott, Veszprém
ben, Szombathelyen, Kaposvárott és Szent-



1921. \ia\m  24. üARANQSZe. 207.

gotthárdon meglátogatta a középiskolai 
tanuló ifjúság körében oly áldásosán mű
ködő „Ev. Diákszövetség.-eket

Szentgotthárdon, a „dunántúli ev. Diák- 
szövetség“ ügyeinek vitelével megbízott 
lelkészt, egyházi ének, ima és bibliaolvasás 
után Sokoray Miklós ifjúsági elnök üdvö
zölte. Utána Sokoray Dezső a Szövetség 
jegyzője: A rabszolgaság keletkezése és 
megszűnésé Amerikában. Lincholn Ábrahám 
címmel értékes munkát'olvasott fel. Né
meth Qyula hatásos beszédben ismertette 
a Diákszövetség programmját, jövő céljait, 
buzdította az ifjúságot a Krisztus követé
sére. Ima és közének fejezték be a minden 
tekintetben épületes összejövetelt.

Honvédszobor-emlék leleplezés. Liba 
németajkú ev. lakossága a háborúban 15 
hősi halált halt emlékére gyönyörű honvéd- 
szobrot emeltetett. A szobor leleplezése 
ünnepi istentisztelet keretében ment végbe, 
mely alkalommal bevezető egyházi ének 
után a beszédet Czipott Géza tartotta. Halb 
Róza alkalmi költeményt adott elő. A há
borúban hazatértek nevében Alexy Pál ev. 
tanító mondott hatásos beszédet.

H Í R E K .

A Tevéi előadó ülése. A Területvédö 
Liga az Országház delegációs termében 
előadó ülést tartott nagyszámú közönség 
előtt. Raffay Sándor dr/ev. püspök elnöki 
megnyitója után Kesztler Ede törvényszéki 
biró szavalt Végvári-verseket, majd Nagy 
Miklós dr. nemzetgyűlési könyvtárigazgató 
felolvásást tartott arról, hogy miért veszí
tettük el és mikor kapjuk vissza Erdélyt.

A budapesti egyetem új elnevezése. 
A budapesti egyetem az egyetem nevéül 
a jövőben a királyi magyar Pázmány Péter- 
tudományegyetem elnevezést vette fel, ezt 
az elnevezést a maga hatáskörében azonnal 
használatba is vette és e név és cím fel
vételét jóváhagyó tudomásvétel és hivatalos 
közzététel céljából a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek és az ő utján egyben 
Magyarország kormányzójának is bejelen
tette.

Egy református pap-államtitkár fe
gyelmi ügye. Jánossy Zoltán debreceni 
ref. lelkész a Károlyi-forradalom idején 
belügyi államtitkár volt. A forradalmi szel
lemű ref. pap, aki egy Hochjános mellett 
erősen „dolgozott", a forradalmak lezajlása 
és az oláhok kivonulása után nem mert itt 
maradni, hanem kiszökött a megszállott 
területre és jelenleg Nagyváradon tartózko
dik. A református egyház fegyelmi eljárást 
indított ellene, amelyet a miskolci egyházi 
törvényszék fog lefolytatni. Jánossy enge
délyt kapott arra, hogy személyesen meg
jelenhessék a törvényszék előtt és tisztázza 
magát.

Pozsony hivatalos nyelve — tót. A
pozsonyi zsupán elrendelte, hogy a város 
hivatalos nyelve ezentúl tót. Minden bead
ványt tót nyelven kell megszövegezni.

Drágább lett a posta. A posta alacsony 
valutánk miatt kénytelen német mintára a 
járulékok rendszerét a posta valamennyi 
szolgálati ágára kiterjeszteni. A járulékok 
összegét kizárólag a közönség- érdekeit 
szolgáló beruházásokra fogják fordítani. A 
poslajáru’.ék a szolgálatokért fizetendő di
jak 10 százaléka, melyek a bélyegek és 
egyéb értékcikkek vásárlása alkalmával

fognak beszedni. A távirdajáfulék minden 
tiz szó után 1 korona, sürgős táviratoknál 
3 korona. A telefonjáruiék 3 perc után 
helyi és távolsági hálózatonként 1 és 9 
korona között váltakozik.

K atonák nyári szabadságo lása . A 
szabadságolás két csoportban történik,, 
július 1-től augusztus 1-ig és augusztus 
1-től szeptember végéig. Ugyanekkor intéz
kedés történik a 99-es évfolyambelik sza
badságolásáról is. Ebből az évfolyamból 
minden ember két hét szabadságot kap.

Nem lesz olcsóbb a trafik. Néhány 
lap nyomán. az a hir terjedt el, mintha a 
legközelebbi napokban a dohánygyártmá
nyok árának jelentékeny leszállítása lenne 
várható. Illetékes helyről közük, hogy a 
dohánygyártmányok árának leszállítására 
vonatkozó hír teljesen koholt.

Országos gyapjuvásár Debrecenben. 
A tiszántúli mezőgazdaságnak fellendítésére 
és Magyarországnak a magyar kormány 
által engedélyezett gyapjuexportja érdeké
ben a tiszántúli juhtenyésztő gazdák a 
debreceni kereskedelmi és magánérdekelt
ségekkel együtt június 27., 2<8. és 29-én 
országos gyapjuvásárt rendeznek, amelyre 
már eddig is több Inint háromezer méter
mázsa jóminőségü gyapjú van biztosítva.

Osztrák bankjegyekkel kárpitoznak 
Svájcban. Egy szankt-galleni vendégfoga
dós eredeti ötlettel toborzott magának 
vendégeket: helyiségét osztrák bankje
gyekkel kárpitoztatta ki. Svájcban ugyanis 
olcsóbb az osztrák bankjegy, mint a papir- 
kárpit. Az ötletes vendéglősnek nagy sikere 
van és helyiségét számosán látogatják.

A magyar rrermtktk legkcdreslbli képen  folyó
irata, Az Én Újságom áj számában árdekss, sok 
nysreménuyei egybekötött pályázást hiróst és köaü 
többek között Gauss Viktor popipás, mulatságos 
históriáját: A Fajunkét. As Én Újságom előfizetési 
ár» negyedévre 25 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal . Budapest, VI., 
Andrássy út 10.

Horezeg Ferenc képes irodalmi folyóirata, az Új 
Idők előfizetőinek az új félévben értékes és művcsai 
becsű ajándékkal kedveskedik. Minden elöfisztó egy 
50 cm. széles és 32 cm. magas szines műlapot kap 
ajándékba, hires festmények művészi mását. Ezt a 
meglepetést az Új Idők 12. száma jelenti be, amely 
rendkívül gazdag tartalommal jelenik meg. Közli 
Bársony István, Pékár Gyula, Nyáry Andor Croker 
elbeszéléseit, Lyka Károly és Tábori Kornél érdekes 
fikkeit és a Ciuege II. című vidám kalandos regény 
befejezését. Számos ötletes fejléceu éa időszerű ké
pén kívül három új magyar költő nevével ia talál
kozunk az Új Idők hasábjain. A lap előfizetési ára 
negyedévre 00 korona. Mutatványszámot kívánatra 
agyén küld a kiadóhivatal : Budapest, VI., And
rássy út lö.

Rövid Hírek. A közélelmezési minisz
térium 30-án megszűnik. — Apponyi javas
latait elfogadták Genfben. — Lengyelország 
a tótföldnek Csehországtól való elszakitását 
követeli. — Erdélyben megmozdult a ma
gyarság. Jogait követeli. — Felsősziléziában 
még mindig dúl a harc. — A német biro
dalmi gyűlésen is dulakodtak a képviselők.
— A görög király megbetegedett. — Az 
amerikai szenátus elvetette a békejavaslatot.
— Japán ratifikálta a trianoni békét. — 
Oroszországban egy font vaj 25.000 rubel, 
egy darab ugorka 3500 rubel.

E r n s t  « J á n o s
vas- és rézbútor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tc a  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Nyilvános nyugtázás.
A sza rv a sk e n d i evang. leánygyülekezet 

férfikara f. hó 5-én énekszámokkal egybe
kötött táncmulatságot tartott a harangalap 
javára, amely 3290 K-t eredményezett fenti 
célra. Felülfizettek : Sibrik Kálmán 35, özv. 
Szabó Jánosné 25, Tóth Sándor major, 
Gérnyi Sándor, Szabó István, Bertái Mik
lós, Kovács Viktor, Tóth Kálmán, Nagy 
Miklós, Hajba Bálint, Kovács Kálmán, Gaál 
János, Szigeti Pál, N. N., Szabó Károly 
Kőnye István 20—20, Tóth Kálmán, Hajba 
Kálmán, Kozics Pál, Wirth Géza Körmend, 
Bertái Kálmán, Tóth József, Hajba István 
15—15 K, Bock Lajos, Grünwald Jenő Dö- 
börhegy, Szigeti János, Tóth Lidi, Tóth 
Gyula 10—10 K, Bock József, ifj. Zsoldos 
Lajosné, Kozics Gizella, Tóth Gizella, Tóth 
Erzsébet, Tóth Rozália, Hajba Teréz, Nagy 
Szidónia, Kovács Szidónia, Kovács Károly. 
Tóth Józsefné, Joó Rozália, Sz. Tóth Fe
renc, Agg István, Agg Sándor, Tamássy 
Árpád, Horváth György, Kozics Ferenc, 
Tóth Imre, Kovács Sándor Szőcze, Tóth 
Mihály, Nagy Imre, Nagy Albert, Szabó 
Gizella, Nagy Kálmán, Bertái Károlyné, 
Hajba Józsefné, Nagy P. György, Szabó 
Bálint, ifj. Nagy József, ö>zv. Kovács Fe- 
rencné, Szakái Sándorné, Nagy Imréné, id. 
Nagy József 5—5 K. Hálás köszönet érte.

Menakfilt egyetem i hallgató  a nyári 
szänidör« n evelői á llást keres. Aján
latok a budai várbeli lelkész! h ivata l
hoz (I., V erbőczy-u . 2 1 )  küldendők.

BT------------------------ ---------------------------- 1

Sajáttermelésü, elsőrendű 

f a s z e n e t ,
a legjobb minőségű

k á t r á n y t  hordókban,
feny 6 olaj at, 
ecetsavat, 
gombairtó fa

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T O R T A .  
Telefonszám: 1 7 .

B izo m á n y o so k  
i-3 o . k ereste tn ek .
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P ályázati h ird etés.
A kőszegi ág. h. ev. leányközépiskola 

igazgatósága pályázatot hirdet a jövő isko
lai évr§ megüresedő internátusi helyekre.

A felvételért folyamodhatnak akik, leány
középiskola 1—IV. osztályába, vagy a 
lfeánygimnáziumi felső tagozat V—VIII* 
•aztályába járnak. Elsősorban I. és V. 
•sztályba járó ág. h. ev. vallásuak nyernek 
felvételt, amennyiben hely van, más osztály
beliek, illetőleg más vallásuak.

A tartásdíjat a tényleges kiadásoknak 
megfelelően csak az első félév után fogja 
az illetékes hatóság megállapítani. Tájé
koztatásul jelezhetjük, hogy a f. isk. évben 
a tartásdíj 12.000 K volt. Minden növendék 
tartozik év elején 6000 K-t lefizetni és ter
mészetben 3 q búzát (rozsot), továbbá 5 
kgr. jóminőségü száraz szappant beszállí
tani. E termények értébe azonban a f. évi 
augusztusi árnak megfelelően a tartásdíjba 
bfeszámítódik. A tartásdíj második részlete 
f«br. 1-én esedékes.

Születési anyakönyvi kivonattal, oltási 
és iskolai bizonyítvánnyal, (lehet félévi is) 
valamint kifogástalan egészségi állapotot 
igazoló orvosi bizonyítvánnyal felszerelt 
folyamodványok legkésőbb f. évi jún. hó 
30-áig nyájtandók be a kőszegi ág. h. ev. 
leányközépiskola igazgatósága címére.

Kőszeg, 1921. jun. t-án.
1—2 Arató István

ifMgatt.

Első Magyar Kasza-és Sarlógyár
Szentgotthárd

szá llít:
Gyártási

jegy
1356  ó ta

L* m inőségben és elsőrendű kézi- 
kovdesm unkában, legjobb svéd és  

stájer acélból
kaszát, sarlót, 

káposztagyalut, 
vakarót. 8-20

Minden m ennyiség a legrövidebb  
időn belül szállítható.
!Kérjen árlapot!

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a ján lja : saját szappangyárában  
gyártott e lsőm in őségü  „Harang“ 
színszappanát. R endeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi K eresztény  
F ogyasztási és Értékesítő S zö vet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző term ésű urasági ó  é s  
Új borait a napi á r a k o n ;

ebenseci kristályszódát, sárga 
vásznat és em ail edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 20

KÖRMEND.

===== L egm agasabb k itün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precieiós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 30
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szá llításra  w aggontételben  
a legolcsóbb  napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogram m os ládákban c so 
m agolva  ab m agyar határ, továbbá  
príma raffinált galícia i

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab m agyar határállo
m ás átvév« »és fizetve; bármily  
nlennyiségben 3/ 4 -e s  4/ 4-«s svéd

g y u f á t
valam int őrlőtt

k ő s ó t .  

L I P P  é s  .L A C K N E R
kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Sürgönyei m:  L a c k n e r ,  Szeníooitliánl.

Ev. tan ítók és szü lők  b ecses figyel
m ébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szabályok
cím ű füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esem é
nyére ad nagyon kedves hangon  
illem tant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is a lkal
m as. N agyobb m ennyiségek rendelé
sén él 10°/o engedm ény. R endelhető: 
a L uther-T ársaság könyvkereskedé
sében Bp., V III, Szentkirályi-u . 51 /a .

Csite Károly újabb könyvel:
P iros alm a. Népszínmű három fel

vonásban. Ara v . . . 14 K
Díszpéldány ára . . . 22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 9 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . . 10 K

M agyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a  szívekben. Legendák, me

sék. Ára . . . . . .  5 K
Megrendelhetők Csitte Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

Nyomatott Welliscb Béla villamüzeniü könyvnyomdáiéban Szent«otthárdon,
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FélalO* az srk p az tó  
4a k iad ó :

SZALAY MIHÁLY.
T A raaz a rk aaz tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L ovA azpa tonára  
(V aazp rém m eg y a), alófl- 
za téa l d ijak , rak lam ác ló k  
a  HARANOSZÓ kladóhlva- 

' ta tá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V navárm agya) kü ldandók .

F ló flza téa t e lfo g ad  
m in d en  av a n g . le lkéaz 4a 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  vaaár- 

n a p .

w

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e a z tl éa  a  k ladA aért 
f e le lő s :

C Z I P O T T  GÉ ZA
• z e n t o o t t h Ar d

(V aavárm egye.)
A „ H a ra n g a z ó "  e lóH zetéa l 
á r a  e g é sz  é v re :  L u th er-  
S zö v e tsé g l ta g o k n a k  clm - 
sz a la g o a  k ü ld ésse l 8 9  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n e m  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó ',  t e r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból s z ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  In g y en p é ld án y o 

k a t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L AP J A.

A következő nemzedék.
Irta: Szalay Mihály.

Ünnepélyeket rendezni, tüntetni, 
szónokoln i, hazát éltetni, egy óráig  
lelkesedni s utána nagy á ldom ást 
inni mindig tudtunk. Ha így lehetne  
egy országot naggyá és  boldoggá  
te n n i: M agyararszág a v ilág  egyik  
legnagyobb és legboldogabb országa  
volna.

D e sem m i sem  bizonyítja jobban 
ennek az útnak helytelenségét, mint 
hogy a legkisebb és  legboldogtalanabb  
országok  közé kellett lesűlyednünk.

M égsem  tanultunk. Ma is csak  
ünnepiünk, tüntetünk, szónokiunk, le l
kesedünk és á ldom ásozunk a hazáért.
S m ivel m agunkban m égsem  igen  
merünk m ár bízni, a szónoklatokból 
egyre gyakrabban a következő nem 
zedék neve csendül ki. Ha mi már 
nem is, majd bejut az Ígéret földjére 
a következő nemzedék! Erre k ígyói
nak az arcok, m egnedvesednek a 
szem ek, tapsolnak a kezek, feldobog- 
nak a s z ív e k : Igen, majd a következő  
nemzedék ! És széjjeloszlunk azzal a 
m egnyugtató tudattal, hogy megtettük  
k ö te le sség ü n k et: szépen  ünnepeltünk, 
szépen lelkesedtünk, sírtunk is a haza  
sorsán, de könnyön keresztül is m eg
láttuk a boldogabb jövendőt, mert ha 
mi nem is, majd a következő nem 
zedék I . . .  ^

H isszük is ezt, vagy csak m agunk' 
kát ámítjuk ? Ü gylátszik, hisszük! 
mert kom oly m eggyőződ éssel valljujjt: 
csak azt nem érezzük, hogy ez .fj, 
hitünk ilyen m agaviselet m ellett mé^- - 
sem  egyéb  balga önám ításnál.

ó ,  bár hihetnénk igazán 1 Ám  
hullanánk hát mi el a pusztában, ha  
már érdem etlenné lettünk az Ígéret 
földjére, csak legalább gyerm ekeink  
m ehetnének be utánunk I Ám töltené  
be holttestünk azt a szakadékot, am ely

elvá laszt az Ígéret földjétől, csak  
legalább  hidul szo lgá lhatnánk  az ő  
szám ukra 1

D e hogyan  ? L ehet a mai ifjúság
ban a  szebb jövőt látni ? Hol a ko
m olyság  ? Hol a mai idők m egértése ? 
Hol a kötelességtud ás ? Hol a tanulás  
vágya  ? Hol a szü lők  tisztelete ? Hol 
a m agasabb eszm ények  és tisztább  
öröm ök után való  éh ség  és szom jú 
s á g ?  Hol a minden állam nak tám a
sza , ta lp k ö v e : a tiszta erkölcs ?

Ezek helyett látunk léhaságot, 
durvaságot, erk ö lcstelen séget, kártyát, 
kocsm át, szakadlftlan táncot, m ulat
sá go t ma is. Egy- gy  m ulatságra  
kerül tizenöt, húszezer korona olyan  
faluban is, ahol egy Aliért sem  adnak  
az otthonukból kiüldözött m agyarok, 
vagy testi é s  lelki pusztu lásnak  kitett 
gyerm ekek fölsegítésére. .

De ha mi az eddigi utón e lv e sz 
tettük a hazát, h ihetjük-e kom olyan, 
hogy gyerm ekeink ugyanazon  az utón  
fogják v issza  szerezn i ? Ha mi m eg
rögzött bűneinkért csak pusztu lást 
érdem eltünk, hihetjük-e, hogy ők a zo 
kért feltám adást fognak érdem elni ? 
Itt a veszed elm es ö n á m ítá s ! Ez a mi 
hitünknek balgatag  v a k s á g a !

Pedig hihetnénk kom olyan, igazán! 
Bem ehetnének, be is  m ennek az Ígéret 
földjére, ha mi nálunk m éltóbbakká  
lesznek. D e m éltóbbakká csak úgy  
lehetnek, ha előbb jobbakká lesznek. 
D e hogyan leh essen ek  jobbakká, mi
kor mi neveljük ő k e t?  Jobb nem ze
déket csak jobb em berek nevelhetnek. 
N incs tehát m ás hátra: nekünk kell 
megjavulnunk, hogy belőlünk többé 
ne a rom lás, hanem  a jó áradhasson  
a gyerm ekekbe és ifjúságba. Nekünk  
kell a régi úttól elszakadnunk, hogy  
őket a jobb útra vezethessük . Ünneplő, 
sza va ló , á ld om ásozó  hazaszeretet h e
lyett evangéliom szerü  tiszta keresztyén  
élettel, kom oly m unkával, szigorú

takarékossággal, de nem es ügyek  
tám ogatásánál annál pazarlóbb b ő 
kezű séggel kell megm utatnunk, hogy  
igazán  szeretjük a hazát.

A következő nem zedéknek —  rövi
den és határozottan —  Krisztusra 
van szüksége. Ebben benne fog lalta
tik minden. E nélkül hiányzik m in d en ! 
A z utóbbira elég  szom orú példával 
szolgálunk mi. Mi Öt vesztettük el, ó  
nélküle é lü n k : azért kellett elveszten i 
mindenünket. B eteljesedett rajtunk az 
a m o n d á sa : Aki velem  nem takar, 
tékozol. N em  vele, hanem  nélküle, 
ső t ellénére akartunk takarni, tehát 
eltékozoltuk drága földi és  m ennyei 
jussunkat. B eteljesedett és a következő  
nem zedéken is be fog  te lje se d n i: N á 
lam nélkül sem m it nem cse lek ed het
tek 1 D e aki én bennem marad, én 
pedig ő  benne, az sok  gyü m ölcsöt 
terem .

K risztus nélkül nem terem het a 
jövő  nem zedék sem  jó gyüm ölcsöt. 
N élküle nem az Ígéret földjére, csak  
m ég nagyobb p usztaságba juthat.

É rzi-e rettentő fe le lő sség ét minden  
szü lő , minden lelkész, minden tanító, 
minden vezető , minden felnőtt em ber?  
L esznek-e leg e lső  sorban anyák, akik 
gyerm ekeiket K risztushoz viszik, hogy  
áldja m eg őket. Mert a gyerm ekek  
csak úgy juthatnak oda, ha az anyák  
is oda vágyakoznak és oda mennek  
s ők viszik, vezetik, ragadják p éldá
jukkal gyerm ekeiket Krisztus felé.

Akit K risztus m egáld : áldás lesz  
a szülőkre, áldás a hazára s értük 
és általuk lesz  a haza is Istentől 
m egáldott.

A karunk-e, tudunk-e magunk he
lyett ilyen nem zedéket nevelni ? Mert 
ha nem : m egszégyenü l a mi hitünk 
és  bennük való  rem énységünk. Akkor 
múltúnk és jelenünk után oda van a 
mi jövendőnk i s i

L
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A testi és a szellemi kultúra.
Elvitázhatatlan tény, hogy az elő

rehaladó szellemi fejlődés a test ro
vására történik. Így pl. megállapított 
dolog, hogy a kulturember fogazata 
rohamosan romlik. Ugyanez áll a 
látás- és hallásról.

És, ha nem is bizonyos, hogy a 
test magassága az idők folyamán csök
kent, a testi erő feltétlenül gyengült. 
Az is tény, hogy a civilizálatlan fa
jok, mint az indián és néger, élesebb 
érzékszervekkel, jobb fogazattal ren
delkeznek és a testi strapákkal szem
ben ellenállási képességük nagyobb, 
mint a civilizált népeké. Szóval a 
testi elfajulást le nem tagadhatjuk. 
Az a kérdés már most, hogy vesze
delem származik-e ebből az emberi
ségre nézve, vagy nem ?

A kérdés felvetése nem minden ok 
nélkül való, mert hisz napjainkban 
általánossá vált a legkülönfélébb 
sportoknak üzésével a testi elfajulást 
megakadályozni, hogy célt érünk-e 
általa, ez más kérdés. A természet 
feltartózhatatlanul halad előre a maga 
útján, amely egy jobb, hasznosabb, 
egy tartalmasabb, értékesebb élethez 
vezet. Tagadhatatlan, hogy a szellemi 
fejlődésnek köszönhetjük. De ezen 
szellemi haladásnak, úgylátszik, ára 
van, amelyet testünk fizet meg. Emel
lett bizonyítanak a már említett té
nyeken kívül az az ismert körülmény 
is, hogy a szellemi munkások a leg
többször, testileg visszamaradnak,

sőt Popper I. szerint a szellemileg 
kimagasló egyének eredetileg kicsi
nyek, gyenge testalkatuak és sok 
nagyember rövidlábu. Az bizonyos, 
hogy a szellemi munkások testi 
fogyatkozása annyira él a köztudat
ban, hogy Dessorir szeri,nt Kant filo
zófus szellemét egy díjbirkozó testé
ben nem is tudnók elképzelni.

A valóságban a testi elfajulás nem 
közvetlen eredménye a szellem fejlő
désének, amint ezt gondolnók, hanem 
csak közvetett folyománya. A lelki 
képességek kizárólagos fejlesztése, 
amely természetszerűleg föképen szel
lemi munka által történik, a testi te
vékenység elhanyagolásához vezet.

Egyidőben testi és szellemi mun
kát egyforma mértékben végezni, nem 
áll módunkban. Már pedig a biológia 
tanítása szerint az egyes szerveknek 
csökkent igénybevétele, illetve foglal
koztatása, elfajuláshoz vezet. Az a 
ló, amely a sötét bányákban huzza 
a terhét, előbb-utóbb megvakul, mert 
szemeit nem használhatja; ugyanily 
okból nem látnak a föld sötét üregei
ben élő állatok.

Ha tehát az ' emberiség testileg 
tényleg visszafejlődik, úgy ez a test 
kevesebb munkájára vezethető vissza, 
vagyis onnét származik, hogy a szel
lem munkája felülkerekedett a test 
munkáján. Az összes sporttörekvések 
a test megerősödését, tehát az elfaju
lás megakadályozását célozzák, de 
azért kiyánt eredményhez alig jutnák 
el, mert a természetes fejlődést ki
szabott útjáról, az összes sportoknak

a legnagyobb intenzivitással való 
gyakorlása sem fogja eltéríthetni.

Valamikor ez máskép volt. Vala
mikor a test mindennemű működé
sére az életbenmaradásért szükség 
volt. A múlt emberénél a vadászat, 
halászat, úszás, hegymászás nem 
sport, hanem életszükséglet volt. Ki
nek van ma mindezekre feltétlenül 
szüksége ? Hányán vagyunk ma még 
testi erőnkre oly mértékben utalva, 
mint az ősember vagy a mai kor 
civilizálatlan gyermeke? Ma már 
nincs szükség a madár vagy az indi- 
ánus sasszemére, mert van messze- 
látónk, mikroszkópunk. Nincs szük
ségünk az őz gyors lábára, van he
lyette gőzmozdqnyunk, automobilunk, 
repülőgépünk. Nincs szükségünk arra 
a testi erőre, amellyel őseink rendel
keztek, vannak vadászfegyvereink, 
gépfegyvereink, torpédóink, amelyek
nek kezelése nem annyira testi erőt, 
mint inkább szellemit igényel.

Ahol csak lehetséges a testi szerv 
helyébe a szellemnek alkotása, szerve.: 
az eszköz, a szerszám lép. A létért 
való küzdelem mindjobban szellemi 
harccá formálódott át és létünk biz
tosító munkájában a szellemi képes
ségnek fog mindnagyobb szerep jutni. 
Épen ezért nem lesz elég hatalmas 
erő, amely a szellemi működést a 
testi mögé vethetné vissza és amely 
megakadályozhatná testiségünk inferi- 
oritásba jutását.

Az emberiség jövendő fejlődése: a 
szellem. Már most az a kérdés, hogy 
ez veszedelmet rejt-e magában ? Pele-

és véresre verték Ökleiket a falon.
Aztán apránkint beletörte őket a 

sorsba a bilincs. Egykedvűen hagy
ták a“futó napot, némelyikük »óhaj
tani is elfelejtett.

Volt köztük azért egy vékony, 
fehér kis diák, akinek gyakran meg- 
nedvesültek a szemei. Sokszor a tár
sai egész éjszakán át hallották gör
csös, siró fuldoklását. Ilyenkor fel is 
rázták érte. De csak nem vett erőt 
magán a gyerek, azontúl még gyak
rabban sirdogált, később napközben 
is elcsuklott a hangja s félálmában 
többször kiáltozott az anyja után.

Egy öreg legény ráförmedt egy
szer.

— Nekünk ne sirjl Mit szoron
gatod a lelkét mindnyájunknak 1 Elég 
kinek-kinek a maga kínja I Befogd 
a szádat I Ha sírsz szüléd után, ké- 
rődz a hóhérok közé. Meglásd el
eresztenek I De a torunkhoz ne mu
zsikálj, a lelked jóját 1

T Á R C A .

Fohász.
Öröm s szenvedés közt folytatom utamat, 
Szívem ritkán talál igazi nyugalmat. 
Mindegyik napommal változhatik sorsom, 
Majd örülök, majd kín nagy keresztjét hor-

[dom.
Atyám, te ki örök s változhatatlan vagy 
S te, kinek irgalma mindig egyiránt nagy.. .  
Te kisérj utamon s bármi érjen engem: 
Benned nyugodalmat talál hívő lelkem!

f  M adár M átyás.

A diák.
Szél nyargalászott a Cenk tetején. 

Az apró, ódon házikókon zörgette, 
táncoltatta a cserepeket vagy végig- 
iramlott a város szűk utcáin és bő
gött, ordítozott.

A székely rabok benn, a fellegvár 
dermesztő tömlöcében úgy érezték, 
értük jajgat. Tízesével, húszasával

fetrengtek a dohos, hideg, cellaföldön, 
lesorvadt Jestük megdermedt a jeges 
levegőben, egynémiktik moccanni sem 
tudott, csak puffadt, kékrefagyott szá
ját rángatta, húzogatta.

Akikben volt még jártányi erő, 
ilyenkor feltápászkodtak és elfordul
tak, hogy vívódó társuk ne kapja 
őket sirva.

Reggelre mégis, akit elvitt a gyil
kos éjszaka, mindnyájan irigyelték.

Naponként egyszer, künn kocogott 
az oláh foglár. Rozsdás bádogedé
nyeket dugott be a szűk ablaklyukon. 
Ami benne volt, az rég hidegre hült, 
egy félmaroknyi főzött szecskaféle 
étel. Sokan hozzá nem nyúltak na
pokon át.

— El akarnak bennünket pusztí
tani — lobbant dühre a gondolat a 
székely katonákban és eleinte rúgták, 
vágták a pántos, nehéz ajtót.

— Szavukat szegték a haramiák I 
— forralgatták tovább lelkűk mérgét
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leiünk erre nem igen lehet más, mint: 
nem.

A legtöbben szívesebben dolgozunk 
szellemileg, mint testileg. A nehéz 
testi munkától, amennyiben nem ön
kéntes sport, hanem ekzisztenciális 
kényszer, a legtöbben vonakodnak 
és minden munkát a gépekre bíznák.

Földi létünk rendeltetése a munka, 
a foglalkozás, amelynek szellemi irá
nya kielégít bennünket, de emellett 
mind szebbé, tartalmasabbá teszi azt. 
Mire volt jó elődeinknél a nyers erő
— tudjuk eléggé a történelemből. A 
mai emberiség hő vágya a béke, a 
humanizmus győzelme a háború 
fölött.

Nincs szükségünk immár arra az 
erős fizikumra és a túlzott testi kultú
rára. Igen, egészségesek óhajtunk 
lenni, oly testre vágyunk, amelyben 
a lélek megfelelő lakásra találjon. 
Elődeink testi fejlettségét, izomerejét 
ideálul magunk elé tűzni fölösleges, 
mert a test ma más célokat szolgál, 
mint valamikor. Hogy pedig a testi 
fejlettség soha a mindenkori szüksé
ges mérték alá ne sülyedjen, magá
ban a fejlődés processzusában nyer 
biztosítékot, mert csak a használaton 
kívül helyezett testrész, szerv — te
hát amire nincs szükségünk — fajul 
el, amire szükségünk van, nem fog 
hiányozni soha, mert az állandóan 
működésben lévén, nem fajulhat el.

Milyen lesz a jövendő emberének
— a Nitsche übermenschének vagy 
a homo sapientiornak az arcképe? 
Erre nehéz a felelet. Annyi azonban

valószínűnek látszik, hogy az ma nem 
valami eszményi alak benyomását 
tenné reánk. De ne feledjük el, hogy 
minden fejlődési időszaknak meg .van 
a saját ideálja és hogy a mai ember 
ép oly kevéssé illenék bele a jövendő 
korba, aminthogy Afrika busmanja 
nem illik bele ma Páris szalonjaiba.

Dr. Cz. Z. -

Kálvin János sírjának  titka.
Kálvin Jánosnak eddig ismeretlen 

temetkezési helyét sikerült megtalálni. 
Annyi köztudomású volt, hogy Kál
vint az ősrégi plainpalaisi temetőben 
hántolták el. Egy óriási tölgyfa tövé
ben egyszerű fejfa látható, amelybe 
csak ez a két betű van vésve: J. C. 
A temetőőr arra tévedő látogatóknak 
azt szokta volt mondani:

— Azt állítják, hogy valahol erre
felé van monsieur Calvin földi ma
radványa. Az igazi helyet azonban 
senki sem ismeri.

Tudvalévő, hogy Kálvinnak életé
ben rengeteg elkeseredett ellensége 
volt; tartani lehetett tehát attól, hogy 
az ellenségek profanizálják sírhelyét. 
Maga a genfi konzisztórium sem tudta, 
hogy a nagy reformátor hol van 
eltemetve. Erről a misztériumról hul
lott le ma, 357 évvel Kálvin halála 
után a lepel. A titoknak egyetlen 
svájci család volt az őrzője. A bázeli 
Speyr-család ez, amelyen belül 300 
év óta szállt szóhagyományként apá- 
ról-fiura a rejtély kulcsa. A család

tagjai megesküdtek, hogy mindaddig 
nem árulják el a sírhelyet, amíg 
férfisarj van a családban. Ennek a 
családnak utolsó férfiivadéka az Avig- 
nonban élő hetvenegyéves, gyermek
telen Speyr Jenő, akit 1860-ban 
nagyatyja elvezetett a plainpalaisi 
temetőbe és egy tervrajz nyomán 
megmutatta neki a sírhely pontos 
helyét.

A múlt hónapban Speyr Jenő el
határozta, hogy főifedi az egyházi 
hatóságok előtt a titkot. A genfi 
konzisztóriumot Írásban arra kérte, 
hogy rendezzen összejövetelt június 
6-ára. A kitűzött napon megérkezett 
Genfbe és a konzisztórium képvise
lőivel, valaíhint Blondel arceologussal 
a temetőbe ment, ahol egy térkép 
nyomán és megfelelő mérések alapján 
megállapította a titokzatos sír helyét.

Az illetékesek rögtön azzal a ké
relemmel fordultak a genfi hatóságok
hoz, hogy ásatásokat végezhessenek 
a megjelölt helyen. Remélik, hogy 
Kálvin koponyája, gyűrűje és bibliája 
még nem porladt el teljesen és nap
világra hozható.

Miért és hogyan kellene a népet 
egészségtanra tanítani?

(Folytatás.)
Persze nagy idő fog beletelni, mire 

az egészségtan minden szabálya úgy 
belevésődik a népnek agyvelejébe, 
mint ahogy most a babonái vannak 
oda bevésődve. Sok-sok nemzedék kell

k

A gyermektől azontúl lassanként 
elhúzódtak. Senki se kérte, hogy 
kösse be sebes kezét, ha az 
éjszaka lefagyasztotta; a haldoklók 
se szólították, hogy nehéz percükben 
mellettük legyen, szemüket lefogja 
vagy egy-egy tincset vágjon le ha
jukból, mi eljuthasson családjukhoz. 
Pedig tudták, hogy a gyermekben 
van még a legtöbb erő és tart leg
tovább, mert fiatal s talán az egye
düli, aki meg fogja érni a szaba
dulást.

A gyermek pedig csak még gyak
rabban elsírta magát s napközben is 
sirt, fuldoklott a földön.

Mikor már alig maradtak néhá- 
nyan a brassói fellegvár saroktöm- 
löcében, egy délután szokatlan korán 
csoszogott künn az oláh porkoláb. 
A rabokban alig volt már élet, a tél 
halotti ^zemfedőt rakott jégcsillagok
ból az ablakszerűre, a diák is bete
gen hempergett, hánykolódott. Egy

fiatal oláh tiszt lépett be a tömlöcőr- 
rel. Az oláh tiszt végigjáratta rajtuk 
tekintetét, aztán hangosan elkiáltott 
egy nevet. Nem felelt rá senki.

— Pedig itt van — bizonygatta 
az oláh fegyőr és rámutatott a ver
gődő diákra. Az oláh tiszt tétován 
pillantott oda, aztán letérdelt mellé 
és falkarolta. A diák eszméletén kí
vül volt — a többiek látták, hogy 
napok óta alig evett — s élettelenül 
hagyta, hogy a cifra, paszomántos 
vendég ölelgesse.

A tiszt két kezébe fogta a diák 
fejét s úgy suttogta:

— Megismersz-e ? Emlékszel-e, 
mikor te megmentetted az életemet? 
Most én is megszabadítlak.

A diák meg se moccant.
— Izent az édesanyád. Nálam 

vt>lt. Megígértem neki, hogy haza
viszlek ! . . .  Most majd jösz velem. . .

Szemét se rebbentette a diák, a 
tiszt a többiekre nézett.

— Hé, emberek — kiáltotta — 
segítsetek ebbe a fiúba lelket verni, 
hogy megmenthessük.

A rabok nem mozdultak.
— Aki segít, annak én vissza- 

szerzem tüstént a szabadságát, csak 
segítsetek.

A sarokban, mintha valaki moz
golódott volna, zizzent a szennyes 
szalma.

A diák most hirtelen kinyitotta a 
szemét, fel is emelkedett féltestével, 
hidegen, szürkén meredt szeme a fölé 
hajló tisztre. Aztán kivetette magát 
karjaiból és mint a fojtogatott, kime
redt szemekkel sikoltozta:

— Mit akar velem ? Soha I Sohse 
láttam!

*
A diák azon az éjjel kiszenvedett.
Addig csókjaikkal tartották benne 

a lelket a székely rabok.
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ehhez. Az én falumban még akadnak 
emberek, akik láttak boszorkányt.

Hiszen most még mi magunk, 
orvosok se tudjuk megtartani az 
egészségtannak minden törvényét. Mi 
is későn tanultuk meg azokat, mi 
bennünk se bírnak azok teljesen agy
velővé válni. Ezért esett meg, hogy a 
hírneves professzor egy óra hosszat 
ijesztgette a nagy hallgstóságot a 
dohányzás ártalmaival, aztán mikor 
kimént az első dolga voit rágyújtani. 
Ezért akad iszákos is az orvosok 
között. Aztán meg a társadalmi szo
kások is olyanok, hogy az ember, 
ha akar se -élhet egészen úgy, ahogy 
az egészségtan diktálja.

De egészen másképen lesz, ha 
olyan nemzedék következik, amely a 
szülői háznál is, az iskolában is, a 
templomban is napról-napra hallja 
az egészségtani törvényeket. A sógo
rom gyerekei nem mernek vizet inni, 
ha meg vannak izzadva, mert az 
apjoktól azt hallották, hogy aki izzad- 
tan hideg vizet iszik, az tüdőbajt kap. 
Csakis így mehet át az egész egész
ségtan minden embernek a vérébe. 
Szoktatás, példa és örökös ismétlés. 
A családi élet a legjobban rányomja 
a gyerekre a bélyegét. Ezért mondják 
hogy az alma nem messze esik a 
fájától. Hiszen annak a gyereknek 
minden nyomot hagy a lelkében, amit 
lát, amit hall, amit érez. Hiába hall 
az iskolában jót, ha otthon nem 
szoktatják rá.

Ezért kellene bevinni az egészség
tant a templomba. Hogy a szülök is 
megtanulják és példájukkal, figyel
meztetéseikkel segítsék az iskolát. Sőt 
nem ártana, ha minden búcsúztatóban 
megemlékeznék a lelkész a .halál 
okáról. Nem való templomba? Hiszen 
Mózes V. könyvében is vannak egész
ségtani szabályok. Jórészt Mózes 
egészségtani törvényei biztosították a 
zsidóság fönnmaradását majdhem 2000 
éves üldözés dacára. Bizony nem 
ártana mindenféle egyháznak dogmává 
tennie, hogy többet ne mondjak, az 
evés előtt való kézmosást.

Az egészségtan tanításától csak 
erősödnének a templomok falai. A 
természettudományt szépen össze le
het egyeztetni a biblia tanításával. 
Hiszen csak a természettudományok
kal alaposan foglalkozó tudós láthatja 
igazán szemtől-szembe az Istent, »aki 
mindeneket szerzett, mindeneket be
tölt, hogy megtartsa azokat«. Azt 
hiszem nem igen tévedek avval az 
állításommal, hogy az elmúlt forra
dalmak, főleg a kommunizmus minden 
borzalmát a félig-meddig művelt,

faczér mesterlegények és az életben 
elhelyezkedni nem tudó nagyravágyó 
emberek hozták reánk. A teljesen 
műveletlen, vallásos köznép, a falusi 
földmívelő nép s az igazán tanult 
elem távol tartotta magát tőle s 
büszkeséggel tölt el az a gondolat, 
hogy éppen az orvosok között volt a 
legkevesebb s aki szivvel-lélekkel az 
volt ha volt is, városi volt. Persze vádol
tak kommunistasággal olyanokat is, 
akik véletlenül kerültek bele a községi 
tanácsokba^ s ott is mindig a kom
munizmus tarthatatlanságát hirdették. 
Az orvos nem lehet kommunista, még 
ha nem olvasta is Mencsikov: Opti
mista világnézet című könyvét. Min
denkinek melegen ajánlom olvassa el.

Azt kérdezhetik melyik osztályban 
kezdjék az egészségtan tanítását. Fo
gas kérdés. De az bizonyos, hogy 
mentül előbb, annál jobb. Miért ne 
lehetne a tisztaság, a helyes táplál
kozás, a világos, szellőzött lakás, a 
mértékletesség hasznáról már az első 
osztályban beszélni ?! Persze a gye
rek fölfogásához szabott módon. 
Aztán minden évben ismételni és 
bővíteni, a tárgyat és tanítani mindig, 
még az ismétlő iskolában is, meg a 
templomban, meg a betegágynál, meg 
a temetőben i$. (Vége.)

Dr.

Apróságok
az életből és a történetből.

Közli: Kiss Samu.

Mikor Chlodwig, a frankok első 
királya először hallotta Jézus szen
vedésének történetét, felháborodva 
kiáltott fel: >Ha én ott lettem volna 
az én vitézeimmel, tudom Istenem, 
hogy ilyen gyalázat megboszulatlanul 
nein maradt volna«.

*
Bárány János hírneves felpéci 

lelkész és püspök »Istennek a fölpéci 
gyülekezetben tapasztalt kiváltképen 
való Ítéleteinek némely példái« címen 
írott jegyzeteiben beszéli, hogy egy 
félszemü, Dósa Péter nevű ember 
gyónás közben — mint azt később 
maga bevallotta — éppen mikor az 
úrvacsorát vette, haragosára mérges 
szemmel tekintett; egyszerre ép sze
mén légycsipésforma szúrást érzett s 
ettől fogva szeme, azután orcája és 
végtére egész feje irtóztató mó4pn 
összedagadozott, hogy végre se bor
bély, se orvosság nem használván, 
nagy kínok közt meghalt.

*

I

Alphons 15. századbeli aragóniai 
király nagy megütközéssel tapasztalta, 
hogy udvarában a nemesi ifjak között 
mint terjed a könnyelműség és er
kölcstelenség. Különösen feltűnt neki, 
hogy a szokásos asztali imát teljesen 
elhanyagolják. Egyszer azért meghívta 
valamennyit magához ebédre. A ne
mes ifjak asztalhoz ültek, sóvár pil
lantással mérve végig a válogatott 
ételekkel dúsan megrakott asztalt; 
majd evéshez láttak anélkül, hogy 
fejüket meghajtották s kezüket imára 
kulcsolták volna. Egyszerre csak egy 
rongyos ruháju, piszkos külsejű em
ber lép a terembe; minden szó nél
kül leül közéjeik egy üres székre, 
éppen a királlyal szemben. Nem néz 
se jobbra, se balra; csak eszik. A 
nemes úrfiak felháborodással tekinte
nek a tolakodóra, majd a királyra, 
hogy mit szól ehhez a dologhoz s 
mikor dobatja ki szolgáival. De a 
király nyugodtan nézi. Az idegen 
tetszése szerint lakmározik; mikor 
már tele ette, itta magát, végig törüli 
a kezével száját, fölkej az asztaltól s 
minden szó, köszönés nélkül*távozik. 
»Micsoda szemtelen, neveletlen egy 
fickó, — fakadnak ki a nemes ifjak. 
Ez már igazán tűrhetetlen«. A király 
csak erre várt s így szólt a hábor
gókhoz : > Ügy-e megbotránkoztok
rajta magatok is ? Pedig lássátok, ez 
a ti példaképetek. Amint ez tisztelet- 
lenül ült az asztalhoz s köszönet, 
hála nélkül távozott innen: úgy ti is. 
Mert nem láttam, hogy közületek 
valamelyik is evés előtt fejét meg
hajtva s kezeit összetéve imádkozott 
volna. Hozzá nyúltatok az ételhez, 
anélkül, hogy annak adójáról, az 
Istenről megemlékeztetek volna. . . « 
Az úrfiak elszégyelték magukat s 
tanultak a leckéből.

*
A régi rómaiak idejében szokás

ban volt némely elitélteket kiéhezett 
oroszlánok elé vetni, hogy széttépjék 
őket. Egyszer bizonyos Androdus 
nevű férfiút vetettek az oroszlánok 
közé. Azonban az egyik leghatalma
sabb oroszlán ahelyett, hogy megtá
madta és széttépte volna, hizelkedve 
nyalogatta kezeit, farkával simogatta; 
a többi oroszlánt pedig közelébe sem 
eresztette. A nép csodálkozva tuda
kozódott ennek oka felől. Androdus 
azt felelte, hogy valamikor ennek az 
oroszlánnak a talpából egy nagy 
tüskét húzott ki s a genyedtséget 
kinyomván belőle, meggyógyította... 
Hányszor szégyeníti meg az oktalan 
állat hála tekintetében az embert!
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Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,

^  De Isten nem lel hajlékot.
Királlyá Jézust koronázzátok!

Júl. 4. Lukács 7.24. Király, parancsoló 
akarat nélkül fejetlen ide-oda kapkodás az 
élet. Előre is nézünk az Úr felé, hátra is 
a világ felé, arra hajiunk, amerre a szél 
fúj. Van-e nekem királyom ? Vagy fegyel
mezetlen nádszálél*tet élek?

Júl. 5. Lukács 16. ia. Két királyom nem 
lehet. Vagy a mamniont vagy az Isten I 
Más választás nincs. Pontos és lelkiisme
retes feleletet kell adnom erre a kérdésre: 
Ki az én királyom ?

Júl. 6. Máté 21.5. Jézus a király, aki 
ép úgy elvárja a hódolatot, mint a földi 
királyok. A virágvasárnapi bevonulást is 
céltudatosan rendezi. Amikor én ez elé a 
király elé járulok, csupán kéréssel és kö
szönettel közeledem-e hozzá, vagy az 
alattvaló hódoló imádatával is?

Júl. 7. Lukács 6.48. Minden egyedural
kodó föltétien engedelmességet kíván. Jézus 
elvárja, hogy nem csak minden parancsa, 
hanem minden kimondott szava eilenmon- 
dást nem tűrő törvényként teljesítessék. 
Vagy ne valljam őt királyomnak, vagy ha 
annak vallom, engedelmeskedjem neki.

Júl. 8. Máté 18.21—22. A király a leg
főbb biró. Vitás kérdésekben az ő akarata 
döntő. A Krisztus alattvalójának minden 
kérdésben az dönt, hogy mi az Úr akarata 

▼ erre a dologra nézve ?
Júl. 9. Máté 22.1—14. Jézus nem olyan 

kiráy, aki csak kihasználna minket, ő  feje
delmi bőkezűséggel királyi ajándékot ad 
alattvalóinak. Olyan boldoggá, örvendezövé 
teszi az életüket, mintha örökké királyi 
menyegzőben élnének. M ily balga, ki nem 
enged hívásának!

Júl. 10. János 19.it». Jézus királyi árt 
fizetett a királyi cimért. Életét adta érte 
kínos kereszthalálra. Egy király, aki véré
vel pecsételi meg alattvalóihoz való hű
ségét. Hogyne bíznék benne! Királyommá 
Jézust kívánom !

MAGYAR GAZDA.

& gabonaforgalom fölszabadítása.
Megjelent a kormány rendelete a 

gabona forgalmának szabaddátételé- 
ről. A rendelet kimondja, hogy a ren
delet életbelépésének napjától kezdve 
az 1921. évi termésű búza, rozs. 
kétszeres, árpa, zab, köles, tatárka 
és tengeri, valamint ezek őrleménye 
a belföldi forgalomban szabadon ad
ható és vásárolható. Minthogy eszerint 
gabonaszükségletét mindenki besze
rezheti, hatósági ellátásra igénye 
senkinek sincs. Tekintettel azonban 
az ország lakossága egy részének 
nehéz kereseti és megélhetési viszo
nyaira, az állam az erre rászorulókat, 
nevezetesen a közszolgálati alkalma

zottakat, az ipari munkásokat, a 
nagyobb városokban segéd nélkül 
dolgozó kisiparosokat és a teljesen 
vagyontalan és keresetképtelen egyé
neket (rokkantakat, hadiözvegyeket, 
hadiárvákat stb.) az elsőrendű élet- 
szükségletet képező gabona, illetve 
liszt beszerzésében az 1921— 22. 
gazdasági évben átmenetileg még 
támogatásban részesíti. Erre a célra 
minden malom köteles a hozzá őrlés, 
vagy hántolás végett beszállított ga- 
bonanemüekból azok 15 százalékát, 
a darálás, vagy egyéb földolgozás 
végett beszállított gabonanemüekből 
pedig azok 12 százalékát természet
ben visszatartani és az államkincstár
nak beszolgáltatni. A malmok által 
beszolgáltatandó gabona átvételi árát 
a földmívelésügyi miniszter a keres
kedelmi miniszterrel egyetértve külön 
rendeletben állapítja meg. A föld
mívelésügyi miniszter a malmokkal 
megállapodhatik, hogy előre megha
tározott mennyiségű gabonát zzolgál- 
tatnak be, feltéve, ha a malmok erre 
megfelelő anyagi biztosítékot nyújta
nak és ezért bizonyos meghatározott 
körzetekben egyetemleges felelősséget 
vállalnak. A rendelet alapján össze
gyűjtött gabonakészletek fölött a föld
mívelésügyi miniszter rendelkezik. A 
földmívelésügyi miniszter külön ren
delettel állapítja meg, hogy az állami 
támogatást élvező egyes fogyasztók 
lisztellátásban mely időponttól mely 
időpontig és milyen mértékben része
sülnek. A törvényhatóságok első tiszt
viselői haladéktalanul kötelesek össze
állítani az állami támogatásra szorulók 
jegyzékét. A rendelet kimondja to
vábbá, hogy búzát, rozsot és kétszerest 
—  akár szemes állapotban, akár 
megdaráltan —  állatokkal föletetni 
tilos. A rendeletben említett mező- 
gazdasági termények belföldi forga
lomban szállítási igazolvány nélkül, a 
határszéli forgalomban azonban csak 
szállítási igazolvánnyal, a határon túl 
való forgalomban pedig csak kiviteli 
engedelemmel szállíthatók. A rendelet 
megszegőit kihágás címén hat hónapig 
terjedhető elzárással és 2000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetik. Ha 
megtudják állapítani az illetéktelenül 
elért nyereséget, akkor a pénzbünte
tés kétezer koronán felül megállapí
tott nyereség kétszeresével fölemelt 
összegig terjedhet. A lefoglalt kész
letet elkobozzák. A rendelet július 
5-én lép életbe.

A Payr-féle német emlékfüzetek 
még kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban,

H E T I K R Ó N IK A .
A nemzetgyűlés. Sok mindenféléről 

esett a szó itt az elmúlt napokban is. Leg
nevezetesebb ülése azonban az volt, ame
lyen Hegedűs miniszter az 1921/22. évi 
költségvetést terjesztette a nemzetgyűlés 
elé. A költségvetéssel kapcsolatban két 
hatalmas javaslatot is tett le a Ház aszta
lára, az egyik az ingatlanváltságról, a má • 
sik pedig a háborús nagy vagyováltságról 
szól.

Csonka-Magyarország mai kiadásai 26 
és 1/s milliárdra rúgnak. Bevételei 20 m il- 
liárdot tesznek ki, úgy hogy 6 V* milliárd 
deficit mutatkozik.

Tomcsányi igazságügyi miniszter elő
terjesztette az új sajtó törvényről szóló 
javaslatát. Letárgyalták a birói oklevél 
érvényének kiterjesztéséről, a büntető el
járás egyszeresiteséről szóló törvényjavas
latokat. Volt több interpelláció; zárt ülés 
is az Oroszországban sínylődő véreink 
szomorú sorsát illetőleg.

Egyébként a nemzetgyűlésnek nagyon 
is nyári képe van. Alig néhány képviselő ül 
a teremben s kiséri figyelemmel a tárgyalás 
menetét. Sokan az ingatlan vagyonváltság 
tárgyalását az őszi időszakra szeretnék 
halasztani.

Faludi Ferenc-nek, a jezsuita műfordí
tónak és költőnek szülőházát jelölte meg 
emléktáblával az elmúlt vasárnap a hálás 
utókor Németújvárott (Vas megye). Faludi 
ugyanis Németújvárott 1704. április 18-án 
született, meghalt Rohoncon 1779. decem
ber 18-án. Nevezetesebb munkái: Nemes 
ember és Nemes asszony, Udvari ember, 
Nemes urfi, Bölcs ember, Téli éjszaka, 
Szent ember. Faludi müveit nyelvekből 
fordított egy még akkor képzetlen nyelvre 
olyan elmélkedéseket, melyben nyelvünk 
gyakorlatlan volt, oly derekasan felelt meg 
feladatának, hogy az irodalomtörténet a 
széppróza mesterének tekintette. Költemé
nyei jórészt dalok, lírai vegyületü idillek, 
pásztorénekek, vallásos énekek.

Az emléktábla leleplezése országos iro
dalmi ünnepség keretében történt. Jezsuita 
atyák társaságában az ünnepi beszédet 
Kapi Béla ev. püspök mondotta. Először 
is a közönséget üdvözölte a Vasmegyei 
Kulturegyesület nevében, valamint különö
sen a rohonci kiküldötteket, kik — úgy
mond — sirhalomról hoznak üdvözletét. 
Három század múlva — mondotta — rójuk 
le annak az embernek hálánkat, ki a nem
zet lelkét kereste.

Ezután németül fo lytatta: A költő em
lékezete újra feléled bennünk. Irodalmi 
munkássága révén megkapta már helyét a 
kiválók között, de nemcsak ebben áll a 
dicsősége. Német volt és mégis úttörője 
lett a magyar kultúrának s ideálja nemze
tének.

Beszéde végén a nagy írót állította oda 
követendő például és leleplezte a falba 
erősített emléktáblát.

A püspök után Vass József kultusz- 
miniszter beszélt, majd P. Somogyi Miklós 
jezsuita rendfőnök méltatta Faludit s vele 
együtt a' jezsuita rend érdemeit.

Faludi a jezsuita műfordító és költő 
előtt meghajtotta az elismerés lobogóját 
az ev. püspök; mikor fog megszületni 
azonban az a jezsuita, aki a magyar nyelv 
kiművelése körül halhatatlan érdemeket 
szerzett magyar reformátoroknak, azok 
emlékének lesz képes egy-egy babérággal 
áldozni.
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Vázsonyl a zsidók magyarságáról.
A pesti izr. hitközség évi közgyűlésén 

'Székely Ferenc elnöki megnyitója után az 
egybegyűltek kívánságára Vázsonyi Vilmos 
emelkedett szólásra és a többi közt a kö
vetkezőket mondotta:

Nemcsak az élet, hanem a halál, őseink 
sírja is beszél helyettünk. Nekünk nincs 
külön nyelvünk, mi magyarul beszélünk, 
magyarul gondolkodunk. Vakmerőség min
ket a magyar nemzet köréből kitagadni. 
(Tetszés, taps.) Nem tagadjuk meg vallá
sunkat és ha azt akarják, hogy faj legyünk, 
azok vagyunk, de fajunk és vallásunk elle
nére vagyunk magyarok, ennek a hazának 
hű fiai, mert önfeláldoióan szolgáljuk ezt 
az országot akkor is, amikor rossz hazafiak 
hazafiatlanság útjára szeretnének bennünket 
sodorni. Mi hazánk ügyére függesztjük 
szemünket, a hazánk integritásáért emeljük 
fel tiltakozó szavunkat, és két szózatot 
intézünk hazánk integritásának érdekében. 
Az egyiket a magyar zsidókhoz, kérve őket, 
hogy amennyiben a sors mostohasága az 
ország egyes részeit tőlünk elszakítaná, 
maradjanak törhetetlenül magyarok, a má
sikat Európa zsidóságához intézzük, mely
nek figyelmét arra hívjuk fel, hogy a ma
gyarság nekünk menedéket, jogot adott s 
a hagyományos magyar szabadé!vüség és 
demokrácia érdeke követeli azt, hogy Európa 
minden demokratája és minden szabadelvű 
politikusa akadályozza meg a magyarság 
széttörését.

Lenin Jobbrafordolása. Lenin kijelen
tette, hogy a szovjetrendszer nem képes a 
teljes anarkiában levő orosz ipart ismét 
régi színvonalára fölemelni, az antantálla
mok segítsége tehát nélkülözhetetlen. M int
hogy az antant alkotmányozó nemzetgyűlés 
összehívását követeli, Oroszország kényte
len ennek a kívánságnak engedni és a 
választásokat kitűzni. Lenin beszéde rend
kívül nyugtalanságot keltett Miután ismét 
valamelyest helyreállott a nyugalom, Lenin 
azt követelte, hogy a radikális népbiztosok, 
közöttük Trockij is, egyelőre mondjanak le 
hatalmukról és utazzanak a Krim-félszigetre.

E G Y H Á Z I É L E T .
A Luther-Társaság június 29-ére, 

Szombathelyre összehívott közgyűlését el 
kelletett halasztani, mert a budapesti ve
zetőség nem tudott volna megjelenni 8 
mert több egyházmegye 29-én tartotta köz
gyűlését s így a tagok megjelenése nem 
volt biztosítható.

Lelkészavatás. A bányai egyházkerület 
püspöke, dr. Raffay Sándor az elmúlt vasár
nap négy lelkészjelöltet avatott fel lelkésszé 
a budapesti Deáktéri templomban.

Templomavatás Bánkon. Mint bánki 
tudósítónk írja június 12-én avatta fel Kiss 
István h. püspök a bánki hívek renovált 
templomát, amelyet sok-sok fáradsággal, 
nem kevesebb áldozatkészséggel emeltek 
az imádkozó lelkek a roskadozó templom 
helyébe, Isten dicsőségére. A gyülekezet 
alig számlál 500 lelket. A templom 
renoválása, úgyszólván, újjá építése, nem 
számítva a kézi napszámot és az 
igákat a 300,000 koronát meghaladta. Az 
áldozatkészségnek az a szép megnyilatko
zása, mely az élő hitnek, az imádkozó lé
leknek a tanúbizonysága Zatkalik Károly 
lelkésznek nem kis érdeme. A felavatásnál 
közreműködtek Kirchner Rezső p. titkár,

Csővári Géza kétbodonyi, Sztik Gusztáv 
felsőpetényi Horeczky Aladár ősagárdi 
lelkészek és Meskó Károly egyházmegyei 
főjegyző.

A szarvasi „Luthe r-Arvaház* felava
tása. Június lió  19-én megható ünnepségek 
keretében avatták fel s adták át magasztos 
rendeltetésének: Szarvason a „Luther-Arva- 
h'ázat“ . Az avatási szertartást dr. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök végezte, kit 
ez alkalommal Szarvason — mint az ottani 
tudósítónk írja — kitüntető szeretettel fogad
tak. Az árvaház felavatása az ó templom
ban tartott istentisztelettel vette kezdetét, 
ahol az egyházi, beszédet Kovács Andor 
esperes tartotta. Az istentisztelet végeztével 
az árvaház elé vonultak, ahol Placskó Ist
ván szarvasi lelkész imája után a bánya
kerület ékesszavu püspöke lelkeket meg
indító szentbeszéd keretében avatta fel az 
árvaházat s adta azt át hivatásának. A 
gyülekezet nevében dr. Haviár Gyula fel
ügyelő vette gondjaiba az árvaházat. Az 
árvák nevében egy kis fiú köszönte meg a 
könyörülő szeretetet. MendÖI Lajos vallás- 
tanár imája, a férfiak daléneke után a Hym- 
nusz eléneklésével nyert befejezést a min
den tekintetben Istennek tetsző ünnepség.

A zalaegerszegi ev. gyülekezet május 
hóban két szép egyházi ünnepet tartott; 
az egyik Luther-szövetségi, a másik Diák
szövetségi ünnep volt. Az előbbi — május 
21-én du., 22-én de. és du. — 3 előadásból 
állt, melyeket vallásos ünnep keretében 
Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkész 
tartott, a kis gyülekezetre s a nagyobb 
számmal levő másvaMásuakra nagy és mély 
hatást tett.

A Diák-szövetségi évzáró ünnepély 
tekintettel arra, hogy a vezető lelkésznek 
egészségi okokból Budapestre kellett több 
hétre távozni, május 29-én ment végbe, 
amelyen a szövetség beszámolt egész évi 
működéséről, amely 3 csoportba heti 1—1 
óra irásmagyarázatból s koronként ünne
pélyes előadások tartásából állott. Megható 
jelenet volt, midőn az ünnepély végén a 
vezető lelkész elbucsuztatta azokat, akik 
középiskolai tanulmányaikat bevégezve, 
messze távoznak.

Vönöczkön jún. 12-én Haramia Erzsi 
tanítónő kicsi tanítványaival színi előadást 
rendezett; ezt megelőzőleg a leányegyesület 
4 élőképben meséket mutatott be. Az élő
képek között szavalás és énekszámok tették 
élvezetessé a szünetet. Úgy a színi előadás, 
mint az élőképek nagyok sikerültek; a 
szavalok, valamint a magánénekes a tőlük 
telhető legjobbat adták.

Dicséret és elismerés illeti meg a fá
radhatatlan rendezőséget, a leányegylet 
tagjait, szavalókat és enekest, no meg a 
kis előadókat. A tiszta jövedelem 2359 K-t 
jövedelmezett a Harmonium alapnak.

Boba. Harangalapra adakoztak: Por
koláb Dénes 200 K, Páli Anna (róm. kath.) 
100 K, Erhardt József 1000 K, Tompa 
László 500 K. Ugyanerre a célra a wormsi 
kihallgatás emlékére tartott ünnepély alkal
mával offertórium 477’20 K.

A Konfirmandusok alapjára Kovács Já- 
nosné újólag 100 K-t adományozott.

Lajoskomárom. Lutherszövetségi pro
paganda gyűlést tartottak. Közéneio és 
Schlitt Gyula lelkész megható imája után 
Hering Lajos veszprémi lelkész, a szövet
ség megbízottja tartott magvas előadást, 
melyben ismertette a Luther-Szövetség 
céljait, egyház és nemzet építő munkáját. 
A gyermek és férfikar összhangzatos éne
kei, szavalatok egészítették ki a műsort,

melyet a helyMelkész imája s közének zár
tak be. Offertórium 248 korona volt.

Sárvárott újabban harangalapra ada
koztak: Herczeg János (róm. kath.) 100 K, 
Polgár József áttérése alkalmával 100 K, 
Németh Sándor (Káld) 1000 K. /

Harangavatás. A rödönyi ev. leány- A  
egyház vasárnap avatta fel a jobbára ame- * 4 ^  
rikai szeretetadományból beszerzett új ha- 
rangját. Az avatást Nitschinger Pál pinka
fői lelkész végezte.

H Í R E K .

Uj reform átus püspök. A dunamelléki 
református egyházkerület püspökévé óriási 
többséggel Ravasz László budapesti lelkészt 
választották.

D ingha Béla temetése. Nagy részvét 
mellett kísérték utolsó útjára Dingha Béla 
dr. ügyvéd és írót, a Felvidéki Liga elnökét. 
Raffay Sándor ev. püspök búcsúztatta őt 
megható szép szavakkal, méltatva kiváló 
egyéniségét s lángoló hazaszeretetét. A ra
vatalnál a Területvédő Liga nevében Kövess 
Béla dr., a sírnál pedig a Felvidéki Liga 
nevében Szontagh Tamás, Nyitra vármegye 
nevében Szathmáry István, barátai nevében 
pedig Gárdonyi Albert mondtak beszédet.

Zokogó magyarok. A cseh uralom 
alatt szenvedő felső-zempléni református 
egyházmegye e hónap elején tartotta köz
gyűlését, melynek egyik tárgya az egyház
megye új esperesének és főgondnokának 
hivatali beiktatása volt. A gyűlés, mint a 
cseh megszállás alatt rendesen, erős ren- 
dóri felügyelet mellett folyt le. Thuránszky 
Tihamér, az új főgondnok, megnyitóbeszé
dét ezzel kezdtek „Az isteni gondviselés 
úgy látta jónak, hogy az ezeresztendős 
magyar állam testéből kiszakitson bennün
ket. . . “ Tovább azonban nem tudott jutni 
beszédében, mert a zokogás elfojtotta sza- B 
vait és vele sírt az egész közgyűlés. A je
lenet még a jelenlevő cseh tisztviselőket is 
meghatotta.

Dunántúl enyhítették a rögtönítélő 
bíráskodást. A minisztérium Dunántúl a 
királyi törvényszékek területén a rögtön- 
biráskodást a hűtlenségre és a lázadásra 
korlátozta.

Egy fa lu  pusztulása. Felpéczen a csen
dőrőrs udvarán lévő pajtában elraktározott 
nyers lóhere öngyulladás folytán kigyulladt.
A nagy szél a szikrákat szétszórta és pár 
perc alatt a falu több helyen égni kezdett.
A tűz továbbterjedését az óriási szélvihar 
miatt lehetetlen volt megakadályozni, úgy 
hogy majdnem az egész falu leégett. 109 
ház pusztult el a hozzátartozó pajtákkal, 
istálókkal és melléképületekkel együtt.

M egta lá lták tíz szigetvári hős ho lt
testét. A minap a Szigetvár mellett levő 
Tótszentgyörgy községben Füle József kis- , 
gazda udvarában pincét ástak körülbelül 
10 négyzetméter területen. Két méter mé- 
lyen a földben 10 nagy magas ember csont- ‘ 
vázát találták meg teljes épségben. A tíz 
közül az egyik koporsóban volt eltemetve.
A csontvázak minden valószinüség szerint 
Szigetvár ostroma alkalmával, 1566-ban 
kerültek Füle József telkére. A hősi halot
tak csontjait a tótszentgyörgyi temetőben 
helyezik el örök nyugalomra.

Mikszáth A lbert meghalt. Mikszáth 
Kálmán ifjabbik fia, Albert, 32 éves korá
ban meghalt. A virágjában, nem közönsé
ges írói tehetségei kibontakozásának csirá-
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jában elpusztult ifjú élet, a világhírű író 
családi tűzhelyének ragyogásában indult 
meg: az ország kényeztető szeretete vette 
körül gyermekkorát a Németke és egyéb 
bájos novellák hősének. Héroszi lelki nagy
sággal harcolva az évek óta benne rágódó 
halálos kór ellen, utolsó percéig lázasan 
dolgozott: egy regénye s egy színdarabja 
két nappal halála előtt készült el. Hatal
masan fellendülő tehetsége nagy koncep
ciókat hordozott, s a fantázia művészi ál
mait érlelte, amelyeket kegyetlen kézzel 
húzott át a halál.

Egy ökörszekér és hat ökör. Az oláh 
trónörökös ennyit kapott oláh nemzeti aján
dékul esküvője alkalmából — Kolozsvár 
városától. Az ökrösszekér és a szép hat 
ökör árát igaz ugyan, hogy a kolozsvári 
magyarság fizette meg, azonban a kolozs
vári magyarság tudta és beleegyezése nél
kül jutott az az oláh nemzeti nászajándék 
a trónörököspár birtokába.

T error-uralom . A pozsonyi rendőrség 
letartóztatta Fülep Ágoston dr. gyógysze
részt és Szláni Emil, a pozsonyi ev. líceum 
alkalmazottját, mert a Kareszt-utcában röp- 
iratokat ragasztottak egy oszlopra. A röp- 
irat szövege tót nyelven a következő volt: 
„Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus I Nem, 
nem, sohasem fogjuk ezt tűrni, Isten min
ket úgy segéljen ! Ámen!“

Cseh te lep ítések  a Felvidéken. A 
i cseh állami földbirtokhivatal Komárom- és 

Pozsonymegyében körülbelül 500 cseh és 
I tót családot szándékozik letelepíteni. Egy- 
i «gy folyamodó legföljebb 15 katasztrális 
I hold földet fog kapni. A telepítés célja az, 
l hogy szláv kisebbségekkel inficiálják a szin- 
i magyar vidékeket.

A ngliában divatm inisztérium ot ak a r
nak szervezni. A tulmerész női divat el- 

I len immár Angliában is intézkedéseket akar- 
i nak tenni. A londoni kereskedelmi kamara 
i indítványt fog az angol parlament elé ter- 
í jeszteni, amelyben azt ajánlják, hogy a kor- 
i mány szervezzen divatminisztériumot és a 
i mindenkori divatminiszternek legyen köte- 
1 lessége a bluzkivágásokra, szoknyahosz- 
■ szakra és az öltözködés egyéb részleteire 
I felügyelni.

Vörös csapatok Besszarábia és Len
gyelország határán . Az oláh politikai és 

I katonai körökben nagy izgalmat keltett az 
i a tény, hogy az orosz bolsevista hadsereg 
i a besszarábiai határon nagyobb csapat- 
} összevonásokat hajtott végre. Állítólag 30 
J hadosztályt összpontosítottak. Ezzel egy- 
i idejüleg a lengyel határon is folynak a ké- 
i  szülődések. Szibériában és Turkesztánban 
i is óriási csapatösszevonások folynak.

Rövid hírek. Tisza István müveinek 
kiadására 2 millió koronát gyűjtött össze 

b a Tisza emlékbizottság. — Németország 
i adóssága 300 milliárd. 30 évig tart a tör- 
i lesztés. — Schober az új osztrák kancellár.

— A Népszövetség szeptemberben dönt 
ft Magyarország fölvételéről. — Berlinben a 
n munkanélküliek véres tüntetést rendeztek.

— Marienbadban a magyar és cseh dele
je gátusok folytatták azt a tárgyalást, melyet 
ti tavasszal Bruckban kezdtek meg. — Az 
£ antant közbelépett a görög-török ellentét 
b dolgában. — Az angol király kibékülésre 
ri hívta fel az íreket. — A nagykövetek ta
il nácsa elakarja halasztani Nyugatmagyaror-

szág átadását.

íi Adakozzunk a Harapó terjesztésére!

T u d o m á s u l .
Előfordult, hogy bitorolt antant tiszti 

egyenruhában illetéktelen elemek jutottak 
be gyár- és közüzemépületekbe, illetve tele
pekre. E módon a kommunista propaganda 
terjesztésére tág tér nyithat.

Ez megakadályozandó a honv. miniszt. 
minden itt időző, illetve Magyarországra 
kerülő antant tiszt számára zöld, a legrriy- 
ség számára fehér azonossági igazolványo
kat ad ki.

A hamisításokra való tekintettel az iga
zoltatás minden előzékenység mellett kellő 
alapossággal történjen.

Ha egy magát antant közegnek kiadó 
egyén fenti igazolvánnyal nem bir, feltartóz
tatandó és a várm. kát parságnak azonnal 
távirati (telefon) jelentés teendő. Gyárakba, 
közüzemekbe való belépés feltételei a) honv. 
minisztérium által aláirt személyazonossági 
igazolvány, b) magyar összekötőtiszt jelen
léte, c) közvetlen a gyár (üzem) igazgató
sághoz juttatandó honv. miniszternek külön 
rövid (esetleg telefon) engédélye.

Különösen fontos, hogy a gyár (üzem) 
igazgatók (vezetők) e határozványokról 
tudomást nyerjenek és magukat minden 
tekintetben azokhoz tartják.

Külföldi nehéz kugligolyók  
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Pályázati hirdetés.
A kőszegi ág. h. ev. leányközépiskola 

igazgatósága pályázatot hirdet a jövő isko
lai évre megüresedő internátusi helyekre.

A felvételért folyamodhatnak akik, leány
középiskola I—IV. osztályába, vagy a 
leánygimnáziumi felső tagozat V—Vili. 
osztályába járnak. Elsősorban I. és V. 
osztályba járó ág. h. ev. vallásuak nyernek 
felvételt, amennyiben hely van, más osztály
beliek, illetőleg más vallásuak.

A tartásdíjat a tényleges kiadásoknak 
megfelelően csak az első félév után fogja 
az illetékes hatóság megállapítani. Tájé
koztatásul jelezhetjük, hogy a f. isk. évben 
a tartásdíj 12.000 K volt. Minden növendék 
tartozik év elején 6000 K-t lefizetni és ter
mészetben 3 q bíizát (rozsot), továbbá 5 
kgr. jóminőségü száraz szappant beszállí
tani. E termények értébe azonban a f. évi 
augusztusi árnak megfelelően a tartásdíjba 
beszámítódik. A tartásdíj második részlete 
febr. 1-én esedékes.

Születési anyakönyvi kivonattal, oltási 
és iskolai bizonyítvánnyal, (lehet félévi is) 
valamint kifogástalan egészségi állapotot 
igazoló orvosi bizonyítvánnyal felszerelt 
folyamodványok legkésőbb f. évi jún. hó 
30-áig nyújtandók be a kőszegi ág. h. ev. 
leányközépiskola igazgatósága címére.

Kőszeg, 1921. jún. 8-án.
2_2. Arató István

ig**gató.

Menekült egyetemi hallgató a nyári 
szünidőre nevelői állást keres. Aján
latok a budai várbeli lelkészi hivatal
hoz (L Verbőczy-u. 28.) küldendők.

3R FERENCZ
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K Ö R M E N D

=  L egm agasabb kitün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és k asté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anvagból készült 

órák. ' 31
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Tóvárosi zenetanárnő 8 éves fiával 
a nyári szünidőre vidéken üdülés 
céljából teljes ellátást keres. Címe: 
özv. Várady Istvánná Budapest, III. 
kér. Újlak, fecske dt 10. i—2

E r n s t  J á n o n
vas- és rézbú to r, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany Jánds 

ut 18. Telefon 732.

Ev. tanítók és szülők becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i, 
erk ölcsi é s  illem szabályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10*/o engedmény. Rendelhető: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII., Szentkirályi-«. 51/a.



Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/4-es 4/4-es syéd

g y u f á t
valamint őrlött

k ő s ó t .  
LIPP és  LACKNER

kereskedelmi üzlete 
S Z E N T G O T T H Á R D .

S ü ro ö n y c ím : L a c k n e r ,  SzentoottiM

Sajáttermelésü, elsőrendű

f a s z e n e t ,
a legjobb minőségű

k á t r á n y t  hordókban, 
f e n y ő o l a j  a t ,  
e c e t s a v a t ,  
g o m b a i r t ó  fa i*  

s z é n á s t

és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T O R X A .  
Telefonszám: 1 7 .

B izom án yosok  
2-30. k erestetn ek .

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminöségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T akarék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 21

Nyomatott Wellisch BéU yillamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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FplalA« n a r k M i U  
é t  k iad ó :

SZALAY MIHÁLY.
T ó ra aza rk c az tA :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á a z p a to n á ra  
(Veaz p ré m  m egye), elöfl- 
ze téa l d ijak , rek lam áo ló k  
a  HAHANQ3ZÓ k iadóh iva
ta lé n a k  S z e n tg o tth á rd ra  
(V navérm egye) küldendők .

E ló flze téa t e lfo g ad  
m in d en  ev an g . le lkéez éa 

ta n ító .
M egje len ik  m in d en  vaaár- 

n a p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

8 z e rk e a z t l  éa  a  M e d iá é r t  
f e l e l i » :

C Z I F O T T  G É Z A
•ZEN TQ O TTH Á R D

(V aavérm egye.)
A „ H a ra n g a z ó "  elA A zetéal 
é r a  e g é az  é v re :  L u th er-  
S zö v e tsé g l ta g o k n a k  clm - 
sz a la g o a  k ü ld ésse l 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th er> 3 zö v e taég l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o a  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „H aran g a zó * , te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  In g y en p é ld án y o 

k a t küldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  LA P J A .

Akkor tudom . . .
el nem veszünk.

Újra éledő reménységgel olvasom 
vasárnaponkint a »Harangszó« éb
resztő cikkeit. Különös figyelemmel 
kisérem minden alkalommal »Egyházi 
Élet« című rovatát, itt a lelkek meg
mozdulását, a hívek felbuzdulását, 
gyülekezeteink áldozatkészségét.

Az álomból való felserkenés, a lel
kek megmozdulása, az öntudatra éb
redés, a felbuzdulás, azonban, úgy
látom, még mindig nem általános, 
még mindig csak látszólagos magyar
honi evangélikus kér. anyaszentegy- 
házunkban. Bár erősen haladunk, ha 
szabad a korszerű kifejezéssel élnem, 
az úgynevezett konszolidáció felé mi 
is; mindazonáltal úgy érzem, nem 
tartunk mégsem lépést a más feleke- 
zetüekkel s így igen könnyen meg
történhetik, hogy mi az »egységes 
keresztény fronton« egyszer csak le
maradunk újból; nem tudunk tettek
kel tényező lenni, nem tudunk ismét 
csak erőt kifejteni akkor, amikor pe
dig erre az erőkifejtésre nagy szük
ség lesz. És talán előbb, mintsem 
gondoljuk.

Gyülekezeteink életében kevés ki
vétellel egyelőre még csak a »galva- 
nizmus« jelenségei észlelhetők. Gal
vanizált evangélikus keresztyén gyü
lekezetek pedig még nem öntudatra 
ébredt, valóságban élő gyülekezetek. 
A hitbeli és erkölcsi élet mezején el1 
vétve kihajtott tiszta búza körül még 
mindig sok a gyom. Az ősök élő hite, 
egyházunk kebelén belül a munkás 
szeretet, evangéliomi keresztyén anya- 
szentegyházunkhoz mindhalálig ra
gaszkodó tántoríthatatlan hűség még 
mindig igen sokszor megszégyeníte
nék bennünket. Túlságosan konzer- 
vatívek vagyunk önönmagunkkal szem
ben. Erősen liberálisok (evangéliomi

értelemben) más egyház parancsolta 
követelményekkel szemben. Ügy a túl
ságos konzervatizmusunknak, mint 
erős liberálizmusunknak aztán ma
gunk isszuk meg legtöbbször a keserű 
levét.

Mindenek fölött pedig zárt sorok
ban tömörülni, eg^ imponáló egysé
ges frontot úgy ki- mint befelé ala
kítani, erre kiváltképpen még mindig 
nem látszunk alkalmasnak. Pedig a 
szomorú idők, a mostoha viszonyok, 
az életkörülmények igen érthető szó
val nap-nap után intenek erre ben
nünket.

/  Jóllehet azonban az álomból való 
felserkenésünk, a leikek megmozdu
lása, az öntudatra ébredés, a felbuz
dulás nálunk még mindig nem álta
lános, gyülekezeteink — ami a szó 
szoros értelemben vett evangélikus 
egyházi életet illeti - •  igen sokhe
lyütt szomorú képet tárnak elébénk : 
annyit még is kénytelen vagyok le
szegezni, hogy ébredni kezdünk, hogy 
Bethesda tava végre nálunk is meg
mozdult, hogy van immár remény a 
gyógyulásra.

Az álomból való felserkentésben, 
a lelkek megmozdulá ában, öntudatra 
ébresztésében, a fel’ tíulásban orosz
lánrész a Harang t s mellette a 
Dunántúli Luther ivetséget illeti. 
Ha azért a halálszerü álomból csak-

• úgyan át akarunk menni komolyan az 
életre, ha mint tettekkel tényező aka
runk résztvenni magyarhoni egyete
mes evangélikus anyaszentegyházunk- 
nak, édes hazánk terülei integritásá
nak visszaszerzésében, úgy legelső 
dolgunk egyetlen néplapunkat a Ha
rangszót híveink körében terjeszteni, 
fenntartani. A Dunántúli Luther-Szö- 
vetséget, hatalmas programmjának ki
építésében úgy erkölcsileg, mint anya
gilag támogatni. 5  akkor tudom, 
»hogyha mindenütt nyomorogtatunk 
is, de nem szoríttatunk meg. Ha

háborúságot szenvedünk is, abban el 
nem hagyatunk, ha megaláztatunk is, 
de el nem veszünk!«

Egy ö reg  presbyter.

Szabadság, Testvériség, 
Egyenlőség.

I r ta : G yurátz Ferenc.

I.
Az 1789-iki nagy francia forrada

lomban keltek szárnyra e jelszavak 
s tovább hatolva egyik népet a másik 
után hozták mozgásba. Mindenütt új 
vágyakat, reményeket fakasztva járták 
be a világot. A szabadság, testvéri
ség, egyenlőség elve rendszeresen 
hódított s hatása mindinkább érezhető 
lett a nemzetek életében. A szó- is  
gondolatszabadság folyton szélesb 
kört nyitott fel a mívelődés előtt, új 
és új közös célokat mutatott a társa
dalom osztályainak, ismertetve az em
beri jogot s a mások iránti tartozást, 
így gyengültek a korlátok, melyek a 
nép egyik osztályát úgy választák el 
a másiktól, hogy az egyik félnek a 
jogok rózsáit, a másiknak csak a 
kötelesség töviseit hagyták.

A tudomány vívmányai által elra
gadtatva sokan egyedül az emberi 
tudásban látták a boldogulás alapját, 
a vallást meghaladott álláspontnak 
tekintették, amely nem támasza többé 
a nagykorúságra jutott emberiségnek. 
Állításuk szerint eljött a tudás kor
szaka, melyben az ember egyedül az 
ész hatalmával uralkodik s nem szo
rul túlvilági láthatatlan tényezőkre. 
Az ily nézettel szemben a történet 
azt bizonyítja, hogy az önhittség ily 
vallásellenes támadása csak meg
megújuló szélrohara, mely előtt a hit 
rendíthetlen kőszikla marad.

A boldogság feltételeit csak az 
anyagiakban s a tudomány hatalmá-
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ban keresőknek állásfoglalása a vallás 
ellen annál indokolatlanabb, mivel 
megcáfolhatlan igazság, hogy a tudo
mány, művészet, költészet megindítója 
épen a vallás volt és ez ápolója ma 
is. Jézus így szól tanítványaihoz: 
>Ha megmaradtok az én beszédem
ben, megismeritek az igazságot és az 
igazság szabadokká teszen titeket.« 
Ján. 8. r. 12. v. Pál aposlol így inti 
az első híveket: »A szabadságban, 
mellyel a Krisztus megszabadított, 
megálljatok és ne kötelezzétek maga
tokat újra a szolgaságnak igájával.« 
dal. 1. r. 52. v.

A szabadság kétségkívül a hala
dásnak, tudománynak nélkülözhetlen 
feltétele, az emberi méltóság kifeje
zője.

Az ókorban, midőn a felebaráti 
szeretetnek a szűk családi, rokoni kör 
képezte határát, azt látjuk, hogy a 
nép két táborra oszlott. Egyiket ké
pezték a zsarnokok, a másikat a 
szolgák. A fejedelem — főkép a ke
leti országokban — korlátlan hatalmú 
úr volt s neki szolgája a birodalom 
minden lakosa. Másrészről a kor
mányzók, tisztviselők, míg a fejedelem 
előtt téfdre esve bókoltak, a nekik 
alárendelt nép felett zsarnoki önkény
nyel uralkodtak.

A társadalom azt hitte, hogy a 
szabad polgárok jóléte érdekében 
szükségesek a rabszolgák. E szeren
csétlenek minden jogtól megfosztva 
teljesen uraik szeszélyének voltak 
alávetve. Adták, vették őket mint a 
barmokat, tetszésük szerint bánhat-

T Á R C A .

K atica  e lje g y z é s e .
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Csicsó a nagy világháború kitö
rése előtt pár héttel, a hires kendi 
búcsúi mulatság széjjelverése után 
megkötözött kézzel fordított hátat a 
falunak s az illetékes biró urak úgy 
határoztak felőle, hogy vagy nyolc 
hónapig pihentetik a hires verekedőt.

S no lám, ember tervez, Isten 
végez; az urak Ítéltek, de a még 
nagyobb urak úgy határoztak, hogy 
folytatni kell Csicsónak még a vere
kedést. Csicsó folytatta is kemény 
kitartással, tanú reá az a három
rendbeli vitézségi érem és három 
csillag, amikkel a hosszú távoliét után 
haza bocsátották, mint rokkant hőst. 
Balkarját ugyanis megnyomorította 
egy goromba golyóbis.

tak velük, verhették, meg is ölhették 
őket. Még a nagy míveltségü görög 
nép sem tudta elképzelni az életet 
rabszolga nélkül. Nagy hirü bölcsészei, 
mint Aristotoles is nyíltan vallották, 
hogy az istenség a durvább, nehe
zebb munkára a rabszolgát rendelte, 
azért, hogy a görög polgár ettől men
tesítve annál szabadabban -foglalkoz- 
hassék a tudománnyal, művészettel 
s gyönyörködjék ezek alkotásaiban. 
A vitézségéről híres, büszke spártai 
nép egészen rendén valónak találta 
állami felügyelet alatt fegyverforga
tásra nevelt fiainak oly módon a vér
ontáshoz szoktatását, hogy az ifjak 
a vezetőik által kitűzött napon a vá
roson kívül lesbe állottak s a mező
ről este fáradtan jövő rabszolgákat 
hirtelen megrohanták és felkoncolták.

A római népnél is a birvágy, fény
űzés terjedésével párhuzamban egyre 
gyötrelmesebbé lett a rabszolgák 
helyzete. Ha uruk jószívű ember volt, 
akkor még könnyebben tűrhették sor
sukat de önző, indulatos gazda keze 
alatt pokollá vált életük. Ha a csa
ládfő meghalt és halálának oka nem 
volt világos környezete előtt, a csa
lád tagjai a házhoz tartozó összes 
rabszolgákat kínpadra vonással val
latták és így akarták kitudni, ki volt 
a halál okozója. Egy gazdag szená
tor, midőn a barátai számára adott 
fényes ebéden egyik rabszolga vélet
lenül leejtett egy tányért, ennek bal
kezét azonnal levágatta és nyakára 
köttette. így l^llett a szerencsétlen
nek tovább folytatnia a kiszolgálást.

Még aznap, amint hazaérkezett, 
tárgyalásba bocsátkozott Icig korcs- 
márossal. Onnét pedig egyenest a 
szomszéd faluba törtetett át Pikula 
cigányprímáshoz.

Százasra esküdözött Pikula, hogy 
annál kevesebbért még a komája 
lányának a lakodalmára sem megy 
át a szomszédba muzsikálni. S más
nap délután egy órakor már Icig ud
varán húzta negyedmagával a nótát 
Csicsó talpa alá. Mert még egyedül 
járta a táncot a hős vitéz.

Negyedóra múltán azonban élő, 
viruló rózsakoszorú szegélyezte a 
széles udvart, ötven-hatvan sóvár 
tekintetű leány leste, várta táncraálló 
lábbal a duhaj, mokány táncos le
gényt.

Egyszercsak táncolva lejtett Csicsó 
a leánysereg felé. Nagyot dobbant 
valamennyinek a szíve. Vájjon kire 
esik a választás?

Leghátul állt szemérmes mosoly-

Ezen ebéden jelen volt Augusztus 
császár is. A vendégek előtt elköve
tett durvaságon megboszankodott és 
távozott, de a szenátort e kegyetlen
ségért ő sem vonta felelősségre. Egy 
büszke római matróna rabnőjét — 
ki a fésülésnél fejét akaratlanul kissé 
megkarcolta, — véresre verette, az
után szempilláit saját kezeivel szem
öldökéhez varrta, hogy máskor job
ban vigyázzon. Voltak nagybirtoko
sok, kik halastavaikban a halakat 
rabszolgák húsával hizlalták, mivel 
mint állíták, az így táplált halak ki
válóan jó ízűek.

A rabszolgák végül a sok szen
vedésben kétségbe esve Spartákusz 
nevű társuk vezetése alatt fellázadtak 
és Róma csak hosszú, véres küzde
lem után tudta leverni a lázadókat. 
Győzelme után a boszú még súlyo
sabbá tette a boldogtalan rabszolgák 
igáját.

A római birodalom bukása után 
az ennek rottijain alakult új államok
ban kifejlődött a hfibérrendszer. Ennek 
értelmében a hatalmas törzsfőnökök 
a meghódított területeken nagyobb 
birtokokat adományoztak vitézségük
kel a harctéren érdemeket szerzett 
híveiknek, azon feltétel mellett, hogy 
felhívásukra késedelem nélkül bizo
nyos számú fegyveres csapattal vo
nulnak táborukba. A hübérurak, hogy 
birtokuk gyümölcsöző legyen: egy-egy 
család által megmívelhető telket adtak 
át szegény munkásoknak, azon kikö
téssel, hogy ezért hűbéruruk földjén 
is végeznek meghatározott számú

gással a szép, sugártermetü, ragyogó 
fekete szemű Gál Katica, kurta, piros 
szoknyában. A legény fürkésző, tüzes 
szeme megakadt rajta.

— Gyere, kis Gál virág, táncolj 
velem egyet!... Hopp, kis Katicám!...

— Hihihi! a kis Gál virág — 
szépséges pipitér! — ihogtak-vihog
tak irigykedve a lányok. — Nézzétek 
lányok, milyen büszkén tartja Csicsó 
virágszála a hosszú, vékony gunár- 
nyakát I. . .

— Ágaskodik a leiköm, hogy 
meghallja, mit duruzsmál a hosszú 
vitéz a fülébe, szívébe?...

Az egy tánc nagyon hosszúra nyúlt. 
Csicsó szilaj mámorral az egész 
mulatságot Katicával táncolta végig 
s folyton azt huzattá, azt dalolta: 
»Csak egy kis lány van a világon...« 
Emiatt más, rendes viszonyok között 
holmi véres verekedés kerekedett 
volna a mulatók közt. Most azonban 
a többi hetyke táncos csupa kisebb,
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napokon gazdasági munkát, ezenkívül 
termesztményeikból kilencedet, tizedet 
fizetnek ! Az ily földmunkások, nem 
rabszolga, hanem jobbágy nevet vi
seltek, de ezek is kívül állottak a 
jog körén, csak a kötelesség járma 
maradt számukra. Uraik önkényének 
alávetve gyakran sokat szenvedtek. 
Hogy a hűbérúr Franciaországban 
hogyan bánhatott jobbágyaival, azt 
azon tény is döbbentően mutatja,
hogy még a Krisztus utáni 8-dik
században is fenállott a törvény,
melynek értelmében a francia főne
mes, ha téli vadászaton meghűlt,
egy-egy alkalommal csak két földre 
vetett parasztnak mellét vágathatta 
fel elgémberedett lábainak azok pá
rolgó vérében melengetésére.

Az eltiport parasztok a kegyetlen 
bánásmód miatt elkeseredve ismétel
ten fellázadtak Angol-, Francia-, 
Német- s Magyarországban is, de a 
nemesség szervezett erejével minde
nütt leverte s a felkelésért véres bo- 
szut állott. Az erősebb fél nem is
merte el a gyöngébbnek jogát, pedig 
más jogának tisztelete nélkül a hata
lom csak zsarnok önkény, durva 
ököljog, amellyel az ember míg má
sokban legázolja, magáról is letépi 
az emberi méltóságot.

A jobbágyságnak e szomorú idők
ben pártfogója az egyház volt. Ez 
tartotta fenn hitét és ezzel a szebb 
jövő reményét, Krisztus megváltó 
szeretetének hirdetésével élesztette a 
részvétet a szenvedők iránt. A szent 
igék megértéséhez, az evangéliomból

nagyobb sihederekből állt, akik külö
nös tisztelettel tekintettek a vihared
zett, hatalmas, vitéz őrmester urra. 
' Az esetet hírül vitték Qálnénak. 

A kis, töpörödött özvegy nagy bol
dogan, még nagyobb kíváncsisággal 
iramodott a korcsma udvarába. Jobb 
keze vastag kendővel be volt bugyo- 
lálva. Főzés közben forró viz borult rá.

— Eresszetek, édes gyermekeiraek I 
Hadd látom meg az én galambom 
Katicámat, meg azt a szép, derék 
Pistát 1 — igyekezett Eszter néni a 
táncos legényeket váró leányok között 
átfurakodni, de hasztalan erőlködött, 
próbálkozott itt is, ott is. A leányok 
összesúgtak huncutkodva s nem eresz
tették előre.

A kis néni elkeseredésében meg
áldotta őket cifra, válogatott szavak
kal. Aztán idegesen tekintgetett körül 
az udvaron, hogy mivel tudná testé
nek kurtaságát valamivel pótolni? 
Pár lépésnyire tőle egy saroglyás

fakadó eszméknek az életBe átülte
téséhez szükséges az értelem fejlesz
tése, az oktatás, nevelés. E feladat 
teljesítésére van hivatva az iskola. 
Az első elemi iskolákat mindenütt az 
egyház alkotta. A történet tanúsága 
szerint a népiskolák az egyház szü
löttei. Ahol kér. gyülekezet alakult, 
ott előbb-utóbb létrejött az iskola is. 
Az államok sok századon át nem ér
tek reá a népneveléssel, iskolával 
foglalkozni. E munkát az egyházakra 
hagyták és ezeknek gondoskodása 
alatt az iskolák rendszeresen szapo
rodtak. Úgy az alsóbb, mint a las- 
sankint kifejlődött magasabb fokú is
koláknak is sokáig az egyház adott 
vezetőket. A kormányok, törvényho
zók csak az újabb időben ismerték 
fel a népoktatás, nevelés fontosságát. 
Hazánkban csak a közelmúltban — 
1868-ban — mondta ki a törvény- 
hozás az általános tankötelezettséget.

A vallás tanaiban hangzó ember
szeretet s az iskolák által terjesztett 
felvilágosodás készítették elő azon 
kort, melyben a szabadság már nem 
egyes osztályok kiváltsága, hanem 
közös kincse szegénynek, boldognak.

Jézus e szavaival határozza meg 
az ember erkölcsi feladatát: »Keres
sétek először az Istennek országát és 
annak igazságát. < Az igazság kuta
tása azonban szabad mozgást követel. 
Csak ott, ahol megvan a szó és gon
dolatszabadság, fejtheti ki az ember 
akadály nélkül tehetségeit, juthat az 
igazságnak mind teljesebb megisme
résére. Az erre törekvés érteti meg

szekér állt az udvaron. Gyermekek 
hancuroztak rajta. Nagy üggyel-bajjal 
felkapaszkodott közéjük.

— Oh, az édes, szép lölkeimek!... 
Milyen szépen, milyen gyönyörűsé
gesen, milyen gaballérosan tudnak 
táncolni! — gyönyörködött hangos 
áradozással s közbe-közbe haragos 
tekintettel támadt a gyermekekre, 
amint egyik-másik megtaszította han
cúrozás közben.

— Nini! a leiköm galambom Pis
tám kitűzte dolmányára azokat a 
drága, szép izé — pénzeket, amiket 
a király ajándékozott neki 1 ... Lát
játok, gyerekek, mennyire fénylik ott 
az a arany micsoda a mellén ?! Az 
aztán valami! . . .  De maradhass már 
veszteg, te kölyög, mert pofon ütlek!...

Két suhanc nagyot rándított rud- 
jánál fogva a szekéren, mire ijedten 
csücsült le a szekérfenékre.

— Üssön belétek a . . .  1 Uram 
bocsá’, majd rosszat mondok! —

219.

vele, meddig terjed joga, mi a köte
lessége felebarátjai iránt. Az igazság 
ismeretével látja be, hogy embertár
sait is ugyanazon emberi jogok ille
tik meg mint ót. Előbbre törekvésé
ben a szabadságot úgy kell használ
nia, hogy mások törvényes jogait ne 
sértse, vagyis mint az evangéliom 
mondja: »amitakartok, hogy az em
berek cselekedjenek tiveletek, mind
azt ti is úgy cselekedjétek ővelük.c 
Mát. 7. r. 12. v. Csak akkor, ha a 
kötelesség teljesítésében és a jog 
gyakorlásában a felebaráti szeretet 
az irányadó, marad sértetlen a sza
badság, anélkül a mások jogait tipró 
zsarnoki önkénnyé lesz. (Folyt, köv.)

Ma —  holnap —  holnapután.
Gyertek, te m e ssü k ! Zuhogjon a hant I 
Eb, aki bánja; jobb neki alant.
Sírja magasan, tömötten álljon:
Ki ne jöhessen, vissza ne járjon!
Ezer esztendő untig elég volt,
Hogy neki fénylett itt a nagy égbolt, 
Hogy neki termett föld színe, mélye,
S kemény igát rótt sok derék népre. 
Idegen, barbár, rokona sincsen,
Mégis azt hitte, ő itt az Isten!
Ideje porba tiporni fejét:
Ne játssza tovább átkos szerepét.

*
Gyertek, s ir a s s u k !  Akadt bár bűne,
Káros, hiányos a föld nélküle.
Közös veszteség, hogy így elesett,
Mert sok erénye példa lehetett.
Akik közt rúgva, ledöntve fekszik, 
Nagyságban véle egy sem vetekszik.
Sok népe közöl kárpáti tájnak 
Helyére méltón egyik sem állhat.
Nehéz szerepét ahogy betölté,
Nem tölti itt be senki se többé.

haragudott a kis néni s lekászálódott, 
a szekérről. S mégegyszer a leányok 
közé furakodott, hogy átbújik közöt
tük, teljes közelből gyönyörködik 
Katicájában, de hiába volt minden 
erőlködése.

— Egyen meg hát benneteket a 
sárga irigység ! — tört ki belőle az 
elkeseredés.

Ott hagyta a korcsma udvart, el
ment a fölszegre Csizáné komaasz- 
szonyához. A pitvartalpon üldögélve 
tárgyalta meg Bábi nénivel, hogy 
mennyivel jobb lányok voltak ók, 
mint a maiak és má3 egyéb ehhez 
hasonló, időszerű dolgokat. Azonban 
bealkonyodott s még holdvilágnál is 
folytatták volna a keserűséget elosz
lató, édes pletykát, ha a kis Zsoldos 
Jancsi be nem iramodik lélekszakadva 
hozzájuk:

— Gyüjjön hamar, Eszter néni! 
Ott vannak, ott izéinek 1...

— Kik, mik. . . s hol vannak. . .
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S úgy rótta másra kemény igáját,
Hogy akik hordták, visszakivánják.
— Nem volt ez oly rósz, csak elgyalázták; 
Nem szívelhették nagy árvaságát.
Ágról szakadt volt, elhagyottan állt,
Ezért szántak rá pusztulást, halált!

*

Gyertek, veg yü k  f ö l !  Ne késsék senki! 
Végzetes bűn volt élve letenni.
Sírját örökké rázza, dobálja,
Ha kitör, útját nincs aki állja.
Vulkántorok lesz szétdobott sírja 
S az eget, földet tűzbe borítja . . .
— Akarjuk, vagy sem, él ez még ma i s ; 
Övé a tegnap, de a holnap i s !
Kiben bukva is ily erő lüktet 
S így fenyegethet valamennyünket,
Nem halhat az m eg! Az élni akar!
Hadd keljen hát fel újra a magyar!

Szalay Mihály.

1 halott gyermekek könyve.
Ártatlan kis halottakról szól a sta

tisztikai hivatal új kiadványa, ez a 
113 oldalas nagy könyv. Nem kön
nyes, nem érzelmes, hosszú, fekete 
számsorok közé temeti el a gyerme
keket és mégis sokat beszélnek ezek 
a rettenetes számok, s ha kiáltó vád
juk már nem is segít, világos tanul
ságukat el kell fogadnunk. Áz 1901 — 
1915. évekről állították össze a gyer
mekhalandóság és gyermekfertőző 
betegségek statisztikáját, persze nagy

mit csinálnak ?! — ugrott fel az 
özvegy izgatott kíváncsisággal.

— Odajöttek... maguknál vannak 
a muzsikus cigányok. Csicsó őrmes
ter úr hivta oda őket. Aztán... jaj, 
milyen szép! . . .  Jaj, milyen gyö
nyörű ! . . .

— Mi a csoda ?. . . Óh, oh ! miért 
is nem mentem már előbb haza! .. .  
Jöjjön, siessünk, édes galambom ko- 
mámasszony ! . . .

Eszter néni soha világ életében 
nem tett oly gyors futást, mint ahogy 
most versenyzett Jancsi gyermekkel. 
Csizáné messze elmaradt tőlük. Le
galább is tiz perccel később érkezett 
a nagy esemény színhelyére, a ki
váncsi gyermeksereggel zsúfolt, ci
gányzenétől s nótától zajos, kis zsel
lér udvarra.

Pikula a nyitott istállóajtó előtt 
húzta negyedmagaval a nótát s Csicsó 
mámoros jókedvvel dalolta:

Gál Katica köténye,
Körül fodros a széle.
Ha az Isten engedi,
Csinkó Pista ölel i . . .

— Jöjjön csak, édes komámasz- 
szony I — fogadta Eszter néni boldog 
fecsegéssel, áradozással Csiza Gergö- 
né komaasszonyát. — Hallja leiköm

Magyarországra vonatkoztatva. Ezen 
15 év alatt 208 ezer hét éven aluli 
gyermek halt meg, minden év halot
tainak fele tehát 7 éven aluli gyer
mek volt, s közülük orvosi kezelés
ben 119,328 részesült. Az orvos se
gítségének igénybevétele szoros össze
függésben van a kultúrával, az orvosi 
kezelést legkevésbé a szerbek és ro
mánok vették igénybe, legtöbbet a 
német nemzetiségiek.

Legtöbb gyermek a kisbirtokos és 
kisbérlő családokban van. 1911-től 
1913-ig 84,338 kis parasztgyerek 
hagyta el a siralom völgyét, legna
gyobbrészt, 28,218 esetben, veleszü
letett gyengeség miatt. így sorvad el 
a nemzet gerince. Ha átnézzük az 
orvos igénybevételének statisztikáját 
öt évenkint átlagban, azt látjuk, hogy, 
sajnos, a tizenöt év alatt sem növe
kedett ez a magyar föld népénél.

Legtöbbet ragadott el a kis élők 
sorából a vörheny. A gümőkór évente 
átlag 8,137 hét éven aluli gyermeket 
ölt meg, s ezzel a statisztikával ve
zettünk egész Európában. Sok-sok 
szomorú szám, de vájjon mit fogunk 
látni a következő statisztikában ? 
Nincs semmiféle politikának igazabb 
tankönyve, mint ez a száraz könyv 
a halott gyermekekről.

komámasszony ?! . . . Úgy-e, ilyen 
szerencse még nem érte senki lányát 
a faluban, mint az én szép Katicá
mat ? ! . . .  Muzsikaszó s híres, szép 
legény nótája mellett feji a lelköm 
a tehenet... Ügy-e, hogy nem tör
tént még ilyen szép dolog ezen a szé
les világon ? ! . . .

Bábi néni után az öreg Gergő is 
bebotorkált a zajos udvarra s Csi- 
csóra támadt:

— Mi lesz itt, öcsém ? Ebül jössz 
ám ki velem, ha hírbe hozod az én 
aranyos, kis keresztlányomat!

— Mit ? 1 ... Hírbe hozom az édes, 
kis Katicámat?!.. .  Feleségül veszem, 
még ma meg is kérem. . .  A kézfo
gót is megtartjuk még ma. Kend lesz 
a násznagyom. Úgy-e, édes rózsám?...

Katica lángban égő arccal jött ki 
az istállóból, tejes dézsával kezében.

— Hozd csak a tejet, kis Katicám! 
A bor úgyis szörnyű drága: tejet 
iszunk a kézfogón...

— Ja j! . . . üres a dézsám . . . i 
üres a dézsám! — tekintett a kis 
leány ijedten a kezében szorított dé
zsára. — Hol volt az én eszem, hogy 
nem bele, hanem melléje fejtem a jó 
tejet ? 1.. .

O lvassuk  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Minden kegyelem.
Júl. 11. Lukács 13.6—9. Az ember irtó

zik a kegyelemtől. Sokkal büszkébb, sem
hogy igénybe szeretné venni. A keresztyén 
embernek meg kell törnie ezt a büszkesé
gét. Hozzá kell szoktatnom magamat bű
neim tudata által ahoz, hogy minden ke
gyelem. Hogy élek, az is kegyelem. Isten 
kegyelmi várása a gyümölcstermésemre.

Júl. 12. I. Korinthus 1 2 . 4 - n .  Nincs 
semmi büszkélkedni valóm a képességeim
mel. A talentumokat szabad kegyelme sze
rint minden érdemünk nélkül osztja Isten 
úgy és annak, ahogy és akinek akarja. A 
nagyobb képesség csak nagyobb kötele
zettségeket jelent

Júl. 13. 127. Zsoltár 1. Nincs semmi 
büszkélkedni valóm a munkámban elért 
eredményeimmel. A munka legnagyobb 
részét Isten végezte. „Nálam nélkül sem m it 
sem  cselekedhettek.“

Júl. 14.1. Korinthus 1 0 .13.  Nincs semmi 
büszkélkedni valóm a lelki harcaimban 
elért eredményeimmel, Isten adta a kísér
tésekből való kimenekedést s ő tisztít meg 
minden hamisságtól. Amennyi jóság van 
bennem, az is Isten érdeme.

Júl. 15. Lukács 1 0 . 20. Nincs semmi 
büszkélkedni valóm az emberekre gyako
rolt hatásaimmal. Ha engednek beszédem
nek, az azt jelenti, hogy fel van Írva nevem 
a mennyben, gondol reám Isten s megsegít. 
Embernek nincs hatalma mást megtéríteni, 
csak Istennek.

Júl. 16. 127. Zsoltár 4. Az emberek 
olyan természetesnek tartják, hogy gyer
mekük születik. Pedig a gyermek is jutalom, 
tehát ki nem érdemelhető. Kegyelem.

Júl. 17. Efezus 2 . 8 — 9.  és Róma 6 . 2 3 .  

De sok erkölcsi bizakodás él az embe
rekben 1 Azt hiszik, hogy megállhatnak 
majd életükkel Isten előtt! Nekünk nincs 
semmi érdemünk, csak kegyelemből éllink 
úgy e földön, mint azon túl.

MAGYAR GA Z D A.

Országos gyapjuvásár, hortobágyi 
állatkiállítás.

A debreceni országos gyapjuvásárt 
a földmívelésügyi miniszter képvisele
tében Ferdinándy Bertalan miniszteri 
tanácsos nyitotta meg. A kereskedelmi 
miniszter képviseletében a megnyitá
son megjelent Huber Ottó dr. főispán 
és Hajdú vármegye részéről Szomjas 
Gusztáv vármegyei főispán, A vá
sárra 1800 métermázsa gyapjút szál
lítottak be. A kistételek beszállítása 
egyre tart. Az első 25 métermázsa 
kötés 50 korona melleti történt.

A szintén Debrecenben megtartott 
hortobágyi állatkiállításon a díjakat,
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a zsűri döntése után, nagyatádi Szabó 
István főldmívelésügyi miniszter osz
totta ki. A kiállítás után gazdagyűlés 
volt, amelynek keretében két öreg 
cselédet tüntetett ki a miniszter. Utána 
Ecsedy dr. gazdasági tanár 'az állat- 
tenyésztés érdekében tett határozati 
javaslatot, amit a gazdagyülés a 
tárgyalás után egyhangúan elfogadott 
és egyhangúan kimondták, hogy a 
Hortobágy pusztát ezentúl is csak 
legelő céljára lehessen használni. 
Nagyatádi Szabó István ffldmívelés- 
ügyi miniszter a gazdagyűlés kere
tében felszólalt és a következőket 
mondotta: Ne a nyugati állatfajokat 
tenyésszük és kultiváljuk, hanem for
dítsunk nagyobb súlyt a magyar 
állatfajok tenyésztésére. A Hortobá- 
gyot meg kell tartani jelenlegi álla
potában és nem lehet arra gondolni, 
hogy szántófölddé alakítsák át minden 
átmenet nélkül. Beszélt a mezőgaz
daság fontosságáról és rátért arra, 
hogy ne gondolják a tiszántúli gazdák, 
hogy a vezetést minden téren a 
dunántúliak akarják kezükben tartani. 
Elismerését és köszönetét fejezi ki a 
debreceni gazdatársadalomnak, hogy 
a jelenlegi körülmények között ilyen 
állatállományt tud felmutatni. Az ál
lamnak hálásnak kell lenni Debrecen 
városával szemben, amely költséget 
nem kiméivé, igyekezett helyrehozni 
az oláh pusztítás nyomán támadt 
hiányokat. Végül felhívta a gazdák 
figyelmét az összetartás szükségessé
gére. A főldmívelésügyi miniszter után 
gazdasági kérdésben még Csóka Sá
muel helyettes polgármester, Csontos 
Imre, Könyves Tóth Lajos és Zeőke 
Antal beszéltek.

HETI K RÓNIKA.
A politika eseményei. Különösen az 

ingatlanváltság, a sajtónovella és a nyári 
szünet kérdése tartja izgatottságban a lel
keket. A nemzetgyűlés a kötelező iskoláz
tatásról szóló törvényjavaslat letárgyalása 
után hozzáfogott a munkásbiztosító birás- 

l kodásról szóló törvény tárgyalásához. A 
I kereskedelmi miniszter letette a ház asz

talára az oly sokat sürgetett új ipartörvény 
I javaslatot.

Helikoni ünnepek Keszthelyen. Her
ceg Festetich Tasziló a régi helikoni ünne- 

i pék emlékét elevenítette fel Keszthelyen. 
I Elődje, gróf Festetich György közel száz 
> esztendővel ezelőtt a magyar irodalomnak 
I lendületet adott azzal, hogy uradalma szék- 
1 helyén, Keszthelyen összegyűjtötte a ma
gi gyár Írókat és fényes ünnepséget rendezett 
t tiszteletükre. Akkor még nem volt irodalmi 
fi központja Magyarországnak és a hüs Ba- 
i laton partján keltek egymással versenyre 
s az auktorok; Berzsenyi, Kisfaludy Sándor, 
1 Horváth Ádám, Dukai Takács Judit s a

i

régi nagyok szelleme. Ez volt a hatodik 
ünnepély, amikor a magyar irodalom foga
dására kinyíltak Keszthely kapui.

Nem fogunk koldulni! Hegedűs Lóránt 
pénzügyminiszter tovább folytatta propa
ganda-kőrútját az alföldi kisgazdák között. 
Az utolsó stáció Hódmezővásárhelyen volt, 
ahol tízezer kisgazda viharos éljenzése 
között ismertette a vagyonváltságot. Rá
mutatott arra, hogy egy magyar sem akarta 
a háborút, Tisza István mindig ellenezte. 
Ő fölemelte a magyar koronát s most már 
láthatja Nyugatmagyarország népe, hogy 
milyen különbség van Ausztria és Magyar- 
ország közölt. Ausztria megalázkodott, de 
nem kapott egy krajcárt sem. Mi nem fo
gunk koldulni. Ha közbe nem jön a király
kérdés és Csehországgal megegyeztünk 
volna, az olcsósági hullám tovább terjedt 
volna. Ha Csehországgal megegyezünk, jönni 
fog a második olcsósági hullám.

A trianoni béke a francia szenátus 
külügyi bizottságában. A szenátus kül
ügyi bizottsága Poincaré elnöklésével ülést 
tartott, hogy Reynold jelentését a trianoni 
békeszerződésről meghallgassa. Az előadó 
vázolta azokat az állapotokat, amelyek kö
zött a szigorú, de igazságos békeszerző
dést Magyarországra rótták.

— Terüieti tekintetben — úgymond — 
Magyarországot 320 ezer hektárril valami
vel több, mint 85 ezer hektár területre és 
20 millió lakosságát 7 és fél millióra redu
kálták. Kétségtelen, hogy két millió magyart 
vagy asszimiláltat az utódállamok terüle
teibe kebeleztek be, mert teljesen lehetet
len volt, hogy állami határai, mint Közép- 
európa és a Balkán legtöbb államában is, 
összeessenek etnikai határaival. De igen 
fontos és határozott intézkedések történtek 
a kisebbségek védelmére, nemcsak az egyes 
személyek jogainak, hanem az egyesületek 
védelmére, nyelvük, vallásuk szabad hasz
nálatára és iskolák fentartására, valamint 
kulturális intézményeik fentartása tekin
tetében.

Bizonyos könnyítéseket, amelyeket óhaj
tott, azonban a határmegállapító bizottsá
gok végső fokon talán még ezt, vagy amazt 
a pontot szabályozni fogják.

Franciaország szövetségéhez való hű
ségében és a dunai, valamint a balkáni 
népek felszabadításáról és védelméről való 
gondoskodásban a magyar nemzettel szem
ben most is azzal a tisztelettel és rokon
érzéssel viseltetik, amely a hajdani euró
pai békére olyan üdvös hatással nyilvá
nult meg

EGYHÁZI ÉLET.
Evangélikusok tisztelgése a kor

mányzó előtt. Horthy Miklós kormányzó 
keszthelyi útja alkalmából ellátogatott 
Győrbe és Veszprémbe. Győrött az evan
gélikusok hódolatát hegyeshalmi dr. Fischer 
Gyula felügyelő, Veszprémben Takács Elek 
esperes tolmácsolta a kormányzó előtt.

A karakószörcsöki ifjúság siket ült 
műkedvelői előadást rendezett, melynek 
tiszta jövedelme meghaladta a 4000 kor.-t.

Az angol prot. püspök Budapesten. 
Sir Dickenson angol prot. püspök ellátogatott 
Budapestre, hogy személyesen tájékozódjék 
a magyar prot. egyházak viszonyairól. A 
Deáktéri templomban ünnepélyesen dr. 
Raffay Sándor püspök és dr. Pékár Gyula# 
államtitkár fogadták.

A Prot. Országos Árvaegylet most 
tartotta 62. évi közgyűlését. Bevétele az 
1020-ik év folyamán 550.448 87 K volt. Az 
árvaegylet samaritánusi szeretetét 100 árva 
élvezi, köztük 45 hadiárva.

Új segédlelkész. A dunántúli püspök 
a szombathelyi gyülekezet segédlelkészévé 
Pál Béla most felavatott lelkészt nevezte ki.

Lelkészjelölés. A kölesdi gyülekezet 
lelkészévé egyhangúlag Pass László szom
bathelyi segédlelkészt jelölte.

Gyászrovat. Németh Péter nyug. csóti 
tanító június 22-én 81 éves korában Lovász- 
patonán elhunyt. Temetése jún. 24-én volt 
nagy részvét mellett. A boldogultban taní
tói karunk egyik legrégibb, ritka művelt
ségű, nemes gondolkozása puritán jellemű, 
egyházát, hazáját, családját páratlan oda
adással szerető tagját vesztette el. Az 
elhunytban Németh Dénes pápai földmíves- 
iskolai tanár, lápunk munkatársa atyját, 
Nagy Lajos lovászpatonai tanító apósát, 
Szabó György nyug. sömjéni tanító sógorát 
gyászolja.

Alap- és szakvizsgálatok a soproni 
theologián. A soproni theol. akadémián 
júl. 1-én voltak az alap, júl. 2-án a szak- 
vizsgálatok. Szakvizsgálatot tettek: Götze 
Gyula pozsonyi menekült, Horeczky Béla 
csánigi és Schöck Gyula szombathelyi 
illetőségű theologusok, kik közül Götze 
Gyula papi vizsgát is tett s kinek lelkésszé 
avatása Répcelakon vasárnap ment végbe.

Leányérettségi. A kőszegi ev. leány- 
gimnáziumban az érettségi vizsgát június
27—29-ig tartották meg. Az érettségin Kapi 
Béla dunántúli püspök elnökölt. A kormány 
képviseletében dr. Szigeti Lajos volt jelen.

Sárszentlőrinc. Június 15-én érkezett 
meg az .új állomáshelyére Fábián Imre 
lelkész Kölesdről Sárszentlőrincre, ahol 
bandériummal, diadalkapuval várták és a 
szeretetnek, tiszteletnek sok szép jelével 
halmozták el.

A dombóvári konferencia. A tolna-
somogy-baranya egyházmegyének lelkészei 
— mint jeleztük — Dombóvárott konferen
ciára jöttek össze. A konferencia alkalmából 
az egyes kérdések tárgyalásánál igen élénk 
eszmecsere indult meg. Két ízben is vallá
sos estélyt tartottak. Eösz Zsigmond érté
kes bibliamagyarázata után Németh Gyula 
a társadalom kötelességeiről, Krisztus kö
vetéséről értekezett. A konferencián Grosz 
János a babtizmus történetét ismertette, 
Büki Jenő a methodizmus múltjairól és 
jelenéről tartott felolvasást.

A Rákospalotai Evangélikus-Szövet
ség  vallásos estélyt tartott, melynek mű
sorát Bejczi Mariska, Moravetz Hugóné, 
Moravetz Lujzika, Nagy Mariska, Őri Iza
bella, Zsibuszky Ilona és Hilda énekkel 
és szavalatokkal tették hangulatteljessé. 
Tompa Mihály „Isten akarata“ című költe
ményét ismertette s előadta Sass János. 
Az énekszámokat Fischer Sárika tanítónő 
kisérte harmoniumon.

Az egyházközség június 5-én tartott 
közgyűlésén felügyelővé Csengey Kálmánt, 
másodfelügyelövé Töltliner Istvánt, iskola
felügyelővé Sass Jánost választotta meg.

A gyülekezeti közgyűlés után a Rákos- 
palotai Evangélikus Szövetség tartotta meg 
rendkívüli közgyűlését, melyen Kovácsi 
Kálmán helybeli lelkész a tagok mély fáj
dalmának, részvétének és ^hálájának adott 
kifejezést a váratlanul elhunyt elnök, Far
kas István iránt A közgyűlés elnökké Sass 
Jánost, a közművelődési bizottság elnökévé 
Launer Gusztávot választotta meg.
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A győri ev. egyházm egye jún. 29-én 
Győrött tartotta rendes évi közgyűlését, 
amelyen szép számmal vettek részt a gyüle
kezetek vezetői és kiküldöttei. A közgyűlést 
megelőző istentiszteleten Németh Károly 
egyházmegyei jegyző mutatott rá az egyház 
vezetőinek feladatára, amely Jézus szavai 
szerint ebből á ll: „Legeltesd az én juhai- 
mat!“ Ezt pedig csak az tudja igazán 
megtenni, aki Jézus kérdésére: „Jobban 
szeretsz-e engem másoknál ?# nyugodtan 
felelheti: „Igen Uram, te tudod, hogy sze
retlek tégedet!“ A közgyűlést hegyeshalmi 
dr. Fischer Gyula egyhm. felügyelő nyitotta 
meg. Beszédében a múlttal és jövővel 
szemben a jelenre irányította a résztvevők 
figyelmét s hangsúlyozta, hogy épen a jelen 
feladatainak hű elvégzésével lehetünk mél
tók a múlthoz s érdemesek a jobb jövőre. 
Mindenkit a valláserkölcsi élet erősítésére 
hiv fel, hogy újra ez lehessen hazánk tá
masza s talpköve. Részvéttel emlékszik 
meg a felpéczi nagy tűzvészről, amely 
száznál több hívünket anyagi romlásba 
döntötte s a gyülekezeteket segélynyújtásra 
szólítja fel. Indítványára a közgyűlés a 
másnap Győrött megjelenő kormányzó fo
gadásán magát az elnökség utján képvisel
teti. Pálmai Lajos esperes gondosan össze
állított évi jelentésében hálával emlékszik 
meg a külföldi protestáns egyházak segé
lyeiről, különösen az amerikai evang. egy
házéról, amelyből a győri egyházmegye 
129.480 koronát kapott s a svéd Gusztáv 
Adolf egyletről, amely a börcsi leányegy
háznak 2000 koronát juttatott. Az egyház
megye gyülekezeteiben az alapokra és 
alapítványokra befolyt önkéntes adományok 
meghaladták a 60.000 kor.-t, a gyámintézet 
bevétele a 14.000 kor.-t, a wormsi hitvallás 
400 éves évfordulóján az offertóriumok a
15.000 kor.-t. Az egyházkerületi közgyűlé
sen javaslatba hozott kulturális adót és 
püspöki tiszteletdíjat kettő kivételével min
den egyházközség megszavazta. Az iskolák 
általában szép eiedménnyel. munkálkodtak. 
A közgyűlés Kovács Mihály nagymórichidai 
lelkészt 50 éves lelkészi szolgálata alkal
mából melegen üdvözölte; Isó Vince le
mondott egyhm. pénztáros helyébe Dubovay 
Géza bezi lelkészt választotta.

Újpest. Kedves, lélekemelő ünnepély
ben volt része az újpesti gyülekezetnek. 
Az evang. nőegylet, mely lankadatlanul 
buzgólkodik az egyházi élet ébrentartásán 
és a háború okozta nyomor enyhítésén, 
újra bizonyságot tett egy vizsgaünnepély 
keretében nemeslelküségéről és önfeláldozó 
felebaráti szeretetéről. A június 26-án meg
tartott évzáró ünnepélyen 70 szegénysorsu 
gyermeket látott el nyári ruhával és mint
egy 1000 korona értékben jutalomkönyve
ket osztott ki a kitűnő tanulóknak. A zsú
folásig megtelt templomban a szülők és a 
gyülekezeti tagok boldogságtól sugárzó 
arccal gyönyörködtek a mintegy 400 gyer
mekben, akik értelmes feleleteikkel, haza
fias és vallásos tartalmú versek szabatos 
elszavalásával és különösen a magyar 
hiszekegy eléneklésével tettek bizonyságot 
nemcsak jó előmenetelükről, hanem vallá
sos érzésről valamint egyház- és haza
szeretetükről. Az emlékezetes ünnepély, 
mely liturgikus istentisztelet keretében folyt 
le, a himnusz eléneklésével ért véget.

Az újpesti evang. nőegylet most azon 
fáradozik, hogy a szegény és arra érdémes 
gyermekeket üdülés céljából vidéken he
lyezze el a nyári szünidőben. Evégböl már 
körlevelet intézett a lelkészekhez, de ezúton

is szeretettel kéri a Harangszó olvasóit és 
evang. egyházunk minden egyes tagját, 
hogy támogassa ebben a szeretetmunkás- 
ságában, szem előtt tartva az Üdvözítő 
mondását: Amit cselekesztek egyet a ki
csinyek közül, velem cselekszitek azt, és 
megszívlelve az apostol szavait: Egymás 
terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a 
Krisztus parancsolatit. Azok a krisztusi 
szeretettől áthatott lelkek tehát, akiknek 
nemes szívében visszhangra talál ez a ké
rés és felszólítás, jelentsék be saját gyüle
kezetük lelkészénél, vagy írják meg egy 
levelezőlapon az újpesti evang. lelkészi hi
vatalnak, hogy milyen korú és nemű gyer
meket hajlandók magyar vendégszeretetük
ben részesíteni. A gyermekek apróbb házi 
és mezei munkákban szívesen segédkeznek.

A sárvári evang. anyagyülekezetben 
Berke Géza felügyelő a 2-ik harang be
szerzésére gyűjtést tartott, amikor a hívek 
34.220 koronát adományoztak.

A m agyarkeresztu ri ev. nőegylet 
jún. 26-án szépen sikerült műkedvelő elő
adást tartott, amelyen a „Fekete toborzó“ 
című irredenta színdarabot játszották. Az 
előadáson a szomszéd községekből is so
kan részt vettek. A tiszta jövedelem 9000 
korona volt.
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
N itschinger Pál pinkafői ev. lelkész 

június 21-én esküdött hűséget a pinkafői 
ev. templomban Bruckner Margitnak.

G yászrovat. Csidei Jánosné, Acsád 
(Vasm.) június 20-án meghalt. A „Harang- 
szódnak buzgó olvasója és pártfogója volt. 
Nyugodjék békében 1

Kettős nász. Somlóvecsén id. Egyed 
Károly a „Harangszó“ buzgó olvasója és 
lelkes pártfogója a június hó folyamán adta 
férjhez két leányát: Vilmát és Karolinát. 
Ez alkalomból adakoztak: 200— 200 kor.-t 
a harangalapra, 4 szál gyertyát és 6 drb 
csillárgyertyát.

Egy érző szív halála . 1919. jún. 18-án 
halt meg Kerécz Ferenc budafoki egyház- 
tanácsos és neje szül. Abel Katalin egyetlen 
20 éves leánya, Margit. Azóta a megszo
morodott szülők napi útja a temető volt. 
Ez évi június 7-én megrepedt az agyon
gyötört beteg anyai szív is és az anya a 
leány exhumált tetemével együtt június 
10-én a budapesti kerepesi temetőben 
helyeztetett örök nyugovóra. Az egyházi 
szertartást két lelkész végezte. A mély 
érzésű úrnő az egyházra is gondolt és 
férjével egyértelműig akként intézkedett, 
hogy a vagyon egy része majdan a buda
foki egyházközség kezelésében jótékony 
célokat szolgáljon.‘Az irgalmas Isten adjon 
immáron az anyai szívnek csendes pihenést 
leánya mellett, ahova oly nagyon vágyott, 
az égyedül maradt családfőnek pedig nyújtsa 
a vigasznak enyhítő balzsamát.

E r n s t  J á n o s
vas- és rézbútor, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

H Í R E K .
Bethlen István gróf és Hegedűs Ló

rán t Hódm ezővásárhely d íszpolgárai.
Hódmezővásárhely Bethlen István gróf mi- 
niszterelnököt és Hegedűs Lóránt pénzügy- 
minisztert egyhangú határozattal a város 
díszpolgáraivá választotta. Hódmezővásár
helynek eddig Kossuth Lajos, Jókai Mór, 
Justh Gyula, Tisza István gróf és Kossuth 
Ferenc voltak a díszpolgárai.

Kiss János fája . A keszthelyi helikoni 
ünnepeknek legszebb része most is az 
emlékfák ültetése volt. Az első emlékfát 
Horthy Miklós Zrínyi Miklós emlékére 
ültette el. Kiss János ev. püspök emlékére 
a vasmegyei kulturegyesület nevében Újvári 
Ede r ültette el a fát.

Új angol-m agyar egyesület. Az Ang
liából hazatért gyermekek szülei az evang. 
polgári leányiskola termében gyűlést tar
tottak, amelyen a budapesti angol delegá
ció részéről Humphreys kereskedelmi fő- 
megbizott, a Gyermekvédő Liga részéről 
Széchenyi László gróf elnök és Neugebauer 
királyi tanácsos igazgató jelent meg. A 
gyűlést Mohr Henrik óbudai evangélikus 
lelkész nyitotta meg, akinek javaslatára a 
a gyűlés kimondta, hogy a hazatért gyer
mekek további angol oktatása, valamint az 
erre rászorultak gondozása körül egyesü
letet létesítenek.

Bécsben elrekvirálják  a kastélyokat.
A lakáshivatal egész sereg nagyobb lakást 
rekviráltatott el, ezek között a Ratibor her
cegi család, az Auersperg hercegi családok 
bécsi kastélyait, továbbá Kinszky gróf, 
Wickenburg gróf, Ledebour gróf, Hoyos és 
más főurak bécsi kastélyait részben teljesen, 
részben a kastélyoknak egy részét.

Újból m egkezdődött R igában a  tá r 
gyalás a m agyar hadifoglyok érdekében. 
Az Oroszországban visszatartott magyar 
hadifoglyok szabadonbocsátása dolgában 
Révaiban megkezdett tárgyalás a magyar 
kormány meghatalmazottja, Jungerth Mihály 
miniszteri tanácsos és Hanetski, az orosz 
szovjetkormány lettországi követe, mint 
az orosz szovjetkormány meghatalmazottja 
között újból megkezdődött Rigában.

Am erikában az orvosok sem rendel
hetnek sört. A parlament négy órai igen 
heves vita után 350 szavazattal 93 ellené
ben elfogadta Campbell képviselőnek tör
vényjavaslatát, mely az orvosoknak meg
tiltja, hogy gyógyszerül sört rendeljenek.

Rövid hírek. A szerb régens ellen egy 
bolysevista agitátor bombamerényletet kö
vetett el. — Görögország visszautasította 
az ántánt közvetítését. — Benes meg van 
elégedve a marienbadi tárgyalás eredmé
nyével. — Bolsevista csapatok a Dnyesz- 
ternél át akartak kelni, de a «románok 
útjukat állották. — Középeurópán nagy 
vihar pusztított végig. Felsőhesszenben 
egész erdőket pusztított el, a villámcsapá
sok sok embert megöltek. — Erdélyben a 
magyarság megkezdte a szervezkedést Er
délyi Magyar Néppárt név alatt. — A be
regszászi színházból egy rendőr gummi- 
bottal verte ki a tapsoló magyar diákokat, 
a rendőrt szigorúan megbüntették. — Kemal 
pasa föl akarja szabadítani a világ összes 
mohamedánjait. — A román tanítókat oly 
rosszul fizetik, hogy ezrével hagyják ott 
az állásaikat. — Romániából a marhaki
vitelt szabaddá teszik. — Hegedűs Lóránt 
pénzügyminisztert meghívták az amerikai 
Kolumbus egyetemre, hogy tartson előadást
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pénzügyi terveiről. — Magyarország és 
Jugoszlávia között megkezdik a vasúti for
galmat. — Egy amerikai magyar mérnök 
szenzációs találmánnyal lepte meg a vilá
got : a telefont a fonográffal egyesítette és 
ezzel a telefonbeszélgetést meg tudja rög
zíteni. Ha pl. az egyik fél nincs otthon és 
közben telefonálnak neki, a beszélgetést 
akkor hallhatja az illető, amikor hazajön. 
— A cseh kormány legközelebb megengedi 
az összes magyar lapoknak Csehszlovákiába 
való bevitelét. — Baját augusztusban kiürí
tik a szerbek.

Nyilvános nyugtázás.
S z ils á rk á n y i a n ya g yü lek eze tb en  h a ra n g 

a la p ra  a d a k o z ta k : Biti Jánosné, Gősy Ka
talin, Tarcy Jenőné, Gösy Zsuzsánna szü
leik emlékére 10—10 dollár, Nagy Lajos 
és gyermekei, Eszter, Sándor és Erzsébet 
17 dollár (37 dollár=l 1,875 K) 1500 K-t 
adott Nagy Antal szülei emlékére. 1000—1000 
K-t adtak: Kiss Bálint, Pethő Pál, Pethő 
Pálné, Gecsényi Bálint, Kiss Gézáné, Ge- 
csényi Ferenc, Gecsényi Ferencné, özv. 
Kovácsics Boldizsárné, Gecsényi Antal, 
Hegyi Gyula, Baditz Lajos, Szalay Gyula, 
Kiss Károly, 600 K-t adott Kiss Antal, 
500 K-t adtak : Széllé Juliska, Gecsényi Bá- 
lintné, Bors Miklós, Edvy Zsigmond, Hor
váth Sándor, Berta Gábor, Szabó István, 
Kováts Dávid, Gösy Mihály ifj., Gősy Mi
hály id., Széles Bálint 400—400 K-t adtak: 
özv. Gősy Lászlóné, Varga Imre, Gecsényi 
Károly, özv. Gecsényi Ferencné, Kiss Géza, 
300—300 K-t adtak: Szalay Sándor, Füty 
Edéné, Gecsényi Ignác, Gecsényi Ignácné, 
özv. Gecsényi Ignácné, 250 K-t adott Ge
csényi Ádám 200—200 K-t adtak: Pethő 
Paula, Gecsényi Karolin, Szilvásy István, 
Gősy László, Acs János, Gősy Juli, Gősy 
Antal, Gősy Miklós, Gösy Sándor 150 K-t 
adott id. Kiss István 100—100 K-t adtak: 
Gecséftyi Judit, Gecsényi Zsigmond, Ge
csényi Eszter, Gecsényi Lajos, Varga Fe
renc, Varga Zsigmond, Simon Gábor, Si
mon János, Varga József, Hegedűs Sándor, 
Bödő János, Szeles Zsigmond földmives, 
Gecsényi Dénes, Gecsényi Erzsébet, Bors 
Sándor, Széles Zsigmond lakatos, Kiss 
István ifj. Király Lajos, Edvy Erzsébet, 
Széles Imre 80 K-t adott Pömböty Zsig
mond 50—50 K-t adtak : Molnár Sándor, 
Gáncs József, özv. Németh Gáborné, So
vány József, Lukácsi Béla 40 K, Mester- 
házy Károly 20, Színi előadás jövedelme: 
6136 K, Elrequirált harangért: 1000 K, 
összes harangalap: 47,651 korona.

A Har^ngszó perselye.
A „Harangszó" fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Ev. egyház Nagy- 
bábony 174, Nöegylet Edve 50, Ev. egyház 
Nagysitke 241, Persely Tárnokréti 300, 
Brenner Ferenc, Zsallár János Zalaegerszeg
4—4, Ev. egyház Sobor 300, Tóth Lajos 
Alsószeleste, Hamaridesz G. Rád 2—2, Ev. 
egyház Magyarkeresztur 400, Ev. dalárda 
Kemenesmagasi 270, E\t egyház Rábaszent- 
andrás 175, Nagy István Győr, özv. Nagy 
Lajosné Tét 14—14, Németh József Felsö- 
ireg 3, Dóka Istvánné Sobor 14, Toman 
Mihály Tordas 2, Zur'mühl Károlyné Bala- 
tonszentlászló 20, Bélák Sándor Sopron 7, 
Antal László Pápa 14, Nöegylet Mihályi

245, Persely Kemenesmagasi 141 *36, Lőrinc 
Jánosné Terestyénjákfa 2, Mokry Endréné 
Budapest 20, Persely Tárnokréti 100, Rausz 
József Aszód 6, Konfirmandusok Meszlen 
114, Lolits Milán Ceildömölk 30, özv. 
Karsay Imréné, Berke Elek Szentgotthárd, 
Vitálisz Károlyné Szombathely, Persely (II.) 
Tárnokréti 100—100, Németh Lajos Zala- 
lövő 3, Takács Jánosné Miskolc 3, Dukai 
ifjúság 423, Neubauer Antalné Bpest, Posch 
Zsigmond 3—3, Czeczetka Gyula Szécsény, 
Erhardt József Csabrendek 7—7, Artner 
Lajos Répcelak 14, Persely Somlószöllős 
100, Fazék Lajosné Felpécz 50 K.

Fővárosi zenetanárnő 8 éves fiával 
a nyári szünidőre vidéken üdülés 
céljából teljes ellátást keres. Címe: 
özv. Várady Istvánné Budapest, III. 
kér. Újlak. Kecske út 10. 2—2

KÖRMEND.

=  Legmagasabb kitüntetések. ===
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órái?. 32
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tca  12.

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.

1356 óta

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

Gyártási
jegy

IA minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 9-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen árlapo t!

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szab ályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelheőt: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII , Szentkirályi-u. 51/a.

Menekült vizsgázott géplakatos 
csépléshez ajánlkozik, vagy e szak
mába való más foglalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészi 
hivatalhoz (I., Verbőczy-u. 28.) kül
dendők.

Menekült egyetemi hallgató a nyári 
szünidőre nevelői állást keres. Aján
latok a budai várbeli lelkészi hivatal
hoz (I., Verbőczy-it. 28.) küldendők.

A Payr-féle német emlékfüzetek  
m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.
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Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag vaggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Á T ,  úgyszintén cséplési B E N Z I N T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ö m b v a s a t ,  
n é g y z e t v a s a t ,  l a p o s v a s a t ,  s z a l a g v a s a t ,  f e 
k e t e  l e m e z t ,  k o r m á n y l e m e z t ,  s z á n  t ó  v a s a t ,  
r j i i l ' i m i i t  p e t r ó l e u m o t ,  továbbá k ü l ö n f é l e  u r a 
d a l m i  ó -  é s  ú j  k o r o k a t  rendes napi áron ab SZENT- 
G0TTHÁR0, waggonba rakva.

L I P P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
SzentgOtthárd. Sü rgön yeim : LACKNER.T ele fo n szá m  17.

U
A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 

Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI

Sajáttermelésü, elsőrendű 

f a s z e n e t ,
a legjobb minőségű

k á t r á n y  t  hordókban,
f e n y ő o l a j  a t ,  
e c e t s a v a t ,  
g j o m b a i r t ó  f a 

s z e s z t
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T O R T A .  
Telefonszám: 1 7 .

B izom án yosok  
3-30. k erestetn ek .

A Szentgotthárdi Általános Ta-

áruosztálya
a já n lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminóségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a ^yár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja to v áb b á : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n o s  T a k a rék p én ztá r .
Telefon : 2. szám. 22

Ajánlunk kötelezettség nélkül 
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o c k a c u k r o t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab rpagyar határ, továbbá 
príma raffinált galíciai

p e t r ó l e u m o t
cisternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben 3/4-es 4/4-es svéd

g y u f á t
valamint őrlött v

k ő s ó t .  
LIPP és  LACKNER

kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

S ílro ö n y c lm : L a c k n e r ,  SzentootllM

Nyomatott WeHisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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’’» • l ő *  s z e rk e sz t«  
és  k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
•  T á r s s z e r k e s z td :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v is z p a to n é ra  
(V eszp rém m eg y e), elő fi
ze té s i d ijak , rek lam A o'ók  
a  HARANOSZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  • z e n lg o t th á r d r a  
(V nsvA rm egya; kü ldendők

E lő fize té s t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . le lkész é t  

ta n ító .
M egje len ik  m in d en  v a s á r 

n a p .

HARANGSZQ
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e s z t i é s  a  k ia d á s é r t
fe le lő s :  .

C Z t P O T T  G É Z A  
s z e n t q o t t h Ar o  

(Va sv á rm e g y e .)
A „ H a ra n g s z ó "  e lő f iz e té s i 
á r a  e g é sz  é v re :  Luther*  
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  cím - 
s z a la g o s  k ü ld é sse l 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó 1, te r je s z 
té s é r e  befo ly t ad o m án y o k 
ból s z ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldányo- 

k á t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L A P J A .

Kit terhel a felelősség?
Irta: Szalay Mihály.

Sokat foglalkoznak a háborús ha
talmak a felelősség kérdésével. Mind
egyik a másikat okozza a háborúért 
s a vele járó veszteségekért és szen
vedésekért.

Egyelőre ránk rótták a győztesek 
a felelősséget mindenért, hogy a ma
guk lelkiismeretén könnyítsenek s 
ezzel is jogosabbnak tüntessék fel 
követeléseiket. Nekünk egyelőre ezt 
is túrni kell, mert legyözöttek va
gyunk.

majd ezt a kérdést tisztázni, ha már 
minden adat napvilágra kerül. Az is 
előre láthatólag arra jut, hogy egy
két embert, sőt még egy-két államot 
sem lehet ekkora eseményekért fele
lőssé tenni. Hiába akart volna akár
melyik állam, vagy államférfi világ
háborút, ha a világ meg nem érett 
volna reá. Zöld vetést bajos, szárazai 
könnyű felgyújtani.

Amennyire meg lehet állapítani, 
mindenki félt a háború rémségeinek 
fölidézésétől, mégis mindenki játszott 
a tűzzel: készülődött, fegyverkezett, 
irigykedett, szövetkezett, többről 
többre törekedett tehát önkéntelenül 
is fenyegetett, idegesített másokat s 
végül olyan feszüllté lett a levegő, 
hogy a villamos szikrának magától 
ki kellett robbannia s mivel a feszült
ség igen nagy volt és igen messze 
terjedt, egyszerre túzbe borult az 
egész világ. Kimaradni belőle sokkal 
nehezebb volt, mint beleesni és együtt 
égni.

Ki tehát a felelős ? Az emberi 
bűn. Határozottabban megnevezve: 
az emberi önzés, az egoizmus, ame
lyet az olasz szemérmetlen nyíltság
gal »sacro egoizmoc-nak, >szent 
önzés«-nek nevezett. Annyira sűlyedt

tehát a világ, hogy megbillent és 
visszájára fordult erkölcs Ítéletével 
a legelterjedtebb bűnt, a többi bűn 
szülőanyját szent jelzővel ruházta fel 
s szentség gyanánt bálványozta 
és szolgálta nyíltan, szégyenkezés 
nélkül, másokat letipró kíméletlenség
gel. így lett a bűn erénnyé, a rósz 
jóvá s így ömlött el az önzés a szí
veken és népeken, hogy kiöljön útjá
ban minden emberségesebb érzést s 
a nemzeteket testvérek helyed egy
más ostoraivá és hóhéraivá tegye.

Mert az önzésből fakadt mindenkor 
minden háborúság. Akkor támad a 
gyermek -is atyja, a testvér is test- 

i rokon is rokona Hier, rníVor 
önzéstől eltelve csak magára néz, 
csak magára gondol, csak a maga 
vágyait és érdekeit tolja előtérbe.

Az önzés pedig mindig abban a 
mértékben nő, amily mértékben fogy 
az Istenben való hit. A hívő ember 
nem nézi csak a maga hasznát, csak 
a maga hatalmát és boldogságát, 
hanem a másokét is és soha sem 
támad a maga érdekeid mások élete 
ellen. Inkább tűr Sltatlanságot, 
mintsem azokat máso* nkretételével 
érje el.

Ki tehát a felelőst: Íz általános
hitetlenség, amely korunk egész gon
dolkozásmódját, világnézetét annyira 
át- meg átjárta, hogy szinte szégyen 
volt már hinni és Bizonyos lenézéssel 
beszéltek az olyan emberről, aki még 
hinni mert és hinni tudott.

így aztán nem csoda, ha a világ 
hitében elpogányosodva pogánnyá 
lett erkölcsében, vagyis magaviseleté
ben és az egymással való bánásmód
ban is. Nem véletlenül, csak úgy ta
lálomra kötötte össze Jézus a fele
baráti szeretet parancsát a Isten iránt 
való szeretet parancsával és nem ok 
nélkül mond egy bírót egyszerre 
istentelennek. Ez a kettő együtt jár; 
egymásból folyik, mint az ér a for

gásából. Ha a forrás kiapad, elsorvad 
az ér is. Ahol nincs istenszeretet: 
ne is álmodjunk emberszeretetről. 
Ahol elárad az istentelenség: vele 
együtt nő az embertelenség. Sok volt 
a háborúban s előtte is, utána is az 
embertelenség, mert nagy volt és ma 
is nagy a szívekben az istentelenség. 
Balgatagok mindazok, akik istensze
retet nélkül remélnek emberszeretetet 
s nem látják, hogy az istentelenség 
fáján csak embertelenség teremhet. 
Ha az az első parancsolat: tagadd 
az Istent teljes szívedből, teljes lel- 
kedből és minden erődből 1 a második 
csak ehhez hasonló lehet: tagadd 
meg felebarátodat, hogy annál jobban' 
hizlalhasd magadat 1

Felelőssé tenni azonban magát a 
bűnt nem, csak a bűnöst lehet. Fele
lősek vagyunk tehát mind: e kornak 
önző, hitetlen gyermekei. Valamennyien 
hozzájárultunk a háború s a vele 
járó rémségek és nyomorúságok 
ránkszakadásához.

Ez ellen azonban felzudul a tilta
kozás. Hogy más felelős, hogy a 
szomszédom hibás és ráfér a bűn- 
bánat, azt elhiszem, de hogy nekem 
is van megbánni és jóvátenni valóm, 
azt ne mondja senki I így vagyunk 
a forradalmakkal is. Hogy a destruk
tív elemek tönkre tették a háborúban 
kifáradt és keserűséggel megtelt nem
zetet, azt vallom és hiszem; de hogy 
én is destruktív, vagyis romboló 
hatást fejtettem volna ki hitetlen, 
erkölcstelen, léha, igazságtalan, önző, 
szeretetlen, másokkal nem törődő, a 
magam kényelmét kereső, a mások 
munkáját nem becsülő, mások nyo
morúságát meg nem értő és meg 
nem szánó életemmel, földhöz tapadt, 
alacsony gondolkozásommal, nemes 
célokat tagadó, vagy kellő mértékben 
nem támogató példámmal: az meg 
sem fordul elmémben. Pedig soha 
sem tudott volna a destruktív jrány
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felülkerekedni, ha azok nem tették 
volna számára késszé a talajt, akik
nek építeni kellett volna. Jól művelt 
földön a vetés nyomja el a gazt, 
rosszul művelten a gaz nyomja el a 
vetést. Hány embert látunk ma vá
daskodva, bíráskodva, nemzeti és ke
resztyén jelszót hangoztatva, aki talán 
többet és tovább vétett hazája ellen 
is, a keresztyénség ellen is, mint sok 
megtévedt embertársa, akinek most 
megbocsátani nem tud.

Annál részesebb és felelősebb 
valaki mindazért a háborúságért és 
nyomorúságért, amely kívülről, be
lülről ért bennünket, minél kevésbé 
érzi felelősségét, mert épen azok a 
legkárosabb hatású emberek, akikben 
legkevesebb a felelősség érzet. Az 
ilyenek eltompult lelkiismeretükkel 
rombolva is építőknek, keresztyénség 
nélkül is keresztyéneknek, hazasze
retetei nélkül is hazafiaknak, másokat 
eltiporva és nyomorban hagyva is 
emberbarátoknak képzelik magukat. 
Hány mai nagyhangú keresztyén ost
romolta, vagy romlott életével belül
ről korhasztotta s korhasztja ma is 
a keresztyénséget, hány mai nagy 
magyar csalta, károsította, züllesztette 
a háború alatt s azóta is hazáját és 
növelte, sőt növeli ma is azt a sok 
igazságtalanságot és keserűséget, ame
lyekből a forradalmak kisarjadtak: 
mégis okoz és felelőssé tesz minden
kit, csak magát nem.

Ekkora romlás és szenvedés, hogy 
a világ egyik fele Káinként támadt 
a másik felére s ez viszont amarra, 
sőt egy nemzet fiai is egymásra, 
csak azért történhetett, mert a világ 
nagyobbik fele, sőt csaknem az egész 
Káinként fogta fel a másokért való 
felelősséget s lelkiismeretlen, konok 
könnyelműséggel azt vallotta: >Avagy 
őrizője vagyok én az én atyámfiának ? I« 
Igen, irígye, gyűlölője, gyilkosa is 
inkább, mint őriző testvére 1

Kit terhel tehát a felelősség? Vala
mennyiünket, de legjobban azokat — 
akár győztesek, akár elbukottak le
gyenek — akik Káinként legkevésbé 
érzik s legkönnyebben lerázzák azt 
magukról.

E r n s t  J á n o s
vas- és rézbűtor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Kis dános emlékfái 
Keszthelyen.

Irta: Payr Sándor.
Jóleső érzéssel olvastuk, hogy a 

felújított helikoni ünnepen dr. Ujváry 
Ede, a Vasmegyei Kulturegyesület 
megbízottja Kis János püspökünk 
nevére is emlékfát ültetett. A hálás 
utókor tehát Kis Jádost is odaiktatta 
a nemzeti újjászületés apostolai, a 
nagy magyarok sorába. Sopronban is 
nagy örömet keltett ez a hír. Az egyik 
lap csak azt panaszolta fel, hogy az 
emlékfát miért nem ültette a soproni 
irodalmi kör elnöke, aki szintén jelen 
volt. Hiszen Kis János első sorban 
Soproné.

Kis Jánosról, Berzsenyi komájáról, 
Kazinczy forrón szeretett és igen 
nagyrabecsült barátjáról ma már 
méltóképen emlékezik az irodalomtör
ténet. Mint író és költő hervadatlan 
koszorút érdemelt. De mint lelkész 
és püspök is fáradhatatlan volt tiszté
ben, akit éjjel-nappal emésztett a 
gyülekezetek felől való szorgalmatos- 
ság és nagybecsű egyházi irodalmat 
hagyott örökségül. Igaz, hogy a régi 
pátriárkális időkben a közöny és' a 
hitetlenség még nem adott annyi dol
got nagy papjainknak. Ki* János, 
Edvi Illés Pál, Székács, Győry Vilmos, 
Szász Károly és Baksay magas egy
házi állásukban még a múzsákkal 
való társalkodásra is vehettek időt. 
Ma már a sok és bonyolult admi
nisztráció száműzi egyházi irodáink
ból a poézist.

Az idei helikoni ünnep csak ismét
lése, felújítása volt a százévelőttinek. 
Kis Jánosnak már százév előtt is 
ültettek emlékfát a kortársak. Helikon
ról, a görög múzsák lakóhelyéről 
nevezték el száz év előtt a Festetich 
Qyöfgy gróf által Keszthelyen rende
zett irodalmi ünnepeket. A tanulók 
színjátékot adtak elő, a tudósok fel
olvastak, a költők verseiket szavalták. 
Volt muzsika, pásztortánc, áldomás 
oagy ebéddel, este hangverseny és 
táncvigalom ismét reggelig. A költők 
közül jelenvoltak Kisfaludy Sándor, 
Berzsenyi Dániel, Palóczi Horváth 
Ádám, Dukai Takách Judit és még 
többen.

Délután történt, hogy a németek s 
különösen Klopstock példáját követve 
a Georgikon nevű gazdasági iskola 
füvészkertjében emlékfákat ültettek a 
rég elhalt Gyöngyösi István, valamint 
a jelenvolt költők nevére is. ISI7-ben 
kezdték s összesen csak öt ilyen

helikoni ünnep volt Keszthelyen, mert 
Festetich már 1819. elhalt. 1818-ban 
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy 
Ferenc nevére ültettek emlékfát. Az 
utolsó ilyen ünnep 1819. febr. 16-án 
pedig a nagy Zrínyi Miklós költő 
mellett a mi szerény Kis Jánosunk 
részesült ilyen kitüntetésben.

Madárberkenye (sorbus aucuparia) 
volt az emlékfa. Az ásót, kapát s a 
kiválasztott facsemetéket élő virágok
kal koszoruzták meg s ültetés közben 
is szavaltak, vagy szólt a zene. Az 
írók és költők tiszteletdíjban is része
sültek. A gazdasági tanulók ösztön
díjakat kaptak, a rokkant katonák és 
városi szegények közt pedig segély
pénzt osztottak szét.

Maga a mi jó püspökünk szemé
lyesen egyik helikoni ünnepen sem 
volt jelen. Hivatalos dolgai, a nagy 
távolság s az akkori nehéz közlekedés 
miatt kellett elmaradnia. Annál szebb, 
hogy távollétében sem feledkeztek meg 
róla. Hálátlanság nélkül nem is mel
lőzhették volna. Hiszen a szereplők, 
Berzsenyi, Palóczi Horváth, Takách 
Judit, továbbá Asbóth János, Festetich 
Jószágkormányzója és Rumy Karoly, 
a Georgikon tanára, mind a hála és 
barátság érzelmeivel fűződtek Kishez. 
S maga Festetich is jól ismerte és 
kegyeivel tüntette ki már régóta.

Kis János nagy elismeréssel szól 
Festetichről, míg mások nagy különc
nek, sót fösvénynek is mondják. Még 
kóvágóőrsi lelkész korában Diskay 
Ferenc táblabiró és esperességi fel
ügyelő kíséretében kereste fel először 
a grófot. Már hajnali hat órakor 
talpon volt, éppen a Georgikon felé 
sétált. Ott mutatkoztak be az utcán 
s Festetich nyomban a gazdasági 
iskolába vezette őket, bemutatta ennek 
tanárait és a gazdag felszerelést, majd 
pedig egészen Fenék pusztáig, az 
egykori hires római telepig sétált ki 
velük. Ebédre a kastélyba hívta őket 
a gróf, itt is megnézték a könyvtárt 
és a méhest. >A külsőségekben való 
különösségei mellett is tagadhatlanul 
nagy férfiú« — mondotta Kis a gróf
ról s később is bőkezű pártfogóját 
tisztelte benne.

Pálóczi Horváth Ádám, a kömlődi 
kálvinista pap fia, a teológusból lett 
jókedvű prókátor és mérnök, ki sok 
szép éneket írt a református zsoltár
könyvbe és hangjegyes gyűjteményé
ben sok szép régi magyar dallamot 
mentett meg, szintén jó barátja volt 
Kisnek. Még 1795-ben Füreden talál
koztak s a Balaton partján épült új 
házában vendége is volt Kis Horváth-
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nak. Kis ekkor házigazdájában »nem 
tudóst, hanem csak danolásra és tán
colásra hajlandó világi embert vélt 
találni«. A helikoni ünnepeken Hor
váth több versét szavalta, pedig már 
öreg ember volt, K'snél tiz évvel 
idősebb.

Hogy mily szoros viszony fűzte 
Kis Jánost Berzsenyihez, a helikoni 
ünnepek hőséhez, az ismeretes. Vele 
is a Balaton partján találkozott elő
ször, midőn felesége szőlőjét nézte 
meg. >EI szokta rejteni, hogy benne 
tudomány vagy éppen lángész lakik« 
— mondja Kis Berzsenyiről. Df mölki 
lelkész korában került vele komaságba. 
Sűrűén látogatták egymást s a művelt 
Káldy Pál táblabiró házában is gyak
ran találkoztak. Verselését is sokáig 
titkolta a halhatatlan poéta, míg végre 
egyszer >A magyarokhoz« írt felséges 
ódáját és több versét magával hozván, 
elárulta Kisnek: »Már csak nyíltan 
megvallom komám uramnak, hogy 
én egy időtől fogva versírással bíbe
lődöm, nézze által ezeket s mondja 
meg, ha mehetek-e valamire?« Eny- 
nyi szerénységgel jött napvilágra iro
dalmunk remeke. Kis ismertette meg 
Berzsenyit Kazinczyval s általa a 
világgal. Berzsenyi pedig ezt a fel
derítő szolgálatot »Kisliez« írott ódá
jával fizette vissza:

Barátom, érzed-e? Képed festegetem,
De el nem érheti eléggé ecsetem 

Az eredeti szépet.
Bölcselkedő Múzsád, sokratesi lelked
Mennyei kincseit rózsák közé rejted, 

Hogy megfoghasd a szivet.
Ilyen kedves, benső viszony fűzte 

püspökünket a helikoni ünnepek bájos 
tündéréhez, Kemenesalja müveit és 
vallásos lelkű költőlányához, Dukál 
Takách Judithoz is, ki Keszthelyen 
olvasta fel többek között Hermina 
protestáns nádorasszony (Mária Do
rottya elődje) halálára írt szép elégiá
ját. At jelenlevők annyira ünnepelték, 
hogy Kisfaludy Sándor felesége, a 
hiú Szegedy Róza megirigyelte s ebéd 
felett egy csípős megjegyzéssel akarta 
a kedves leányt megpirítani, de maga 
Festetich adott neki fényes elégtételt.

Takách Judit, akinek édesanyja 
Muzsaji Wittnyédy Terézia volt, is
koláit Sopronban végezte Kis János 
felügyelete alatt. Nagy leány korában 
is Sopronban tanulta a német szót 
és háztartást. Első férje, Geöndötz 
Ferenc felsőbüki, majd felsopatyi 
birtokos, mint titkos tisztelője már a 
helikoni ünnepen is ott volt, hogy 
szerelmesét meghallgassa. Második 
férjével Patthy István ügyvéddel pedig 
Sopronban lakott. Kis Jánossal sű

rűén érintkezett, költészetében is őt 
utánozta, a mottókat Kis verseiből 
vette. S arra a kérdésére, hogy mit 
mond költőnői munkásságához, Kis 
János a feleletét a Tudományos 
Gyűjtemény 1825. évfolyamában nyo
matta ki. Takách Judit egy elégiáját 
Biberauer kőszegi lelkész németre 
is lefordítota. Halálos ágyán Kis 
János vigasztalta. Sopronban halt 
meg 1836. ápr. 15-én.

Nagy szerepe volt az* első helikoni 
ünnepek rendezésében Kis János régi 
kebelbarátjának, a soproni lutheránus 
pap fiának, Asboth Jánosnak is, ki 
előbb a Georgikon igazgatója most 
pedig Festetichnek volt jószágkor
mányzója. Még theologus korukban 
Sopronban és Göttingenben ismer
kedtek össze. Kis János elragadtatás
sal szól az Asboth-házról. Kora ár
vaságra jutottak a gyermekek. Édes- 
anyjok, Krueg Judit, egy fiatal, mű
velt és jókedélyü özvegy papné mindig 
szívesen látta Kis Jánost. Három fiú 
és öt szép leány virult az ároni 
házban. A püspök bájos őszinteséggel 
írja le nagy zavarát és ügyetlenségét, 
mikor először a kedves papi házba 
a leányok közé belépett »Ekkor ta- 
pasztalám elsőben — írja Emlékezé
seiben — mely nagy hatalmat tud a 
szép nem a férfiakon gyakorolni.« 
Egyik leányt jó barátja Németh László 
győri tanár, másik kettőt Fabricius 
és Artner szenátorok vették nőül. A 
nagy műveltségű Asboth Jánossal, 
ki mint a Ferenc-csatorna kormány- 
biztosa 1823. Zomborban halt meg 
s Lajos fiában tábornokot és akadé
miai tagot nevelt a hazának, Kis 
János mindvégig szoros barátságot 
tartott. Mint aggastyán is meghatóan 
emlékezik Asbothékról: »Jó és szép 
lelkek, ti már mindnyájan elvégeztétek 
pályafutástokat. Én is nemsokára élvé- 
gezendem, de hálámat azon sok szép 
örömért és jóért, melyben részeltet
tetek, a síron túl is elfogom magam
mal vinni.«

Még egy barátja volt Kis Jánosnak 
a keszthelyiek között: a szerencsétlen 
Rumy Károly, a Georgikon tanára, 
ki Sopronból ment oda. Ez az elné- 
metesedett családból való magyar 
tudós örökké írt, perlekedett, pályá
zott és hurcolkodott. ó t a helikoni 
ünnep is bizonyára csomagolás köz
ben érte. Bútorait a vámszedők már 
jól ismerték, mint annak idején Szenei 
Molnár Albertét. S közben volt ideje 
háromszor nősülni s 13 gyermeket 
nevelni és utaztatni ismeretlen állo
mások felé. Mikor már könyvein s

minden ingó és holt tőkéjén túladott, 
a hitét is eladta. Esztergomban halt 
meg, hol Rudnay prímás tartotta el. 
őseinek Vasmegyében még a hires 
Rumy-serleg, az ö fiának már szó- 
szerint a koldusbot volt családi örök
sége. Keszthelyre Sopronból hozott 
fiatal szép feleséget s Asbothra való 
féltékenységből hagyta el a magyar 
Helikont. Énnyi hibája mellett is Kis 
János megbocsátó szeretettel és elis
meréssel szól róla. Hitehagyása után, 
mikor Bécsben nyomorgott, Sopron
ban Malatides Dániel gyűjtött számára 
könyöradománvokat. Kegyetlen élet
sorsáról más alkalommal akarok 
szólani.

íme, mennyi protestáns barátja 
volt Kis Jánosnak a helikoni ünne
pen. Érthető tehát, hogy országos 
érdemeiért az ő nevére is emlékfát 
ültettek.

Keszthelyen jártomban kerestem 
Kis János emlékfáját, de senki sem 
tudott hirt mondani róla. Most írták 
az újságok, hogy a száz év előtt 
ültetett fák közül már egy sincs meg. 
Most hársfát ültettek ismét Kis János 
nevére s keszthelyi buzgó fiókegy
házunk, mely legújabban külön evang. 
lelkészt is hivott, reméljük, féltő 
gonddal fogja költő-püspökünk em
lékfáját ápolni és őrizni.

Egy emlékfával még Sopron is 
tartozik Kis Jánosnak, aki közel 40 
évig volt hírneves hű lelkésze. A 
püspök Pálfy Józseffel és ki tudja, 
hány soproni lelkésszel a régi temető 
úgynevezett papi sírboltjában (Predi
gergruft) pihen. A halottak régi szép 
síremlékeikkel már kiköltözködtek a 
drága házhelyeknek szánt temetőből. 
Az ősők hamvai felett ma jóféle kel
káposzta és egyéb vetemények dísz
lenek. Az oszlopos fedett sírboltot, 
mely még í 686-ból való építészeti 
műemlék s eredetileg Gálffy Ádám 
kir. kamarás nyugvóhelye volt, ma 
csak százezerre menő költséggel lehet 
az új temetőbe, amint ezt a konvent 
illő kegyelettel már régebben elhatá
rozta, áttelepíteni.

Bármely áldozattal is ezt meg kell 
tenni. Mert ha jón az osztrák, az 
ugyan sem Czenken Széchenyi István, 
sem Sopronban Kis János síremlékét 
nem fogja tiszteletben tartani.
---- -------------------------------«-------------

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tca  12.
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Szabadság, Testvériség, 
Egyenlőség.

Irta: Gyurátz Ferenc.

II.
A testvériség elve is Jézus szent 

tanában gyökeredzik.
A pógányok vallása polytbeismu- 

son — sok istenben val<5 hiten — 
alapult. A régi etrusk, római népnél 
minden családnak meg voltak a saját 
házi istenei s akik a házi isteni tisz
teleten az elődöktől örökölt szertar
tással részt vehettek: azok ismerték 
el egymást összetartozóknak. Az ál
lamnak is voltak védő istenei, istennői 
s az ezeknek szentelt ünnepeken részt 
vevők, a nekik áldozatot hozók is
merték el egymásban a nemzetnek 
— mint egy nagy családnak tagjait. 
Mindenik nép azt hitte, hogy az ő 
istenei, akiket áldozataival jóakarókká 
tesz: csak őt szeretik, a többi népek
nek ellenségei. A görög és a római 
polgárok a más nemzethez tartozó 
embert nem tekintették velük egyen
jogú testvérnek, hanem bizonyos el
nézéssel barbárnak nevezték.

Amíg a népek világnézete megen
gedte, hogy az erősebb rabszolgájává 
tehette a gyöngébbet, míg közérdekű 
intézménynek tekintették a rabszolga
tartást, addig a testvériség elve min
denütt csak szükebb körökben talált 
elismerésre.

A yallás mondotta ki először és 
hirdette folyton a testvériséget. Már 
az ószövetségben így int Malakiás pró
féta részvétre mások iránt: >Nem egy 
Atyánk ^van-e mindnyájunknak, nem 
egy Isten teremtett-e bennünket? Miért 
csalja meg hát kiki az ő felebarátját ? 
(1. r. 10. v.) Az újszövetség félreért- 
hetlenül tanítja az összes embereknek 
testvérekkép összetartozását. Megvál
tónk a mindenek Urához és Atyjához 
vezet minden embert, midőn így tanít 
imádkozni: >Mi Atyánk, ki vagy a 
mennyekben...« Pál apostol nyíltan 
himondja Athénben a görögök előtt, 
hogy Isten >az egész emberi nemzet
séget egy vérből teremtette. . . « ö  
hangoztatja ezen örök igazságot : 
>Egy az Isten és mindeneknek Atyja, 
ki mindenek felett van és mindenek 
által és mindnyájatokban«. (Efez. 4. 
r. 6. v.) Abból, hogy az Isten minde
neknek Atyja: félreérthetlenül követ
kezik, hogy az emberek mindnyájan 
testvérek.

A testvérszeretetet hirdető keresz- 
tyénség minden üldöztetés dacára is 
folyton emelkedett és háromszázévi

türelem, szenvedés után győzött. A 
testvériség elvét nem sikerült azonnal 
mindennütt elismertetnie, ebben hosz- 
szú ideig hátráltatta a keresztyén hitre 
tért népeknek még a pogányságból 
magukkal hozott több megrögzött 
szokása, a szilaj büszkeség, a nyers 
erő túlbecsülése, a harc- és zsákmány- 
szomj. De nem szűnt meg csüggedet- 
len hirdetni a nagy elvet. Jézus sza
vaira és példájára emlékeztetéssel 
ébresztette a nemesb érzelmeket, ta
nított az emberi méltóságnak s ezzel 
a testvérnek is mindenkiben elisme
résére. Az evangéliom szelleme mind
jobban áthatotta a keresztyén népek 
gondolkozását. Ennek eredménye lett 
a keresztyénség hatáskörébe* a rab
szolgaság megszüntetése, a törvény 
előtti egyenlőség kimondása, a jognak 
és kötelességnek összekapcsolása. így 
terjed tovább az egymástól távol eső 
nemzetek között is a testvéri össze7 
tartozás tudata, a jóltevő részvét is 
folyton gyöngíté a társadalom osztá
lyai között fenállolt kasztszerü elvá
lasztó korlátokat. Mindenki előtt meg
nyitotta az utat, amelyen tehetségével, 
szorgalmával előbbre haladhat, szép 
hatáskört, kedvező helyzetet vívhat ki 
magának. A nemzetek között az önzés, 
irigység még fel-felidézik a háborút, 
melyet vérfürdő, pusztulás kisér, de 
még ott is, még a harctéren is meg
nyilatkozik a testvériség tudata. Aki 
sebesülten elejti fegyverét: a győztes 
fél már nem ellenségnek tekinti, ha
nem mint testvér felé nyújt támogató 
kezet. A sebesültek kórházában együtt 
vannak, akik egymás ellen küzdöttek 
s az ápoló szeretet nem kérdi, melyik 
volt jó barát, melyik ellenség. A szen
vedőkben csak testvéreket lát és 
ugyanazon részvéttel törekszik őket 
a fájdalom gyötrelmeitől megszaba
dítani.

Ha egy népet ért nagy elemi csa
pásról, hadvésszülte nyomorról terjed 
el a hír távoleső országokban is : a 
lakosok könyörülettől indítva hoznak 
áldozatot vésztől sújtott embertársaik 
felsegítésére. Ennek bizonyságát látjuk 
ma is. Midőn a világháború s az 
ellenséges megszállás következménye- 
kép hazánk a pusztulás, Ínség tanyája 
lett s fővárosát is az Ínség borzalmai 
fenyegették: az országos baj hire a 
távolban is felkeltette a részvétet. 
Amerikaiak, hollandok, svédek, nor
végek küldenek szeretetadományt, élel
miszert, ruhaneműt az ínség enyhíté
sére. A holland, svéd, angol, sveizi 
társadalom sok szegény magyar gyer
meket is fogadott magához üdülésre.

Az emberszeretet uralmának emel
kedése előtt az evangéliomnak lelke 
egyengeti az utat. (Folyt, köv.)

Fohász.
Jóságos Isten! Mi Erős Várunk!
Hozzád száll gyarló, esdő fohászunk. 
Könyöriigve kér meggyötört Hazánk:
Oh légy kegyelmes, hallgasd meg imánk!

Atyánk! Rettentő súlyos a vétkünk, 
Feledtük Krisztust, fiad, vezérünk.
Hamis próféták utjain jártunk, 
ő si hitünktől szinte elváltunk.

Ne ítélj, Urunk, bűneink szerint 1 
Tévelgő népfed ismét Rád tekint. 
Megbántuk Vétkünk, óh irgalmazz hát! 
Szánd meg nagy Isten e szegény hazát!

Fordítsd el rólunk vessződet, kérünk, 
Eléggé megvert, büntetett vétkünk.
Lásd meg erőtlen gyönge voltunkat 
S ne bántsd miattunk magzatainkat.

Porba hullva kér vezeklők serege: 
Tekints le Atyánk megtért népedre.
Vedd le vállunkról bűneink terhét 
S mutasd meg végre ígéret földjét!

Lengyel B ertalan.

A felpécziek segélykiáltása.
Nagytiszteletü Lelkész Ü r!
Tekintetes Tanító Úri
Nagyérdemű Gyülekezet I 

Üszkös romok közül küldjük szét 
segélyért kiáltó jajszavunkat abban 
a reményben, hogy az evangélikus 
híveink körében részvevő lelkekre, 
könyörülő szívekre talál.

Felpécz (Győr m.) község június 
hó 23-án orkánszerű szélviharban 
rettenetes tűzvész martalékává lett. 
109 ház égett le teljesen és közel 150 
evangélikus család lett néhány óra 
leforgása alatt hajléktalanná. A tüz- 
károsultak 90%-a szegény munkás 
ember, akik közül a legtöbbnek nem 
maradt egyebe a rajta levő ruhájánál. 
Ezeket a szerencsétlen híveinket evan
gélikus társadalmunknak tőle telhető
i g  segélyezni krisztusi kötelessége.

Tisztelettel kérjük a Nagyérdemű 
Gyülekezet Vezetőségét, tegye ma
gáévá ügyünket és szíveskedjék meg
indítani a gyűjtést a felpéczi tüzkáro- 
sultak érdekében. A begyült adomá
nyodnak s a jelen gyüjtőívnek a fel
péczi ág. hitv. evang. lelkészi hivatal 
címére való megküldését lehetőleg 
még július hó folyamán kérjük.

Az összeget a „Harangszó“-ban 
'nyugtázzuk.

Az áldozatkész adakozókra Isten
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áldását kérve maradunk kiváló 
tisztelettel és hálás köszönettel 

Pelpécz, 1921. jún. hó 26-án.
Csemez István Győrffy Béla

felügyelő. lelkész.
Magyar István

tanító.
A szerencsétlenség által sújtott 

hitrokonainkat testvéri részvéttel 
ajánlom egyházközségeink és híve
ink támogató, felsegítő szeretetébe. 

Győr, 1921. június 27-én.
Pálmai Lajos s. k. 

esperes.
A súlyosan meglátogatott felpéczi 

ev. egyházközség kiáltó szavát hall
ják meg egyházközségeink és egy
háztagjaink jó szívük és lelkiisme
retűk érzékenységével. A felsegítő 
kőnyörületesség, a részvét, a sze
retet az evangélikus testvériesség 
bizonyságtétele. Legyen áldott min
denki, aki meghallva a kiáltó szót, 
segítséget és ezzel vigasztalást, 
erősítést és bátorítást visz a meg
próbált szívekbe és az üszkös ro
mok közé merült községbe.

Szombathely, 1921. július 8-án.
Kapi Béla s. k.

p ü sp ö k .

A felpéczi ev. egyházközséget ért 
súlyos csapás mindenfelé részvétet 
keltett. Bizonyára megmozdulnak 
dunántúli egyházközségeink és sok
szor kipróbált áldpzatkészségüket és 
testvéri szeretetüket újból bebizonyít
ják a koldussá lett híveknek nyújtott 
segítségben. Ügy halljuk, hogy a 
Dunántúli Luther-Szövetség is széles
körű egyháztársadalmi akciót indít 
a leégett ev. egyháztagok anyagi tá
mogatására. Bárcsak sikerrel járna 
a megindított segítőakció, hogy az 
emberek jósága és szeretete által 
megismerjék a súlyos csapás alatt 
roskadozók az Isten kegyelmének 
minden csapást megszégyenítő erejét!

Mi a felpéczi testvéreknek segély
ért kiáltó jajszavát abban a felemelő 
tudatban adjuk tovább, hogy az min
denütt, ahol csak az Istennek lelke 
lakozik az emberekben, résztvevő, 
könyörülő szívekre talál.

* *
*

A Harangszó szeretete. 
Pelpécz község leégésekor történt 

az alábbi jellemző eset:
Csete István felpéczi hívünk, házá

nak égése közben, amikor már szo
bájában a bútorok égtek, észrevette, 
hogy még a gerenda között két év
folyam Harangszó bennmaradt s az 
égő házba beszaladva életét kockáz

tatta, hogy megmentse a lángok elől 
kedves újságját, ami sikerült is néki. 
Jellemző bizonyíték arra, hogy meny
nyire összeforrott népünk életével a 
Harangszó.

Az édesanya.
A ház lángokban áll. Fegyverro

pogáshoz hasonló durrogással pattog 
a szomszéd épületéről a palatető. Az 
udvarban a láng mint valami rettene
tes folyam hömpölyög. Az ajtókat 
megközelíteni lehetetlenség. Az utca 
közepén egy fiatal édesanya a porban 
fetreng, gyermekéért sikoltoz, ki az 
égő házban alszik. Alig tudják hár

m an is visszatartani, hogy a lángokba, 
a biztos halálba ne rohanjon gyer
mekéért. Közben sikerült a ház utcai 
ablakának keresztvasait óriási erőfe
szítéssel kifeszegetni, az alvó csecse
mőt az ablakon át a ház összerop
panása előtt néhány pillanattal ki
adni, akit az édesanya sírva-nevetve 
kapott ölébe. Mit törődött o ’már a 
ház égésével, a vagyon pusztulásá
val, mikor gyermekét szoríthatta 
keblére 1

Istenbe vetett bizalom.
Felpécz községben a tűzvész után 

látogatást tett Győrvármegye főis
pánja. Egyik teljesen leégett háznál 
a törmelék eltakarításával foglalkozó 
tulajdonoshoz is részvevő, buzdító 
szavakat intézett, amire az illető tüz- 
károsult hívünk így válaszolt: én is 
azt tanultam méltóságos uram még 
az iskolában : »segíts magadon, Isten 
is megsegít!«

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Aratási gondolatok.
Július 18. I. Mózes 8 . 22. Nem azért van 

aratás, mert szántottunk, vetettünk, hanem 
azért, mert Isten kegyelmesen megígérte 
egykor, hogy lesz aratás s ez ígéretét most 
is beváltotta. Nem én, hanem Te terítettél 
asztalt most is Uram nékem 1

Július 19. Filippi 4 . 13. Az aratás az erő
feszítések ideje. Hosszú a munka, rövid 
a pihenés. Nagy szükség van a testi erőre. 
De fokozott szükség van a lelki erőre is, 
mely elvonja a földtől szemünket s a meg
gazdagodás emberi okosságának ábránd
képeit elkergeti. Aki a Krisztusé, annak 
mindenre van ereje.

Július 20. II. Korinthus 9 . 1—11. Az ara
tás Isennek nagy jótékonysága az embe
rekkel, de ép ezért nagy jótékonysági fel
hívása is az emberekhez. Miért nem érez
zük mi valóságnak azt, hogy a szűkölkö- 
dőknek adott élelem nem valami kidobott

érték, hanem ép saját számunkra is vetés, 
melyből magot ad és kenyeret a vetéseket 
megsokasító Isten nekünk ? !

Július 21. Ámos 8 . 4 —7. Az adásvétel
nél rendszeriut kiküszöbölnek az emberek 
minden keresztyénséget azzal, hogy ez üz
let. Ne áltassuk magunkat ezzel a hamis 
jelszóval. Isten minden üzletünket látja s 
nem felejti el egy cselekedetünket sem.

Július 22. Máté 13.3—9, is—23. Milyen 
szomorú látvány a szemlélőnek s bosszú
ság a gazdának aratáskor az olyan föld, 
melyen nincs mit aratni, amely nem fizette 
vissza a rá fordított hűséges munkát! Hát 
az én lelkem szántóföldjén van-e Istennek 
aratása. Terem-e csak valami gyümölcsöt 
az Ő igéje bennem?

Július 23. Máté 13. a«—30, 36—43. Éjjel 
titkon veti a Sátán a konkolyt a tiszta búza 
közé, de mikor felnövekedik a vetés, meg
látszik a konkoly is. Nincs oly elrejtett 
dolog, ami egyszer napfényre ne jusson.

Július 24. Máté 9 . 35—38. Mily rettene
tes helyzet aratásban a munkáshiány! Ki
pereg s tönkremegy a drága mag. Istennek 
is volna aratása. Sok-sok lélek megtérne 
hozzá, csak egy utolsó lökés kellene még 
neki. Miért nem állasz be az Isten aratói 
közé ?

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A nemzetgyűlés 

letárgyalta és megszavazta az elbocsátandó 
katonatisztek átmeneti ellátásáról szóló 
törvényjavaslatot, majd hozzáfogott az ál
lami kislakások építéséről szóló törvény- 
javaslat tárgyalásához. Apponyi interpellá
ció tárgyává tette a munkanélküliség fenye
gető veszedelmét. Legizgalmasabb jelenete 
volt a nemzetgyűlésnek az elmúlt napok
ban, amikor Windischgraetz Lajos herceg 
Károlyi Mihály és társainak hazaárulását 
leplezte le. A kormány bűnügyi eljárást 
indít a forradalom bűnösei ellen. A bel
ügyminiszter pedig az irredenta egyesüle
teket oszlatta fel. Végül itt említjük meg, 
hogy a Tisza-pörben az ügyész Friedrich 
István ellen a vádat elejtette.

Csokonai emlékfája. Keszthelyen ren
dezett szép ünnepség legmegkapóbb rész
lete volt, amikor halhatatlan nagyjaink em
lékére élőfákat ültettek el a Dunántúl áldott 
termőföldjében. Csokonai Vitéz Mihály fáját 
Rákosi Jenő ültette el a következő verses 
jelmondat kíséretében :
Vitéz, én ültetem el a csemetédet.
Legyen terebélyfa, mint a dicsőséged. 
Adjon a magyarnak gyümölcsöt, hűs árnyat 
S botot ütni, mikor rá ellenség támad, 
így szolgálom én ki a híredet itt lenn, 
Odafenn pediglen
Két asszony szolgál ki téged, Halhatatlant. 
A szépséges Lilla s ’ Dorottya, az agg lant.

Oláh szénavásárlás sortüzztf. Az er
délyi magyarokat újabb felháborító eset 
tartja izgalomban, mely a csikmegyei Szár
hegy községben történt. Az esetet az erdélyi 
magyar sajtó is közli és felháborodással 
tárgyalja. A csikmegyei szénabevásárló ka
tonai különítmény, mely egy hadnagyból és 
egy szakasz oláh katonából állott, nemrégen 
Szárhegy községbe érkezett és ott szénát 
vásárolva (?) vasúti kocsikba rakták. A 
vasúti kocsikba rakott széna egyszerre 
kigyulladt, mégy pedig valamenyi kocsi 
egyszerre és alulról kezdett égni. A szár
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hegyi székelyek tüzoltófecskendővel lelken
dezve rohantak a községi bíróval és jegyző
vel élükön a tűz oltására, az állomáson 
azonban a hadnagy a bírónak megtiltotta, 
hogy a tüzet elolthassa. A biró nem hall
gatott a hadnagyra, hanem oltani akarta a 
tüzet, erre a hadnagy a bírót pofonütötte. 
A biró pedig derékon kapva a hadnagyot, 
a vasúti töltésről letaszította. A hadnagy 
erre tüzet vezényelt és a menteni kivonult 
gyergyói lövetett. A biró azonnal meghalt, 
a községi jegyző pedig a kórházban hal
doklik. A sebesültek számáról és sorsáról 
nincs pontosabb értesülés. Az esetnek 
szokás szerint az lesz a vége, hogy a szár
hegyiek ellen fognak majd büntető eljárást 
indítani.

Kalózvilág az Atlanti-tengeren. Az
Atlanti-oceánon az utolsó hónapokban há
rom amerikai gőzös tűnt el titokzatosan. 
Az egyetlen kínálkozó magyarázat az volt, 
hogy orosz bolsevikok, vagy ir köztársasá
giak kezébe kerültek a hajók. A legnagyobb 
titok környékezi az amerikai ötárbócost, 
amelyet néhány hónappal ezelőtt North 
Carolina környékén teljesen elhagyottan 
találták. A tisztek és összes legénység 
hiányoztak. A hajó igen jó állapotban volt. 
A legénység minden valószínűség szerint 
étkezés alatt hagyta el a hajót, vagy ön
szántából vagy erőszak folytán. Pár nappal 
később a közel levő partra palack vetődött 
ki, amelyben levél volt a következő írással:

„Olajjal fütött gőzös, vagy tengeralattjáró 
legénysége lepte meg hajónkat és megva
salta legénységünket. Azonnal értesítsék a 
század szállását.“ A hajó legénysége, a 
kapitányt beleszámítva, tizenkét emberből 
állott. A titok mindmáig nem oldódott meg. 
A north-carolinai partvidék hajdan valósá
gos réme volt a hajóknak. A három hajót 
most is nyilván elszánt kalandorok és 
tengeri rablók fosztották ki és ölték meg 
a legénységüket. A hivatalos washingtoni' 
jelentés kijelenti A kormány azt hiszi, 
hogy a hajók eltűnése összefüggésben van 
azzal a mozgalommal, melyet az amerikai 
tengeri kereskedelem ellen indítottak.“ Eb
ben a kijelentésben homályos célzás rejlik 
részben az orosz, részben a japán agitá- 
ciókra.

Az ős-család sírja. Az auvergnei Cler- 
mont-Ferrand-ban őskori sírhelyre akadtak, 
amelyben olyanok voltak eltemetve, akik 
akkor éltek, amikor Franciaország római 
provincia volt. Egy nő, egy öreg férfi és 
egy gyermek feküdt a sírban és amikor 
a köböl készült koporsót baltákkal feltörték, 
az ott talált holttestek olyan állapotban 
voltak, mintha csak ép akkor haltak volna 
meg. De ez az épség csak egy pillanatig 
maradt meg, mert a kutatók szeme láttára 
porladt szét a következő pillanatban a 
hustömeg és nem maradt vissza más, mint 
a csontváz. Hogy a koporsóban oly hosszú 
ideig megmaradt a testi formák épsége, 
annak tulajdonítható, hogy Clermont-Fer
rand környéke bővelkedik sós- és gáztar- 
talmu vizekkel. Régiségbuvárok szerint a 
holttest lelet 1800 éves, — ami elég hosszú 
idő bebalzsamozatlan holttestek számára. 
A család így valószínűleg a második év
században élt, amikor a gallok teljesen 
elrómaiasodtak már.

Menekült egyetemi hallgató a nyári 
szünidőre nevelői állást keres. Aján
latok a budai várbeli lelkészi hivatali
hoz (I., Verbőczy-u. 28.) küldendők.

EGYHÁZI É LET.
Ötven éve lelkész. Kovács Mihály 

nagymórichidai lelkész most töltötte be 
lelkipásztorkodásának ötven éves évfordu
lóját. A nevezetes évforduló alkalmából 
meleg szeretettel üdvözöljük.

Törvényszéki ülés. A budapesti Rá- 
kóczi-uti tót egyház lelkésze Morhócs Már
ton fegyelmi ügyében most tartotta első 
ülését az egyházi törvényszék, melynek 
elnöke Katzián János esperes, az ügy elő
adója pedig dr. Konkolyi Elemér ügyvéd 
volt. Ítéletre nem került a sor, hanem el
rendelték a bizonyítás kiegészítését.

Egyházmegyei közgyűlések. A vasi 
közép egyházmegye f. évi rendes közgyű
lését július 19-én Szombathelyen, .a vasi 
felső egyházmegye július 20-án Felsölövőn 
tartja.

A kemenesaljai ev. egyházmegye
lelkészi kara június 28-án jött össze érte
kezletre. Az értekezleten az akkor beteg 
Pulay Gábor bobai és szintén betegeskedő 
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkészeken 
kívül az egyházmegye minden lelkésze 
megjelent. AVeisz Vilmos högyészi lelkész 
értékes felolvasást, Molitorisz János ostffy- 
asszonyfai lelkész pedig értékes előadást 
tartott a püspök által kitűzött kérdésekről. 
Úgy a felolvasást, mint az előadást élénk 
eszmecsere követte. Az úrvacsorát Nagy 
István zalaistvándi lelkész szolgáltatta ki 
lelkésztársainak.

Másnap — június 29-én — 9 órakor 
kezdődött az esperességi gyűlés közénekkel 
és Szabó István magasi lelkész imádságá
val. Varga Gyula esperes a gyűlést meg
nyitván bejelentette, hogy a gyülekezetek 
esperességi felügyelővé szentmártoni dr. 
Radó Gyula kemenessömjéni földbirtokost 
választották meg Radó Gyulát egy bizott
ság, Berzsenyi Dezsővel az élén, meghívta 
a közgyűlésbe, ahol az új felügyelő letette 
az esküt és elmondotta tartalmas székfog
laló beszédét, melyben kifejtette: miféle 
eszmék fogják vezérelni jövendő működé
sében. A köztetszéssel fogadott beszéd után 
következtek az üdvözlések. Varga esperes 
elnöktársát köszöntötte az új felügyelőben; 
az egyházkerület nevében dr. Berzsenyi 
Jenő egyhkerületi felügyelő, az egyhmegye 
lelkészei nevében Nagy Sándor nemesdö- 
mölki lelkész, a gyülekezeti felügyelők ne
vében dr. Móritz Dénes czelldömölki ügy
véd, bobai felügyelő, a tanítók megbízásából 
Szórády Dénes czelldömölki tanító, az 
egyhmegyei gyámintézet nevében pedig 
Tompa Mihály kissomlyói lelkész, gyám
intézeti elnök köszöntötte az új felügyelőt 
díszes állásában. Az üdvözlések után, ame
lyeknek mindegyikére Dr. Radó Gyula 
érdemlegesen válaszolt, Varga Gyula espe
res előterjesztette nagy gonddal összeállított 
terjedelmes évi jelentését. Részletesen be
számolt az elmúlt közigazgatási év egyes 
mozzanatairól, a gyülekezetek vallás-erköl
csi életéről, a jószivü adakozókról és 
alapítványt tevőkről." Az esperesi jelentés 
meghallgatása és az észrevételek meghall
gatása után a kögyülés-betöltötte az idő
közben megüresedett állásokat. Egyhmegyei 
tisztiügyésszé választatott dr. Móritz Dénes, 
törvényszéki bírák lettek: Károlyi Endre 
és Mód Aladár simonyi-i lelkész; a szánN 
vevőszék Fekete Károly simonyi-i felügye
lővel egészítette ki magát. Majd meghall
gatta és örvendetesen tudomásul vette az 
egyhmegyei közgyűlés az iskola-vizsgálati

jelentéseket, a tanító- és lelkész-egyesület 
működéséről szóló jelentéseket, a szám
vevőszék beszámolóját, az idegen iskolák
ban végzett hitoktatásokról, a belmissziói 
munkálkodásról szóló jelentést. Több ki
sebb ügy letárgyalása után az egyhkerületi 
gyűlésre az elnökség mellé kiküldötteket 
választott a közgyűlés, mely Nagy Sándor 
dömölki lelkésznek több indítványát ma
gáévá tette. Az esperességi gyűlés Varga 
Gyula esperes imádságával és a himnusz 
eléneklésével záródott be.

Úgy a lelkészértekezlet, mint az egyh
megyei gyűlés Czelldömölkön tartatott

Felügyelő választás és beiktatás. A 
nemesdömölki evang. gyülekezet 1921. jú
nius 19-én tartolt közgyűlésén egyhangúlag 
közbizalommal felügyelőjévé választotta 
koltai Vidos Dániel, merseváti lakos, föld- 
birtokost. Az ősi*gyülekezetnek választása 
olyan egyénre esett, akinek családjából már 
többen szolgálták hűséggel és odaadással 
evangélikus egyházunkat sokszor éppen a 
legnehezebb időkben. Jó reménységgel hisz- 
szük, hogy az új gyülekezeti felügyelő a 
régi protestáns lelkesedéssel áll munkába 
és a régi protestáns hűséggel fog dolgozni 
egyházunk jövőjéért, mint tették azt nagy
nevű elődei.

Koltai Vidos Dánielt július 17-én iktatja 
be hivatalába Varga Cyula esperes és Nagy 
Sándor lelkész. Az új felügyelőt díszes 
állásában mi is tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük I

A kaposvári evang. Diákszövetség
június 19-én tartotta diszgyülését. A dísz- 
gyűlés műsora a következő volt:

Krug Miklós: „Ifjúság a hon virága“ 
— énekelte a diákszöv. énekkara. Betaní
totta és vezette Krug Gyula, a gyülekezet 
kántora. Ima. Tartotta Sturm Lajos 1. é. 
keresked. halig. Stráner Vilmos: „Rákóczy 
harangja“ — szavalta Varvasovszky Jolán, 
leányközépisk. III. /). t. Irásmagyarázat. 
(Galaciai levél 5, 13.) Tartotta Takáts Béla 
a diákszöv. vezető lelkésze. Sántha Károly: 
„Péter“ — szavalta Sokoray Gyula főgimn.
V. o. t. Händel: Largó. — Hegedűn ját
szotta Ittzés Jenő főgimn. V. o. t. Csellón 
Ittzés Mihály és orgonán Ittzés Sári főgimn.
VI. o. t. Végváry: „Eredj ha tudsz“ — 
szavalta Léhner János főgimi;. V. o. t. 
„Milyen valláserkölcsi jellemmel kell bírnia 
az evang. diáknak a honmentés munkájá
ban ?“ Pályanyertes munka felolvasása. 
Énekekk: aj Ima a hazáért, b) Ne sírj paj
tás, c) Hitvallás. — Négyhangon énekelték 
az Ittzés testvérek. Czeglédy Sándor: „Si
rató ének.“ — szavalta Németh Zoltán 
főginwi. VI. o. t. Beszámoló a szövetség 
működéséről. Tartotta Bucsky Sándor III. 
é keresk. halig, a diákszöv. elnöke. „Mad
rigale.“ — Hegedűn játszotta Schulcze Ernő 
főgimn. VI. o. t., orgonán kisérte Németh 
Zoltán főgimn. VI. o. t. Pályamunkák bírá
lata és a díjak kiosztása. Birálta Takáts 
Béla ev. lelkész.

Három pályatétel tűzetett ki: 1. alsó
osztályosok számára. Pál apostol élete az 
Apostolok cselekedeteiről irt könyv alap
ján.“ 100 K jutalmat nyert. Szerzője Krug 
Miklós főgimn. II. o. t. 2. felső osztályok 
számára: a) „Luther jellemfejlődése a re
formáció történetének kapcsán“. 100 K 
jutalmat nyert, szerzője Léhner János fő
gimn. V. o. t. b) „Milyen valláserkölcsi 
jellemmel kell bírnia az evang. diáknak a 
honmentés munkájában“. 100 K jutalmat 
nyert, szérzője Taubert Ernő főgimn. VII. 
o. t., a Szövelség alelnöke. A jutalomdíja-
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kát a „Magyar diák“ szerkesztősége és 
Takáts Béla lelkész adták. Petőfi: „Ma
gyarok Istene“ — szavalta Pártay István 
fögimn. V. o. t. Németh Gyula szekszárdi 
lelkész intézett meleg szavakat a szövetség 
tagjaihoz. Ima. Mondta Léhner János fö
gimn. V. o. t. Himnusz’(közének).

A díszgyülés után offertórium volt a 
szövetség javára, amely 475 40 K-t ered
ményezett. Ugyanezen alkalommá Gálos 
Ferenc polg. iskolai igazgató a szövetség 
céljaira 100 K-t adományozott. A hallgató
ság körében ott voltak a különböző tan
intézetek igazgatói.

A m. kir. budapesti katonai körlet
parancsnokság ág. h. evang. tábori lel- 
készi hivatala, mely eddig az I. kér. Vár, 
Bécsi kapuér 4. szám alatt az új országos 
levéltár épületében volt, f. évi június hó
28-án a m. kir. budapesti katonai körlet
parancsnokság épületébe (Lobkovitz lak
tanya) IV. kér. Veres Pálné-utca 1. száma 
alá költözött.

CSflLÄDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Mikolás Imre czelldömölki 

polgári iskolai tanár eljegyezte Gindly 
Olgát, Gindly János kemenesszentmártoni 
ev. tanító és f. Tóth Ilona leányát.

H Í R E K .

A törcsvári kastély és a szászok. A 
hétszáz év előtt épült hires törcsvári királyi 
kastélyt, amelyhez negyven hold fenyőerdó 
is tartozik, a brassói szászok Mária román 
királynénak adományozták. Négy évvel 
ezelőtt ugyanígy adományozták IV. Károly 
királynak.

Mikor kap ezer korona borravalót 
a táviratkihordó? Egy orosházai gazdá
nak még 1914-ben orosz fogságba került 
a fia. A gazda a táviratkihordónak többször 
megígérte, hogy ha valamikor a fiától sür
gönyt hoz, ezer korona borravaló üti a 
markát. Most azután elérkezett a várva- 
várt nap. Az orohátai gazda a napokban 
táviratot kapott s abból azt az örömhírt 
olvasta, hogy fogoly fia már útban van. 
Örömében nemcsak az ezer koroná^adta 
át a táviratkihordónak, hanem mégisjy új 
ezressel meg is toldotta az Ígért borravalót.

Magyar vasutas csak napidíjas lehet 
Erdélyben A román vasutigazgatóság el
elrendelte a Máv. státusban volt tisztviselők 
elbocsátását. Azok a tisztviselők, akik az 
esküt leteszik, mint napidíjasok tovább 
szolgálhatnak az oláh kiAlyi vasutak hiva
talában. Eddigi fizetésük egy napra eső 
hányadát fogják kapni napidíj címén.

Harang-akció. Az ecclesia kebelében 
megalakult Harangvéleményező Szerv ve
zetője kát. részről Kovács Mihály esperes, 
protestáns részről pedig Landgraf János 
nyug. államtitkár, az Orsz. Evang. Szöv. 
ügyvezetö-alelnöke. A harangvéleinényező 
díjtalanul ellenőrzi a harangrendeléseket, 
úgy zenei szempontból, mint az ércanyag 
vegyítését és a harang díszítését illetően, 
szerződéseket felülbírál, kész harangokat’ 
vegyelemeztet, továbbá a mai nagy harang- 
árakat leszóritani igyekszik a hozzá csat
lakozott harangöntödékben, melyek Kovács 
esperes könyvében foglalt föltételeket elfo

gadták. Újabban 220 koronás átlagos kilón
kénti árat ért el 110 egyház részére.

Nagy bankbukások. A gazdasági világ
válság fergetege a nagy győztesek és a 
boldog semlegesek felhőkarcolói között is 
alaposan pusztít. Párisban két mamutbank 
inog. Most pedig Zürikben a Depositen
bank, melynek alaptőkéje 12 és fél millió, 
beszüntette fizetéseit, miután a züriki nagy
bankok nem vállalkoztak rá, hogy kihúzzák 
a hínárból. A bankot a túlságosan jó svájci 
pénz rántotta a szakadékba.

Kolera Oroszországban. A köztársa
ság területén június 26-ig 8206 koleraesetét 
állapították meg. A legtöbb eset Osztrovban 
a Volga mellett, Voronyászban és Orjolban 
fordult elő.

Nagy mozgalom a dohányzás ellen  
Amerikában. Newyorkból írják, hogy az 
ottani Siracuse egyetem szigorú rendeletet 
adott ki, melyben az egyetemi hallgatóknak 
megtiltja a dohányzás mindenféle fajtáját. 
Ez újabb impulzust adott az Egyesült Álla
mokban a dohányzás-ellenes mozgalomnak. 
Tennese államban már évekkel ezelőtt tör
vénnyel tiltották el a cigarettázást. Most 
Nebraska középnyugati államban törvény- 
javaslatot adtak be a képviselöházban a 
cigaretta árulásának és fogyasztásának 
megtiltása tárgyában. Utakban már törvényt 
is hoztak, mely eltiltja a dohány árusítását 
és a dohányzást minden nyilvános helyen. 
A büntetés 5 —25 dollár. Észak-Dahotában 
tilos a dohányzás vendéglőkben, kávéhá
zakban és minden oly nyilvános helyen, 
ahol nők is megfordulnak. Eltiltották a 
cigarettazást Kanzasban, Arkanzasban és 
Minnesotában is.

Pótolható szemek. A bécsi szemészeti 
társaság ülésen egy fiatal magyar termé
szetbúvár, Koppányi Tivadar, a bécsi egye
tem hallgatója, nagyjelentőségű felfedezé
sétől számolt be. Az ifjú búvár hosszabb 
idő óta foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
a megvakult, vagy beiegszemü állatoknak 
látókepességét egészséges szemek átülte
tésével vissza lehet-e adni. Koppányi Tiva
darnak sikerült nemcsak alsóbbrendű ge
rinces állatoknál (halaknál és kétéltüeknel), 
a szemgolyok átültetésével a vakságot 
megszüntetni, hanem melegvérű gerince
seknél is. Egy patkányon ✓ végzett kísérle
teivel visszaadta ennek az emlősállatnak a 
látóképességét, akárcsak a hidegvérek ha
laknak és kétéltüeknek. A szemészeti tár
saság többi ludóstagja nagy elismeréssel 
nyilatkozottak a fiatat magyar tudós ered
ményes kísérleteiről.

Iglsben nyaralnak a német hadvezé
rek. Hindenburg, Ludendorf és Mackensen 
Iglsben nyaral az idén. Linsingen vezér- 
ezredes ugyancsak itt tartózkodik már négy 
hét óta.

A ..Jlatrjar Nép,“ a legnépszerűbb magyar képes 
hetilap, legújabb 28-ik szama is a szokott gazdag 
tartalommal jelent meg. A szövegrész mellett nagyon 
sok'aktuális kép teszi változatossá a „Magyar-Nep--et, 
melynek előfizetési ára negyedévre 60, félévre 110 
korona. Mutatványszámot készséggel küld a kiadó- 
hivatal: Budapest, Vili., Szentkirályi út 30.

Pompás két ifjúsági regény veszi kezdetét Az 
Én Újságom július l.-i számában. A regenyek mel
lett sok érdekes olvasni való van az Én Újságom 
minden számában. Előfizetési ára negyedévre 25 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrassy ut 16.

Tntsek Anna kitűnő folyóirata a Magyar Lányok 
új érdekes regeny közlését kezdi meg eb'beD a felév
ben. Sok érdekes olvasmány teszi gazdaggá az új 
számot. Előfizetési ára negyedévre 30 korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal : 
Budapest, VI., Andrassy út 16.

Herczeg Ferenc képes folyóirata az Új Idők jiil. 
l.-i számában két új regény közlését kezdi meg. Az 
új regények mellett az Üj Idők új száma tartalmazza 
azt a kedvezményt, amelyet előfizetőinek a lap nyújt,

továbbá Bónyi Adorján elbeszélését, A rózsatér című 
hangulatos, pályázati novellát, Móra Ferenc és Sza- 
bolcska Mihály szép versoit. Sztrékay Kálmán cikkét 
a jubiláló moziról, egy Vecsey interviut, azpnkivül 
számos aktuális képet és közleményt. Az Új Idők 
előfizetési ára negyedévre 60 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal : Budapest, 
VI., Andrássy út 16.

Rövid hírek. Pesten a Dunába fojtot
tak egy gyárigazgatót. — A délszláv sajtó 
rágalmazó hadjáratot indított a magyarok 
ellen a belgrádi merénylettel kapcsolatban. 
— Az ántánt a német vezérkar terveinek 
kiszolgáltatását követeli. — A szerbek meg
szállották Északalbánia egy részét.

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szab ályok
című fiizetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), bogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelheőt: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

Menekült vizsgázott géplakatos 
csépléshez ajánlkozik, vagy e szak
mába való más foglalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészi 
hivatalhoz (I., Verbőczy-u. 28.) kül
dendők.

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Háromheti teljes ellátás ellenében 
szőnyeg- és gobelin-szövést tanítanék 
vidéki úri családnál. Cím a lelkészi 
hivatalban Budapest, I. kér. Verbő- 
czy-ut 28. 1—2

Csite Károly újabb könyvei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . 14 K
Díszpéldány ára . . 22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . . 16 K

Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

A Payr-féle német emlékfüzetek 
még kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.
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Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag vaggontételben kemény 
és puha T Ű Z IF Á T ,  úgyszintén cséplési b k n z i n t  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ő m b v a s a t ,
n é g y z e t v a s a t ,  l a p o s v a s a t ,  s z a l a g v a s a t ,  f e 
k e t e  l e m e z t ,  k o r m á n y l e m e z t ,  s z á n t ó v a s a t ,  
r í t í l i i i í i l t  p e t r ó l e u m o t ,  továbbá k ü l ö n f é l e  u r a 
d a l m i  ó -  é s  ú j  k o r o k a t  rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L IP P  é s  L f t C K N E R  kereskedelmi üzlete
T ele fo n szá m  17. Szentgotthárd- S ü rgön yeim : LACKNER.

\  ■ ■

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal

Sajáttermelésü, elsőrendű

f a s z e n e t ,
a legjobb minőségű

k á t r á n y t  hordókban, 
f  e n y ő o l a j  a t ,  
e c e t s a v a t ,  
g o m b a i r t ó  f a 

s z e s z t
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T O R T A .  
Telefonszám: 1 7 .

B izom án yosok  
4-30. k ereste tn ek .

A Szentgotthárdi Általános Ta-

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang" 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár tezérképvise- 
löje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
Új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
i Telefon: 2. szám. 23

SAW tó  FERENCI
IYÓRA6YARA

Kö r m e n d .

= =  Legmagasabb kitüntetések. = =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 33
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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n i r k H i U  
*• k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T á r ta x a rk a a z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á a z p a to n á ra  
(V aazprém m eK ya), alőfl- 
za téa l d ijak , ra k la m ic ló k  
a  HARANQ8ZÓ k ia dóh iv a
t a l á n a k  S zen tg o t th á rd i -«  
(V navérm agya) kü ldandók .

C ldflza téa t a lfo g ad  
m ln d an  av a n g . la lkéaz é t  

ta n ító .
M ag ja lan lk  m ln d an  v aa á r  

n a p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  LA

S ra rk a a z tl  éa a  k ia d á s é r t
fa la id a t

CZ I P O T T  OÉZA
8ZENTOO TTH Á BD

(V aavárm egya.)
A „ H a ra n g s z ó "  a ló flza téa l 
á r a  e g é sz  é v ra :  L u th ar- 
S z ö v e tsé g l ta g o k n a k  cím - 
s z a la g o a  k ü ld ésse l 8 0  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  e lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kü l

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó ',  te r je s z 
té s é re  befo ly t a d o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
vóinknak In g y en p é ld án y o 

k a t küldünk.

P JA . = = = = =

A jobbak felelőssége.
Irta: Szalay Mihály.

Korunk romlásáért és szenvedé
séért a jobbakat is nagy felelősség 
terheli, ók sem tették úgy meg kö
telességüket, mint kellett volna, hogy 
a közelgő veszedelmet elhárítsák, 
ók is növelték azt a hiedelmet, hogy 
nincs is jó ember s nem is érdemes 
d sok rósz között jónak lenni. Ezzel 
akaratlanul is hozzájárultak a romlás 
terjedéséhez és a nyomában járó 
ítélet ránk szakadásához. »Vannak 
poklok e földön — mondja Drum
mond — amelyekbe a mennynek egy 
lehellete sem hatolhat be soha; eze
ket el kell söpörni I Vannak társa
dalmi talajok, amelyekben csak a 
gonoszság tenyészhet; ezeket fel kell 
szántani 1 És ez a boszuállás napjá
nak nagy munkája. . . Ahol csak le
tiporják a szegényt, vagy egymást 
tiporják a szegények; ahol csak 
mérges a levegő és poshadt a víz; 
ahol szemeit mereszti az Ínség és 
uralkodik a vétek és rothad a sze
mét: ott elfoglalja helyét a Boszu- 
álló.<

Hogy mi is erre jutottunk, abban 
nagy része van a jobbaknak is, akik 
ugyan kevesen vannak, mert az idő
járás épen nem kedvezett termésük
nek, de mégis vannak, csakhogy nem 
fejtették ki a bennük levő erőt, bá
tortalanok, lágymelegek voltak. Kö
zönyösen, vagy lemondóan nézték a 
romlás terjedését. Nem szálltak vele 
szembe, mert vagy nem tulajdonítot
tak neki nagyobb jelentőséget, vagy 
azt gondolták: úgyis hiába, nem lehet 
útjában megállítani.

Sók voltak, de nem éreztették 
eléggé hatásukat. Kovászok voltak, 
de nem vegyültek bele eléggé a világ 
tésztájába, hogy azt áthassák, újjá 
teremtsék. Fáklyák voltak, de véka 
alá rejtették világosságukat.

4Talán a legyőzendő akadályoktól, 
a velük szemben álló nagy tömegek
től riadtak vissza. Talán a maguk 
csekélységének érzése bénította meg 
őket. Nem látták meg, hogy egy csi
petnyi só aránylag sok ételt Ízessé 
tud tenni, egy kevés kovász nagy 
tömegű tésztát meg tud keleszteni s 
egy pislogó mécs is erősebb a leg
vastagabb sötétségnél s nem marad 
meg a házban, hanem kiszűrődik az 
ablakon s talán messze tévelygőknek 
is irányt, utat mutat.

Ebben áll a jobbak ereje; ezt nem 
használták ki eléggé s ezzel bűnös 
mulasztást követtek el. Mert nem 
csak az a bűnös, aki rosszat cselek
szik, hanem az is, aki a jót elmu
lasztja, Istentől kapott erejét, világos
ságát nem ragyogtatja s Istentől neki 
szánt feladatát nem teljesíti.

Legalább most tanuljunk a meg
alázó tanulságok után. Nagy a munka
tér. Nem kell keresni. Olt van min
denki mellett napról-napra. Ott van 
családunk, ott vannak rokonaink, ott 
van gyülekezetünk, községünk: ott 
legyünk romlástól óvó sók, erjesztő 
kovászok, világító fáklyák, akkor las
sanként enyhül a sötétség, új erők 
mozgatják a szíveket s jobbá válik 
egész társadalmunk.

Ezt csak a jobbak tehetik meg, 
tehát nekik kell megtenni 1 Ennek 
elmulasztásáért egyedül őket terheli 
a felelősség 1

Miért támogatom és terjesztem a 
Hárangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz!

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége !

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk!

Mit kell cselekednünk, 
hogy üdvözöljünk?

Maurer Endre tanár székesfehérvári 
vallásos esti előadásából.

Mit keli nekünk cselekednünk, 
hogy üdvözöljünk?

Ez az a nagy kérdés, mely szo
rongat mindenkit tudva, tudatlan 
mindaddig, míg valahonnét meg nem 
kapja rá a feleletet. Látszólag a nagy 
tülekedésben úgy tűnik fel, mintha 
más mozgatná az egyéneket és orszá
gokat, családokat és társadalmakat; 
de ha mélyre nézünk az emberi élet 
minden problémájában ennek a kér
désnek a törtvonalai, talán roncsai 
rejtőznek. Mit kell cselekednünk, hogy 
megtaláljuk a békességet, hogy fel
kutathassuk az erőpróbát, mely ki- 
birhatóvá teszi a mai nehéz életküz
delmeket? Mit kell cselekednünk, 
hogy megtalálhassuk már itt a földön 
a valódi boldogságot, egyéni, családi 
társadalmi életben ? Mit kell csele
kedni az embereknek, hogy az orszá
gok is békességhez jussanak és meg
szabadulhassanak a keserves igától, 
melybe vétkeik s bűnös szenvedélyeik 
juttatták? Mindenütt ott van ez a 
kérdés s mégis milyen nagy kegyelem, 
ha valakinek az ajkán alázatosan, de 
egész határozottan megjelenhetik: Mit 
kell nékem cselekednem, hogy üdvö
zöljek ? A felelet maga már egyszerű. 
Legalább Pál valamikor annak a 
tömlöctartónak azonnal, ott abban a 
félig megvilágított cellában át tudta 
adni. (L. Apóst. Csel. XVI. 2 5 — 3 2 .) 
»Higyj az Ur Jézus Krisztusban és 
üdvezülsz !<

Hátha oly egyszerű a felelet, hogy 
van az, hogy az emberek mégsem 
tudják megtalálni? Hogy*van az, hogy 
nem tudják, vagy nem akarják életü
ket a feleletnek megfelelően átalakí
tani, megreformálni? Hogy van az,
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hogy nem látják meg azt az egyedüli 
nevet, melyen kívül nem adatott más 
e földre, hogy megtartassunk ? A 
a Jézus Krisztusét, aki nélkül minden 
emberi erő, keserves véres verejték 
hiábavaló.

Van itt e földön egy hatalmasság, 
mely megvakítja az emberiséget, amely 
nem engedi, hogy az ember figyelme 
tisztán arra a Névre irányuljon. Nem 
engedi, hogy a szenvedő, elcsüggedt, 
kétségbeesett arcok felderüljenek s 
hogy békesség és boldogság vegyék 
át az uralmat már itt e földön is. E 
hatalmasság — tudjuk nagyon jól, — 
e világ fejedelme: a Sátán, a maga 
anyagiságával, testiségével, bűneivel, 
szeretetlenségével 1

Vizsgáljuk meg a mi korunkat s 
korunkban főkép mi magunkat, s 
valljuk be mindenekelőtt a magunk 
szemébe nyíltan, vájjon az életben, 
amelyben most élünk, micsoda, ki
csoda mindennek a mozgató ereje? 
Hát nem tili-e diadalünnepét e világ 
fejedelme a Sátán? Nem vagyunk-e 
mi mindnyájan vakok? Nincs-e az 
emberiség belső szabadságától meg
fosztva s egészen a bűnnek valósá
gába taszítva ?

De nem. Nem vagyunk még egé
szen végleg az ö hatalmában. Adatott 
Valaki a földre, aki legyőzte e világot, 
annak fejedelmét, aki méĝ  ott áll 
mindegyikünk előtt. Te előtted is. És 
bebocsátást kér, hogy elvégezhesse 
rajtad nagy, szabadító munkáját. Csak 
el kell fogadnunk őt. >Hig)j az Úr 
Jézus Krisztusban és üdvözölsz, mind

tg, mind a te házadnépe. A székes- 
fehérvári középiskola cserkészeinek 
egyik fogadalom-tétel! ünnepén ha
zánk lelkes fiatal pap-költője azt 
mondotta az ifjúságnak, hogy a nagy 
feladat, melyet egy ország számára 
ki kell vívni, a teljes anyagi és poli
tikai szabadság; de ezt a szabadságot 
csak az harcolhatja ki, akinek van 
egy másik szabadsága: a benső sza
badság, a lélek szabadsága.

Ám, hogyan szerezhetjük meg ezt 
a belső lelki szabadságot. Elég ehhez 
a mi emberi erőnk ? Ki tudjuk-e ra
gadni magunkat ennek a földi, sza
badságraboló hatalmasságnak, a Sá
tánnak, a bűnnek karjaiból. Nem I 
Ezt emberi erő el nem végezheti. Ezt 
csak az végezheti el, akinek adatott 
minden hatalom a mennyen és földön. 
Az Úr Jézus Krisztus. De ha mi nem 
is szabadíthatjuk meg magunkat, igenis 
hatalmában van minden embernek 
megtennie azt, hogy elfogadja azt a 
Valakit, aki az 0  váltsághalálával 
legyőzte máris a bűnt s aki téged is 
megszabadít a te bűnödtől, ha hiszel 
benne, ha megtérsz Ö hozzá, s ha 
korlátlan Úrrá fogadod ö t szíved 
fölött. »Mert azért jelent meg az 
Istennek Pia, hogy a Sátán munkáit 
lerontsa I« #

Óh, hogy megváltozna e főidnek 
képe az Úr Jézus hatalmáhan s hogy 
megváltozik Benne egyszerre a te 
életedéi Látod-e már? Vagy azt mon
dod : szép, de hát hogyan lehet ezt 
megérni? Hitetlen emberek egyre haj
togatják : hisz ezek csak rajongó,

hívő emberek szép »vallási« elméle
tei ; hisz Jézus nagyon régen élt, az 
evangéliumok és az apostolok levelei 
Róla, az akkori idők műveltségi fo
kához voltak írva s a mostani idők 
egészen mások s a mai időhöz ezek 
már nem illeszthetők I

Óh ha tudnák ezek az emberek 
azt, hogy Jézus Krisztus tegnap és 
ma és örökké ugyanaz, aki élő Urunk 
akar lenni most is, részt akar venni 
mindennapi munkálkodásainkban, ve
zetni, erősíteni akar mindenkit, meg 
akar minket tisztítani bűneinktől, távot 
akarja tartani tőlünk a kísértéseket, 
hogy mindannyian megállhassunk ama 
napon, mely rendelhetett, hogy ítéljen 
elevenek és holtak felett. Jézus él, 
munkálkodik s átveszi a vezetést 
mindazokban, akik hisznek; de elfor
dul azoktól, akik elzárják szíveiket s 
nem fogadják el ő t s nem hisznek 
Benne 1

Nyissuk hát meg szíveinket az ő 
zörgetése előtti Fogadjuk el ö t ve
zetőnek ! Figyeljünk lelkiismeretünk 
szavára, s olvassuk a bibliát, halljuk 
meg az igét, mert ez a kegyelem 
útja, melyben ő  hozzánk jön, hogy 
átvegye a vezetést s elvégezze sza- 
badításunkat és üdvösségünket!

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.
A Payr-féle német emlékfüzetek 

még kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

T Á R C A .

Magyar fiúk!
Magyar fiúk, föl a lelket,

Föl, a magas égre fö l!
Hol Csabának csillaga, hol 

Hadakútja tündököl. 
Parancsolva bízó hittel 

Onnan tekint le rátok 
Hazát szerző, hazát mentő 

Ezernyi ősapátok.. .. .  
ö s  örökünk korcsnemzedék 

Bocsájiotta prédára; — 
Könny, verejték, vér omlása 

Lészen annak új ára!
Rátok vár az új honszerzés!

— Nagy hivatás, dicső cé l! — 
Testvér legyen e célban mind, 

Aki itt e földön é l !
Félre minden önös érdek 

És a viszály végre már! 
Hallgasson a nóta, a tánc,

Az öromzaj, a pohár!
Csak a munka vaspőrölye,

Csak az csengjen szüntelen, 
A nagy, szent célt szolgálja itt 

Esz, erő, szív, értelem!

Aki férfi, aki magyar 
Edzze izmát, idegét, 

Fölkészülve várja a nagy 
Leszámolás idejét! —

És ha majd kell, — ki a síkra!
Ne kíméljük ott a vért!

Boldog legyen, ki onthatja 
Az elrablóit ős honért.

- i .

Barényí hadnagy úr.
Barényi hadnagy csendes, gyen- 

gédszívű ember volt. A katonai eré
nyekből csak a pontosságot mond
hatta magáénak, .— ezt sem a reg
lamából tanulta, nem a kaszárnya 
falai közt sajátította el, hanem a civil
életből, a katedráról hozta magával, 
— mert különben tanár volt, egy
szerű, szürke napszámosa a művelő
désnek, a nemzetnek. Hiába volt 
csillagos mondúrja, hiába csörgött 
fényes kard az oldalán, ő most is 
csak tanár volt; — barátai, sőt alá

rendeltei nem is hívták másnak, min* 
tanár úrnak. Gyűlölte a háborút, az 
öldöklést, mint az emberiség gyalá
zatát. Sokszor elkeseredett szavakkal 
kifejezést is adott érzésének; szavai
ért kitekerhették volna a nyakát, de 
nem volt ellensége, aki följelentse.

Mikor kivitték a frontra, pontosan 
megtette kötelességét, de különben 
úgy járt-kelt az árkok labirintusában, 
mint valami alvajáró. Azt beszélték 
róla, hogy mikor először kiment a 
lövészárokba, rászólt az ellenség felé 
lövöldöző embereire: »Ugyan ne lö
völdözzenek arra, hiszen ott is em
berek vannak 1«

Gyűlölete a háború, a fegyverek, 
az egyenruha ellen egyre fokozódott, 
mikor hosszú hónapok után sem me
hetett övéihez, drága kis családjához. 
Végre ütött a szabadság, — a 14- 
napos Urlaub — órája, éppen kará
csony előtt.

Felesége megszerezte ötéves kis
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Mindenható Isten, ég s föld alkotója, 
Parancsodnak enged bolygók milliója,
Te szabod meg a nagy természet törvényét, 
Irányítod gyarló emberek ösvényét.
Te ruházod mezók ékes liliomát,
Kicsi madárkának Te viseled gondját, 
Örömben, bánatban Atyánknak ismerünk, 
E nap határánál áldunk jó Istenünk.

Szent házadba jöttünk neved dicsérni, 
Építő munkánkra áldásidat kérni.
Tudjuk: e világon minden elmúlandó,
A koronás király s a koldus halandó, 
Nemzetek enyésznek, országok pusztulnak, 
Mint sárgult levelek hirtelen lehullnak,
De egyházad, Uram, örökké megmarad, 
Bűnön és világon diadalmat arat.

Egyházunk megmaradt, bár sokat vesztet
tünk,

A hazáért elhalt sok hőst eltemettünk, 
Sok köztünk az özvegy, a béna, az árva, 
Nehéz idők jöttek szép Magyai országra, 
Nemzeti nagyságunk leomlott a porba, 
Ezeréves jogunk a sárba tiporva,
Mégsem csüggedünk el, kétségbe nem esünk, 
Szilárd hittel valljuk: voltunk, vagyunk,

leszünk.

Hozzád fohászkodunk, adj erőt azoknak, 
Akik szent ügyekért fáradnak, áldoznak,

fiúk karácsonyi ajándékait, persze 
köztük puskát, kardot, katonákat. A 
hadnagy űr csak fejét rázta, mikor 
ezeket a militárista játékokat meg
látta s elszántan tűzbe dobta vala
mennyit, mert hát az ő fiának nem 
szabad a puskát, kardot megkedvel
nie, — annak már csöpp korában 
meg kell gyűlölni az öldöklő szer
számokat s a katonaságot.

Aztán jött a szomorú vég. Ránk 
törtek minden oldalról a hitvány, 
hiénafajzatok s gyáván kihasználva 
helyzetünket, szétmarcangolták ősi 
hazánkat. — Barányi hadnagy civil 
volt már, a lövészárkot fölcserélte a 
katedrával, a kardot a tollal, — de 
nem örült az annyira várt változás
nak. Nem örült a szürke civilgúnyá
nak, melyért egykor a fedezék magá
nyában annyit sóhajtozott. — Nem 
gyűlölte már a mondúrt; egyre biz
tatta kis tanítványait, hogy ki, ki a 
szabadba viaskodni, tornászni, hogy 
majd kemény katonák lehessenek, — 
mert nagy feladat vár rájuk.

És mikor eljött a karácsony, Ba- 
rényiéknál a karácsonyfa alatt csupa 
harci eszközék állottak, — pedig ne
hezen telt rájok, — s a tanár buz
gón tanítgatta csillogó szemű kis fiát 
a célzásra, a kardforgatásra, — még 
a »Hasaljc-ra is a puha szőnyegen.

- I .

HARANQSZÓ

Legyen az iskola a templom lépcsője,
A templom a lelkek vigasza és őre,
Áldd meg a híveknek nagyját és apraját, 
Hallgasd meg az árvák, özvegyek jajszavát, 
Áldd meg nemzetünknek dicső kormányzóját, 
Hazánk-, egyházunkat, szent kezeid óvják.

Nagy Lajos,
szentantalfai ev. lelkész.

A Hrabovszky család.
A hrabovai Hrabovszky felvidéki 

eredetű, régi, birtokadományos, ne
mes család. A Dunántúl Komárom-, 
Qyőr-, Veszprém- és Vas-vármegyék
ben szerepelt s ez utóbbi helyen Kis- 
somlyón, Egyházashetyén és Nagy- 
simonyiban volt birtokos. Elterjedt, 
sokfelé elszármazott, ma is szereplő 
család. Egyes tagjai különösen mint 
evangélikus prédikátorok és írók szol
gálták egyházunkat emlékezetre mél
tóan és a rendi Magyarországnak ép- 
úgy, mint a mainak hűséges tiszt
viselői, a »vitézlő rendc-nek jó kato
nái kerültek ki a soraikból. Az egy
házszeretet apáról fiúra szálló tradíció 
a családban és a világi pályán mű
ködők is buzgón tevékenykednek egy
házuk érdekében.

Dunántúlon az első Hrabovszky is 
a protestáns vallás hirdetőjeként tű
nik fel: Fülöp személyében, aki söp- 
tei (Vasm.) prédikátor volt s mint 
ilyen, 1634-ben írta alá az Egyesség 
Könyvét. Az ö közvetlen leszárma- 
zóit nem ismerjük s úgylátszik, utó
dai itt nem is maradtak, mert újra 
csak egy század múlva tűnnek fel 
a Hrabovszkyak, szintén prédikátorok: 
Sámuel Téthen (Győrm.), gyermekei: 
György, Kissomlyón és István, Nemes
dömölkön. A vasi ág leszármazása 
tőlük kezdve szakadatlan napjainkig. 
E család sarja — a győrmegyei ág
ból — a tragikus sorsú H. János, 
Mária Terézia — rendes báró (szül. 
Győrben, 1779-ben, meghalt olmützi 
fogságban, 1852-ben), a negyven- 
nyolcadiki szabadságharcot bevezető 
események történelmi szereplője, al
tábornagy, királyi biztos, majd rang
jától, szabadságától megfosztott fo
goly haláláig az olmützi várban. 
Magyarnak született és császári ki
rályi katona lett: mint annyi soknak, 
neki is ez okozta a tragédiáját.

A Hrabovszkyak vasmegyei ágá
nak nemzedékrendjét főbb vonások
ban a következőkben ismertetem:

Sámuel (szül. 1732-ben, meghalt 
1796-ban), I. neje: Dóczy Erzsébet, 
II. neje: Szakonyi Katalin. Homok- 
bödögei (Veszprémin.), majd téthi
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lelkész és dunántúli szuperintendens. 
Gyermekei :

I. György (szül. Homokbödögén, 
1762-ben, meghalt Lajoskomárom- 
ban, 1825-ben), neje: Gayer Rozá
lia. — Evang. lelkész és író. Isko
láit a soproni lyceumban és a hallei 
egyetemen végezte. 1786-ban Vár
palotán, 1795-ben Kissomlyón, 1801- 
ben Lajoskomáromban esperes-lel
kész. Nevezetes irodalmi munkássá
got fejtett ki s mint egyháztörténész 
szerzett elévülhetetlen érdemeket. 
Munkái jórészt kéziratban maradtak 
fenn s kiválóan becses történelmi 
források. Művei: -Papi tükör, vagy a 
dunántúli evang. szuperintendencia 
Prédikátorai (Veszprémm. 1801.); 
Sopronvármegye tudósai (Tudományos 
Gyűjtemény, 1818.); Brutus Mih. Ján. 
cs. k. historiográfus élete (1827.). 
Kéziratban : A dunántúli evangéliku
sok története (latinul, 1521 —1817.); 
A kissomlyói evang. ekkla története 
(1785 — 1817.); Dudich András pécsi 
püspök élete (1821 .); Gymnasiologia; 
Presbyierologia; Annales sui tempo- 
ris (1784 — 1821.). — Gyermeke: 
György (született Lajoskomáromban, 
1802.), 1837-ben hadnagy a császár
huszároknál s mint ilyen kér és kap 
Vasvárrnegyétől nemesi bizonyság
levelet.

II. István (szül. Téthen, Győrm., 
megh. Nemesdömölkön, Vasm., kole
rában, 1834 ), neje: budakeszi Weörös 
Eleonóra (megh. Nemescsóban). — 
Nemesdömölki senior. Gyermekei:

1. Sámuel, 1844-ben a dunántúli
kerületi tábla jegyzője, 1861-ben Vas
vármegye kinevezett alispánja. — 
Gyermeke: István, kir. közjegyző
Felsőeőrben

2. Zsigmond, 1848: Vasvármegye 
főjegyzője, később helytartótanácsos 
Bécsben.

3. István, huszárkapitány (meghalt 
Kissomlyón).

4. Dávid (szül. Felpéczen, Győrm.,
1804., megh. Budapesten, a 60-as 
években), tanár és író. Beutazta Eu
rópa nagy részét, kiváló ismerője volt 
a világirodalomnak. Esztergomban és 
a pozsonyi lyceumban tanított. Neve- 
lősködött is, majd teljesen az iroda
lomnak élt. Nagyobb munkája: Uta
zási rajzok címen 1837-ben Kassán, 
cikkei legnagyobb része a Felsőma
gyarországi Minervában és a Tudo
mányos Gyűjteményben jelentek meg.

5. Lajos (szül. Nemesdömölkön,
1812., megh. Simonyiban, 1858-ban), 
neje: koltai Vidos Amália. — Az is
koláit Sopronban, Pápán, Pesten el
végezte és a Zay grófoknál nevelős-
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ködött. Azután, mint szolgabird szol
gálta Vasvármegyét, majd birtokán 
gazdálkodott és ügyvédeskedett. Élénk 
tevékenységet fejtett ki az egyházi 
közéletben. — Gyermekei:

a) Elek (szül. 1837-ben, meghalt 
Pelsöeőrben, 1903 ).

b) Béla ( f  1856.).
c) Dénes (1840—1912.).
d) József (szül. 1842.), huszáral

ezredes (lakik Sajózsennyén, Gömör- 
megyében), neje: ns. Vitéz Anna.

e) Kálmán (1845—1864, Nagy- 
simonyi).

f) Lajos (szül. 1847-ben Simonyi, 
megh. 1919-ben Kőszegen), máv. fel
ügyelő.

g) Mór (szül. Simonyiban, 1848 ), 
nyug. telekkönyvvezető (lakik: Mdsz- 
lonypusztán, Tolnamegye), neje: anda- 
házi Andaházy Malvin.

6. Emilia.
7. Eszter.
III. Sámuel.
IV. Dániel.
V. Pál.
VI. Mihály.
VII. János (megh. 1863.), kőszegi 

ügyvéd. — Négy gyermeke közül 
Gizella, özv. Berzsenyi Gyuláné él.

Porkoláb István.

A czelldömölki ev. 
ifjúsági egyesület.

Az egy éve alakult czelldömölki evang. 
Ifjúsági Egyesület június hó 13-án tartotta 
egy évi munkája után a beszámoló gyűlését, 
amelyen végigtekintett mégegyszer az első 
év munkáján, meghallgatta a titkárok ügye
sen összeállított jelentését, tudomásul vette 
a pénztáros számadását. Az egyesület 
elnökségét a gyülekezet lelkészén és fel
ügyelőjén kívül dr. Hetthéssy Elekné és 
Kiss Pálné alkotta. Az alakuló gyűlés tit
károkká választotta Vincze Jolán tanítónőt 
és Vincze József polg. iskolai tanárt, kar
naggyá Szórády Dénes tanítót. Jegyzők 
voltak Szalóky Kóza és Koczor Dániel, 
pénztárosok Szarka Tda és Somogyi Gábor, 
főpénztáros Várai,lyay István jogszigorló, 
könyvtáros Koppányi Károly, laptáros Né
meth Sarolta. Az egyesület jeligéül választ
ván Pál apostolnak a Kolossze-beliekhez 
Írott levelének 3 . 14— 17. verseiben foglalt 
intelmét, céljául tűzte ki, hogy a gyülekezet 
ifjúságát vallás-erkölcsi alapon összegyűjti, 
az ifjúság vallásosságát mélyiti, egyház- s 
hazaszeretetét erősíti, s az igazi szívmü- 
veltséget fejleszti. E kitűzött magasztos cél 
felé törekedett egyesületünk az első év 
munkásságával is: Az év folyamán tartot
tunk több összejövetelt, amelyen jól esett 
látni a gyülekezet idősebb tagjainak az 
érdeklődését is. Mindegyik összejövetelünk 
közénekkel s bibliamagyarázattal kezdődött, 
és imádsággal, közénekkel végződött, köz
ben pedig felolvasások, előadások és sza
valatok voltak. Az irásmagyarázatokat Nagy 
Sándor lelkész és Nagy Miklós segédlelkész

tartotta. Élvezettel és tanulsággal hallgattuk 
meg a következő felolvasásokat: Berzsenyi 
Dezső felügyelő: Gyöngyök a magyar 
költészetből, Vincze Jolán tanítónő: Ló- 
rántffy Zsuzsánna, Nagy M. segédlelkész: 
I. Tompa Mihály, II. Mit köszönhetnek a 
nők Krisztusnak? III. Berzsenyi Dániel. 
Építő jellegű novellákat vagy rajzokat olva
sott fel Szórády Dénes tanító, Berzsenyi 
Dezső felügyelő, Vincze József tanár és 
Vincze Jolán tanítónő. Egy alkalommal 
szíves közreműködésével tisztelte meg egye
sületünket Lipcsei Ái pád min. osztálytaná
csos is, ki egy rövid ideig városunkban 
tartózkodott. Tartottunk három ízben vetí
tett-képes előadást. A képeket Vincze József 
és Mikolás Imre polg. isk. tanárok kísérték 
értékes magyarázatokkal. Nagyobb szabású 
templomi ünnepélyt rendezett egyesületünk 
1920. okt. 31-én, a reformáció emlékünue- 
pén; 1921. márc. 13-án, böjt V. vasárnap
ján pedig a Nőegylettel közösen igyekeztünk 
szolgálni a hívek lelki épülését. Szép sze
repe jutott egyesületünknek a nemesdömölki 
gyülekezet által rendezett, „Wormsi emlék
napon" is, 1921. ápr. 17-én. Volt „kará
csonyfa-ünnepélyünk", amelyen ugyancsak 
a Nőegylettel közösen igyekeztünk a szere- 
tetet gyakorolni a szegények és a szegény- 
sorsú iskolás-gyermekek megajándékozása 
által. Karácsony II. ünnepén pedig szere- 
tet-vendégséget tartottunk, amely estélynek 
szintén több programúi pontja volt. A 
tagokjegjobb tudásuk és igyekezettik szerint 
előadott szavalataikkal tették változatossá 
összejöveteleink műsorát. Ifjúsági egyesüle
tünkben két énekkar működött. Az egyik 
a polgári iskola ev. növendékeiből állott 
Vincze Jolán vezetése mellett, a másikat, 
mely a többi tagokból alakult, fáradságot 
nem ismerve, Szórády Dénes vezette. Az 
első énekkarunk többször szerepelt szép 
sikerrel gyűléseinken, a második pedig 
templomi ünnepélyeink és nagyobb össze
jöveteleink alkalmával, valamint a polgári 
iskola Berzsenyi Dániel ünnepélyén igye
kezett a jó ügynek szolgálatot tenni. Mű
kedvelő előadást egyet tartottunk a lefolyt 
munkaévben. (Farkas J .: Az iglói diákok.) 
Járattuk a „Szózat" cimű napilapot és a 
„Harangszót“.

Karácsonyi szeretetadomány címén 610 
K-t osztottunk k i; a Sántha Károly jubi
leumra 250 K-t küldtünk ; Berzsenyi-ünne
pélyünk offertóriumát 500 K-t pedig Ber
zsenyi Dánielnek Czelldömölkön felállítandó 
szobrára ajándékoztuk. Könyvekken, sakko
kon és egyéb ingóságokon kívül jelenleg 
8400 K-nk van.

Sok-sok pártfogónknak tartozunk köszö
nettel és hálával, de emberek dicsérete 
helyett velük együtt mondjuk: Mindeddig 
segített minket az Úr! Áldassék az ö neve 
megáldó kegyelméért!

N. M.

Á m agyar h a d ifo g ly o k é rt.
Huszár Karoly volt miniszterelnök 

indítványára a nemzetgyűlés a követ
kező proklamácidt intézte a világ 
valamennyi parlamentjéhez:

— Hatvanezer magyar család fáj
dalmas sikolyával két év óta testet 
rombold és lelket ölő rabságban 
pusztulásra kárhoztatott hatvanezer 
gpagyar hadifogoly kétségbeesett jaj

szavával kiáltjuk a világ minden  
müveit népéhez: Ne hagyjátok éhen- 
halni és elpusztulni az Oroszország
ban erőszakosan visszatartott és ott 
túszokként gyötört magyar hadifog
lyokat ! Minden nemzet visszakapta 
már fogságba került vitézeit. A hősök 
valamennyien otthon vannak már a 
családi tűzhelyeken és a polgári 
munkahelyeken, csak a magyar anyák, 
hitvesek és gyermekek sírnak és vár
nak még hiába hozzátartozójukra.

— Magyarország háromszáztizezer 
orosz foglyot bocsátott haza a fegy
verszünet után való hetekben, a ma
gyar hadifoglyok pedig koncentrációs 
táborokban gyötrődnek ma is Orosz
országban Százezrek pusztultak el 
rettenetes epidémiákban. Kimondha
tatlan testi szenvedések és őrjitő lelki 
kínok korai sírba viszik legtöbbjét. 
A terror különben az intelligencia 
allen irányul. Fogolytáborok helyett 
egészségtelen börtönökben senyved 
hatezer magyar tiszt, akiket a szovjet
kormány közegei túszoknak jelöltek ki.

— A béke ratifikációja után a 
nemzetközi jogra való hivatkozással 
kérjük a nemzetek szövetségét, a 
legfőbb tanácsot, az antant összes 
kormányait és a semleges hatalmakat, 
hogy lépjenek közbe a magyar hadi
foglyok kiszabadítása érdekében. Első
sorban azokat a kormányokat kérjük 
föl erre, amelyek gazdasági tárgya
lásokat folytatnak az orosz szovjettel.

— A magyar királyi kormány 
tárgyalásokat folytat az orosz kor
mánnyal a hadifoglyok kiszabadítása 
érdekében és minden olyan föltételt 
hajlandó elfogadni, amely az ország 
érdekével összeegyeztethető. E tár
gyalások eredményének biztosítása 
céljából az egész müveit világ erköl
csi segítségét és oltalmát kérjük.

— Emelje föl hadifoglyaink érde
kében minden civilizált nemzet parla
mentje erkölcsi tiltakozását. Szüntes
sék meg a kormányok az emberiség
nek ezt a szégyenét, a világnak ezt 
a botrányát.

— Adjátok vissza hatvanezer rab 
magyarnak szabadságát 1

Menekült egyetemi hallgató a nyári 
szünidőre nevelői állást keres. Aján
latok a budai várbeli lelkészi hivatal
hoz (I., Verbőczy-u. 28.) küldendők.

Háromheti teljes ellátás ellenében 
szőnyeg- és gobelin-szövést tanítanék 
vidéki úri családnál. Cím a lelkészi 
hivatalban Budapest, I. kér. Verbő- 
czy-ut 28. 2—2
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Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Várjuk az Urat t
Július 25. Máté 24. n — m. Veszte* há

borúk után rendszerint vallásos ébredés 
szokott következni. Jelek mutatják, hogy az 
Úr a mi országunkat is meg akarja láto
gatni s fel akarja ébreszteni. Nem nagy 
jelek. De hiszen a tavaszt is „csak egy-egy 
meleg szellő, ttízőbb napsugár, fakadó rügy 
jelzi először. Emeld fel fejedet Isten népe 
s várjad az Urat boldog reménységyel!

Július 26. Jelenések 22. io. Az Úr nem 
tolakodó vendég. Hívás nélkül sehová sem 
megy. Az Úr várja, hogy az ó  közeledé
sére feltámadjon ajkunkon a hívó imádság: 
Jövel Uram Jézus I Hívom, várom az Urat 
hűséges, kitartó imádsággal!

Július 27. Máté 3 . í—«. Készítenem kell 
az Úrnak útját én hozzám mélységes bűn
bánattal s bűnvallással. Minden lelki éb
redés, mely nem erre a fundamentumra 
épül, homokra épül. Várom az Urat az én 
bűneim lajstromával.

Július 28. Mikeás 6 . #—s. Az Úr meg
várja, hogy mint kedves vendégnek elébe 
menjünk. Mivel menjek eleibe az Úrnak? 
Életem megtisztításával. Minden bűnöm a 
keresztyénség hitelét s az Úrhöz fűzött 
várakozásokat rontja.

Július 29. Lukács 12.45—46. A szeretet 
urát szeretettel kell várni. Megszüntetem 
a kersztyének viszálykodását a magam 
körén belül. Hisz arról ismeri meg a világ, 
hogy az Isten küldte Jézust, hogy az ő  ta
nítványai egyek a szeretet által.

Július 30. Zsidókhoz írt levél 12. is—14. 
Ne csüggesszen el a körülöttem tobzódó 
sok bűn, a lelki ébredésnek látszólag el
lenmondó sok, lehangoló körülmény. Hiába 
a tél minden erőlködése, hogy birodalmát 
meghosszabbítsa, ha eljön a tavasz ideje. 
Várom az Urat, az én diadalmas királyo
mat szent bátorsággal 1

Július 31. Ézsaiás 40. í—5. Az Úr el
várja, hogy készítsük az ö  útját minden 
lélekhez, amelyik érintkezési körünkbe esik. 
Az Úr eljövetelének egyik föltétele az is, 
hogy minden léleknek hirdettessék az evan- 
géliom. Várom az Urat hűséges munkával. 
Bizony, jövel Uram Jézujl

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. Windischgraetz 

után Rupert Rezső, majd Beniczky Ödön 
interpellációi idéztek elő nagy kavarodást 
a nemzetgyűlésben. Rupert ,az Igazság* 
című lap szubvenciójára vonatkozólag vá
dolta meg a kormányt, melyhez Bethlen 
kijelentése szerint a mostani kormánynak 
semmi köze sincs, Beniczky Ödön pedig 
a duna-tiszaközi állítólagos állapotokat 
tette szóvá. Egyébként interpelláció inter-

f>ellációt követ, ami ellen Csukás Endre 
el is szólalt. Tárgyalták az őrlési és 

forgalmi adót. Vas miniszter beterjesztette 
a katonatisztek és köztisztviselők gyerme
keinek nevelőintézetéről, valamint a test 
neveléséről szóló törvényjavaslatokat, He
gedűs a szesz módosítására vonatkozó 
törvényjavaslatot. Volt egy szép pillanata

is a nemzetgyűlésnek, melyben elfogadta 
Huszár indítványát a fogságban szenvedő 
hatvanezer magyar fogoly katona kiszaba
dítása ügyében.

Zsombor államtitkár a nyugatma
gyarországi kérdésről. Zsombor Géza 
államtitkár, aki ez idő szerint Sopronban 
tartózkodik, egy újságíró előtt így nyilat
kozott a nyugatmagyarországi kérdésről:

Nyugtalanságra és aggodalomra semmi 
ok. Bár az ügy részleteiről, annak kényes 
volta miatt és külpolitikai okokból nem 
nyilatkozhatom, általánosságban a legna
gyobb nyomatékkai hangsúlyozhatom, hogy 
most már semmi esetre sem nyerhet az 
ügy olyan elintézést és megoldást, amilyen
től félénk természetű emberek itt ok nélkül 
már két év óta állandóan rettegnek. Értse 
meg végre-valahára mindenki, akit illet, 
hogy az intéző körök nagy felelősségük 
tudatában ez ügyben minden lehetőt elkö
vetnek a sima, békés megoldás érdekében 
és mondhatom, hogy máris nagyon örven
detes eredmény van. Nincs semmi ok arra, 
hogy bizonyos túl okos soproni emberek 
egymást állandóan oly bárgyú híresztelé
sekkel rémitgessék, amelyek két éven ke
resztül — a számtalanszor emlegetett fix- 
terminusokkal együtt — mindig valótlannak 
bizonyultak.

A francia szenátus ratifikálta a tria
noni békeszerződést. Mint ismeretes: 
a francia szenátus letárgyalta a trianoni 
békeszerződést és elfogadta a ratifikálásról 
szóló javaslatot. Reynald előadó mindenek
előtt kijelentette, hogy a békeszerződést 
az igazság, az elnyomott népek felszabadí
tása, a kártalanítások és jóvátételek és a 
biztossági garanciák inspirálták. A továb
biakban megállapítja, hogy a győzők szól
nak a legyőzöttekhez a trianoni békeszer
ződésben is. Azt, hogy Magyarországtól 
tiszta fajmagyar területeket is el kellett 
venni, lényegben a szomszédállamok jogo
sult féltékenységével okolja meg a jelentés. 
A Millerand-féle kísérőlevélre azt jegyzi 
meg a jelentés, hogy annak nem szabad 
jelentősegét túlbecsülni.

A gazdasági és jóvátételi rendelkezések 
ismertetése kapcsán nyíltan elismeri egyes 
jelentések tökéletlenségét.

Utal a jelentés Kun Béla zsarnokságára 
és az idegen megszállás viszontagságaira, 
amelyeket Magyarországnak végig kellett 
szenvednie. Végül szól arról a rokonérzés
ről, melyre a francia kultúra Magyarorszá
gon talált, megemlékezik az Anjou-házból 
való Nagy Lajos királyunkról, aki francia 
származású volt, majd a békeszerződést, 
mely Közép-Európa állandó békéjének csi
ráját hordja magában, elfogadásra ajánlja.

De Monzie szenátor kifogásolta a béke- 
szerződés igazságtalanságait. A béke — 
mondotta — igazságtalan Magyarországgal 
szemben. Igaz, hogy a legyőződnek kell 
viselnie a háború költségeit, azonban nem 
nagyobb mértékben, mint például Bulgáriá
nak. Kijelenti egyébként, hogy meg kell 
védeni a francia érdekeket és tiltakozni 
kell különösen az ellen, hogy Magyarország 
egyes területeit minden ok nélkül átenged
jék Ausztriának. Hivatkozik a Millerand-féle 
kisérő-levélre, amely megengedi, hogy a 
népszövetség a szerződés igazságtalansá
gait kijavítsa. Ezt különösen a nyugati 
vármegyékre vonatkoztatja, mert szerinte 
a francia kormánynak ebben a kérdésben 
egyelőre nem szabad végleges állást fog
lalnia.

Ezután Briand miniszterelnök szólalt 
fel. Nem érez bosszúvágyat Magyarország
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gal szemben, nem feledkeeik meg arról, 
hogy közte és Franciaország között régente 
milyen kapcsolatok voltak, de háború volt. 
■— Magyarország valóban igen kicsi lett, de 
az elnyomó húsába bele kellett vágni.

Az angol-ir kibékülés. A gyéctea 
Anglia világhatalma tetőpontján békejobbot 
nyújt Írországnak. Az angol kormány és 
De Valera ir köztársasági elnök közt napok 
óta tárgyalások folynak és a londoni jelen
tések kedvezően szólnak a tárgyalások 
kilátásairól. Ma megjelent De Valera pro- 
klamációja az ír néphez, mely tudtul adja, 
hogy a tárgyalások idejére fegyverszünet 
jött létre. Az írek százados szabadságharca 
tehát győzelemmel kecsegtet, holott néhány 
héttel, hónappal ezelőtt még úgy festett a 
borzalmakkal teli angol-ir polgárháberú, 
hogy az angol katonai rémuralom végkép
pen megfojtja az Íreket.

Mivel büntetik Amerikában a rövid- 
szoknyás hölgyeket. Mint mindenütt, 
Amerikában is lábrakapott a rövidszoknya 
divatja csak nem akar elmúlni. Az egyik 
amerikai város, Zion város elöljárósága 
már a hivatalos beavatkozás szükségét is 
látja s a város felügyelője, Glen Voliva, 
az alábbi szigorú hirdetményt tette készé 
az új divat ellen.

A rendőrség, személy válogatás nélkül le 
fog tartóztatni minden olyan hölgyet, aki 
félig mezítelenül megy ennek a városnak 
az utcáin, óvadék ellenében sem főgém 
önöket szabadon bocsátani és férjeik sem 
tudják majd kiszabadítani őket. Vagy meg
fizetik büntetésüket, vagy pedig kiküldőm 
önöket az utcacsinálókhoz és ott fogják 
ledolgozni a kiszabott büntetést.

Ez a szigorú felhívás nemcsak üres szó, 
amit legjobban mutat az, hogy három 
hölgyet már figyelmeztetett is a rendőrséf, 
hogy ha abba nem hagyják a rövidszoknya 
viselését, megbünteti okét.

EGYHÁZI ÉLET.
Kéziratokat nem adunk vissza.
Az elveszett lappéldányokat kérjük 

azonnal s ne hetek, hónapok múlva 
reklamálni s egyidőben az Illetéke* 
postahivatalnál is.

A hátralékos előfizetőket szeretettel 
kérjük az előfizetési dijak szíves be
küldésére.

A kormányzó Veszprémben. Amiat
egyízben már megemlítettük — fénye# ün
nepség színhelye volt Veszprém városa 
folyó évi július 1-én. E napon üdvözölte 
falai között ezen Szent István idejéből való 
ősi város, úgyszintén a vármegye közön
sége Horthy Miklós kormányzó őfőméltó- 
ságát. A vármegyeháza dísztermében egy- 
begyült tisztelgő küldöttségek során egy
házunk nevében Takács Elek ev. esperes 
üdvözölte a kormányzót, aki a küldöttsé
geknek adott együttes válaszában meleg 
szavakkal felelt az üdvözlésekre.

Luther-Szövetség Rohoncea. Július 
10-én dr. Tirsch Gergely kőszegi lelkész 
a Luther-Szövetség egyházmegyei megbí
zottja nagy közönség jelenlétében ismer
tette a Dunántúli Luther-Szövetség célját 
és fontosságát Rohoncon. A miadvégig 
áhitatos figyelemmel meghallgatott építő 
beszéd maradandó nyomokat hagyott a 
gyülekezetben. A vasi felső egyházmegyé
ben a Luther-Szövetség zászlóbontásának 
szívből örvendünk. Ez alkalomból melegen
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üdvözöljük dr. Tirsch Gergelyt, nem kü- 
lömben a rohonci gyülekezet érdemes lel
készét Pummer Adolfot. A szövetség cél
jaira 521 korona folyt be.

Halálozás. Nagy részvéttel temették el 
Némethidegkuton Fleck József ev. tanítót, 
ki 45 éves korában hosszabb szenvedés 
után elhunyt. A háznál Rájter János espe
res, a temetőben Sparas Elek lelkész bú
csúztatták el a derék népnevelőt. Legyen 
emléke áldott.

Legszebb emlék. Pável Ernő bécsi 
lakos édesapja, néhai Pável János emlé
kére, aki a szentgotthárdi missziói egyház
nak első pénztárosa volt, 1000 koronás 
örök alapítványt tett.

Esperességi közgyűlés. A pestmegyei 
egyházmegye ez évi rendes közgyűlését 
Budapesten július 13-án tartotta. Ez alka
lommal iktatták be hivatalába az új ales- 
perest, Blatniczky Pált. A közgyűlés ki
emelő pontját az egyházmegyei felügyelő 
tartalmas beszéde képezte. Chugyik Pál 
aszódi lelkész, egyházkerületi gyámintézeti 
elnök liturgikus istentiszteletet tartott.

A Rákospalotai Evangélikus Szövet
ség  június 26-án a templomban kegyelet
teljes hangulatban ünnepelte meg ősz 
egyházi költőnk, Sántha Károly gyümöl- 
csözésben gazdag életének 80-ik évfordu
lóját. Az ünnepély következő műsorral folyt 
le: 1. Közének. Isten felséges adománya.
2. Elnöki megnyitó. 3. Magyar hiszekegy. 
Énekelte: Kákosy Ákos, harmoniumon ki
sérte a szerző: Launer Gusztáv. 4. Sántha 
Károlyhoz. Irta: Kutas Kálmán. Szavalta: 
Csengey Ilonka. 5. Ünnepi beszéd. Tartotta: 
dr. Kovács Sándor, theologiai tanár. 6. 
A Mindenható. Schubert Tevenertöl. Éne
kelte: Hozina Annuska, harmoniumon ki
sérte : Launer Gusztáv. 7. Régi dal. Sántha 
Károlytól. Szavalta: Sass János. 8.»Egyházi 
ének. Énekelte: Kovácsi Kálmán, harmo
niumon kisérte : Launer Gusztáv. 9. Elnöki 
zárszó. 10. Hymnus. Énekelte: A közönség. 
A hallgatóság lelkületének emelésére külö
nösen nagy hatást gyakorolt Launer üusztáv 
szerzeménye, a Magyar Hiszekegy dallama, 
melynek magyaros hanglejtése szép nép
dalainkra emlékeztetve a nemzeti érzés 
húrjait zendítette meg. Fénypontja pedig 
az ünnepélynek dr. Kovács Sándor gazdag 
tartalmú beszéde volt; melyben ismertette 
az ünnepelt életfolyamát és költői egyéni
ségét reá mutatva azokra a forrásokra, 
melyekből az ő költészete táplálkozott. 
A természet, az édesanya iránti kegyelet, 
a biblia s a nagy férfiak iránti tisztelet 
képezték főképen az ő költői világát. Sántha 
Károly életfolyama bizonyító példakép áll 
ellőttünk arra nézve, hogy a vallásosság 
összhangzalos lelkületet teremt a kebelben 
és e lelkűiét eredménye békéi, egészséges 
hosszú élet. Az ünnepély végeztével a 
rendezőség és közönség hálás szívvel 
mondott köszönetét a lélekemelő emlékbe
szédért.

Fiók-egyház Zircen. Zircen (Vesz
prém várni.) lakó híveink folyó évi június
29-én fiók-egyházzá alakultak. Ez a termi
nus egybeesik Takács Elek veszprémi 
egyházmegyei esperesnek itteni híveink 
körében végzett hivatalos látogatásával, 
mely alkalommal világosan kifejezése ju
tott, hogy Zircen a fiók-egyházzá szervez
kedés feltételei megvannak. Az úi fiók
egyház híveinek buzgóságát jellemzi, hogy 
harangalapra saját áldozatkészségükből 
máris szép összeget gyűjtöttek.

A nagygeresái Evang. Nőegylet 1921 
július 3-án műkedvelői előadással egybe

kötött nyári táncmulatságot rendezett a 
Harangalap javára. Színre került a »Fekete 
Toborzó* c. irredenta színjáték és a „Ve- 
reshaju“ c. népszínmű. A műkedvelő fiatal
ságnak heteken keresztül tartó törekvését 
és szorgalmas együttanulását teljes siker 
koronázta. Mindannyian szépen, egyesek 
igazi rátermettséggel játszották meg szere
peiket. Az erkölcsi siker mellett méltán 
megállhat a fényes anyagi eredméuy is. 
Felül fizettek a következők: N a g y g eresd rő l:  
dr. Mesterházy Ernő 400, Karcsay Lajos 
50, N. F. 50, Kotsis Sándor 50, Ágoston 
István 30, Sáry Sándor (felső) 10, K isg e -  
r e s d r ő l: Várai lyay János 100, R épceazem e- 
ré b ő l:  Bindl Oszkár 200, Bévárdy Gyula 
100, Takáts Dénesné 50, Takáts Dénes 
100, Takáts Irma 50, N em eslá d o n yb ó l : 
Schlézinger Géza 50, Horváth Samu 20, 
P ó r lá d o n y b ó l: özv. Soltész Ferencné 100, 
ifj Varga József és neje 100, Rúzsa Kálmán 
50, Bakó Józiefné 20, B e re k to m p a h á zá ró l: 
dr. Sonnewend Frigyesné 50, Fehér József 
20, F e lső p a ty ró l: id. Szigethy Sándor 100, 
K e re s z tu r ró l: Benkő János 10, M ih á ly ib ó l:  
Dávid János 40, B u d a p e s trő l:  Asbóth
László 100 K-t.

A tiszta jövödelem 14,666 korona, úgy
hogy az ez évben megindított Harangakció 
már 100,000 K-án jóval felüli összeget 
eredményezett.

Tanitógyűlés. A pest megyei ev. tanító- 
egyesület C h ó  12-én tartotta évi közgyű
lését Perényi Rezső elnöklete alatt. Tar
talmas megnyitójában többek között meg- 
kapóan adta magyarázatát annak a tétlen
ségnek, mely az egyesületet 1914-től bi
lincsek közé szorította. A kilengések után 
— mondotta — reánk számít legjobban a 
haza és egyház. A hozzánk fűzött remé
nyeknek eleget kell tennünk. E szent fo
galmakat nekünk kell a gyermeki Iélekbe 
beleplántálnunk: nemcsak szavainkkal, de 
tetteinkkel és a példaadásban. Legyünk 
éberek és fáradhatatlanok, tudva azt, hogy 
az építők munkájától függ a felépített élete. 
A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után 
id Reichl Lajos mendei levita-tanító „Az 
Ige tanításáéról tartott rendkívül tanulsá
gos vallásos előadást. Visszautasítja azo
kat a vádakat, melyeket a vallástanítással 
kapcsolatosan a tanítóságot illették. Álta
lánosságban a tanítóság örömmel végzi a 
vallástanítást, legfeljebb csak egyesek ide
genkednek tőle. Előadásában azt hangoz
tatta, hogy a tanító legjobban végezheti a 
vallástanitást, nagyobb eredményeket érhet 
el e téren is, mint a lelkész, azon egyszerű 
oknál fogva, mert többet foglalkozik a gyer
mekkel. A pestmegyei evang. tanítóság jól 
felkészültsége, vallásos érzése, hazafias 
tettrekészsége főképen Sramkó Kálmán hé- 
vizgyörki levita előadásában hatásosan 
domborodott ki. „A serdülő ifjúság bevo
nása a valláserkölcsi élet kereteibe“ címet 
adta előadásának. Maga az előadás preeíz 
kidolgozása díszére válhatott volna bár
melyik legmagasabb képesítésű pedagógus
nak is. Valóságos programmadás volt fel- 
színeskedő frázisok nélkül; olyan programm, 
mely minden iskolában megvalósítható. — 
Fegyelem szempontjából nagy súlyt helyez 
a testi nevelésre, kívánja, hogy az spártai 
módon vezettessék be. Sokat vár gazda
sági megerősödésünktől, kívánja a kér. 
szövetkezetek fokozottabb támogatását. A 
vallás-erkölcs törvényei soha át ne lépes- 
senek. A lelkész mindenütt jóakaratu tá
mogatója legyen a tanítónak és megfor
dítva : együttesen törekedjenek fáradhatat
lanul megteremteni a haza boldogulását.

Mayer János ceglédi tanító a „csecsemö- 
és gyermekvédelemről“ beszélt a hallgató
ság nagy figyelme között, kiknek őszinté 
elismerését érdemelte ki. Csak ezen vál
tozatos és aktuális kérdések fejtegetése 
után következett az adminisztrációs rése a 
gyűlésnek. A pestmegyei tanítóegyesület 
közgyűlésétől megtanulhatjuk, hogy az ilyen 
összejövetelek alkalmával is erősíthetjük 
egymást a hitben, támogathatjuk egymást 
a szellemiekben, utat mutathatunk, hogy 
tovább juthassunk a fejlődés göröngyös 
utján. (S z. G y.)

Vallásos körút. A veszprémi Lorántffy 
Leányegyesület vallásos érzés mélyítése, 
hazaszeretet ébresztése céljából Szentkirály- 
Szabadján és Litér községben vallásos 
estélyeket tartott. Midőn a Leányegyesület 
hivő lelke a falu leányai sorában megértő 
lelkek ölelését keresi, egyben legjobb tudá
sát tárja a falu leányai elé, midőn a Beöthy 
Katinka személyében még az énekkar ki
tűnő vezetője is a tagok sorából kerül ki. 
Németh Vilma mélységes imája után a 
Leányegyesület énekkara Gömöri K. ev. 
tanító Hiszekegyét, majd egy Haydn szer
zeményt adott elő. Szenteh Dezsőné Ke
resztyén nő a családban címmel lelkes 
beszédet mondott. Demjén Piroska, Iftene 
Kamilla gyönyörű költeményeket adtak elő. 
Rádecky Rózsika és Biró Erzsiké Csajághy 
Olga kísérete mellett szép irredenta dalokat 
énekeltek. A tanulságos előadások sorát 
Csomasz Gyula ref. lelkész, egyhm. főjegyző, 
Litéren Pattká Károly ref. lelkészek magas- 
szárnyalásu bibliamagyarázatai zárták be. 
Az áhítattól könnyes szemekben a nyújtott 
szeretetvendégség és szíves látásba Leány
egyesület megtalálta a megértő lelkek öle
lését. Vándorlásait Isten segítő erejével 
tovább folytatja mert boldoghívőn érzi, 
hogy a háború szennyes maradványai alatt 
áldott, termékeny ős-talaj lüktet. Közada
kozásból begyült: 1300 korona.

CSALÁDI értesítő.
Eljegyzés. Ormosi Linuskát, néhai Or- 

mosi Ede rábaszenttamási tanító leányát 
eljegyezte Csejtey Dávid Budapestről.

H Í R E K .
ö t  órai tea a kormányzónál. A kor

mányzó és felesége a gödöllői kastélyban 
ötórai teát adtak. Erre többek között hiva
talosak voltak: Soíymossy Lajos báró fel
ügyelő, Raffay Sándor evangélikus püspök, 
Szelényi Aladár dr. egyetemes főjegyző és 
Kaas Albert báró.

Diplomás mfiasztalos — joghallgató  
asztalossegéd. Dr. Bállá Gerő a háború 
során Szibériába került hadifogolyként. Itt 
megtanulta az asztalosmesterséget és haza
kerülve, Debrecenben bútor- és műaszta- 
losműhelyt nyitott. Már Szibériában négy 
és fél éven keresztül tanítványa volt az 
egyik fogolytársa, Ugrai Imre joghallgató. 
Mikor Ugrai Imre is szerencsésen vissza
érkezett az orosz hadifogságból, felkereste 
régi mesterét, dr. Bállá Gerőt, kiváltotta 
munkakönyvét és most szorgalmasan dol
gozik a diplomás asztalosmester műhelyé
ben. Ugrai egyébként az asztalosipar mel
lett jogi tanulmányait is folytatja.
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A kényszerkölcsön és hadikölcsőn.
A kékpénz felülbélyegzése alkalmával kény- 
szerkölcsönre visszatartott 1000 koronánál 
nem nagyobb összegek visszafizetésre ke
rülnek. Kivételesen másik 1000 koronáig 
terjedő összegek is. A kényszerkölcsön 
után kamat nem jár. A rokkantak, hadi
özvegyek és árvák az eddigi terv szerint 
pénztári elismervénnyel is fizethetik a par
cellázásra kerülő föld árát. Másokét az 
állam 50 évig játszó sorsjegyekre váltja át, 
amelyeken milliós nyereményhez is lehet 
jutni. A ki nem sorsolt sorsjegyeket 50 év 
múlva teljes névértékben beváltják.

A hadikölcsönkötvényekkel a vagyon- 
váltság felét meg lehet fizetni. Az 50 és 
100 koronás kötvényekből 15°/o-ot, a többi
ből 20°/o-ot foglalnak le vagyonváltság 
címén s a kamat már a leszállított összeg 
után jár.

Mit érnek a resicai vasbányamüvek 
Romániának? A resicai vas- és bánya
művek részvénytársaság most tartotta első 
közgyűlését, amióta az ipartelep román 
igazgatás alá került. A közgyűlés dicsekedve 
emlegeti „Nagy-Romániának ezt a hatalmas 
üzemét*. A részvénytársaság múlt évi záró
számadása 26,497.174 lei tiszta hasznot 
mutat ki s ebből 15,750.000 leit fizetnek ki 
osztalékként a részvényeseknek.

Virágeeővel fogadták Szabadkán az 
első budapesti vonatot. Majdnem három 
év után vasárnap futott be Szabadkára az 
első budapesti vonat. A vonatot, amely 
hat óra után néhány perccel érkezett meg, 
a várakozó közönség virágesővel és lelkes 
énekléssel fogadta. A tervezett beszédek 
elmondását azonban a szerb pályaudvari 
rendőrség nem engedte meg.

Nagy hőség Amerikában, London
ban és Berlinben. Az Egyesült-Államok 
minden részéből rendkívül nagy hőséget 
jelentenek. Igen sok városban a tűzoltóság 
locsolótömlőivel az utcán fürdőt rögtönöz. 
Európa egy részét is elöntötte a hőhullám. 
Londonban a hőség a minap 91 fok Fah
renheit volt. 135 nap óta nem volt eső. 

i Berlinben pár nap előtt a legnagyóbb hő-
í mérséklet 33 fok Celsius volt árnyékban.

Kevés az orvos Amerikában. Az 
[ Egyesült-Államokban huszonötezer orvos-
t sál van kevesebb, mint amennyire szükség
r volna. Buzdították az ifjúságot, hogy mentői
I többen válasszák az orvosi hivatást. Dr.
I Upham abban látja az orvoshiány okát,
I hogy a hét éves tanulás és a sok költség
, visszariasztja a diákokat erről a pályától.

Szabadság, Testvériség, Egyenlőség 
> cimű folytatásos cikkünket a jövő szám- 
I ban hozzuk.

Nevelönöi állást
válla l lé lk észcsa lá d b ó l szá rm a zó  ok- 

I le v á lts  tan ítón ő , ki a n ém et nyelvű  
ta n ítá sr a  is  k é p e s íté s t  n yert. M eg- 

» k e r e sé se k  a  „ H a ran gszó“ k íadóhiva- 
i  tatába, S zen tgo tth árd ra  küldendők.

1 - 5

A bonyhádi ág. h. evang. fögim n. 
i ín tern á tu sa  a Jövő 1921/22. tan év b en  
n m egnyílik. É rdeklődők kérjenek fe lv i-  
II lá g o e itá st  Lövik Kálmán Int. v e z e tő  
if ta n ártó l. 1— 5

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

Oyártási 'SS? 
jegy ' * ^ 3 *

1356 óta

Ij*. minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 10-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn bolti szállítható.
M P  ! Kérjen árlapot!

Ajánlunk kötelezettség nélkül
azonnali szállításra waggontételben 
a legolcsóbb napi áron príma fehér

k o ck a cu k ro t
ötven kilogrammos ládákban cso
magolva ab magyar határ, továbbá 
príma raffinált galiciai

p e tr ó le u m o t
clsternákban ab magyar határállo
más átvéve és fizetve; bármily 
mennyiségben */4-es 4/4-es svéd

g y u f á t

valamint órlött

k  ó  §  ó  t .  
LIPP és  LACK NBR

kereskedelmi üzlete 

SZENTGOTTHÁRD.
SDroßOfClm: L a c k n e r ,  SZBOlOOllbánl.

Ki vo ln a  hajlandó eg y  te lje s  árva, 
e g é s z s é g e t ,  m agyaru l é s  ném etül 
b eszé lő  13 é v e s  evan g. fiút m agához  
ven n i (e s e t le g  örökbe fogad n i) é s  
v a la m ely  m e s te r sé g r e  tan ítan i ? M eg
k e r e s é s e k  a fiú n a g y a p já h o z: L eithner  
L ajosh oz K örm endre in tézendök .

1—5

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szab ályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelheőt: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., V ili, Szentkirályi-u. 51/a.

E r n s t  J á n o s
vas- és rézbűtor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tca  12.

Menekült vizsgázott géplakatos 
csépléshez ajánlkozik, vagy e szak
mába való más foglalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészt 
hivatalhoz (I., Verbőczy-u. 28.) kül
dendők.

Csite Károly qjabb könyvei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . 14 K
Díszpéldány ára . . 22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . 16 K

Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.
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& Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsóminőségü „H arang“ 
szfnsrappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lőjt a Szentgotthárdi Keresztény 
fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
kilönböző termésű urasági ó és 
ÚJ borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 24

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

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 34
Számtalan elismerő bizonyítvány.

i ------------------------------------------- 1

Sajáttermelésü, elsőrendű

fa s z e n e t ,
a legjobb minőségű

k á t r á n y t  hordókban, 
fe n y ő  o la j  n> t, 
e c e t s a v a t ,  
gombairtó fa

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos jegyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T O R T A .  
Telefonszám: 17.

B izo m á n y o so k  
5~3o. k ereste tn ek , 

e_________________ i

Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Á T ,  úgyszintén cséplési B E N Z I N T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ö m b v a s a t ,  
n é g y z e t v a s a t ,  l a p o s v a s a t ,  s z a l a g v a s a t ,  f e 
k e t e  l e m e z t ,  k o r m á n y l e m e z t ,  s z á n t ó v a s a t ,  
r a f T i n á l t  p e t r ó l e u m o t ,  továbbá k ü l ö n f é l e  u r a 
d a l m i  <>- é s  ü j  b o r o k a t  rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L IP P  é s  L f lC K N E R  kereskedelmi üzlete
T ele fo n szá m  17. Szentgotthárd. S ü rgön yeim : LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 29

Nyomatott Walliscb Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szantgotthárdoa

#
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F a l c l ó »  » z a r k e » z t ó  
* • k ia d d :

SZALAY MIHÄLY.
T ár»»ze rk«»z t ó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á o z p a to n á ra  
(V oozprém m ogya), elöfi- 
z a té s l d ijak , rak lam ó cló k  
a  HARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z en tg o tth á rd i-«  
(V xavárm agye) kü ldendők .

E ló flze téa t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . la lkáaz áa 

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  vaaár- 

n é p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e e z tl éa a  k la d á a ó r t
fe le lő»  i

C Z I P O T T  OÉZA  
• z e n t q o t t h Ar d

(V aevárm egye.)
A „ H a ra n g a z ó “ a lő flze táa l 
á r a  e g é sz  é v re : L u th er-  
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  cím - 
a z a la g o s  k ü ld é sse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-8 z ö v e ta é g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o a  kül
d é s s e l 0 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó ',  te r je s z 
té s é r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból sz ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldányo- 

k á t küldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

Isten akarata.
Kedvező időjárás után járva a 

viruló mezőt édes gyönyörűséggel 
szemléljük a szorgalmas munkára 
bőséges jutalmat Ígérő kalászhullá
mokat. De hányszor megtörténik, 
hogy egy éjszakai dér vagy néhány 
percig tartó jégeső megsemmisíti 
minden reményünket. Keresztyéni 
kötelességérzettel és önzetlen szülői 
szeretettel neveled gyermekedet és 
midőn szíved vérén táplált csemetéd
ben már vigasztalást, örömödet ta
lálnád, akkor ragadja ki őt az a 
csontkezű zord hatalom karjaid kö
zül. Közéletünk terén hányszor kell 
ia]0  szívvel tapasztalnunk, Hogy lelki
ismeretes munkásságunk gyümölcsei 
a dologtalanság és kényelem ölébe 
hullanak. Hány élő példa vonul el 
szemünk előtt, amelyen a költő sza
vai szerint látjuk, érezzük a nyomort, 
amelyet a becsület válla hord, meg
tiporva az erényt, az észt; míg a 
vétek irigységre készt s a butának 
sorsa földi éden.

Ezek a keserű tapasztalatok ke
mény ostromot indítanak a halandó 
lelkében ama meggyőződés bástyái 
ellen, hogy jóság és igazság kormá
nyozzák a világot. Keressük szenve
désünk okát mindenütt és mindenek
ben, ami körülöttünk van, a termé
szet helytelen berendezésében, a kö
rülmények vak szeszélyében, feleba
rátaink ellenséges indulatában. A 
fájdalom által felháborított szív indu
latos panaszra fakad, de jajkiáltásai 
nem hoznak vérző sebeire enyhítő 
balzsamcseppeket.

Mit használ tehát nékünk a mi 
keresztyénségünk, ha nem ebben ke
resünk vigasztalást a szenvedések 
közt, csapások súlya alatt fölemel
kedést és új erőt, ha elfáradtunk? 
Emlékezz zaklatott szívű felebarátom 
Krisztus urunk hivó szózatára: Jöj

jetek én hozzám, kik megfáradtatok, 
én megvigasztallak titeket. És ha az 
ő  szelíd keze letörli könnyeidet és 
világosabb színben látod körülmé
nyeidet: gondolkodj akkor azon, váj
jon ama szenvedés előidézésében, 
amelynek okát oly szívesen szeret
néd másra hárítani, nem részes-e 
saját vétkes mulasztásod és panasz
hangok helyett nem inkább töredel
mes bűnbánattal kellene-e keresnünk 
megigazulást ?

Aztán gondoljuk meg, hogy ki az 
a bölcs körülöttünk, aki egész biztos
sággal és a jövő titkába belátva meg 
tudná mondani, mi válik testi jólé
tünk javára s lelkünk üdvösségére? 
Hányszor megtörténik, hogy aminek 
bekövetkezésétől féltünk, remegtünk, 
ami ellen minden erővel küzdöttünk, 
az, amikor heves harcunk dacára 
bekövetkezett, bőséges áldást hozó 
jótéteménynek bizonyult. És viszont 
mennyi példa vonul el szemünk előtt 
annak tanúságára, hogy ami után 
egyik-másik felebarátunk legforróbb 
vággr törekedett: az a gazdagság, 
az nyes állás* az a hatalom, 
amelyi k elérhetéséért annyi életerőt, 
egészs-geí, sokszor még lelki kincse
ket is feláldozott, az rejtett magában 
életromboló mérget, mely feldúlta a 
lélek békességét és a test egészségé
nek alapjait aláásta.

Vagy mikor amiatt nyílik szánk 
panaszra, mivel ez és az a tisztes
séges életű, nemesen érző, szép te
hetséggel megáldott és a munkában 
fáradhatatlan felebarátunk nem része
sül megérdemlett elismerésben és 
kiváló munkássága mellett nyomor
ral küzd; ellenben ott az a félke
gyelmű, hasznavehetetlen, vagy a 
munkától irtózó, vagy épen' bűnös 
életbe merült egyént ölében tartja a 
szerencse: gondoljuk meg, hogy a mi 
elménk gyarló mécsvilága mennyire 
nem hat be az emberek lelkének

titkaiba. Ki tudja közülünk, hogy az 
a szükségben szenvedő az ő lelke 
nyugalmát, szívének ártatlanságát nem 
tartja-e oly drága kincsnek, amelyet 
el nem cserélne a világ semmiféle 
gazdagságáért? Mikor az az édes
anya kis csecsemője gagyogásában 
gyönyörködik, amikor az az édesapa 
az ő hűséges élettársát életdús cse
metéjével együtt keblére szorítja, oly 
kimagyarázhatatlan boldogság üt ta
nyát ezekben a szívekben, melyhez 
fogható pompa, kényelem, kincsgar
mada nincs széles e világon. És ki 
tudja viszont, hogy az a bűnnel ter
helt gazdag ember, amikor kincseit 
fitogtatja, amikor az élvezetek tenge
rébe merült; nem azért cselekszi-e 
ezt, hogy aranya, gyémántja ragyog- 
tatásával bűneit takargassa a világ 
előtt és zajos mulatozásával nem 
lelkiismeretét igyekszik-e elnémítani?

Gondoljuk meg, hogy mikor pa
naszos hangon hánytorgatjuk sorsunk 
méltatlanságát, igazságtalanságát, ak
kor a nagy világ kormányzása felett 
mondunk gáncsoló ítéletet. Mert az 
Isten akarata nélkül egy veréb se esik 
le a főidre. Vájjon mi, parányi fér
gek, bölcsebben és mindenek kíván
ságának kielégítésére tudnók elkor
mányozni ezt a nagy mindenséget, 
melynek csak egy fűszálát se volna 
képes a leggazdagabb, a leghatalma
sabb egy milliméternyivel nagyobbra 
növeszteni ?

A mi véges, korlátolt szemhatá
runkra alapított kevélység nyilatkozik 
meg panaszhangunkban, mikor a fáj
dalom kemény ostora alatt a gond
viselés végetlen bölcsességének útjait 
birálgatjuk. Vetkezzük le ezt a ke
vélységet, ne a mi gyarló értelmünk 
okoskodásaiban keressünk vigaszta
lást, mikor életünk ege elkomorul és 
szenvedések sebző nyilai ütköznek 
szívünkbe; hanem emelkedjünk föl a 
hit szárnyaira s a fiúi bizalom, a
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mennyei Atya iránti szeretet és ke
resztyéni alázatosság annak az eleven 
tudatát ébressze föl lelkűnkben, hogy 
végetlen jóság, végetlen igazságszere
tet és végetlen bölcseség kormányozza 
ezt a nagy világot. Gondviselő atyai 
kéz nyugszik rajtunk akkor is, amikor 
jól folynak dolgaink; valamint akkor 
is, amikor csapások sújtanak, vagy 
gonosz tapasztalatok keserítik lelkün
ket. Enyhítő balzsamot szenvedé
sünkre lelkiismeretünk tisztaságában 
és abban a tudatban keressünk, hogy 
a csapás elhárítására megtettünk 
mindent, ami gyarló erőnktől tellett. 
És ha hasztalan igyekeztünk testünk 
és lelkünk minden erejének megfeszí
tésével leküzdeni a reánk zúdult sze
rencsétlenséget; ha hasztalan igyeke
zünk megváltoztatni azokat az álla
potokat és körülményeket, amelyek az 
elégedetlenség ürömcseppjeit vegyitik 
italunkba: zendüljön meg akkor lel
kűnkben a hitnek húrja s juttassa 
eszünkbe, hogy minden, ami történt, 
Isten akaratával történt. Nyugtassuk 
meg háborgó szívünket, oly gyermeki 
bizalommal, mint amilyen föltétien bi
zalommal hajlik meg a jó gyermek az 
ö szülője akarata előtt, nem kérdezve, 
miért történt mind ez ? A megnyugo
dott, kibékült, alázatos szív mennyei 
vigasztalást talál abban a tudatban: 
»Mind jó, amit Isten tészenl«

Sass János.

A Payr-féle német emlékfüzetek  
még kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

HARANCISZO.

A nagy ágyú.
Az elmúlt háború egyik legérde

kesebb és leghathatósabb fegyvere 
a harminc és feles ágyú volt. Hatal
mas alkotmány s oly nehéz, hogy 
csak motoros kocsi tudta azt továb
bítani. Szép volt egy ilyen motoros 
vonat amint méltóságteljes lassúság
gal haladt előre. Büszkék is voltak 
rá a kísérői.

Az egyik őrnagy barátom, aki egy 
ilyen motoros vonatot vezényelt, 
mindig avval dicsekedett, hog ő nem 
ismer semmiféle akadályt, ó keresz
tül hatol minden árkon, bokron s 
megjárta az orosz csatamezőket anél
kül, hogy valami baja történt volna. 
Sokszor találkoztam vele, amikor az 
orosz harctérről az olasz frontra 
vezényelték volt. »Barátom«, kérdez
tem tőle: »megbirkózol-e a tiroli 
hegyi atakkal, feljutsz-e azon a lej
tős uton?« »S te azt még kérded?« 
viszonozta ő. »Ide figyelj, ép most 
vagyunk indulóban.« Tényleg kiadta 
a parancsot, hogy neki menjenek a 
nemrég elkészített hegyi útnak. El is 
indultak s az én őrnagy barátom 
örömmel nézte, miként dolgozik a 
sáros, puha uton az ő masinája. De 
alig indulnak el s egyszerre megakad 
az egész vonat. Az első motor ke
rekei sürögtek, forogtak, a motor 
maga pedig meg sem mozdult. Sőt- 
minél nagyobb erőt fejtettek ki, minél 
gyorsabban forogtak a kerekek, an
nál mélyebbre hatoltak a földbe. — 
Végre valósággal beleásta magát a
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motor, de előre mozdulni többé nem 
volt képes. Napok munkájába került, 
míg a motort emelőrudak és emelő
gépek segítségével kiemelhették a 
magaásta veremből s egészen más 
útra kellett térniök s új irányba ha- 
ladniok, hogy a célt elérhessék.

Lelkemben pedig ez az élmény 
különös gondolatokat támasztott. — 
Hányszor akaratoskodunk mi is az 
életben s bízunk önön erőnkben, hogy 
a megkezdett uton haladjunk. Minél 
jobban erőszakoskodunk, annál mé
lyebbre sülyedünk oly mélyre, hogy 
nem tudunk azután többé önerőnkből 
kivergődni. Az Úr kegyelme egyedül 
az az erő, mely bennünket a mély
ségből kiemelhet, ha tényleg rá bíz
zuk magunkat. Bűnös szenvedélyein
ket, vétkes kívánságainkat, melyek a 
mélységbe erővel belevittek, el kell 
hagynunk s Istentől vett erőkkel uj, 
Istenosztotta utakon kell haladnunk, 
hogy tulajdonképeni célunkat elér
hessük. Dr. Tirtsch Gergely.

Ev. tanítók és szülők becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szabályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.*ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé- 
sénél 10% engedmény. Rendelhető: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

T Á R C A .
Ilyenek vagyunk, k o m im ...

Irta: Szabó Gyula.
Mikor a Timók-divizió betört Sze- 

rémségbe, nagy volt a dinom-dánom 
csujesországban. (A magyar katona 
csujesnek nevezte a szlávokat.) Azt 
hitték, Budapest már csak egy pityer
lépés. A francia kakas sietett is 
telekukorékolni a világot. Himnuszt 
zengett a komitácsikról, a vitéz ma
gyar bakát pedig barbárnak, sőt még 
gyermekgyilkosnak sem szégyenlette 
festeni.

Hogy ez mennyire igaz, meglátjuk 
ebből a kis históriából. (Ehhez ha
sonlót százat meg százat jegyeztek fel.)

A Timók-banda dicsősége azonban 
csak pünkösdi királyság volt. A hon
védszurony hamar megúsztatta vele 
a Szávát. (Már t. i. amelyik csujesnek 
erre volt ideje.)

Vájjon hogy kukorékolt akkor a 
gall kakas ? #

Sok ház maradt akkor árván. A . 
szerb barátok majd mind elszaladtak. 
Sok háziállat lett gazdátlan. Nem 
bánta azt a magyar baka. Az erdők
ben nem egyszer lőttek bitang szelíd 
disznót.

Őrvezető úr Csángó és káplár úr 
Harangozó épp errőldiskuráltak (mind 
a kettő jó öreg csont) Pecinci község
ben, mikor »aggyék az Isten« és 
közibük lépett káplár úr Bükkös. Szá
jában egyenesszárú, szegedi »Miska- 
pipa«, mint valami nedves fával 
telerakott liliputi kályha, bajuszát 
hegyesre kipödörte, az ember azt 
hinné, hogy összetörik, ha a karján 
tartott kis aprójószág belemarkol.

Ne bántsd a bajcomat, mert le
doblak. Pöttöm mint az öklöm s már 
is a magyart tépi. Adta kis csujese...

Van valami humoros, valami poé- 
zis a gyermekettartó férfiban. Arra

is vigyáz, hogy meg ne szorítsa, arra 
is, hogy le ne ejtse. És milyen ügyet
lenül. És milyen szép az mégis. Az 
embernek valami csiklandozza a tor
kát. Szeretné kinevetni, de nem tudja. 
Ahelyett inkább mosolyogva játszik 
a kis gyermekkel és biztatja, hogy 
cibálja meg a dajka bajuszát, vagy...

S ha megteszi — az ám csak az 
öröm.

— Csak nem hazulról hoztad ezt 
a porontyot?

— Hozhattam volna, mert van 
hála Isten.

— Hát akkor hol rekviráltad?
— Ha már arra fanyalodnék, ma

gyart szereznék. Láttam, hogy az 
anyját majd megeszi a piszok és a 
dolog, mondok: csak dolgozzék, a 
kölkire majd vigyázok. . .

Amint így beszélgettek és amire 
az örök téma, az otthon került volna 
sorra, egy bajtársuk rohant a dajká
hoz borgyusan, puskásán:



Szabadság, Testvériség, 
Egyenlőség.

Irta: Oyurátz Ferenc.
III.

A szabadság, testvériség mellett 
méltán foglal helyet — mint a ke
resztyén világnézet követelménye — 
az egyenlőség. Jelentőségének értéke 
azonban a fogalom értelmezésétől
függ-

A természetben sehol sem található 
fel a teljes egyenlőség. Penn a ma
gasban az égitestek között is van 
különbség. Vannak fényt, meleget 
árasztó csillagok s ezek mellett olya
nok, amelyek magukra hagyatva hide
gek, sötétek. A föld színén is min
denütt — úgy az élettelen, mint az 
élet jelenségeit mutató tárgyak között 
is kisebb, nagyobb különbözést, ellen
téteket találunk. A föld szinén mély
ség, magasság, viz és száraz, hideg, 
meleg vidék váltogatják egymást. Egy 
tudós állítása szerint, ha e változa
tosság megszűnnék, ha nem lenne 
sem hegy, sem völgy, hanem a föld 
szine végtelen, egyenes sik lappá 
válnék s akkor a hegyekkel együtt 
eltűnnének az ezek fensikjai, szakadé- 
kai által képzett gyűjtő medencék, 
amelyekből a viz földalatti csatorná
kon tovább haladva alantabb helyen 
felfakad. E medencék . nélkül nem 
nyernének vizet a kutak, kiszáradná
nak a források, patakok, folyók. El
akadna a nedvesség körforgása és 
ezzel kihalna az élet. Nincs egyenlő-
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— Ne, itt van mindened... Sza
ladj Kováts őrmesterhez . . . Komába 
kell mennetek. . . Siess, mert már 
szétpukkadóban van.

— Hát ez a kölök ? . . .
— Add ide. . .
Mikor egy nő a férfira bízza a 

gyerekét, majdnem mindig figyelmez
teti : le ne ejtse ám. Úgy hogy azután 
mi igen igen félünk. Talán azért is 
vagyunk olyan ügyetlenek. Bár még 
józan férfi alig ejtett el kis gyereket, 
de azért mindig fél és az sem felejti 
el hozzá tenni, mint pl. történetünk 
hőse, káplár úr Bükkös:

— Azután le ne ejtsd ám . . . A 
figyelmeztetés után megkönnyebbülten 
szaladt őrmester úr Kováts lakására.

— Vigyázz! Ki ne fizessen, — 
évelődtek az új dajkával.

— Még nem já r. . . Még nincs 
szerződés. . .

— Még ha magyar volna. . .
— Komám, a kisgyerek mindenkié.

ség a gazdag növényvilágban. A rae- 
zöh minden főszál, az erdőn minden 
fa szomszédjai rovására törekszik 
feljebb emelkedni és így több részt 
venni a szabad levegőből és a nap
sugárból. Az állatországban is azt 
látjuk, hogy az élet harc a létért. 
Az ön- és fajfentartásnál az erősebb 
hátra szorítja a gyöngébbet. A raga
dozóknak táplálkozásuk más állatok 
pusztításával van szoros kapcsolat
ban. _%

A természet azw emberek között 
sem ismer teljes egyenlőséget. A tu
domány beszól fehér, sárga, vörös, 
fekete fajokról. Vannak még kezdet
leges természeti állapotban levő mű
veletlen és a műveltségnek már magas 
fokára jutott népek. Az ugyanazon 
fajú és műveltségű társadalom tagjai 
között is sok különbözés, ellentét van. 
Különbözők a szokások, hajlamok, 
különböző a testi tehetség, az indulat. 
Van vérmes, epés, közömbös, ábrán
dozó véralkat. Vannak takarékos, 
fösvény, könnyelmű, tékozlásra haj
landó egyének, szelid, türelmetlen, 
komor jellemüek. A nyert talentumok 
használata szerint különböző az egyes 
emberek hatásköre, helyzete. Joggal 
mondja egy tudós, hogy amig két 
ember lesz a földön: addig lesz kü
lönbség is ember és ember között. 
Lesz egy, aki intézkedik és egy, aki 
engedelmeskedik, vagyis lesz úr és 
szolga.

De az erőben, munkában, helyzet
ben levő, a külső életben mutatkozó 
minden ellentétek dacára is méltán

_________ HARANOSZO. _____

— Az igaz.
Azonban futni kellett az új dajká

nak is. Tönsőrmestere elküldte tojást 
keresni. Most káplár úr Harangozó 
lett a dajka. Az ő hivatala sem tartott 
három percig.

Riadót fújtak.
— Tyűi azt a . . . most mit csi

náljak ezzel a pöttömséggel. Csak 
ismerném az anyját. . .

— Szaladj be vele ebbe a házba, 
majd csak rátalál valaki.

Bevitte.
A laikus és a későbbi korok ked

véért megemlítem, hogy a raenetszá- 
zadok, ha csak lehetett, falvakban 
laktak. Lehetőleg faluban szállt meg 
az előrenyomuló csapat is. Az a 
zászlóalj pedig, amelyhez a mi bajcos 
dajkáink tartoztak, arra volt hivatva, 
hogy az esetleges újabb szerb betö
rést megakadályozza. Azért őrködött 
a Száván, erődítményeket csinált, 
gyakorlatozott s természetesen há-
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hangoztatjuk az egyenlőség elvét. 
Erre jogot ád és egyszersmind kötelez 
a vallás.

Az újszövetségben Pál apostol ezen 
mély jelentőségű szavakat mondja a 
római gyülekezethez írt levelében: 
»A Szentlélek tesz bizonyságot a mi 
lelkűnkkel együtt, hogy mi Istennek 
fiai vagyunk«. Rom. 8. r. 16. v. A 
földi létben sok ellentét, különbség 
látható az emberek között, de a vallás 
egyenlőséget hirdet az istenfiuságban, 
Isten előtt mind egyenlők vagyunk, 
senki sem dicsekedhetik önérdemével. 
Mindnyájan egy képpen atyai kegyel
mét szomjuhozzuk.

»Mert mi — mondja más helyen 
az apostol — mindnyájan mennyei 
polgárok vagyunk, honnét a megtartó 
Krisztust is várjuk.« Fii. 3. r. 20 v. 
A mennyei polgárság, vagyis magasb 
eszményi feladat közős cél, amelyre 
minden ember egykép hivatva van. 
E közös hivatás tudata kell, hogy 
vezéreljen bennünket, mint a társada
lom tagjait kötelességünk teljesítésé
ben. »Avagy nem tudjátok-e — szól 
ugyancsak Pál apostol — hogy ti az 
Istennek temploma vagytok és az 
Istennek lelke lakozik bennetek?« 
Ezen intés értelmében úgy kell min
den embertársunkra tekintenünk, mint 
akiben — épen úgy mint bennünk 
— Istennek lelke lakozik. A keresz
tyén vallás tanainak szebb, szíveme- 
löbb alapját az emberi egyenlőség 
elvének sem a tudomány, sem emberi 
törvény nem mutathat. Az evangéliom 
erkölcsi ereje vívta ki a rabszolgaság

zakban volt elszállásolva. Hely volt 
bőven, mert a szerémségi szerbek 
között akadtak árulók is, akik elme
nekültek.

A riadó nem az ellenségnek szólt. 
Gyakorlat volt az csak. Más faluba 
mentek. Harangozó Bükkössel került 
egy szobába. Az, mikor visszakerült 
Kumából (a csapat megérkezése után 
vagy négy órával) kérdezte a gyereket.

— Bevittem egy lakatlan házba...
— Hátha nem találják meg?. . .
Nyugtalan lett mind a kettő. Bük

kös hümmöget. Elteszi a pipát. Nem 
izük. Homloka ráncos. Magába mor
fondíroz . . .

— A poronty rám volt bízva, ez 
egy. Az anyja hátha nem találja meg, 
ez kettő. A kis gyerek mindenkié, 
ez hárqpi. És én visszamegyek, ez 
négy.

Harangozó megijedt.
— Hun az eszed Bükkös? Hábo

rúban vagyunk. Életeddel játszol I . . .
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eltörlésével a törvény előtti egyenlő
séget is. Ez egyszersmind arra is 
buzdít bennünket, hogy tartsuk mindig 
szemünk előtt a testvériség elvét: 
mint Üdvözítőnk mondja: >Nem min
den, aki azt mondja,: Uram, Uram, 
megyen be a mennyek országáha, 
hanem aki cselekszi a mennyei Atya 
akaratját«. Isten akaratja pedig a 
felebaráti szeretet. Ezt követve osz
lassuk, enyhítsük az emberi gyarló
ságból, önzésből fakadó bántó ellen
téteket. Mindenkinek joga van az 
élethez, a boldoguláshoz s ha erre 
igaz utón, mások jogának megsértése 
nélkül törekszik: ne akadályozzuk, 
hanem támogassuk. Aki szorgalommal 
munkálkodik a maga hivatáskörében, 
az saját célján kívül a közérdeket is 
szolgálja, azért tiszteljük a munkát 
akár kéz, akár fejtöréssel járjon az. 
Ismerjük közös feladatnak oda hatni, 
hogy a társadalomban minél több 
legyen a megelégedett, minél kevesebb 
a nyomorral küzdő szerencsétlen.

Jogosult az államnak a testvériség, 
egyenlőség elvéből folyó oly irányú 
intézkedése, hogy a vagyoni helyzet
ben létező szertelen ellentétek törvény- 
hozás utján mérsékeltessenek és hogy 
a munkás szorgalom előtt ne legyen 
elzárva az előbbre menetel útja.

A társadalom munka nélkül nem 
állhat fenn ; ez közérdek. Az egyenlő
ség elvéből következik, hogy a munka 
egyik vagy másik ágában mindenki 
részt végyen, életét csak így teheti 
áldássá embertársaira is, a munka
kerülésre ítéletet mond az irás is e

szavakkal: > Aki nem dolgozik, az 
ne is egyék«.

Ügy a családnak, mint az államnak 
főkötelessége a gondoskodás a jó 
nevelésről, hogy a serdülő nemzedék 
jókor megismerhesse az élet rendel
tetését s kiképzett tehetségével a 
a munkatéren leróhassa tartozását 
családja, egyháza, hazája iránt. A 
nevelés azonban csak akkor felel meg 
feladatának, ha a# vallásos érzést is 
gondosan ápolja. Szükséges, hogy ezt 
megkezdje a család és híven folytassa 
az iskola. A hit a halandónak látha
tatlan, de erős, hű szövetségese, 
mindig lelke előtt tartja Isten akarat
ját, azt ami szent, igaz s ehhez hű
ségre tanítja halálig. Ha a hitnek 
ereje megszakadna, vele együtt eltűnne 
az emberiség életéből minden idealiz
mus, megszűnnék a küzdelem magasb 
elvekért. Az élet pusztán az érzéki 
vágyak kielégítésére irányuló állati 
tengődéssé válnék s a teljes erkölcsi, 
értelmi és gazdasági bukást jelentené.

A hit támogatja az embert, hogy 
a szabadság értékét felismerve, azt 
megbecsülje s ne használja bűnre való 
alkalmatosságul, hogy a testvériség 
elvét tiszteletben tartsa és az egyen
lőséget helyesen értelmezve hatható
san munkálkodhasson a közboldogu
lás előmozdításán s megmaradhasson 
a haladás ösvényén. Vége.

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Apróságok
az életből és a .történetből.

Közli: Kiss Samu.
Zürichben a középkorban az volt 

a szokás, hogyha egy házaspár annyit 
civakodott, hogy már válni is akar
tak, akkor a biró a városházán e 
célra berendezett szobába zárta a 
veszekedőket s azok rendesen pár 
napi közös börtön-élet után kibékültek. 

*
Egy keleti legenda szerint volt 

egy szerencsétlen, boldogtalan király. 
Örökös szomorúság lakott a szívé
ben ; mosoly, jókedv nem ült soha 
az ajkára. Tudós orvosok minden 
fáradsága hiábavaló volt, hogy arcá
ról a búskomorságot elűzzék. Egy
szer egy nagyhírű szerzetes vetődik 
a királyi palotába, aki azt mondta, 
hogyha a király egy elégedett em
bernek az ingét veszi magára, meg- 
gyógyul búskomorságából. Nosza 
kiadták a parancsot, szétküldték a 
futárokat a szélrózsa minden irá
nyába, hogy keressenek egy megelé
gedett embert. Bejárják a nagy biro
dalmat, napokig, hetekig úton vannak; 
de eredmény nélkül. Végre egyikük 
egy útszéli koldusban rátalál arra, 
akit s amit keresnek. Egy elégedett 
emberre. Megörül neki; kéri tőle az 
ingét a király számára. A koldus 
leveti a kabátját, — hát akkor sült 
ki, hogy nincsen is inge. . . Lehet 
tehát valaki megelégedett s boldog 
a kevés mellett is.

Inkább vesszen száz csujes kölök, 
mint te. Én is tudok ám számolni.

— És én mégis elmegyek. Én kér
tem el az anyjától. Nehogy azt gon
dolja, hogy megettem. A becsület 
mindenhogyan csak becsület. Elme
gyek én komám. Csak egy kis kurázsi 
kell oda.

A kurázsi szóra Harangozó elfe
lejtett okos embernek lenni.

— Hát azt hiszed én nem merném 
megtenni? Megyek én is. Én is daj
káltam.

— Te maradj, jobb lesz, ha egyi
künk marad, — szólt józanul Bükkös.

— Hát akkor huzzunk cédulát.
Két papirt összehajtottak. Egyikre

az volt írva; méssz; a másikra: 
maradsz. m

Bükkös ment el.
Pedig milyen egyszerűen ellehetett 

volna azt intézni, ha az egész histó
riát elmondták volna a századparancs
noknak. Az talán már tudta is, hogy

utánuk más csapat érkezett Pecincibe 
és a zászlóaljtól áttelefonált volna 
az apró csujes érdekében.

Ez Bükkösnek és Harangozónak 
nem jutott eszébe. Lehetett annak 
más oka is. Szomorú tény az, hogy 
a katona sokszor nem mert bizalmas 
lenni tisztjéhez. Az osztrákízü katonai 
szellem szülte ezt. Sok tiszt nem 
háromlépéssel, hanem kínai fallal 
különítette el magától a közvitézt. 
Azt hitte ez adja a tekintélyt. Más 
módja van annak. Hiszem, hogy a 
Nemzeti Hadsereg már megtalálta.

Bükkös kiszökött a faluból, s tol
vajmódra osont be a másikba. A 
gyereket úgy találta az ágyon, ahogy 
ő hagyta, szépen betakarva

— Na. most már megvagy, de 
hogyan viszlek haza az apád ...

Bükköst cserbenhagyta a szeren
cséje. Elfogta egy őrjárat az utcán.

— Állj I ki vagy ?
A jelszót nem tudta. A parancs

nok közelebb lépett:
— Hát a kezedben mi van?'Mu

tasd !
De erre már a kisgyerek is elkez

dett visítani. (Valószínű, ő mint ko
ronatanú, Bükköst akarta védelmezni, 
de hát az édesanyákon kívül ki ért 
csecsemőnyelven ?)

— Ehen I te vagy a gyerektolvaj?... 
Előre az őrségre!

Különös szerkezete van az anya 
fülének. Meghallja az álmában és 
nagy messziről is kisbabája sírását. 
Úgy történt ez most is. Rohant is az 
édesanyja. Kikapta Bükkös kezéből 
az apróságot és elsorolta neki mind 
a rác szenteket. Haj I ha a szemei 
ölni tudtak volna. A kis baba még 
jobban sírt. Talán azt mondta:

— Ne szidd I
. . .  Mikor Bükkös zászlóalja el

hagyta a falut, helyét más zászlóalj 
foglalta el. A rác asszony jajveszé- 
kelve, kezéttördelve jajgatott az új
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Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Rebeka szeretete.
Aug. 1. I. Mózes 24.10—21. Rebeka 

„felette szép ábrázatú", de mégsenvorcája 
szépsége a legnagyobb ékessége, hanem 
az a szolgálatkész jószívűség, mellyel egy 
ismeretlen, poros öreg utasnak vizet ad, 
sőt még tevéit is önként megitatja. A sze
retet ruhája a legragyogóbb ruha. A sze
retet mindent megszépít. De sok alkalom 
kínálkozik ily cselekedetekre!

Aug. 2. I. Mózes 2 4 . 22—51. Lám, egyet
len pohár viz sem marad fizetetlenül, amit 
jó szívből adnak. Rebeka ezzel alapozza 
meg jövendőjét. Bőséges gazdaságot, imád
kozó férjet kap s belekapcsolódik egy örök 
emlékezetű családba.

Aug. 3. I. Mózes 2 7 . 40. Aki szeret, az 
könnyen túloz. Mindenkitől figyelmet, sze- 
retetet vár s ha nem kapja meg, hamar 
elkeseredik. Rebekának nem lett volna sza
bad azért, mert a menyei nem kedve sze
rint valók voltak, ilyen kijelentést tenni: 
„minek nékem az élet ?“ Az élet nem jólét.

Aug. 4. I. Mózes 2 5 . 27—28. Aki szeret, 
az könnyen részrehajló lesz. Milyen vesze
delem a részrehajló szeretet a szeretett gyer
mek számára s milyen keserűség a másik
nak és mennyi civakodás forrása a külön
böző kedvencekkel bíró szülők számára!

Aug. 5. I. Mózes 2 7 .«—n. Csupa sze
rétéiből bűnre csábítja, sőt egyenesen bűnre 
kényszeríti Rebeka a fiát. Milyen vakká is 
tudja tenni némelyik embert a szeretet! 
A világ balul értelmezi az Úrnak azon ki
jelentését, hogy „neki sok bűne megbocsát
tatott, mert nagyon szeretett." Ez nem azt 
jelenti, hogy a szeretetnek minden szabad. 
A bűnbocsánat miatt érzett hálás szeretet 
megnyilatkozásának magyarázata ez.

Aug. 6. I. Mózes 2 7 . 41— 45. Ez Rebeka 
bűnének a büntetése. Elveszti a fiát, való
színűleg nem is látja többet, fia elveszti a

parancsnokságon:
— Egy nagy&ajszú magyarszki 

ellopta a babámat. Jaj 1 jaj I talán 
meg is ette azóta,..

Ott megnyugtatják, hogy a magyar 
nem lop gyereket. (Annak az Isten 
adja áldáskép.) Emberevő pedig sóba 
sem volt. De miután a gyerek csak 
nem lett meg, nyomoztak erélyesen. 
Lázban volt az egész falú. Átkutattak 
minden zeget-zűgot. Csak arra a 
házra nem gondolt senki, amelyikben 
a baba aludt, (ha ugyan mindig aludt) 
hisz abban véletlenül nem laktak 
katonák sem előbb, sem most, mert 
az egy, majd reggel érkező szakasz
nak volt kijelölve. A szálláscsináló 
altiszt pedig épp hogy betekintett a 
szobába. (Aki volt-szálláscsináló, az 
tudja annak sokszor mily nehéz a 
dolga és gyakran két percből egyet 
kell csinálnia.) A csecsemőt nem látta 
meg, mert le volt takarva. Aludt a?.
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vagyont, amiért bűnre is vetemedett. Nem 
marad bűn büntetés nélkül.

Aug. 7. Máté 5 . 40—47. Az igazi szeré
téiből minden érdeket ki kell küszöbölni. 
Az igazi szeretet szeret, mert az a termé
szete, hogy szeretnie kell.

Könyvismertetés.
Meglepetések napja. Fordította: 

Vargha Gyuláné. Ára: 2 50 kor. 
Szép hiterősítő füzet. Weaver Rikárd 
életéből mondja el egy napnak ese
ményeit, amelyekben a bányászból 
lett evangélistáknak négyszeresen is 
meglepetésszerűen megy segítségére 
az isteni gondviselés s meggyőzi őt 
arról, hogy nem hiába való sem a 
kitartó imádság, sem az Úrban vég
zett hűséges munka. Weaver Rikárd 
példája ösztönzésül szolgál, hogy a 
bűnből megtérve álljunk be az Úr 
bizonyságtevői közé.

Utazás kutyaszánon. Akatangi. 
Ára 2*50 kor. A füzet első része a 
kri-indiánok megtérítését, a második 
része pedig egy új hebridai benszülött 
fiúnak történetét mondja el, aki 10 
éves korában felajánlja magát az Úr 
szolgálatára s egyik szomszédos szi
geten 97 tagból álló keresztyén gyü
lekezetét alapít.

Szombat és vasárnap. (Moder- 
sohn nyomán) Ára: 2 kor. Az ad
ventisták nálunk is felléptek és ter
jeszkednek, A szombatot ünnepük és 
szóval, iratokkal másoknak is ezt 
ajánlják. Ez a füzet kimutatja, hogy 
az ádventisták tévednek. Nekünk mint 
az újszövetség gyermekeinek a vasár
napot kell megtartanunk. Röviden,

Ha sírt, vagy gőgicsélt volna, Bükkös 
már nem találta volna ott.

Katonáék sem emberevők. Bükköst 
nem büntették meg. Sokat segített 
rajta két csillagja és a mellén ékes
kedő két pántlika. A hadnagya, midőn 
ezt nékem elmesélte, csak ennyit tett 
hozzá:

— Ilyenek vagyunk, komám...

Ezelőtt pár héttel egy budai villa
nyoson útaztam. Velem szemben egy 
őszülő, szelidarcú alezredes ült egy 
kis halavány, gyenge, négy-ötéves 
fiúcskával. Valahol Oroszországban 
találta csecsemő korában. Gazdája 
nem akadt. Megsajnálta. Hazahozta 
és embert nevel a kis Kukorica 
Jancsiból.

Akkor jutott eszembe Bükkös káp
lár históriája.
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világosan meggyőzi az olvasót az 
ádventisták következetlenségéről és 
helytelen eljárásáról.

Jer haza. Belmissziói énekes 
könyv. Ara: 6 kor. Rövid, 3—4 vers
szakos énekek gyűjteménye. Az éne
kek a Református énekeskönyvből, a 
Dunántúli evangélikus énekeskönyv
ből, a Hallelujáhból és Hozsánnából 
vannak ügyes kézzel összeválogatva 
s igen alkalmasak belmissziói ünne
pélyekre, hogy a szívet az éneklés 
szárnyai Isten felé emeljék.

Missziói levelező lapok. Drbja: 
1 kor. Egyik azt a missziói házat 
mutatta be Kínában, ahol Kunszt 
Irén magyar misszionáriusnő mun
kálkodik, a másik az ottani keresztyén 
gyülekezet benszülöttekből álló pres- 
byteriumát, a harmadik az ottani 
vakok iskoláját, akik közt ott látható 
Vaséi Matild misszionáriusnő, akinek 
fentartásáról a Magyar Nők Missziói 
Bizottsága gondoskodik.

Mindezek a könyvek, füzetek és 
levelezőlápok megrendelhetők Bpest, 
VIIL, Gyulai Pál utca 9.

Nemzeti indulók. Rózsavölgyi és 
Társa kiadásában »Nemzeti indulók« 
címmel értékes zenemű-füzet jelent 
meg, amely »Horthy induló«, »Lehár 
fiuk induló« és »Piave induló« címen 
három szép indulót foglal magában. 
Az indulók zenéjét Lehár Ferenc, 
hazánk egyik legnagyobb zeneszer
zője, szövegét pedig Szabó Gyula, 
lapunk munkatársa írta. Az indulók 
hatalmas erővel fejezik ki a magyar 
vitézséget, a magyar gyászt és ma
gyar reménységet. Megérdemlik, hogy 
hamarosan elterjedjenek és vissz
hangra talláljanak az egész országban.

A zenemű á ra : 20 kor. Kapható 
minden nagyobb könyvkereskedésben.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A Ház az in-

demnitásról szóló törvényjavaslatot tár
gyalta. A sajtónovellát valószínűleg az ősz
szel tárgyalják. A pénzügyminiszter több 
interpellációra válaszolt. Mayer államtitkár 
visszaérkezett külföldi útjáról, ahol a mező- 
gazdasági szervezetek nemzetközi szövet
ségén vett részt, mint mondja, a tehető 
legjobb benyomást hozott magával. A par
lamenti szünet augusztus 10-ike körül kez
dődik. Az igazságügyminiszter is több új 
törvényjavaslatot nyújtott be. Bennünket a 
felsőházról szóló törvényjavaslat érdeke! 
különösen, ahol ismét csak nem az egyen
lőség elve jut kifejezésre, amennyiben a 
felsőházban csak 2 evang. püspök, az egye
temes felügyelő és a hivatalára nézve leg
idősebb egyházkerületi felügyelő lehet tagja 
majd a főrendiháznak.
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Hegedűs Lóránt Egerben. Hegedűs 
Lóránt pénzügyminiszter Egri Nagy János 
képviselő beszámolóján az egri vár alatt 
ismertette pénzügyi politikáját. A pénzügy- 
miniszter ötletes es nagyhatású beszédében 
a többi között elmondotta, hogy azért jött 
Egerbe, mert megszeretné kérdezni az egri 
magyart, akarla-e megakasztani a pénz 
rothadását. Kérdi, ha valakinek az édes
anyja a vizbe esik, s a fia kimenti, de vizes 
lesz a ruhája, vájjon áldozat-e ez? Áldo
zat-e, ha azt mondja, hogy ha valakinek 
van 10, 20, vagy 100 000 koronája és ezt 
nem akarja elrothasztani, hanem ide adja 
egy részét, hogy ő azzal a többit megja
vítsa. A múltkor azt mondotta egy ántánt 
diplomatának, hogy ha a győztes angol a 
Margitszigetet kérné tőle, odaadná neki, 
mert tényleg legyőzött minket, no meg 
amúgy is sok szigete van, vegye el hát ezt 
is. Ha Montenegró a Mátrát kérné, azt is 
megérti, mert állítólag győzött, legyen neki 
egy heggyel még többje. De hogy Áusztrizffc 
akiért fiaink vérüket hullatták, amelynek 
rossz generálisai tönkretettek bennünket, 
az az Ausztria, akinek csehei elárultak, 
aki most velünk együtt fekszik a földön és 
utoljára még az aranyórát is kilopja a 
a zsebünkből, ez a világ legnagyobb szé
gyene 1 Mióta pénzügyminiszter vagyok, az 
adósság 156 milliárdról 123 milliárdra 
csökkent.

Ezután ismertette a vagyonváltság ter
vezetét, ismételte a Szentesen és Hódmező
vásárhelyen elmondottakat, majd így foly
tatta :

A nemzetgyűlésnek is megvannak a 
maga kötelességei Nem az, hogy botrányo
kat csináljanak (Viharos helyeslés), nem 
az, hogy mindenki miniszter akarjon lenni, 
nem az, hogy a tekintélyeket folyton le
rombolják, mert tekintély nélkül sem egy 
házat, sem az államot fentartani nem lehet. 
(Viharos helyeslés.) Nem az a föladata a 
nemzetgyűlésnek, hogy mesterséges hírek
kel rontsa a koronát. Ez irtózatos pénzébe 
kerül az államnak.

— Apáink kiállották a török uralmat, 
kiállották a negyvenkilencet, kiállották az 
osztrák rabigát, mi is kiáltjuk a trianoni 
békét. Addig azonban türelemmel kell lenni, 
mert ahogy jégverést nem tudunk csinálni, 
úgy új csillagokat sem tudunk teremteni. 
A magyar most bebújt a subába, vár, 
pipázik és szidja a pénzügyminisztert. De 
várjon is addig, amíg Magyarországnak új 
történelme lesz. Ez amiért én jöttem, ami
ért én csodát csinálok, mert minden ma
gyarban felgyújtom a hit fanatizmusát, 
hogy dolgozzék s engedje a többi magyart 
is dolgozni.

Mik az előzményei a román kétnejü- 
ségi törvényjavaslatnak. Ismeretes, hogy 
a román kamara elé nemsokára egy, a 
kétnejüséget megengedő törvényjavaslatot 
szándékoznak benyújtani. Egy román lap, 
a „Dimnatea“, most Reuss-Janculescu Eu
genia hercegnőnek, a román feministák 
elnöknőjének tiltakozását közli a parallel
házasságok intézményének tervezete ellen. 
Ezzel szemben a félhivatalos „Indreptatea“ 
állást foglal a javaslat mellett és bejelenti, 
hogy már a kamara legközelebbi ülésén 
több képviselő be fogja nyújtani a törvény- 
javaslatot, amely, föképen azzal a megoko- 
lással, hogy túlságosan nagy a férfihiány, 
meg fogja engedni a törvényes kétnejüséget. 
Egyes hírek szerint azonban érdekes előz
ményei is vannak ennek a törvényjavaslat
nak. A háború alatt ugyanis a román trón
örökös szülei*'akarata ’ellenére feleségül
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vette a királynő egyik udvarhölgyét és 
elmenekült vele Odesszába. Amikor azon
ban helyreállott Romániában a rend, má
sodszor is meg kellett nősülnie, amikor is 
feleségül vette Heléna görög hercegnőt. Ezt 
a házasságot egy törvénnyel szentesítették. 
E hó 2-án azonban a román parlament 
minden, a háborúban kiadott rendelkezést 
és intézkedést szentesített és pedig a leg
nagyobb általánosságban, anélkül, hogy 
minden egyes rendeletet külön megvizsgált 
volna. Ezáltal szentesítették a trónörökös 
első házasságát és egy szemfüles és tapin
tatlan újságíró az egyik román újságban 
ki is fejtette ezt a tényt. A hirek szerint 
ez a legfőbb oka a kétnejüségi törvényja
vaslat benyújtásának.

A jóvátétel! bizottság. A miniszter- 
elnök rendeletet adott ki az ellenőrző bi
zottságok működése, jogai és a velük való 
eljárás dolgában. Eszerint az ellenőrző 
bizottság Magyarországon a szövetséges 
és társult főhatalmat képviseli. A bizottság 
középponti hivatala Budapesten lesz, al
bizottságokat azonban vidéken is joga van 
fönntartani. A békeszerződés értelmében a 
bizottság minden felvilágosítást csak a 
kormánytól kérhet, a válaszokért tehát 
a kormány felelős s ezért minden érdem
leges ügyben csak az illetékes szakminisz
ter adhat felvilágosítást. A bizottság tagjait 
magyar összekötő tisztek kísérik. A hon
védelmi minisztérium arcképes igazolvá
nyával ellátott összekötő tiszt nélkül meg
jelenő bizottságoknak semminemű hivatalos 
felvilágosítás nem adható.

EGYHÁZI ÉLET.
Kéziratokat nem adunk vissza.
Az elveszett lappéldányokat kérjük 

azonnal s ne hetek, hónapok múlva 
reklamálni s egyidőben az illetékes 
postahivatalnál is.

A hátralékos előfizetőket szeretettel 
kérjük az előfizetési díjak szives be
küldésére.

Huszonötévig a soproni lyceum szol
gálatában. Hollós János lyceumi igazgató, 
Bothár Dániel, Hetvényi Lajos, Rosta Fe
renc tanárok huszonötévé állanak a soproni 
lyceum szolgálatában. A nevezetes évfor
duló alkalmával, mint utólag értesültünk, 
a tanévzáró ünnepség keretén belül a 
jubiláns tanárokat meleg ünnepeltetésben 
részesitették Sopronban. A magunk részé
ről ezúttal szíves szeretettel és sok hálával 
köszöntjük a jubiláris tanárokat.

Gusztáv Adolf egylet. . A német Gusz
táv Adolf egylettől 14.520 márka segély- 
összeg érkezett, ami pénzünkre átszámítva 
50.965 korona értékben, amiből a következő 
gyülekezetek, illetőleg egyházi intézetek 
részesednek: Cserhátsurány adósságtör
lesztésre 200 M, Debrecen u. a. 1030 M, 
Németjárfalu u. a. 200 M, Dunaföldvár 
u. a. 100 M, Diósgyőr szabad rendelkezésre 
300 M, Dombóvár lelkészfizetésre 500 M, 
Kismarton szabad rendelkezésre 500 M, 
Ipolyvecze adósságtörl. 100 M, Kaposvár 
lelkészfizetésre 400 M, Oroszvár adósság- 
törlesztésre 650 M, Kabold paplaképítésre 
500 M, Nagykanizsa folyószüks. 400 M, 
Lajtaujfalu paplaképítésre 500 M, Újpest 
folyószüks. 400 M, Redschlag iskolaépítésre 
200 M, Sátoraljaújhely adósságtörl. 400 M, 
Salgótarján u. a. 100 M, Szomolnok 100 M,
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Sopronbánfalva templomépítésre 1000 M, 
Szentgotthárd adósságtörl 100 M, Szek- 
szárd templomépítésre 300 M, Székesfehér
vár adósságtörl. 100 M, Tokaj u. a. 500 M, 
Veszprém folyószüks. 400 M, Veperd tem
plomépítésre 300 M, Zalaegerszeg adósság
törl. 400 M, Magyaróvár paplaképítésre 
100 M, Nagyszokoly adósságtörl. 500 M, 
Ujcsanálos folyószüks. 50 M, Kemenesaljái 
konfirmándusotthon 300 M, locsmándi Bet- 
hánia 490 M, pinkafői árvaház 800 M, 
felsőlövői. íanítóképezde 2100 M, végül 
„Gotthold“ német néplap 500 márka.

Új felügyelő. A felsőlövői gyülekezet 
felügyelőjévé Stettner Aurél, a felsölövői 
tanítóképzőintézet igazgatóját választotta 
meg. -

A fejérkomáromi egyházmegye júl. 
29-én tartotta közgyűlését Székesfehérvá
rott. Előző napon volt lelkészi értekezlet, 
melyen Kövési Béla csákvári lelkész Gáncs 
Jenő volt székesfehérvári lelkész és ales- 
peres életrajzát olvasta fel, Gáncs Aladár 
lelkész pedig I. Sámuel 3 . í—xo. alapján 
bibliamagyarázatot tartott. A lelkészi úr
vacsorát Magyar Géza száki lelkész szol
gáltatta ki. Gyámintézeti istentiszteleten 
Horváth Sándor nagyvelegi lelkész beszélt 
János 15 1—6. alapján. A gyámintézeti 
közgyűlésen dr. Rásó Lajos ujonválasztott 
elnök, az egyházmegyei gyűlésen pedig 
dr. Kail Antal kúriai biró, egyházmegyei 
felügyelő beiktatása volt. Az egyházkerület 
képviseletében dr. Kéler Zoltán egyház
kerületi felügyelő volt jelen.

Lelkészértekezlet. A vasi felső ev. 
egyházmegye lelkészi kara értekezletét Ba
yer Teofil főesperes elnöklete alatt július 
19-én Felsőlövőn tartotta. Az értekezletet 
megelőzőleg az úrasztalához járultak a 
lelkészek.

A vasi felső ev. egyházmegye gyám
intézeti gyűjtése. A vasi felső ev. egy
házmegyében gyámintézeti célokra az idén 
43.092'11 K-t gyűjtöttek. Az áldozatkészség
ben ezúttal is Rájter János egyházkerületi 
gyámintézeti pénztáros gyülekezete: Kuk- 
mér vezet, hol 5 ezer koronát meghaladó 
összeget gyűjtöttek.

Tanítógyülés. A vasi felső ev. egyház
megye tanítósága ez évi rendes közgyűlését 
július 19-én ugyancsak Felsőlövőn tartotta 
Karner Frigyes kőszegi tanító elnőklésével.
A közgyűlés kiemelq pontját: a 8 éves 
népiskolai oktatás melletti állásfoglalás 
képezte. Elméleti munkákat olvastak: Fa
sching „A tanítóságnak az egyházi életben 
való közreműködéséről“, Bauer Samu „Die 
Arbeitschule“ címen. A közgyűlésen jelen . 
volt és tevékenyen részt vett Druiszner 
György kir. tanfelügyelő is.

A vasi felső ev. egyházm egye ez évi 
rendes közgyűlését július hó 20-án rohonci 
Pranger József udvari tanácsos, egyházm. 
felügyelő és Bayer Teofil főesperes elnök
lete alatt Felsólövőn tartotta. A közgyűlést 
megelőzőleg gyámintézeti istentisztelet volt, 
melyen a szent beszédet az ői iszigeti egy
háznak apostoli lelkületű, fáradhatatlan 
lelkésze Grossing János mondotta. A köz
gyűlést az egyházmegyei felügyelő magvas 
beszéde vezette be, ki találó vonásokban 
mutatott rá arra a békére, melyet nekünk 
felkináltak, melyet nekünk el kellett fogad
nunk, de amely béke minden lehet, csak 
béke nem. A közgyűlés az egyházmegye 
világi főjegyzőjévé Stettner Aurél tanít’ó- 
képezdei igazgatót, aljegyzőjévé Arató Ist
ván leánygimnáziumi igazgatót választotta 
meg. Egyházi aljegyző Nitschinger Pál pin-
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kafői lelkész lett. A főesperes terjedelmes 
jelentésben számolt be az egyházi életről. 
Az alesperes az iskolák állapotáról adott 
számot. Az egyházmegyei pénztárosnak, 
ellenőrnek és a számvevőszék jelentéseinek 
meghellgatása után Qeisztlinger Pál felső
őri lelkész, gyámintézeti elnök olvasta fel 
jelentését, melyben a vasi felső egyház
megye területén a hívek részéről ez évben 
is megnyilatkozott áldozatkészségért a leg
nagyobb elismeréssel adózott.

A Zsedényi díjra Bácz Kálmán kőszegi 
tanítót ajánlja az egyházmegye.

Az indítványok során az egyházmegye 
szintén a 8 éves népiskolai oktatás mellett 
foglalt állást és ilyen értelemben ír fel a 
kerülethez. Néhány kisebb jelentőségű ügy 
letárgyalása után a főesperes buzgó imájá
val s a felügyelő lelkes zárószavaival ért 
véget a közgyűlés.

H Í R E K .

A magyarbarát francia párt tagjai 
Budapestre jönnek. A francia parlament
ben Charlés Thyssiere képviselő kezdésére 
Magyarország barátai címmel megalakult 
politikai csoport szeptemberben hosszabb 
kirándulást tesz Magyarországba. A kül
döttséget, amelyben #zámos szenátor, kép
viselő, újságíró és pénzember fog résztvenni, 
Antoine De Monzie szenátor és Thyssiere 
fogják vezetni. A francia politikusok a 
helyszínen akarják tanulmányozni a magyar 
kérdést s közvetetlen tapasztalatból kíván
ják inegösmerni a trianoni béke igazság
talanságát.

Magyar ünnepség Helzingforszban.
A finn-ugor tanügyi kongresszus alkalmá
ból Helzingforszban időző magyarok június 
28-án nagy ünneplő közönség részvételével 
magyar nemzeti szinü szalaggal ékesített 
koszorút helyeztek Lönnrot illésnek, a 
finnek Homéroszának szobrára s az 1918-i 
szabadságharcban elesett finn hősök sírjára.

Beniczky leleplezései az ügyészsé
gen. Beniczky Ödön nemzetgyűlési képvi
selő ismeretes interpellációja nyomán már 
megindult a bűnvádi eljárás. Az ügyészsé
gen Bezzegh Miklós dr. királyi ügyésznek 
osztották ki az ügyet.

Petőfi szobrát újból felállítják Se- 
gesvárott Az oláhok barbár cselekedetei
nek híre külföldre is eljutott és minden 
kultúrnemzetnél óriási felháborodást váltott 
ki. Most, hogy valamennyire enyhítsék gya
lázatos rombolásaikat, Goga Óktavián ro
mán kultuszminiszter nyilatkozatot tett az 
erdélyi szobrokról:

— Elhatároztam, — mondotta — hogy 
az összes erdélyi szobrokat jegyzékbe vé
tetem. Mindazokat a szobrokat, amelyek 
művészi vagy történelmi beccsel bírnak, a 
helyükön hagyom s ha ilyen szobrokat 
illetékes vagy ill^éktelen kezek már eddig 
eltávolítottak volna a helyükről, intézkedni 
fogok, hogy mielőbb állítsák azokat vissza. 
Nagy ünnepségek keretében akarom a 
Petofi-szobrot újból felállítani.

Rekordtermés Németországban Ille
tékes német helyen az ez évi német buza- 
és rozstermést rekordtermésnek mondják. 
Ez áll az egész Németbirodalomra. Kevésbé 
jó a termés zabban. Mintegy 10 év óta ez 
évben van a legjobb termés, nevezetesen 
holdanként átlag 12—14 mázsa, sőt helyen- 
kint 20 métermázsa.

Egy örömnap. Annak örömére, hogy 
a Sándor régens herceg ellen elkövetett 
merénylet nem sikerült, Szabadkán hálaadó 
istentiszteletet és fáklyásmenetet rendeltek 
el a szerbek.

A német márkatulajdonosok figyel
mébe. Az 1918. november 30-iki keltezésű 
50 márkás német birodalmi bankjegyeket, 
melyek a német kormány rendelkezése 
folytán törvényes fizetési eszköz jellegüket 
már 1921. január 31-ével elvesztették, leg
később folyó évi július hó 31-ig váltja be 
a német Reichsbank.

A tojás és baromfi forgalma. A tojás- 
és baromfibehozatal a fennálló kormány- 
rendelet értelmében teljesen szabad. Csupán 
a baromfibehozatalnál kell az egészségügyi 
rendszabályokat betartani. Ily módon lehe
tővé válik a bevásárló tevékenység újrafel- 
vétele a megszállott területen is.

Rövid hírek. A csehek megszüntették 
a kassai magyar jogakadémiát. — Buda
pesten több újságírót letartóztattak, mert 
állandóan rosszindulatulag informálták a 
bécsi magyar sajtót. — Az osztrak-magyar 
határmegállapító bizottság első ülését júl. 
27-én tartja. — Az oroszok erősen készü
lődnek Románia megtámadására. — Dras
kovics volt szerb belügyminisztert meg
gyilkolták.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Egyiittmankálkodái. A cikk intenciója helyes. 

Hogy mégsem közölhetjük, annak oka az, hogy a 
felhozott példák nem általános tapasztalatot, hanem 
kivételt fojeznsk ki. Ritka az olyan kath., de még 
ritkább az olyan evang. lelkész, amilyent a példák 
bemutatnak. Általános tapasztalat szerint épen meg
fordítva azokott lenni. — a hibája a ml tárnadal- 
munknak t Bizonyos változtatással közöljük, de meg 
az Idejét nem tudjuk megmondani. A küldött 6 0  
koronát hilásan köszönjük. — L. B. Ujcsanalos. 
Az irredenta-verseket előbb Ismernünk kellene.

AúaKozzimK a H a r a p ó  terjesztésére!
Neveiönoi állást

válla l le lk é sz csa lá d b ó l szá rm a zó  ok
le v e le s  ta n ítón ő , ki a  n ém et nyelvű  
ta n ítá sr a  is  k é p e s íté s t  n yert. M eg
k e r e s é s e k  a  „ H a ra n g szó “ k iadóhiva
ta láb a , S zen tg o tth á rd ra  küldendők.

2 - 5

Ki vo ln a  hajlandó eg y  te lje s  árva, 
e g é s z s é g e s ,  m agyarul é s  ném etül 
b eszé lő  13 é v e s  evan g . fiút m agához  
ven n i (e s e t le g  örökbe fogad n i) é s  
v a la m ely  m e s te r sé g r e  tan ítan i ? M eg
k e r e s é s e k  a fiú n a g y a p já h o z: L eith n er  
L ajosh oz K örm endre in tézen d ök .

2 - 5

Egy katonatiszti család gyermekek 
mellé egy jobb családból való leányt 
keres, aki a takarításban is segéd
kezik. A leány családtagnak tekinte
tik. Fizetés megállapodás szerint. 
Levélbeli megkeresések »ev. lelkészi 
hivatal Kaposvár« küldendők. i—3

Keresek egy szerény igényű, szor
galmas leányt vagy asszonyt minde
nes cselédnek augusztus második 
felére. Fizetés megegyezés szerint. 
Jó bánásmódban részesül. Schréter 
Ida, Dombóvár (Tolnamegye).

Pályázati hirdetés.
Az elhalálozás folytán megüresedett 

vasdobrai lelkészi állásra pályázatot hir
detünk.

Javadalmazás a gyülekezettől a követ
kező :

1. Szép lakás megfelelő gazdasági épü- 
letekkel.

2. 3 hold 789 O-öl szántó, 856 d -ö l 
kert, 797 O ö l rét, 1360 D-öl legelő, 283 
□  -öl erdő. Ezenkívül a tagosítás alkalmá
val a lelkész részére kihasított 1 hold 185 
□ -öl szántó és 2 hold 800 □ -ö l erdőnek 
szabad használata. Az összes kézi és igás 
munkát a gyülekezet, végzi.

3. Terményben: 14-47 hektoliter búza,
22-28 hektoliter rozs, 18-36 hektoliter haj
dina.

4. 22 helyi öl puha fa.
5. 800 magyar korona készpénz.
6. Stola címen: anyakönyvi kivonatért 

10 K, keresztelés, egyházkelés 10 K, eske- 
tés 16 K 25 f, temetés imával 10 K, szent
beszéddel 25 K. Minden sátoros ünnep 
alkalmával az első ünnepnapi persely.

7. Malom- és alom-fuvar a gyülekeze- 
zetet illeti.

8. A szolgálat nyelve: német.
Az egyházi alkotmány 65. §-a értelmé

ben akik ez állást elnyerni ónajtják, fel
szerelt kérvényüket (lelkészi oklevél, mű
ködési és minősítési bizonyítványt) f. évi 
augusztus 10-ig a föesperesi hivatalnál 
Felsőlövő (Vas megye) nyújtsák be.

Kelt Felsőlövőn és Rohoncon, 1921. júl. 
31-én.

Bayer Theofil Pranger József
föesperes. udvari tanácsos,

1—2 egyhm. felügyelő.

A bonyhádi ág. h. evan g . fög im n . 
ín tern á tu sa  a  jövö  1921/22. tan év b en  
m egnyílik . É rdeklődök kérjenek  fe lv i
lá g o s ítá s t  Lövik Kálm án int. v e ze tő  
ta n ártó l. 2 - 5

Menekült vizsgázott géplakatos 
csépléshez ajánlkozik, vagy e szak
mába való más foglalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészi 
hivatalhoz (1., Verbőczy-u. 28.) kül
dendők.

Cserébe, melyik székesfehérvári 
család volna hajlandó esetleg ráfize
téssel fiamat magához fogadni. La
kom Vasmegyének egészséges német 
vidékén. A csere-fiu a német nyelvet 
nálam tökéletesen elsajátíthatja. — 
Cím a kiadóhivatalban. 1—4
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üaágo
s&aiPiPÄKi
A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a já n lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségii „H arang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja to v áb b á : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Általános Takarékpénztár.
Telefon: 2. szám. 25

kitüntetések. =

m M A  A  f “  A  I

Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű .torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 35
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Sajáttermelésü, elsőrendű 

f a  s z e n e t ,
a legjobb minőségű

k á t r á n y t  hordókban,
f  e n y ő o l a j  a t ,  
e c e t s a v a t ,  
g o m b a i r t ó  f a 

s z e s z t
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim : R E T 0  R TA. 
Telefonszám: 17.

B izo m á n y o so k  
5-3i k ereste tn ek .

r Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Á T ,  úgyszintén cséplési B E N Z I N T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ő m b v a s a t ,
n é g y z e t v a s a t ,  l a p o s v a s a t ,  s z a l a g v a s a t ,  f e 
k e t e  l e m e z t ,  k o r m á n y l e m e z t ,  s z á n t ó v a s a t ,  
m  i f i n  á l t  p e t r ó l e u m o t ,  továbbá k ü l ö n f é l e  u r a 
d a l m i  ö -  é s  ü j  b o r o k a t  rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L IP P  é s  L M C K N E R  kereskedelmi üzlete
T ele fo n szá m  17. S Z G í l l g O l t l T ü r d .  Sü rgön yeim : LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 30

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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r n i l t i  i i i r k t i i «
4* k iad ó :

SZALAY MIHÁLY.
T A r iu a r k a ix tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v A a z p a to n ira  
(V aazp rém m ag y a), alófl- 
za tóal d ijak , ra k lam áe ló k  
a  HARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V navárm agya) k illdandók .

C ISflzatóat a lfo g ad  
mThdan av a n g . la lkéaz A* 

ta n ító .
M ag ja lan lk  m ln d an  vaaór- 

n a p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

S z a rk a a z tl óa a  k la d á a ó r t 
f a la ló a :

CZ I P O T T  GÉZA
SZEN T QOTTHÁRD 

(V aavárm agya.)
A „ H a ra n g a z ó "  a ló flza tó a l 
Ara ag ó az  é v re : Luther* 
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  clm - 
a z a la g o a  kü idéaael 8 8  K, 
o a o p o rto a  kü ldéaaal 8 0  K. 
a  n em  L u th e r-S zö v e ta ó g l 
ta g o k n a k  c lm a z a la g o a  kül
d éaaal 8 4  K, o a o p o rto a  kül

d éa aa l 8 8  K.
A „H aran g a zó * . ta r jaaz -  
té a é ra  befo ly t a d o m án y o k 
ból e z ó rv á n y b an  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldánye- 

k a t kü ldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L A P J A .

„ft Mester hív Téged“.
Keresztyén nő a családban.

>A Mester hív Téged«. (János ev.
1 1  - S S . )

Kétezer évvel ezelőtt hangzott el 
ez a boldogító sző. melynek nyomá
ban Mária felkelt és ment. Ment gon
dolkodás és tétovázás nélkül. Ment 
hivőn és boldognyugodtan : ment Jé
zushoz, ült annak lábaihoz és válasz
totta a jobb részt, mely tőle el nem 
vétetik. •

így szökkentek talpra és így kö
vették Máriát az idők folyamán át a 
mi magyar asszonyaink is. A régen 
porladó hős nagyasszonyok, a Lórántffy 
Zsuzsánnák,Bornemissza Annák,Beth- 

. len Katák hosszú dicső serege. A 
ragyogó erényekben tündöklő ő s 
anyák; áldott emlékű jó édes Anyá
ink, kiknek családi életére, nemzeti 
érzésére, tiszta nemes jellemére bol
dogbüszkén jár fájó emlékezésünk.

A Bibliából kicsendülő hang Bet- 
hánia óta folyton járja e kerek vilá
got. Zengő hangját ringatja a tenger 
hulláma, visszhangozza messzi bér
cek orma, felénk leheli a búzavirág 
kelyhe: A' Mester hív Téged.

E fáradhatatlan hivó szózat azon
ban ritkán ér el az emberiség fülébe. 
Elnyomja a világ lármája. Az idők 
robogása. Az emberek csúnya, durva 
kiabálása. Elnyomja a bűnös háborúk 
száz iszonyata.

Néha azonban e folyton zakatoló 
lárma közt hirtelen csend támad, 
mintha egyszerre minden megállna. 
S e csendben újból megcsendül az 
elnyomott szózat: »A Mester hív 
Téged«.

Ha a mi küzdelmes ezer eszten
dőnk történelmét lapozzuk, azt vesz- 
szük észre, hogy ha néha-néha áldá
sos, többször döbbenetes csend állt 
be a küzdelmek során, e csendben

ujult erővel mozdultak meg a lelkek 
s szálltak vissza megtisztulni, uj erőt 
meríteni az evangéliom vizeiből.

E pillanatokra estek a mi nagy 
magyar asszonyaink megmozdulásai, 
leglelkesebb evangélizáló munkái is. 
S bár különösen a reformáció korá
ban tisztító, felvilágosító szavuk az 
otthon küszöbén kívtiL is elért, e 
munkát legelsősorban ott végezték, 
hova Isten rendelése szerint a nő 
leghivatottabb: a családi kör mele
gében.

Mert akkor és ma: a családon 
épül fel minden. Ez az alap. A ki
indulási pont. Ez visszatükrözője tár
sadalomnak, egyháznak, nemzetnek.

És a család feje a férj, de a nő 
a szív, melyen át az élet vérkerin
gése jár.

A múltak asszonyai egész szívek
nek bizonyultak: jóság, alázatosság, 
bátorság és tisztesség volt minden 
dobbanásuk.

A folytonos háborúskodás miatt 
távol élő férj helyett nem egyszer 
kellett fegyvert ragadnia, hogy ott
honát megvédje.

Kitűnő gazdálkodás és kertészke
dés révén sok arany tallért kellett 
összegyűjtenie, hogy férjét, fiát ki
váltsa a nehéz rabságból. És a gu- 
zsalyos házak gyér világában szün
telen pörgött az orsó, csattogott a 
szövőszék s patyolat vászon födte a 
folytonos háborúskodás közben is 
szittya őseink vállát.

És ennyi munka, ennyi elfoglalt
ság mellett is a ház asszonyai min
dennap maguk köré gyűjtötték a ma
guk és a náluk nevelésben levő szá
mos gyermeket, az egész udvar ap- 
raját-nagyját s lantjáték mellett Zsol
tárokat énekeltek. Ahol olvasni is 
tudtak: a Bibliából szent történeteket 
olvastak. A családnak látatlan feje és 
állandó kedves vendége: Jézus volt.

S vallásosságuk nem pusztán ér

zelem, hanem élő hit, mely bőven 
ontja áldásait. Nemes asszonyaink 
templomokat építenek, iskolákat ala
pítanak, szegényeket, betegeket gyá- 
molítanak.

És a sok gyermekes, sokféle do
logban szorgoskodó Márták fejefelett 
ha megkondult sugár, fényes tornyuk
ban a harang hívogató szava: a 
gazdasszonyok felöltötték tisztes ma
gyar gúnyájukat, a leányok selyem 
pruszlikjukat, sajátszövésü patyolat 
ingvállukat, s hivő, fényes arccal 
mentek a templomba.

Ma is ünnepi csend ül a szívemre, 
ha a gyermekkori vasárnapokra gon
dolok . . .  Lassan megnyílt a nagy papi
ház ajtaja s elől tipegtünk mi : * pár 
fényesre kefélt topánka s mögöttünk 
halkan egy látatlan szárnyú angyal: 
az édes Anyánk.

Templomba menetelkor imádságos 
édes arcát, védő szárnyát mintha ma 
is mögöttem érezném.

*
De hagyjuk a múlt virágos ber

keit.
Nyissuk meg álmodó szemünket 

s nézzünk bele a mába.
Csend van. . .
Az ágyuk elnémultak. A sikolyok 

elhaltak. A halál fáradtan alussza 
iszonyú mámorát.

Őh de ez a csend nem az, amire 
mi úgy vágytunk: békés, áldásos, 
boldogító.

Ez a csend a legiszonyúbb, ami
lyen valaha ez országra szakadt.

Felül szines, mosolygó és derült, 
belül ijesztő, fojtogató, kegyetlen, 
amelynek hallgató mélyéből rab ma
gyarok sóhaja hallszik.

Álmunkban megalázottan koldusul 
futunk, mint mikor szép, gazdag ott
honunk küszöbéről elkergettek.

Édes Anyátn_-aírján oláh bocskor 
tipor. Fehérfalu tiszta templomainkba
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festett bálványt hurcol a gonosz. . .  
És hazánk, az egyetlen, mindennél 
forróbban szeretett szép, gazdag ma
gyar hazánk csak megtépett rongyai
ban a mienk.

Volt-e magyar szívben még ilyen 
fájdalom, amilyen az én szívemet 
tépi.

Él-e magyar szívben biztosabb tu
dat, hogy e fájdalom csak a mi fáj
dalmunk, amelyre orvosságot nekünk 
kell és mi fogunk keresni és amelyre 
egyetlen orvosság: Nagymagyaror- 
szágunk dicső szabadsága.

Óh ez az égő vágy, ez a folyton 
vérző seb, ez az egyetlen életcél 
nyissa meg a mi füleinket és halljuk 
meg a fájdalmunkon keresztül felénk 
zengő szót: A Mester hív Téged.

Téged, engem, mindnyájunkat, kik 
Isten országának tagjai vagyunk s a 
talpunk alá rendelt földet megmen
teni akarjuk.

Jézus hív minket s mi megyünk 
Máriával és hallgatjuk és tanuljuk 
az Ö beszédét, hogy úgy éljünk, mint 
Ő élt; úgy szeressünk, mint ó  sze
retett. Olyan jók, olyan alázatosak, 
olyan igazságosak és irgalmasak, 
olyan hívők és istenfélők legyünk, 
miként Jézus tanította: »legyetek tö
kéletesek, miként a ti mennyei Atyá
tok tökéletes«. (Máté 5 .48.)

Mert ez a tökéletességre való igyek- 
vés visz minket biztos lépésekkel 
vesztett határaink felé.

Ez a tökéletességre való vágy for
mál minket igazi keresztyénekké.

TÁH^OA.

• Két madár.
Két fürge madárka vidáman röpködött 
Kertem sürűlombú kedves fái között.
Aztán megpihenni egyik ágra szálltak,
Víg énekeléssel beszélve egymásnak.
Én gondolatokba merülve ültem ott,
Az élet sok baja egészen elnyomott.
Majd szóra nyílt ajkam s így kezdtem be

szédem :
„Életmódotokat, madárkák nem értem. 
Vetni ti nem vettek és nem is arattok, 
Télire a csűrbe semmit nem takartok, 
Életetek mégis mindig ilyen vidám?
S mint szélcsendben a viz folyik tovább

[simán ?*
„Hazudnánk, — szóltak ők — ha olyant

[mondanánk :
Biz nehéz az élet s igen sok gondot ád. 
Nemi Mennyben jóságos Atyánk van mi

nekünk,
Azért hát szükséget sohasem szenvedünk. 
Sőt mi több együnk sem esik le a földre, 
Hogy azt a mi Urunk ne tudná egyszerre. 
És ha eljő a tél zord, fagyasztó szele,
Az ellen is nlegvéd jó Istenünk keze.

Ez tölti el a lelkek mélyét igazi 
vallásossággal.

És ezt a tökéletességre való vá
gyat csak úgy közelíthetjük meg, ha 
mi nők otthon a családban, minden 
szavunkban, érzésünkben és cseleke
detünkben élő például szolgálunk a 
gyermekek s a ház népe előtt.

A magyar asszonyok és leányok 
kezének kell a lelkek udvarából azt 
a sok önzést, kapzsiságot, durvasá
got, erkölcstelenséget és nemzetközi
séget kisöpörni, mit a piszkos háború 
maga után hagyott.

A magyar asszonyoknak és leá
nyoknak kell visszatérniük a templom
hoz, hova belső vágy vezesse őket.

És az^ott lelkűnkbe szívott áhíta
tot, azt a sok szép tanulságot, mi a 
lelkész szívből ömlő bestédéből felénk 
árad, vigyük haza az életbe s a le
vetett ünneplő helyett öltsük magunkra 
az evangéliom tiszta ruháját s csak 
otthon, a hétköznapok ezer gondja, 
ezer baja közt kell igazi keresztyé
neknek lennünk, mert ez az igazi 
vallásosság.

Gondos, hálás és szerető munka
társai értünk fáradozó hitestársunk
nak, kiknek okosabb szeme elé mi 
tegyük az asztalra a protestánsok 
üdítő, tiszta forrását: öreg bibliánkat.

És a mi kezünk nyúljon az éne
kes könyv után, hogy énekben vidul- 
janak a munkában elfáradt karok.

Az édes Anya kulcsolja imára 
gyermekei kezét, mert nincs szebb 
látvány a világon az imádkoztató 
édes Anyánál.

Vastag tollazattal testünk betakarja:
Óh nincs, nincs közülünk csak egy is el

hagyva 1“
„De madárkák — szóltam, folytattam be

szédem —
Életmódotokat én még most sem értem.
A hangya nagy buzgón hordja össze étkét, 
Hogy télen üresen ne találja fészkét.
A méhecske szintén hangyaszorgalommal 
Tölti meg kaptárát édes tartalommal.
Csak ti nem fáradtok a kenyérért soha 1 
Mégsem lesz hozzátok az élet mostoha?" 
„Igaz, — volt a válasz — éléstárunk nin

csen,
Az Isten kezéből vesszük étkünk ingyen, 
Ki mikor éhezünk, telt asztalhoz vezet, 
Gondot visel rólunk, Atyánk ő, áld, szeret. 
Azért mindnyájunknak, míg e földön élünk, 
B ízn i a z  Istenben  s z e n t k ö te le sség ü n k .“ 
Erre a madárkák elhallgattak szépen. 
Felrepültek s gyorsan szálltak át. a légen. 
Azóta ha bánat és gond reám törnek,
Ha a csalódások seregestül jönnek: 
Fegyverül használom az idézett választ, 
Mely szívemben újra reménységet támaszt.
Németből szabadon. Horváth Sándor.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

És ez az imádság így végződjék: 
Add vissza jóságos Isten drága, szép 
Hazánkat.

Az a gyermek, ki már kiskorában 
ilyen környezetben nő fel, férfi és nő 
korában is áldása lesz családjának, 
egyházának és hazájának.

Az nem mondja felnőtt korában, 
mit a napokban hallottam egy haza
fias ünnepély alkalmával egy derék, 
szép magyar leány ajkáról, hogy ő 
nem tudja és nem tehet róla, de az 
ő lelkében nincs semmi hazafias érzés.

Szomorú, mély sajnálkozással néz
tem rá, aztán elmondtam neki, hogy 
egyszer egy kis ragyogó székely falu
ban valami ünnepélyen együtt éne
kelt a tömeg.

Amint Anyám szoknyájába fogódzva 
unatkozva álltam, egyszer csak rá
pillantok s látom, hogy könnyes az 
én édes Anyám szeme.

Figyelek, hát ezt éneklik: Isten, 
áldd meg a magyart. És ebben a pil
lanatban lángra lobbant lelkemben 
egy addig aléltan szunnyadó érzés : 
a hazaszeretet.

*
óh édes testvéreim, ti Anyák és 

ifjú leányok: könnyes szemmel éne
keljétek a Hymnuszt I És halljátok 
meg a szomorú magyar csendből 
folyton felétek zúgó, zengő szót:

>A Mester hív Téged«.
Szenteh Dezsőné.

A Payr-féle német emlékfüzetek 
még kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Elment a kis bojtár.*)
Irta: Cslte Károly.

Két évet fordult ismét az idő vér
zivatarban gázoló kereke. Másfél 
arasznyit nőtt az alatt a kis bojtár 
s  még mindig a falu sertésfalkáját 
őrizte.

De már nem a Csőre Bindi ke
nyerét ette, mert az öreg búcsút 
mondott a pásztorkodásnak, besze
gődött a kendi póstához levélhordó
nak. Nagy vész ütött ki a falu ser
tései között, egyre-másra hullottak el 
a drága állatok. S a népek az öreg 
kanászt gyanúsították, hogy ő rontotta 
meg a disznóikat. Könnyebb az em
berek lelkének, ha okozhatnak valakit 
a bajokért.

Még szomorúbb világ köszöntött 
be az árva bojtárra, a rajongó szívti,

*) E történet első része a háború folya
mán jelent meg a „Harangszó“-ban.

1

i;
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A Hrabovszkyak ősei.
— Pótló adatok. —

Porkoláb István múltkori értékes 
cikkéhez én is közlök néhány adatot.

A család a trencsénmegyei Hrabo- 
vától vette előnevét s bizonyára innen 
is származik. A felvidékiek közül 
ismeretes Hrabovszky János, ki 1600. 
alá a bicsei zsinaton mint patrónus írta 
a nevét. Kiváló tudós patrónusa volt 
egyházunknak s különösen a bártfai 
iskolának nemes Hrabovszky Péter, 
Budetin várának prefektusa, ki 1657. 
Bártfán egy háromnyelvű vallásos 
kézikönyvet írt (Manuale ad praxin 
pietatis). Az egyik Hrabovszky na
gyobb alapítványt tett, melyről az 
1791. évi vallásügyi törvény is emlé
kezik.

A lelkészek közül Hrabovszky 
Miklós ismeretes, kit 1660. a nyitrai 
Vadóczból űztek el és Hrabovszky 
János, ki 1745. Eperjesen volt tanár.

Dunántúl Hrabovszky Ftilöp söptei 
lelkésszel 1634. tűnik fel először a 
család, aki valószínűleg visszatért a 
Felvidékre. Maradékait nem ismerjük.

A dunántúli Hrabovszkyak igazi 
törzsatyja Jakab volt, aki még Hrabo- 
ván született nemesi családból 1696. 
júl. 5-én. Az atyja György, anyja 
Púikon Katalin. Hr. Jakab előbb 
Csetneken, később pedig Kuntaplócán 
Qömörmegyében volt tanító, hol ma
gyarul is prédikált. Perlaky Dávid 
eperjesi igazgató leányát, Krisztinát

serdülő legénykére. Új gazdája kevés 
szavú, zordon, durva lelkű ember 
volt. Ha felnyitotta is száját, csak 
káromlás jött ki rajta.

— Oh, de csúnya az emberi rom
lott lélek dolga! — sóhajtotta a kis 
bojtár búsan magában. Utolsóbb az 
erdei madárnál, utszéli s bokor mel
letti fűnél és élettelen tárgynál. . . 
A madárka száját szívet vidámító dal 
hagyja el, a füvön szemet, lelket 
gyönyörködtető illató virág nyílik s 
a harang csengőbongó, szívet megin
dító hangja a hivő lelkét Istenhez 
emeli, míg az eldurvult lelkű ember 
szája csak förtelmet terjeszt, a tiszta 
lelkek megbotránkoztatására és a gyen
gék romlására, megfertőztetésére . . .

Egyszeresek hire jött, hogy viszik 
a harangokat is. Szüksége van rá a 
hazának.

Éles fájdalom nyilalott a kis bojtár 
szívébe.

— Oh, de gonoszak az ellensé
geink, hogy még a lelki vigaszunkból 
is kirabolnak bennünketl.. .

HARANQSZO.

vevén feleségül, két sógora, Perlaky 
József nemeskéri püspök-lelkész és 
Perlaky János gergelyi lelkész hívo
gatták Dunántúlra a könnyebb elő
menetel reményében. így jöttek Hra- 
bovszkyék 1743. Oergelyibe s Perlaky 
püspök a sógorát 1746. a somogy- 
megyei Tabra avatta fel lelkésznek 
Masnicius János helyébe. De már 
1749. dec. 24. elhalt 53 éves korában. 
A tabi templom alá temették el. ö z 
vegye még 15 évig lakott Tabon s 
fiánál Téthen 1773. halt meg. Két 
gyermekük maradt: Sámuel, a püspök 
és Zsuzsanna, előbb Mészáros János, 
utóbb Korcsek András felesége.

Egyetlen fidír, Hrabovszky Sámuel, 
a püspök, még Kuntaplócán 1732. 
szept. 10. született. Tizenegy éves 
korában hozták szülei Oergelyibe. 
Sopronban s két évig Wittenbergben 
tanult. 1757-ben Bödöge és Pápa 
egyesült gyülekezete hívta meg lel
késznek, ahonnan 1762. Téthre ment 
át. A győriek is ekkor Téthre jártak 
templomba. Itt érte 1774. az a sze
rencsétlenség, hogy a falu közepén 
faboronákra épült nádfedeles templom 
s a sövényfalakra épült papiak a 
szérüskertben támadt tűzesetkor le
égett. (Pedig még új templom volt, 
csak 1769. épült.) A vármegye most 
csak a falu felső végén kedvezőtlen 
helyen engedett más templomot épí
teni. De ez már szilárd anyagból 
való, boltíves és zsindelyes volt. 
1774-ben esperesnek, 1786-ban pe-

Az utolsó órában, mielőtt ledobták 
volna a toronyból a harangot, a kis 
bojtár húzta kötelét: harangozott,
búcsúztatta a falutól egy teljes óráig. 
S mikor aztán ott szemeláttára dara
bokra zúzták a harangot, Szigetiék 
sövénykerítésére borult ’fájdalmas 
könyhullatással.

— Ha már erre is szüksége van 
a hazának, akkor bizonyosan reám 
is szüksége van I — szállt szívébe a 
lelkes elhatározás. Búcsút mondot a 
bojtárságnak. önként jelentkezett a 
haza védelmére.

Vitézül harcolt. Egy év leforgása 
alatt három kitüntetésben részesült. 
A harmadikat, az aranyérmet azon- 
azonban nem tűzhették a mellére.

Egyik nagy ütközetben idegen 
földön folyt el a kis hős vére, ezer
nyi társával együtt, nedvesre áztatva, 
pirosra festve a megtiport, szomjas 
földet.

Gyötrelmes, kínzó, gyilkos éjszaka 
borult a harcmezőre.

251.

dig Perlaky Gábor után püspöknek 
választották Hrabovszkyt. Ugyanekkor 
Nemesdömölkre hívták meg, hol az 
erélyes kezű Matkovich Pál mellett 
tiz évig kormányozta egyházunkat. 
Meghalt 1796, máj. 8. Tudományáért, 
szigorú puritán jelleméért egyaránt 
becsülték.

Nyomtatásban csak Matkovich Jó- 
zsefné felett s Koburg herceg és 
London generális győzelmére mondott 
versei jelentek meg 1771. és 1789. 
Az ő idejében 125 anyagyülekezete 
és 40 filiája volt a kerületnek. 57 
lelkészt avatott fel, köztük Kis Jánost. 
Templomot is tiz új gyülekezetben 
avatott. Tagja volt 1791. a pesti zsi
natnak, hol a hitvallásokhoz ragasz
kodó párttal tartott s 1792 Matkovich 
felügyelővel II. Lipót előtt volt kihall
gatáson. Püspöki körleveleiben elren
delte a karácsonyéjjeli áhitatosságnak 
s az epistola és imádság éneklésének 
megszüntetését, a Graduál nevű régi 
énekeskönyv javítását stb.

Mint jó lutheránus pap és püspök 
kilenc gyermeket nevelt. Első felesége 
Szakonyi Ferenc dabronyi lelkész 
leánya, Szakonyi Katalin volt, ki még 
Téthen 1778. halt meg. Ettől való 
gyermekei: 1. György várpalotai lel
kész ; 2. Zsófia, kit Felsődörgicsén 
lakó Benkő József vett feleségül ;
3. István nemesdömölki lelkész és 
kemenesaljai esperes; 4. Sámuel,
báró Frimont magyar lovas seregének 
kapitánya; 5. Terézia, Kissomlón

Három hős feküdt 'fegymás mellett, 
srapnel szilánkoktól lépetten : mind a 
három hős, Dörgös szülötte volt.

A kis bojtár összeszorított, véres, 
néma ajakkal, üvegesedő merev te
kintettel nézett a magasba, a csilla
gos égre, míg társai ajakát véres 
vádak, gyötrelmes jajkiáltások hagy
ták el.

Lágy fuvallatu szellő surrant a 
kis hős feje fölött s ime fény gyúlt 
még egyszer az előb oly lelkes, kék 
szemekbe. Fejét két újjnyira felemelte 
a földről, úgy kiáltotta lázas örömmel.

— Hallga, fiúk I . . .  Hallom a ha
rangunk esti imára szóló hangját.

Elhalt a kínos jajszó s egyszer- 
csak Cser Miska is felsóhajt boldogan :

— Én is hallom... giling-galang... 
Jaj, be szépen szól a harang 1 ...

Giling-galang, giling-galang I . . . 
Elnyugtatta, elaltatta mindegyiket 
messze, idegenben a volt szülőfalui kis 
harang .. .
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lakó Dobtorics József hitvese. — 
Második felesége Dóczy Erzsébet, 
Enesén lakó nemes Dóczy Pál leánya 
volt. Ettől való gyermekei: 6. Dániel, 
»aki érezte a maga eszén való járás
nak s az erkölcstelenek követésének 
keserű gyümölcseit«; 7. Pál, aki 
Enesén gazdálkodott özvegy édes
anyjával ; 8. Mihály, aki Győrött 
lakott, mint a vármegye esküdtje ;
9. János, aki Pesten volt kereskedő.

A kilenc felnőtt püspöki sarjadék 
azután igen nagyra emelte a Hra- 
bovszkyak törzsfáját, amelyről Por
koláb István számolt be. Ez a család 
is fényes bizonysága, hogy az ároni 
házaknak mily nagy szerepe volt 
hazánk kultúrtörténetében.

A püspök fiai közül különösen 
Hrabovszky György (1762—1825) 
várpalotai, kissomlyói, majd lajosko- 
máromi lelkész és esperes örökölte 
apjának egyházi buzgalmát és alkotó 
erejét. Irodalmi téren túl is szárnyalta. 
Tíz évvel a nagy brit társulat alapí
tása előtt ő már »könyvnyomtató 
műhelyre gyűjtött bibliák nyomtatása 
végett«. Apja e célra 25 forintot 
adott. Árvaházat és alumneumot ala
pított, a vakokra és siketnémákra 
másoknál előbb hívta fel a figyelmet 
és jóltevő intézetekre buzdított a 
filantrópok szellemében. A pesti zsi
naton atyjával ellentétben inkább a 
nacionalistákkal tartott.

Túlbuzgó történetbúvár volt. Ren
geteg sok kéziratot hagyott hátra. 
Névtelen életírója a Tudományos 
Gyűjtemény MS26-ik évfolyamában 
mondja róla: »Középtermetű, szép, 
kövér, piros ember volt. A nemzeti 
literatura nagy előmozdítója. Az ő 
akaratja szerint az egész világ ma
gyarul szólott volna. E buzgalmában 
általhágta az illendőség cikkelyeit őt 
nem értő férfiak előtt. Sokat futott, 
irkáit Maecenások után, némelyeknél 
az unalomig is alkalmatlankodott. 
A szép nemet sem kímélte órákig 
tartó előadásaival, azokat csaknem 
álomra ringatván».

Intés ez mindnyájunknak. Azért 
legyen elég ennyi/)

Payr Sándor.
*) Az illusztrikus szerző cikkeiből soha

sem elég. A  szerk .

Nevelönoi állást
válla l le lk észcsa lád b ó l szá rm a zó  ok
le v e le s  tan ítón ő , ki a  n ém et nyelvű  
ta n ítá sr a  is  k ép e s íté s t  n yert. M eg
k e r e sé se k  a  „H a ran gszó“ k iadóhiva
taláb a , S zen tgo tth árd ra  küldendők.
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Apróságok
az életből és a történetből.

Közli: Kiss Samu.

Egy mély értelmű keleti mese 
szerint a világok úra elktildé egyik 
angyalát a földre, hogy hozza fel 
onnét a legszebbet, legbecsesebbet, 
amit csak talál. Repült az angyal 
sebes szárnyon, sebesebben a felhő
nél, sebesebben a villámnál. Végre 
hosszas keresés után leszállóit egy 
csatamezőn, melyet a szabadságért 
és hazáért elesett hősök vére festett 
pirosra. Az angyal felfogott egy csep
pet a kiomló vérből s mint a haza- 
szeretet ékes tanujelét vitte magával 
föl az égbe. A Mindenható kegyesen 
fogadta s elismerte, hogy szép dolog 
az, de hát van annál még szebb is 
a földön.

Az angyal visszament ismét a 
földre. Repült sebes szárnyon, messze 
tengerekre. Majd leszállóit egy vidé
ken, melyen éppen a pestis dühön
gött. Ott látott egy ifjút a borzalmas 
halál karjai közt feküdni. Haldoklott. 
Föléje hajolt szép ifjú menyasszonya 
s a haldoklónak szederjes ajkára egy 
egy utolsó csókot nyomott, bár jól 
tudta, hogy azzal a csókkal önmagát 
is eljegyzi a halálnak. Az angyal 
felfogta e csókot, az önfeláldozó sze
retetnek és hűségnek csókját s vitte 
magával föl az égbe. A világok kor
mányzója kegyesen fogadta; de megint 
csak visszaküldte tovább keresni, 
kutatni a földre. A legszebbért, leg
becsesebbért.

Elszomorodott az angyal, hogy 
talán már nem is találja meg azt; 
de azért repült sebes szárnyon, ke
resztül hegyen-völgyön, bejárva nagy 
vidéket. JMígnem leszállóit egy ház 
előtt, aff&J a hazatérő családfőre les
ben várakozott egy rabló gyilkos. 
A szobából a nyitott ablakon át ki
hallatszott egy kis gyermek esti imád
sága: »Én Istenem, jó Istenem, be
csukódik már a szemem; de a tied 
nyitva Atyám, amíg alszom, vigyázz 
reám. Vigyázz kedves szüléimre...« 
Amint ez utolsó szavak megütötték 
a gonosz ember fülét, kezéből kihul
lott a gyilkos szerszám, térdre esett 
s szeméből egy nehéz könny gördült 
alá. A megbánásnak, megtérésnek 
könnye. Az angyal felfogta ezt a 
könnycseppet s amint az ég felé 
szállott vele, már messziről elébe 
hangzott a mennyei seregek dicsőítő, 
örvendező éneke: mert megtalálta e 
földön a legszebbet és legbecsesebbet. 

*

A glogani (erősség Liegnitz porosz 
kerületben) evangélikusok a 30 éves 
háború után visszakapták a vár előtti 
templomukat; de a jezsuiták és Lich
tenstein hírei minden elgondolható 
nehézséget gördítettek istentiszteletük 
gyakorlása elé. A városparancsnok 
a templomhoz vezető kapun csak 
egy keskeny nyílást engedett, amelyen 
nagy tiggyel-bajjal egyenként lehetett 
csak átmenni, órák hosszat tartott, 
míg a protestánsok a templomba jut
hattak. Egyikük erősen kifakadt egy 
ízben a városparancsnok eljárása 
miatt. De egy éltesebb ember azzal 
csöndesítette le : »A tábornoknak kö
szönhetjük, hogy vasárnaponként két 
prédikációt is hallhatunk.« »Hogy
hogy ?,« — kérdezik többen is egy
szerre. »Egyet, — válaszol az öreg, 
bent a templomban, a másikat itt, 
amely így hangzik: Menjetek be a 
szoros kapun 1«

*
Egy ember álmában egy nagy tér

ségre ért, melyen áthághatatlan ma
gas fal állott, körülötte sok-sok to
longó emberrel. Kérdezősködésére 
azt a választ nyerte, hogy azon a 
falon belül van a menyország s ezek 
az emberek az oda vezető ajtót ke
resik, de ajtó a falon nincs, csak 
alul egy akkora nyílás, melyen alig
hogy egy emberfej átfér. Hosszas, 
fáradságos keresés után végre meg
találta a nyílást, amely előtt nagy 
halom különféle batyu, ruhák, kin
csek, drágaságok hevertek. A nyílás 
mellett egy tisztes aggastyán állott, 
aki kérdezősködésére, hogy másképen 
nem lehet bejutni a mennyországba, 
csak ezen a szűk, keskeny nyíláson 
át? — azt felelte: »más út — mód 
nincs! E batyuk birtokosai is oda 
igyekeztek; de csak minden földi dol
gaik hátrahagyásával tudtak e nyílá
son át bejutni. Ha komoly a szán
dékod, ilyképen te is bejuthatsz.« 
(Máté 7 . 1 3 ) .

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szabályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelhető: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51 /a.
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I Bolond Istók orvosai.
A ferrarai herceg egyszer azt kér- 

i dezte bárdijaitól, melyik mesterséghez 
értenek a legtöbben. Az egyik azt 
mondta a borbélysághoz, a másik azt 
hogy a clpöcsináláshoz, mindenik 
mást mondott, de az igazat az udvari 

í bolond találta el, az ugyanis azt 
mondta: a legtöbben a gyógyításhoz 
értenek. Fogadást is ajánlott, hogy 24 
óra alatt bebizonyítja, hogy a gyó
gyításhoz mindenki ért. Száz aranyba 
fogadtak.

Másnap egy nagy kendővel be
kötötte a fejét, mint akinek a foga 
fáj s elindult a palotába. A háza 
kapujában találkozik egy ismerősével:

»Mi bajod Istók?«
»Jaj, iszonyúan fáj a fogam.«
»Kedves Barátom, én ösmerem 

ennek a legjobb orvosságát, tégy rá 
koromcsöppöt.«

Istók elővette a noteszét, úgy tett, 
mintha a receptet Írná, de csak a 
barátja nevét írta föl. Az egész utón 
valahány ismerősével találkozott, mind 
ajánlott neki valami jót, bement a 
gyógyszertárakba, mind más és más 
orvosságot adott. A palota udvarán 
a lovászok, a testőrök mind tudtak 
valami kitűnőt a fogfájásról.

Aztán fölment az udvari bolond 
a herceghez. A herceg már előre 
így szólt hozzá:

>No kedves Istók, mi bajod?«
»Pelség, rettentő fogfájásom van, 

majd megőrjít.«
»No akkor mindjárt segítek is 

rajtad — szólt a herceg — még ha 
egészen rossz is_a fogad.«

De a bolond nem várta meg, ho
gyan fog rajta segíteni a herceg, 
hanem levette a kendőt a fejéről s 
nagyot nevetve mondta:

»Hát Fölséged is orvos? Itt a 
noteszemben fölírtam még 200 ember 
nevét, aki mind meg akarta gyógyí
tani a fájó fogamat.»

Hogyis mondják csak ? Egy bolond 
százat csinál. Talán Budapest vala
mennyi Qrvosának sincs annyi be
tegje, mint a budai javasasszonynak. 
Egy sintérről hallottam, akihez egész 
Dunántúlról tódultak a betegek. Rába- 
patonán van egy tudós, akhoz béke
időn még Párisból, Erdélyből is jöttek 
betegek. Az élet szép, minden beteg 
meg akar gyógyulni bármi áron.

Hogyan is támad a hírnév?
Megbetegszik valaki hastífuszban. 

Elhívják a legközelebbi orvost. Az 
kúrálja mondjuk 1 hétig, akkor aján
lanak a betegnek másik orvost. Az is
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vesződik vele 1 hétig, így végigpró
bálják a közeli orvosokat. Mikor már 
vagy 18 napig beteg, akkor ajánl 
valaki egy fiatal orvost. Az jön, ren
del valamit s Ígéri, hegy három nap 
múlva jobban lesz a beteg. S valóban 
jobban is lesz. Nosza több sem kell 
a betegeknek. Legközelebb már mind 
az új orvossal akarja gyógyittatni 
magát, hiszen az meggyógyította a 
Varga Mihályt, akin 5 orvos nem 
birt segíteni, mind lemondtak róla. 
Az már aztán nem igaz, hogy az a 
beteg a 21-ik napra mindenképen 
jobban lett volna.

Megbetegszik valaki tüdőgyulladás
ban. Beteg 9 napig. Akkorra várta 
az orvosa a baj jobbrafordulását. A 
beteg végre javul. Nosza el kell hívni 
azt a tudákos orvost. Az jön, rendel 
valamit, Ígéri, hogy 2—3 nap alatt 
jobban lesz a beteg s íme csodák- 
csodája a 13-ik napra jobban is lesz. 
Az már aztán nem igaz, hogy amúgy 
is jobban lett volna. Azt már elfelej
tették, hogy a másik orvosnak is 
volt olyan betegje, akin a 13-ik napon 
fordult jobbra a súlyos tüdőgyulladás, 
tizednapra javult meg az orbáncos 
betegje, 1—2—3 hónapra az ischiá- 
sos betegje.

Mi a betegség ? A betegség a 
szervezet küzdelme a bajt okozóval. 
Legtöbbször a szervezet győzedelmes
kedik, sokszor hosszas küzködés után. 
Ha aztán a szervezet éppen akkor 
győz a betegségen, mikor a vittnyédi 
tudóstól kért a beteg tanácsot, no az 
szentül meg lesz győződve, hogy az 
gyógyította meg s minden betegnek 
ajánlani fogja.

így lesz valaki csodadoktorrá. Per
sze csak egy időre. Az emberek 
hamar észreveszik, hogy az is csak 
ember, hogy az ő betegei se gyógyul
nak meg azonnal, mihelyt az orvos
ságból bevesznek, sok meg is hal 
közülük. Egyszeresek jön egy másik 
s abból csinálnak csodadoktort. A 
régit megunják, mint ahogy megunták 
a szűk szoknyát meg a nagy kalapot. 
Minden csoda csak 3 napig tart, 
mindenki csak 3 évig lehet egy vidé
ken csodadoktor. Az emberek szere
tik a változatosságot.

Sajnos, a mi korunkban, a mi 
nemzedékünkben éppen a hit kevés. 
A régiek hittek Istenben és ez a hitük 
elég volt ahhoz, hogy meggyógyul
janak. A régiek hittek az orvosok 
tudományában s azoknak az orvosok
nak nem volt szükségük mindenféle 
bonyolódott vizsgáló módszerekre, 
ezelőtt 150 évvel még egy orvosnak
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sem jutott eszébe a beteg mellét, 
hátát, hasát, fejét kikopogtatni, hall
gatni, a betegnek eszébe se jutott azt 
kívánni, hogy belsejét kitárják s benne 
mint nyitott könyvben olvassanak, 
ahogy most a Röntgen-sugarakról 
hiszik, hogy mindent lehet látni velük, ' 
volt idő mikor az orvos csak a beteg 
vizeletét nézte meg s az elég volt 
ahhoz, hogy a beteg megnyugodjék 
és nyugodtan várja bajának jobbra
fordulását. És íme akkor is gyógyul
tak meg betegek. Meggyógyultak mert 
hittek. A betegek meggyógyultak Isten 
segítségével, Istenben való hitük által 
a kolerából, a pestisből, a hastifusz- 
ból, a himlőből s más borzasztó nya
valyából. Aki meghalt, Isten vette 
magához.

A mai beteg? Nem hisz az sem
mit. Különösen azt nem hiszi, hogy 
az ismerős orvosa meg tudja gyó
gyítani. A falusi orvos pláne nem tud 
semmit. Hiszen ha tudna valamit, 
akkor nem menne falura, mondják a 
városi orvosok. (Persze nem mind 
mondja ezt) A falusi beteg hogyan 
is hinne, hiszen alighogy megbeteg
szik odacsődül a falu minden asszo- 
nya, egyik ezt javasolja, a másik azt, 
csak a helybeli orvost nem. Annál 
még a gyógyszerész is többet tud. 
Még kevesebben várják attól az or
vostól a gyógyulásukat, ha a füle is 
hibázik, ha nem hall olyan jól, mint 
a szomszédja. Azt nem gondolják 
meg, hogy a tüdőgyulladást, mell- 
hártyagyulladást, a szív betegségeit 
stb. ösmerték már régen azelőtt, mi
előtt még a kopogtatást, a hallgató
zást a mellkason divatba hozták 
volna, szóval hogy tüdőgyulladást és 
egyéb mellkasi betegségeket föl lehet 
ösmerni a mell kopogtatása és hall
gatása nélkül is, ha meg az orvos 
kopogtat az ujja megérzi a változást, 
ha a fülét a beteg mellére teszi meg
hallja a szörtyögést anélkül, hogy 
éles volna a hallása, mint a szom
szédjáé. Van olyan tüdőgyulladás, 
amit a jófülü orvos nem bir felösmerni, 
ha nem ösmerl a látható jeleit, a 
csecsemők hurutos tüdőlobja ez.

Ne legyetek kicsinyhitüek atyám
fiái. Az az orvos, aki falura megy 
nektek hoz áldozatot. Nem az ő tu
dománya kevés, ha nem tud rajtatok 
segíteni, hanem a ti hitetek. Tanult 
ő eleget, tapasztalt is elég sokat, 
hiszen már megtöltött 3 temetőt, 
ideje is elég van arra, hogy betegein 
töprenkedjék s magát továbbképezze. 
Higyjétek, hogy aeki legjobban fáj, 
ha nem sikerül minden beteget azon-
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nal meggyógyítania, ha egyik-másik 
minden igyekezete mellett is meghal. 
Ne tulajdonítsátok az ő tudatlansá
gának a beteg halálát, hiszen ugyan
olyan betegség, ami a beteg halálát 
okozta, más betegeket is elpusztít, a 
szomszéd csodadoktor községében se 
végelgyöngtilésben pusztul el minden 
ember, hanem akad az ottani halottak 
között is, akit olyan betegség vitt el, 
amiről azt gondoltátok, hogy ő biz
tosan meg tudja gyógyítani. Láttam 
én orvosnak egyetlen fiát meghalni a 
klinikán hastifuszban, pedig a legelső 
professor nézte és vizsgálta naponta 
kétszer és láttam hastífuszból kigyó
gyulni beteget Boszniában, pedig 
egyebet se tettek vele csak 1 — 1 
órára belefektették a patakba. A vör- 
heny nemcsak falun szedi áldozatait, 
hanem városon is, pedig ott a gaz
dagoknak a professorok minden tu
dománya rendelkezésükre áll. Dr.

(Folyt, köv.)

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Örök élet.
Aug. 1. Prédikátor 1.2—8. Aratáskor 

önkéntelenül eszébe jut az embernek a 
nagy kaszás, a halál. Az emberek olyan 
természetesnek tartják a halált. Pedig hogy 
a halál nem természetes, hanem a bűnnek 
zsoldja; hogy minket örök életre teremtett 
az Isten, azt semmi sem mutatja annyira, 
mint az ember vágyódása az örök élet után. 
A prédikátornak is az a siralma, hogy 
hiába való az élet. Leélünk egy életet anél
kül, hogy nyoma maradna, ha meghalunk. 
Vágyódom az örök élet után ? Élek-e meg
örökítésre méltó életet ?

Aug. 2. V. Mózes 2 5 . 5—8 . A sógorsági 
házasságot is az örök élet után való vágy 
teremtette. Bizonyos, hogy tovább élünk a 
gyermekeinkben de az is bizonyos, hogy 
nem sokáig s nem mindég jellemünk, ked
vünk szerint. Erre a kis időre is jó nevet 
akarok hagyni enyéimre s jó nevem meg
őrzését biztosítani akarom gyermekeimben.

Aug. 3. Példabeszédek 2 0 . 21. A vagyon
gyűjtésben is része van az örök élet után 
való vágynak. Az örökösök emlékezetében 
tovább akar élni az ember. Pedig az örö
kösök inkább rövidítik, mint hosszabbítják 
a vagyonthagyó életét. Vagyon nem bizto-c{t nrfilr

Aug. 4. 103. Zsoltár 1 . 2 . Sokan jóté
konyság által akarják biztosítani az örök 
életüket. Pedig ha az ember hálás lenne, 
akkor nem kellene biztatnia lelkét a zsol
tárírónak annyira reá. Körülsírják kopor
sómat, mint Tabitháét, azután elfelejtenek. 
De nem is jótékonyság az, amelyik ezért 
végeztetik.

Aug. 5. Prédikátor 1 .9—11. Sokan hírnév 
által akarják biztosítani az örök életüket. 
Pedig de sok híres embert felejtett el már

egészen a világ, vagy kisütötte rá, hogy 
semmi újat sem csinált és mily sok hires 
ember élete csak gyerekek bosszantó tan
tárgya. Isten előtt legyek hires 1

Aug. 6. Apostolok cselekedetei 4 . 10—12. 
Az örök életre való megtartásnak csak 
egyetlen lehetséges útja van: hígyj az Úr 
Jézus Krisztusban, ó  megvált s örök életet 
ad ezzel.

Aug. 7 . Máté 1 3 . 4 0 — 43. Akár akarjuk, 
akár nem, örök életünk van. Csak az a 
kérdés hogy az atyai házban, vagy a tüzes 
kemencében töltjük-e majd ez örök életet. 
Ne hidd, hogy az emberi életnek vége sza
kad egyszer teljesen.

MAGYAR GAZDA.
Szabad a gabonaforgalom. A

hivatalos lap közli a földmiveléstigyi 
miniszter rendeletét, mely szerint a 
búza, rozs, kétszeres, zab, köles, 
tengeri, valamint a tilalom alá helye
zett határsáv területéről a belföldre 
irányuló forgalomban, vasúton, hajon 
vagy közforgalmú gépkocsin való 
szállítása nincs többé szállítási iga
zolványhoz kötve. Pl. Szegedről Bu
dapestre, vagy Sopronból Vácra föl
adott szállítmányok igazolványmen
tesek. — A tilalom alatt levő határsáv 
területén a szállítási s igazolványt a 
a főszolgabírói hivataltól kell kérni. 
— Ugyanebben a rendeletben a föld- 
mivelésügyi miniszter az 100,200/921. 
F. M. számú rendelettel megállapított 
határsávba Bereg vármegye meg nem 
szállott területét, Békés vármegye 
gyulai járását s Gyula városát bele
kapcsolja, illetve a szállítási igazol
vány kényszerét ezek területére is 
kiterjesztette.

Falusi kislakások építése. A
Magyar Gazdaszövetség igazgatója, 
Czettler Jenő dr., az állami kislaká
sok építése tárgyában benyújtott tör
vényjavaslat tárgyalása kapcsán in
dítványt terjesztett be arra vonatko
zóan, hogy a vagyonváltságból be
folyó összegből egy rész falusi kis
lakások építésének céljaira hasíttassék 
ki és ebből a falusi lakásépítő szö
vetkezetek megfelelő támogatást kap
janak. Most a Magyar Gazdaszövet
ség átirattal fordult az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezethez, hogy lakás
építő szövetkezetek szervezése révén 
tegye lehetővé, hogy a házhelyet nyert 
falusi szegények a mai nagy drága
ságban is fel tudják építeni lakó
házukat.

Kiégnek a legelők. A Közép- 
Európában uralkodó igen nagy me
legség következménye Magyarorszá
gon az, hogy a kapásnövények és a 
kerti növények erősen megfonnyadtak.

A kukorica csöve nem tud fejlődni, I
a burgonya is fejlődésképtelen, mert \
nincs nedvessége. A rétek és a lege- !
lök csaknem teljesen kiégtek, a szarvas- - 
marha nem talál ennivalót sem a ré- ' 
ten, sem a legelőn. Az anyaszéna 
nagyon gyönge volt, az utósarju szin
tén rossz termést fog adni. Eltekintve 
a helyi jellegű zivataros esőzésektől, 
lapunk zártáig,'hétfő estig nem volt 
eső az egész országon. Tiszafüreden 
35 milliméteres, Szentesen 7 milli- i
méteres, Békéscsabán 8 milliméteres, 4
Kecskemét környékén felhőszakadás- ^
szerű eső volt.

Mit tehetek a HARáNGSZÓ-ért? ?
E lőfizetek  r á l
M ások e lő tt  is  ism er- \ 

te tem  é s  aján lom !
T eh e tség e m  s z e r in t  r 

tám ogatom , hogy s z e -  á 
gény, e ls z ó r t  h itrok on a- q| 
im hoz is  e lju th asso n  s  3 ] 
bennük is  e r ő s íth e s s e  
a h itet é s  evan gélik u s * 
ö n tu d a to t!

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. Megremeg a 

toll a krónikás kezében, amikor az elmúlt u 
napok politikai eseményeit koszorúba szedi. . >  
Oh, mert az események, amelyek az elmúlt1' . 
napokban lejátszódtak, ismét csak szomorú ; t 
fényt vetnek a magyarra. Mi csúszunk 
azon bizonyos létrán újból fokrói-fokra r, 
lefelé s velünk együtt a pénzünknek értéke, ^ 4  
állami létünk. Beniczky, a volt belügymi- - ■ 
niszter, szo m b a th e ly i képviselő áll az ese- jm 
mények központjában, aki legutóbbi parla- • M 
menti támadásában, holmi jezsuitáktól ta- -dl 
nult erkölcsökkel kérkedett. A személyével I jfl 
kapcsolatos események következményekép ,4| 
mondott le a házelnöki állásáról Rakov- B 
szky István. Egyébként a nemzetgyűlés U 
megszavazta az indemnitást, letárgyalta a 
mezőgazdasági felügyelőkről szóló törvény- jj 
javaslatot.

A trianoni béke. Július 26-án délután 
hat órakor cserélték ki Párisban a ratifikált 
trianoni békeokmányokat. Ezzel ennek a 
békének rettenetes tartalma, mint szokás 61 
mondani, jogerős lett, vagyis a béke jogi
lag érvénybe lépett. Hogy e magyar hara
kirinek egy jó oldalát is kiemeljük: ez 
néhány száz év óta az első nemzetközi 
politikai cselekmény, a melyben Magyar- 
ország mint önálló és független állam 
Európában résztvett. Keserves vígasztalás qj 
persze, hogy önállón és függetlenül irhás- u j  
suk alá halálos Ítéletünket, melyet túlélnünk ii. ' 
a végrehajtás módja szerint lehet, vagy ^4  
nem lehet.

Megkötötték az orosz-magyar hadi- ,jfl 
fogoly-csereszerződést. A Magyar Távi- i l l  
rati Iroda a következő jelentést adta k i: JH 
— Hanetzki követ, mint az orosz szovjet- o l  
kormány megbízottja és Jungerth dr. ősz- s J  
tálytanácsos, mint a magyar kormány meg- *'.1
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hatalmazottja, folyó hó 28-án Rigában 
i aláírták az egyezményt, melynek értelmében 
í az összes magyar hadifoglyok, beleértve a 
i visszatartott túszokat és polgári internálta- 
í kát, továbbá a halálraítélt Marschalt szá- 
! zadost, még az év vége előtt vissza fognak 
t térhetni hazájukba.

Poincaré Nyugatmagyarországról. A 
1 Revue des deux Mondes legújabb számának 

politikai rovatában Poincaré a trianoni 
békeszerződés szenátusi vitájával foglal
kozva, eiismeri, hogy a magyar kormány 
szabatosan megállapította a nagykövetek 

1 tanácsa előtt, hogy a békeszerződések nem 
szabnak kötelező határidőt a nyugatma- 

í gyarországi vármegyék átadására. Semmi
' ok sinas a dolgok elsietésére — úgymond
1 Poincaré — mielőtt nem bizonyos teljesen,
I hogy Ausztria nem fogja majd szemeit
1 Berlinre szegezni.

Belgrádban nagy bajban vannak a 
[ kommunistáikkal. Eddig dédelgették s fel-
I használták őket, de ha egyszer valahóvá
i a dögvész bacillusát beoltották, akkor azt
1 többé nem lehet kormányozni. Hiszen csak
i országos képviselő ötvennyolc kommunista
1 van. Ezeket megfosztották mandátumuktól.

Mert állítólag Sztejics merénylő bevallotta,
I hogy a kommunista képviselők klubjában
I kapta merényletére a megbízást. Minden
I gyanús testületet feloszlatnak, minden

kommunista gyanúban álló tisztviselőt el- 
i csapnak.

Oroszországból rémhírek járják be a 
világot. Éhínség, döghalál és háború: a 
litániák három csapásának az ostora suhog 
a szovjetkormány teje fölött. Gorkij, a hires 
regényiró lármázza fel a népeket segítségért. 
Az orosz nép pedig megmozdult és sürü 
csapatokban — egy új népvándorlás — 
tódul az inficiált területekről. Egy rész 
Szibéria felé menekül, másik rész Delorosz- 
ország és a Kaukázus, egy harmadik, állí
tólag a legtömegesebb, Moszkva felé. És 
pusztulás marad utánuk, a merre mennek. 
Megölnek minden állatot, kirabolnak és 
lerombolnak minden hajlékot és csatákat 
vívnak, ha valamely város vagy vidék la
kossága útjukat akarja állani. Az emberek 
éhesek, mint a fenevad, préda után járnak. 
Segítségért kiáltoz a poklok e fenekéről 
az orosz ortodoxia pátriárkája is az euró
pai egyházak fejeihez.

Lenin — a kommunizmus jövőjéről. 
A Kras naja Gazeta közli Leninnek nyilat
kozatát, melybe a bolsevik vezér meglehe
tős sötét színekkel fest a kommunizmus 
jövőjét :

— Feltétlenül szükségünk van — úgy
mond Lenin — az idegen tökére, hogy 
gazdasági életünket újjáépíthessük. Állam- 
háztartásunk egyensúlyé csak a nehézipar 
állíthatja helyre, csak ez mentheti meg az 
országot. Kénytelenek vagyunk tehát belátni, 
hogy nem volt igazunk és újjá kell szer
veznünk iparunkat. Fájdalom, ehhez lega
lább ti évi súlyos munka szükséges.

EGY H Á ZI ÉLET.
A dunántúli püspök Tolnában. Mint 

azt egy ízben már jelentettük Kapi Béla 
dunántúli püspök még az ősz folyamán 
kanonika vizitációt tart a tolna-baranya- 
somogyi esperességben. A kanonika vizitá
ciót előkészítendő az elmúlt napokban e 
tárgyban a nevezett egyházmegye lelkészi 
karával Bonyhádon értekezletet tartott.

Raffay püspök Svájcba utazott. Raf- 
fay Sándor dr. bányakerületi püspök, mint 
azt az U. N. írja, karlsbadi üdülését meg
szakítva Svájcba utazott, hogy o.tan az 
általános lutheránus konferencián részje
gyen. A püspököt útjában Kuthy lelkész 
kisérte.

Vissza Finnországból. Dr. Szeberényi 
Lajos békéscsabai lelkész, aki a nyár fo
lyamán hosszabb időt Finnországban töltött, 
gazdag tapaszialatokkal szerencsésen haza
érkezett. A finnek hatalmas, virágzó egyházi 
belélete, nemkülönben a finn külmisszió 
minden irányban maradandó nyomokat ha
gyott hátra lelkében.

A Luther-Szövetség konferenciája. 
A Dunántúli Luther-Szövetség a közbejött 
akadályok miatt elhalasztott konferenciáját 
augusztus 30-tól szeptember 2-ig tartja 
Kemeneshögyészen. Érkezés Kemeneshö- 
gyészre augusztus 29-én, hétfői napon, 
kedd, szerda, csütörtök, esetleg pénteken, 
is a konferencia munkaprogramm szerinti 
dolgozása, péntek délután elutazás. A kon
ferencia munkaprogrammját annak idején 
közöltük, az teljesen érvényben marad.

A konferencián résztvenni szándékozók 
augusztus hó 10-ig a püspöki hivatalnál 
okvetlenül jelentkezzenek, hogy a kemenes- 
högyészi egyházközség vezetősége is meg
tehesse az elszállásolásra vonatkozó szük
séges intézkedéseket, másfelől pedig a 
további tudnivalók a jelentkezőkkel még 
idejekorán közölhetők legyenek.

Külön is kérjük, hogy a Luther-Szövet
ség megbízottjai a Szövetség konferenciáján 
okvetlenül résztvegyenek.

Féláru vasúti jegy váltására jogosító 
igazolványokról a Máv. vonalaira a püspöki 
hivatal gondoskodik, de a jelentkezésnél 
közlendő a kiindulási és a végső állomás. 
A konferencián résztvevők a gyülekezet 
vendégei lesznek, így tehát számbavehető 
költség nélkül vehet részt mindenki a 
konferencián.

Élő hit. Az Evangélikusok Lapja írja: 
„Domonyi M. Mihály földbirtokos a domo- 
nyi egyháznak a lelkészlak építéséből szár
mazó adósságának törlesztésére 1700 K-t, 
a harangok beszerzésére 30.000 K-t, a lel
készlak festésére 5108 K-t, 20 szegénynek 
a lelkész általi kiosztásra 20000 koronát, 
26 uj telkes házépítő szegénynek 55.000 K-t, 
összesen 111.880 koronát adományozott.“ 
A „Harangszó“ mint az egyszerű, hitbuzgó 
evangélikus népnek szócsöve, mig a leg
többször a szegény emberek és özvegyek 
filléreit jegyzi fel, ezúttal örömmel örökíti 
meg Domonyi M. Mihály földbirtokos ne
vét s reá, családjára, fejedelmi adományára 
a jó istennek gazdag áldását kéri, egyben 
egyházunkra nézve a szebb idők eljövete
lét véli Domonyi Mihályban felismerni, 
amikor egyházunk tehetősebbjei is szíves 
szeretettéi nyújtják ki immár áldozatkész 
jobbkezüket ev. Sionunk felé.

Egyházmegyei közgyűlés. A vasi kö
zép evang. egyházmegye július hó 19-én

Ki vo ln a  hajlandó eg y  te lje s  árva, 
e g é s z s é g e s ,  m agyarul é s  ném etül 
b eszé lő  13 é v e s  evan g . fiút m agához  
venni (e s e t le g  örökbe fogad n i) é s  
va la m ely  m e s te r sé g r e  tan ítan i ? Meg
k e r e sé se k  a fiú n a g y a p já h o z: L eithner  
L ajosh oz K örm endre in tézendök .
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tartotta évi közgyűlését Szombathelyen. 
Dr. László Kálmán egyhmegyei felügyelő
nek a lelkésznevelés körébe vágó, üdvös 
és praktikus gondolatokkal telitett, köztet
szést kiváltó megnyitója után Zongor Béla 
esperes terjesztette elő mindenre kiterjesz
kedő, gondossággal megszerkesztett jelen
tését. Ennek kapcsán az öröm, szeretet 
és csudálat érzelmét váltotta ki annak 
hallása, hogy a jugoszláv megszállás alatt 
szenvedő ven d -v id ék i gyü lekeze tek , lelkésze
ik k el s  ta n ító ik k a l e g y ü tt  m ily  fo rró n  ra 
g a szk o d n a k  — m in den za k la tá s  dacára  — 
a  m a g y a r  hazához, n yelvh ez é s  egye tem es  
eg yk á za n k h o z . Hű ragaszkodásuk doku
mentuma, hogy e g y h á z i ta r to zá su k a t is  
lerótták . Áz egyhmegyei kgyűlés kimondotta, 
hogy a magyarhoni egyet, egyház integritá
sának elve alapján ál l ; a vend gyülekeze
teket magáénak vallja s velük a kapcso
latot — a lehetőség szerint — fenntartani 
igyekszik.

Örömmel értesült a közgyűlés az ame
rikai evang. egyház szeretet-adományáról; 
63 000 kor. segélyt nyerő gyülekezeteink 
adósságaikat nagyobbrészt letörlesztették. 
A segélyből missziói és hitoktatási szük
ségletekre is szépen jutott. Örömmel vette 
tudomásul a közgyűlés azt is, hogy min
denütt ifjúsági egyesületek alakulnak, a 
gyermek-istenitiszteletek, vallásos estélyek 
és énekkarok száma megszaporodott. El
ismeréssel adózik a gyülekezeteknek, ame
lyek a kulturadót és püspöki drágasági 
segélyt mindenütt megszavazták. Köszönet 
szavaztatott Szalay Sándor és Szarka Esz
ter répczelaki lakosoknak, akik a gyüleke
zetnek egy 158 kg. súlyú harangot ajándé
koztak 45,584 kor. értékben. Elhatároztatott, 
hogy a tüzbiztosílási értékek a békebeli 
értékeknek legalább 25-szörösére emelen
dők. Végül felterjesztést intéz az egyház
megye az egyhker. utján a V. K. M.-hez a 
magasabb összegű havi drágasági segély
nek és rendkív. segélynek minden feleke
zeti tanítóra leendő kiterjesztése céljából.

Megválasztattak törvényszéki birákká : 
di. Király István sárvári ügyvéd; Rónai 
B. Gyula uraiujfalui lelkész és Herczegh 
Károly sárvári tanító; számvevőségi elnö
kökké : dr. Berta Benő felsőőri járásbiró 
és Heiner Géza őrihodosi lelkész; egyház- 
megyei ellenőrré: Horeczky Gyula nyug. 
csánigi tanító s végül gyámintézeti jegy
zővé : Loós János szarvaskendi tanító.

A gyűlést az esperes gyönyörű imája 
zárta be.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség budapesti helyi egyesülete 
a vidékről első alkalommal feljövő I. éves 
egyetemi hallgatóknak azzal akar segítsé
gére lenni, hogy szakok szerint útbaigazí
tást ad a beiratkozásra vonatkozólag. Ilyen 
tudakozó iroda a műegyetemre, orvosi, 
jogi, bölcsészeti fakultásra első ízben be
iratkozok részére a fenti egyesület IV., 
Váczi-u. 20., II. 4 alatti helyiségében ren
delkezésre áll aug. 25-től kezdve. Saját 
érdekükben ajánljuk figyelmébe az érdekel
teknek ezen baráti szolgálatot, mellyel sok 
tekintetben megkönnyítik a nagyvárosba 
felkerülő diáktestvéreinknek az első beirat
kozás nehézségeit. Szolgálataiért ne n kér 
ellenszolgáltatást a szövetség, mert csak 
kötelességét véli teljesíteni.

A vasi felső ev. egyházm egye a 
szentgotthárdi missziói egyházért. Ma
gyarország legnyugatibb határszélen immár 
12 éve fontos pozíciót tölt be a szentgott
hárdi missziói egyház. 20 □  kilométernyi 
területen az alig 500 lelket számláló gyU-
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lekezet rövid fennállása óta hatalmas alko
tásokra tekinthet vissza. A hivő, imádkozó 
lelkeknek 90#/o-a az anyagyülekezetben és 
a diasporákban: gyári munkás, hivatalnok 
ember. Az egyház fenntartása a gyülekezeti 
tagoknak önkéntes felajánlására van fel
építve. Az 1921-ik év folyamán e címen 
eddig, minden dicséretei felülmúló áldozat- 
készségképpen, 13.400 kor. folyt be. Ebből 
a lelkészfizetésre 900 kor., a többi a folyó 
szükségletek idei fedezésére szolgál. Tata
rozni kell azonban a lelkészlakul szolgáló 
ósdi paplakot, mely évek hosszú során fede
zet hiányában, most elodázhatatlanul alapos 
renoválásra szorul. Mert nem kell elfelej
teni, Szentgotthárdon a lelkésznek, a fel
ügyelőnek, a presbyteriumnak, a híveknek 
legelső gondjuk a gyülekezet megalakulása 
alkalmával nem talán egy kényelmes papiak 
felépítése volt, hanem: a templom. Igen, 
az Isten házal A lelkészlaknak külső re
noválása, belül a gyilkos penészgombáktól 
való megtisztítása 40.000 koronába kerül. 
A missziói egyház ez évben kérő szózattal 
segítő jobbért fordult a gyülekezetek helyi 
gyámintézeteihez. Ez a kérő szózat külö
nösen a vasi felső egyházmegyében talált 
eddig meleg visszhangra. így gyámintézeti 
segélyek címén adakoztak: Vasdobra 594, 
ókörtvélyes 500, Kukmér, Városszalónak 
300—300, Alsólövő, Borostyánkő, Rohonc 
200—200, Németszentmihály 150, Pinkafő, 
Felsölövő, Kőszeg 100—100, Némethidegkut 
60, Vágod 30 kor.-t. A vasi felső egyház
megyén kívül lelkűk volt eddig Szentgott- 
hárdot segélyezni: Sárszentlörincz 256, 
Nagygeresd 200, Varsád 25 kor.-val. Ami
dőn a gyülekezet a segélyt nyújtó egyház- 
községeknek ez utón is meleg köszönetét 
mond a nagylelkű támogatásért, reméli, 
alkalma lesz még máshonnan érkezett 
gyámintézeti segélyekről is beszámolhatni. 
Minthogy a szentgotthárdi missziói egy
ház lelkésze, lapunknak szerkesztője s 
felelős kiadója, végtelenül jól esnék neki, 
amidőn kora reggeltől késő éjszakáig ott 
görnyed a szerkesztői és kiadóhivatali 
asztal mellett, ha munkájának némi elis
meréséül az ev. gyülekezetek részéről leg
alább anyagiakat illető gyenge gyüleke
zetével szemben némi áldozatkészséggel 
nyilatkoznék meg a jobbmódu gyülekezetek 
szeretete, tisztelete.

/
H Í R E K .

Meghalt a régi iglói tanári gárda 
utolsó tagja, július 17-én kilencvenéves 
korában meghalt Iglón a kisjeszeni Jeszen- 
szky-nemzetség nesztora, idősb Jeszenszky 
Pál nyugalmazott főgimnáziumi tanár, a 
hírneves iglói főgimnázium régi tanárgár
dájának utolsó tagja.

Százhatvanöt tanítót elbocsátottak. 
A főváros közoktatásügyi tanácsa százhat
vanöt szaktanítónak, illetve tanítónőnek 
felmondó-levelet küldött. A felmondás há
rom hónapi időtartamra szól, úgy, hogy a 
következő tanévben már nem reflektálnak 
szolgálatukra.

Egzotikus vendégek Budapesten. Ér
dekes vendégek .érkeztek Budapestre. A 
Hungária-szállóban szállt meg Youn Koye 
japán tanár Tokióból és Cassivada Toda- 
kadja japán iró, aki eddig Berlinben volt 
tanulmányúton. A Royal-szállóban pedig

két úr lakik, akik Bombayból jöttek. Ezek 
Carles Rudolf kereskedő és Álpaivalla 
Mervanyi Kaikhuaró nevű egzotikus hang
zású úr, aki mint magánzó irta be nevét 
a vendégkönyvbe.

Az erdélyi református egyházkerület 
a magyar iskolákért. Az erdélyi refor
mátus egyházkerület nagyfontosságu hatá
rozatot hozott a magyar nyelvű iskolák 
fenntartása érdekében. A határozat hivat
kozva az iskola-fenntartó jogára, kimondja, 
hogy minden egyházközség köteles magyar 
nyelvű népiskolát fenntartani. Az egyház 
az állam által elvett épületek visszaadását 
állandóan sürgeti, de addig is, amíg ez 
megtörténik, az eddigi módon kell gondos
kodnia az iskolák elhelyezéséről.

A százkoronások kicserélési határ
idejének meghosszabbítása. A hivatalos 
lap közli a pénzügyminiszternek eg> ren
deletét is, mellyel az Osztrák-Magyar Bank 
magyar felülbélyegzésü, száz koronáról 
szóló bankjegyeinek kicserélésére kitűzött 
és július 31-én lejáró határidejét bezáróan 
augusztus 10-ig meghosszabbítja.

Clémenceau magyar hajón utazik 
Korzikába. Cltmenceau szeptemberben 
Korzikába utazik. Toülonban a ,Qina* 
jacht fedélzetére száll. Ez a hajó, amelynek 
azelőtt .Tolna* volt a neve, Festetich gróf 
tulajdona volt.

A gabonapiacon a magánforgalomban 
így alakultak az árak: Promt búza 1330— 
1350, rozs 1030—1040 K. Tengeri ab állo
más 1350. Zab ismét emelkedett. Buda
pesten fekvő áru 1375, árpa 1200—1500. 
Bab (fehér elsőrendű) 1300. Liszt és őrle
mény igen szilárd. A malmok budapesti 
szállításnál nagy tételekben nullásliszt 27, 
főzőliszt 23, kenyérlisztért 18, másodrendű 
kenyérlisztért 14 koronát fizettek. Korpa 
775, takarmányliszt 950, tengeriliszt 1000 
korona.

Hercztg Vertse kép«* irodalmi folyóiratának, a* 
Uj Időknek augusztus 1-1 száma rendkívül érdekes 
és gazdag tartalommal jalent mag. Számos aktuális 
kép ,és Mühlbsck Károly szellemes fejlécei díszítik 
az Új Időket, amelynek előfizetési ára negyedévre 6# korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy-ut 15.

Rövid hírek. A kormány 1 millió mé
termázsa búzaliszt szabad kivitelét enge
délyezi. — Újabban a törökök kergetik a 
görögöket. — Albániában a mirditák láza
dásai véres, harcokba fejlődtek. — A cseh 
banktisztviselők sztrájkja megszűnt.

K r n s t  J á n o s
vas- és rézbútor, sodrony ágybetét

gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Egy katonatiszti család gyermekek 
mellé egy jobb családból való leányt 
keres, aki a takarításban is segéd
kezik. A leány családtagnak tekinte
tik. Fizetés megállapodás szerint. 
Levélbeli megkeresések >ev. lelkészi 
hivatal Kaposvárt küldendők. 2—3

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

° yártáSÍ ... .356 óta
jegy

I i  minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 1 0 - 2 0

Minden mennyiség a legrövidebb 
időn belül szállítható.

! Kérjen árlapot!

Pályázati hirdetés.
Az elhalálozás folytán megüresedett 

vasdobral lelkészi állásra pályázatot hir
detünk.

Javadalmazás a gyülekezettől a követ
kező : 1

1. Szép lakás megfelelő gazdasági épü- 
10  tőkkel

2. 3 hold 789 D-öl szántó, 856 D-öl 
kert, 797 D-öl rét, 1360 D-öl legelő, 283 
□ -öl erdő. Ezenkívül a tagosítás alkalmá
val a lelkész részére kihasított 1 hold 185 
□  -öl szántó és 2 hold 800 Q-ÖI erdőnek 
szabad használata. Az összes kézi és igás 
munkát a gyülekezet végzi.

3. Terményben: 14*47 hektoliter búza, 
22*28 hektoliter rozs, 18*36 hektoliter haj
dina.

4. 22 helyi öl puha fa.
5. 800 magyar korona készpénz.
6. Stola címen: anyakönyvi kivonatért 

10 K, keresztelés, egyházkelés 10 K, eske- 
tés 16 K 25 f, temetés imával 10 K, szent
beszéddel 25 K. Minden sátoros ünnep 
alkalmával az első ünnepnapi persely.

7. Malom- és alom-fuvar a gyülekeze- 
zetet illeti.

8. A szolgálat nyelve: német.
Az egyházi alkotmány 65. §-a értelmé

ben akik ez állást elnyerni óhajtják, fel
szerelt kérvényüket (lelkészi oklevél, mű
ködési és minősítési bizonyítványt) f. évi 
augusztus 10-ig a főesperesi hivatalnál 
Felsőlövő (Vas megye) nyújtsák be.

Kelt Felsőlövőn és Rohoncon, 1921. jt.< 
31-én. J T '

Bayer Theofil Pranger J ó zsef
főesperes. udvari tanácso^.'

2 — 2  egyhm. felügyeld 5 /
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon. •t-
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F clélfla M é rk é sz tó  
4« k ia d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T á ra a z e rk a s z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á a z p a to n á ra  
(V eazp rém m eg y a), élőfl- 
za téa l d ijak , rek lam áo ló k  
a  MARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V iiavárm agya) kü ldandók

E ló flza téa t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . la lkéaz A .  

ta n ító .
M ag ja lan lk  m ln d an  vaaár- 

n ap .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A „ D U N Á N T Ú L I
A lapította: Kapi Béla 1910-ben.

L U T H E R - S Z Ö  V É T S É G “

S za rk aa z tl éa  a  k la d á a é r t  
f e l e lő . :

C Z 1 P O T T  G É Z A
•ZEN TO O TTH Á RD

(V aavárm egya.)
A ..H a ra n g a z ó "  a lő ftza téa l 
á r a  eg é a z  é v r a : L u ther- 
S zö v e tsé g l ta g o k n a k  clm- 
a z a la g o a  k ü ld é sse l 8 0  K, 
ca o p o rto a  k ü ldésael 8 0  K, 
a  nem  L u th e r-8 z ö v a ta é g l 
ta g o k n a k  c lm aza lag o a  kill* 
déaae l 8 4  K, c a o p o rto a  kül- 

déaaa l 8 8  K.
A „ H a ra n g a z ó 1, te r je a z -  
té a é ra  befo ly t a d o m án y o k 
ból az ó rv á n y b an  lakó hí
veinknek  In g y en p é ld án y o 

ka t küldünk.

H I VAT AL OS  L AP J A.

S míg ott lábainál ült:
Istenével egyesült.“

Dr. Tirtsch Gergely.

A  l e l k i i s m e r e t .
irta: Zsiral József.

A társadalmi együttélést törvények 
szabályozzák. A törvényeket az ösz- 
szesség javát szolgáló szükségletek 
teremtették meg. Nyilvánvaló, hogy 
azoknak betöltése elsőrendű egyéni 
és közérdek. Aki valamely társadalom 
keretében keresi az életfeltételeket, 
annak alkalmazkodni kei! azokhoz a 
törvényekhez, amelyek a társadalmi 
együttélést biztosítják. Bölcsen teszi, 
ha örömteljesen aláveti magát szigo
rításainak s meggyőződéssel vallja, 
hogy a törvények nem a szabadság 
ellen, hanem a szabadságért, nem az 
egyéniség ellen, hanem épen az egyé
niség becsületes érvényesülésének 
biztosításáért vannak. Az ilyen meg
győződés utat nyit azon belátáshoz, 
hogy a társadalmi törvényeket a lel
kűnkben élő isteni törvényekkel össz
hangzásba hozzuk. Ahol az összhang 
megvan, ott elvész a világi törvények 
merevsége, könnyűeknek, maguktól 
értetődőknek tűnnek fel. Életcélunkká 
válik, hogy környezetünket, végered
ményben pedig azt a közösséget, 
amelynek szerves tagjai vagyunk, 
cselekvéseink és mindennemű elhatá
rozásaink által boldogítsuk. Ez a 
boldogítás nem jelenti azt, hogy 
egyéni sajátosságainkat, jogos érde
keinket mások javának szolgálása 
közben teljesen feláldozzuk, hanem 
csak azt jelenti, hogy egyéni érdeke
inket ügy egyeztessük össze a köz
érdekkel, hogy az egyeztetésből mind 
a kettő sértetlenül kerüljön ki. Ebben 
az egyeztető munkában csalhatatlan 
bíróként a lelkiismeret őrködik.

A lélekbúvárok szerint a lelkiis-

Jézus és az asszcnyqk.1
Az üdvözítő kegyeinek sugarai 

megaranyozták a nő tevékenységét, 
hivatását és egész lényét. Mennyi 
megértéssel, mennyi kedvességgel be
szél a nőről s foglalkozik ö vele. 
Szívesen vette, hogy azok a nők, kiket 
megszabadított tisztátalan lelkektől és 
betegségektől, háladatosságuk és sze- 
retetük jeléül az ő marháikból sáfár
kodjanak neki. (Luk. 8.3) Nem tudott 
szükségben szenvedő nő kérelmének 
ellent mondani s ha mégis megtette 
— azt a kánaáni asszonnyal (Máté 
15.22.) — azt csak hitének megpró
báltatása miatt tette. Vett magának 
annyi fáradságot, hogy bevezette őket 
a mélyebb igazságok ismeretébe s 
személyes behatással iparkodott lel
kületűkre hatni (Ján. 4.), de azon is 
fáradozott, hogy a nő hivatását esz
ményibbé, Isten országa szempontjá
ból méltóbbá tegye. Ezért dicsérettel 
szól ugyan Mártáról: szorgalmatos 
vagy és sokra igyekezel, de nem a 
ház körüli teendők szorgos elvégzé
sében látja a nő hivatását kimerítve, 
hanem az isteni dolgokkal való fogla
latosságban. Egy a szükséges dolog: 
Mária pedig a jobbik részt válasz
totta, mely el nem vétetik tőle. (Luk. 
10 . 1 8 — 42).

A személyének tett szolgálatokért 
hálás volt, a nő figyelmét szívesen 
vette, különösen akkor, ha látta, hogy 
ez a szolgálat és ez a figyelem a 
hitben buzgó szív vagy a kegyelmet 
kereső lélek megnyilatkozása volt. 
A bűnös asszony azért vette elő ala- 
bástromból készült szelencéjét, mely
ben drága kincseket tartogatta volt, 
hogy az Úr Jézusnak szolgáljon vele, 
mert érezte bűnösségét és a bűnbo
csátó üdvözítő figyelmét akarta ma
gára terelni. S mert a Jézus iránti 
szeretet ösztönözte ót reá, mondá neki

3 az Úr, hogy az ő sok bűnei megbo-j 
i csáttattak neki, mert igen szeretett 
I(Luk. 7 . 87—bo.), sőt annyira értékelte 
fiaz Úr Jézus a bűnös asszony ezen 
§ igazi szeretetből folyó tettét, hogy a 
I  méltatlankodó tanítványokat azzal 
$ hallgattatta e l: Bizony mondom nék- 
^tek, valahol az egész világon prédi- 

káltatik az evangéliom, amit az én 
velem cselekekedék, az is hirdettetik 
az ő emlékezetiért (Mt. 26.13).

I Jézus belelátott a fiői lélek rejtel
meibe, tudta, hogy a női szíveket 
tényekkel és nem eszmékkel lehet 

rj megnyerni, azért engedte, hogy az 
üdvtörténet Iegraagaszíosabb eszmé
nyéről, a feltámadásról a nők vegye
nek legelsőbben tudomást. Husvét 
reggelén Mária Magdolna, Mária és 
Salome az elsők, kik meghallják, hogy 
Jézus feltámadott (Márk 16.1—e.) és 
Mária Magdolnát, leghívebb sáfár
kodónőjét érdemesíti arra, hogy őt, a 
feltámadottat legelsőbben láthassa. 
(Ján. 20.11—is.)

Nem lett volna a mi Urunk test 
a mi testünkből, vér a mi vérünkből, 
ha édes anyját nem tisztelte, nem 
szerette volna. Már mint gyermek 
engedelmes vala az ő szüleinek és 
gyarapodék Isten és ember előtt való 
tetszésben (Luk. 2 .62 ). Annyi tény, 
hogy nem egyszer visszautasította az 
anya beavatkozását (Ján. 2 .41., Mk. 
3 .33.), de az olyankor történt, amikor 
üdvözítő hivatására akart befolyással 
lenni, ezt pedig Istennek fia még any
jának sem engedhette meg. Az anyja 
iránti szeretet azonban ott lobogott 
szívében, hiszen még a keresztfán 
gondoskodott édes anyjáról János ked
venc tanítványához fordulván mondá 
neki: Imhol a te anyád (Ján. 19.20).

Mária is élő hittel
lm a jobb részt választá,
Midőn áhítatos szívvel 
A Megváltót hallgatá.
Egész lelke rajta csüngött,
Benne talált békét, üdvöt
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meret »elhatározásainkba és cselek
véseinkbe folyton beleavatkozó, indo
kokat szolgáltató, ösztönzéseket adó, 
ítélő és érzékenyen müködÖ büntető 
erkölcsi tudat.« Az Isten adományá
nak kell tekintenünk, amely mint ere
deti képesség velünk születik és a 
társadalomban fejlődő egyéniségben 
annál érzékenyebbé válik, minél össz- 
hangzatosabb az egész lelkiéletének 
a nevelés által való kialakulása. A 
lelkiismeret is fejlődik. Érzékenysége 
tudatos és szakadatlan neveléssel 
fokozható. A kérdés csak az, hogy 
melyek azok a hatások, amelyek a 
lelkiismeret nevelése szempontjából 
fontossággal bírnak ? Mielőtt erre a 
kérdésre felelnék, tisztáznom kell azt, 
hogy mik szolgáltatják azokat a tám
pontokat, amelyeknek az alapján lelki
ismeretem mellettem vagy ellenem 
dönt ?

Ha valaki anyagilag megkárosítja 
embertársat, lelkiismeretfurdalást érez. 
Miért? Mert olyant cselekedett, ami 
a társadalmi törvények ellen van. 
Épen úgy ellenem dönt a lelkiisme
retem, ha társamat szóval, gondolat
tal bántom meg. Miért ? Mert olyant 
szóltam, vagy gondoltam, ami az Is- 
teűTörvénye éllen van. Isten törvénye 
több, mint az ember törvénye, ható 
ereje a születő érzelmek leghalvá- 
nyabbikára is kiterjed, hatása tehát 
egyetemes, érvénye megmásíthatatlan. 
Amiből kitűnik, hogy lelkiismeretem 
döntésének meghatározói az isteni és 
az emberi törvények. A lelkiismeret 
nevelésének alapfeltétele, hogy az

t á r o a T
Bálteremben.

Húzza cigány, húzza egyre 
Csillogó szép bálterembe'.
Suhogó ruhák, kipirult arcok . . .
S kacagó szemmel járják a párok, 
Járják szüntelen,
— Nem pihen senki sem —
Az idegen táncot.

Künn egy ország fekszik porba’ 
Megcsúfolva, széttiporva. 
Hazátlanok síró jajja 
(Mintha nem is miénk volna) 
Gyenge ahhoz, hogy a zenét,
A kacagást túlharsogja.

A cigány csak húzza, húzza. . .
Rá dobban a láb, ablak remeg,
S nem látják a fénylő szemek, 
Nem látják, mit én látok egyedül, 
Hogy nekik most a Sátán hegedül 

Kerecsényi Dezső.

említett törvényeket a maguk eredeti 
tisztaságában megismertessük. Minden 
nevelőtényezőnek és minden nevelési 
rendszernek központi gondolata az 
isten törvényeinek -örömteljes betöl
tése legyen. Az élet által kell bizo
nyosságot szolgáltatni arról, hogy a 
valódi boldogságnak igaz feltétele a 
törvények hü betöltése. Mindazok a 
hatások, amelyek a keresztyén esz- 
ményiség határozott vallására nevel
nek egyben lelkiismeretnevelő hatá
sok is.

önmegfigyelés utján mindenki ta
pasztalhatja, hogy elhatározásaink 
előtt töprengünk. A töprengés latol
gató lelkitörténés, mely abban nyilvá
nul, hogy ellentétes irányú érzelmek, 
gondolatok és akaratok kerülnek a 
tudatmérőbe és ott valósággal küz
denek a győzelemért. A győzelem 
szempontjából nagy fontosságú, hogy 
mit látunk és mit láttunk közvetlen 
környezetünk életében. A megszokás
nak hihetetlen hatalma van, valóban 
természetünkké válhatik, amit állan
dóan cselekszünk és cselekedni látunk. 
Ha állandóan ^zt tapasztaljuk, hogy 
az ösztönöket és a szenvedélyt az 
önérzet, a csalást, hazudozást a be
csületesség, a gonoszságot a jóság, 
a vadságot a szelídség győzi le, akkor 
a lelkiismeret helyes döntése bizo
nyosabb. A lelkiismeret nevelésének 
második fontos föltétele, hogy kör
nyezetünk cselekvéseiben az isteni 
törvények érvényesülését lássuk.

Sok emberrel megtörténik, Tiogy 
külső, vagy belső kényszer miatt

Nevető, kacagó. . .
Nevető, kacagó én soha se voltam,
De azért az örök búra se hajoltam. 
Életemnek útján virágot ha leltem: 
Csendes, boldog derű tölté be a lelkem.

Nyugalom, csend, béke, nem vágyódtam 
Nevetős, kacagós, zajos örömökre, [többre. 
Ha ért öröm s a bú messze járt is tőlem: 
Víg, léha újongás nem tört ki belőlem.

Arra kérlek téged — te jó — te nagy Isten, 
Hogy amíg le nem fogy vándor útam itten: 
Tartsd meg a lelkemnek —*■ ezt a csendes

ségét,
Ezt a vidámságát — ezt a szelídségét 1 . . .

T óthné M u n kácsy  E leonóra.

Apró históriák.
Irta: Szabó Gyula.

Kevés szó — sok beszéd. 
Állásban vagyunk. . .  A bakák 

üldögélnek a sötét kavernában. Min
denki haza gondol. Néha-néha egy-

lelkiismerete ellen cselekszik. Ilyenkor 
azonnal bántó kedvetlenség, nyugta
lanság, bánkódás üli meg a lelkeket. 
Fájó érzelmekkel telik meg a lélek s 
minél éberebb valakinek a lelkiisme
rete, annál mélyebben szántanak a 
fájdalmak. Sok esetben megbontják 
a lélek épségét és az őrületbe, vagy 
kétségbeesésbe kergetnek. Ennek a 
bonyodalmas lelkifolyamatnak meg
kapó rajzát találjuk Arany János köl
tészetében. Ágnes asszony szeretőjével 
megöli férjét. A vér látása rögesz- 
mésen üldözi és nehéz sóhajokban 
könyörög az Istenhez, hogy irgalmaz- 
zon rettenetes bánéért. A lelkiismeret 
döntései elől menekülni nem lehet, 
senkit sem ment fel a bánhődés alól, 
börtönné teszi az egész világot, 
amelyből sokan életük eldobása árán 
próbálnak menekülni. A vétséget bün- 
hödés követi, amitől lelki szenvedések 
árán, vezekelve, a javulás tartós 
akarása tudatában lehet enyhülést 
várni. A megbolygatott lélekben tisz
tulási folyamatnak kell megindulnia 
s szenvedéssel kell az új ember meg
születését munkálni.

A lelkiismeret a körülöttünk zajló 
szövevényes társadalmi életben is 
olyan iránymutató lehet, mint az egyes 
ember belső lelki életében. A politiká
ban, sajtóban, üzleti életben, bírósági 
tárgyalásokon naponként szóbakerül. 
Ország-világ előtt nagy figyelmet keltő 
Tisza-pörben Qadó elnök a vádlottak 
lelkiismeretére hivatkozva keresi az 
igazságot. (Pl. >Ha a lelkiismeretes
ségnek csak egy szikrája is él lelké-

egy sóhajtás hallatszik. Bejön egy 
katona:

— Itt van infanteriszt Kiss András?
(Kérdezett jelentkezik.) — Adjon

Isten, komám I .
— Aggyék a felséges jó Isten 1 

Hát kend hogy vetődik ide?
— Hát csak itt vagyok a szomszéd 

»absnicba« és átjöttem. Mondok, mé
gis csak jól esik, ha az ember kissé 
eldiskurálgathat a földijével.

— Az mán igaz, koma. Üljön le 
kend ide, oszt beszélgessünk.

Leütnek két borgyura. Lassan, 
kényelmesen pipára gyújtanak. Tömik, 
lenyomkodják a dohányt, majd a 
»benzines masinából« ismételten tüzet 
csiholnak.

Az egyik: H e jl... Haji..-.
Másik: Bizony.. .  Bizony...
így telik el egy-két órácska. Végre 

a jövevény föláll:
— Na, Isten áldja meg, földi. Me

gyek, mert mindjárt jön a menázsi.
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ben, — akkor a tiszta igazat fogja 
vallani.« »Nem érzi ennek a vallo
másnak rettenetes súlyát?« stb.) Épen 
a bírósági tárgyalások mutatják, hogy 
vannak, akikben a lelkiismereti erők 
rendkívül gyengék. Kellő nevelés hiá
nya miatt az egyébként is gyenge 
hajlandóságból nem fejlődik ki az 
életet szabályozó lelkiismeret; telje
sen, vagy időlegesen érzéketlenné 
válik. A lelkiismeretlenségnek messze 
terjedő fokozatai vannak. Apróbb 
lelkiismeretlenségek csak közvetlen 
környezetünknek okozhatnak kellemet
lenségeket, útját állhatják az egyéni 
érvényesülésnek; a felelős állásban 
levők lelkiismeretlensége romlásba 
döntheti nemzetek anyagi, szellemi és 
erkölcsi javait. Nemzetünk szomorú 
történelmének legutóbbi eseményeit 
is jórészt a lelkiismeretlenség szülte. 
Hazug sajtó megrontotta a közvéle
mény ítélőképességét, tudatosan elő
készítette a tömegeket arra a pusztító 
munkára, amelynek a következménye 
a közös nyomorúság lett. A lelkiis
meret érzéketlenségének nyomában a 
felelősség érzésének letompulása, az 
eszményi javak értékébe vetett hit 
kigúnyolása, a haszonlesés, ember
telen üzérkedés és még számtalan 
erkölcsi kórság jár.

A lelkiismeretet kell életre kelteni, 
ha azt akarjuk, hogy a nemzeti újjá
születésből egészséges magyar nemzet 
teremjen. Legelősorban a nemzetne
velő tényezők és a keresztyén idealiz
must őrzők méltassák figyelemre a 
lelkiismeret fontosságát. Költögessék

Másik: Isten megáldja, osztán
gyüjjön ám el máskor is, mert az 
embernek igen jól esik, ha egy kicsit 
kibeszélheti m agát...

« **
Egy székely fiú halála.

Feketeszemfi székely volt. Egy év 
múlva lett volna 19 éves. Monte- 
Passubiónál halálra sebezte egy olasz 
dum-dum. Haldoklott s a pap kér
dezte :

— Fiam, az édesanyádnak mit 
írjak ?

Ráemelte nagy szemeit s szívünkbe 
markoltak szavai: .

— Nincsen... Nem is ismertem... 
Apámat sem ... Rokonaim sincse
nek. . .  Azaz hogy hét édesanyám is 
van: egy Kolozsváron, egy Tordán, 
egy Ujhelyen, kettő Szabolcsban, egy 
a lelencházban... A hetedik édes
anyám .— Erdélyország. . .  A mant- 
limban van egy kis bádog.. .  Csíki 
föld van benne... Tegyék majd a

az egyesek lelkében, hogy féltett né
pünk boldogságának feltételeit a lelki
ismeret életre keltése által valóra 
válthassák.

Cifra könyveim közt...
Cifra könyveim közt van egy kopott, régi, 
Századik gazdája vagyok én már néki. 
Lapja foszladozó, apró a betűje, 
összefutnak rövid sorai sűrűre.
Sokan forgathatták, sok kéz nyoma rajta, 
Könnyel is öntözve, a betűje, lapja. 
Megjegyezve benne elhalványult jellel 
Egy-egy tanulságos, egy-egy magasztos hely.

Legkedvesebb könyvem ez a kopott régi, 
Polcomon az első helyet adtam néki. 
Sokat olvasgatom, soha el nem unom, 
Megosztja örömem, könnyebbít a búmon. 
Hogyha vétek csábít, hogyha kétség üldöz 
Reménnyel fordulok az apró betűkhöz 
S nyomban megvigasztal az Istennek f ia: 
Az ő szava e könyv, — az — a szent biblia.

Milyen segélyeket kapnak az egyes 
felekezetek a fővárostól ?

A főváros most tárgyalta az 1921. évi 
költségvetést és Zilahi Kiss tanácsnok ja
vaslatát a különböző felekezetek hitoktatási 
segélyeiről. A római katolikus egyház hit
oktatási segélyét 432,000 koronáról 544,840 
koronára emelték, a görög kát. egyház 
14,400 koronás segélyét 18,450 koronára, 
a Deák-téri evangélikus magyar egyház
30,000 korona hitoktatási segély helyett 
49,200 koronát fog kapni. A budai evan
gélikus egyház segélyét 9000 koronáról 
16,600 koronára, az óbudai evangélikus 
egyház 3000 korona helyett 6400 koronát,

szívemre. . .  De előbb mutassák 
m eg...

Nézte, nézte. Szemei megteltek 
könnyel. Megcsókolta és lelke megtért 
Csaba vezér vitézeihez.

. . .  És abból a földből, amely ily 
fiukat terem, akarnak a rablók Oláh
országot csinálni 1?

Soha I * **
A székely nem táncol.

A Nemzeti Hadsereg egyik tisztje 
bátyja lakodalmára készülődött. Hivta 
legényét is» az alig 18 éves L . . . ó 
Qyulát. De az csak nem akaródzott 
menni. A tiszt, aki igen szerette, hiába 
nógatta. Végül is így akarta meg
puhítani :

— No gyere, lesznek ott olyan 
szép lányok, hogy csak na. . .  Veled, 
mint menekült székellyel és katonával 
szívesen táncolnak. Talán még vala
melyik beléd is szeret, hisz csinos 
fiú vagy?.. .

a budapesti református egyház 70,000 kor. 
helyett 118,400 koronát, az óbudai refor
mátus egyházközség 7000 korona helyett 
8800 koronát fog kapni. A pesti görögke
leti szerb egvház megkapja az eddigi 1000 
koronát, a budai görögkeleti szerb egyház- 
község az eddigi 1200, a görögkeleti román 
egyházközség az eddigi 800 koronás hitok
tatásügyi segélyét. Az unitárius község se
gélyét 1500 koronáról 1900 koronára eme
lik fel. A pesti izraelita hitközség hitokta
tási segélyét leszállítják 145.000 koronáról
75,000 koronára. A kőbányai izr. hitközség 
megkapja az eddigi 2500 koronás segélyét, 
az óbudai izraelita hitközség 10,000 korona 
helyett 9200 koronát fog kapni. Egyetlen 
egy teljes törlés szerepel az eddigi segé
lyek sorában, az ortodox izraelita hitközség 
kérte az eddigi 5000 koronás segélynek 
megújítását. A főváros ezt a segélyt telje
sen törölte. Az óbudai izraelita hitközség 
hitoktatási segélyét 11,000 koronáról 5600 
koronára szállította le.

Bolond Istók orvosai.
(Folytatás.)

Élt Franciaországban 1850 körül 
egy igen hires orvos, Barthez volt 
a neve. Egyszer Bordeaux-ban nya
ralt a legelőkelőbb hotelben lakott.

Korán reggel különös zörejre éb
redt, mintha egy sereg ember törtetne 
föl a lépcsőn. Mivel aludni úgy sem 
tudott felöltözött, megnézte hova men
nek az emberek. Azok egy ajtón 
mentek be, azon az.volt kiírva: or
vosi rendelés reggel 8—10 óráig.

Két három napig látta a népet így 
tódulni a szerencsés kollégájához, 
akkor nem állhatta meg, megtuda
kolta a nevét. Azt mondták a híres

Azonban hiába festette le a tiszt 
a fiatal szívnek oly tündöklő és va
rázslatos kedvességeket, a fiú szomo
rúan lehajtotta fejét és halkan, majd
nem zokogásra fakadva így felelt:

— Egy székely addig nem táncol, 
míg a hazája rab.

A tisztre ez oly hatással volt, hogy 
a nagy népes falusi lakodalomban 
hiába kérte száz gyönyörű leányszem 
csak egy fordulóra, mégsem tudott 
táncolni.

* *
*

M agyar bakaflegma.
Az olasz fronton történt. Szigorú 

parancs volt rá, hogy minden explo- 
dálatlan lövedéket be kell drótsövény- 
nyel keríteni, nehogy valami borzasztó 
szerencsétlenség történjen.

Egy 12-sbaka, aki egy ilyen dög
lött gránátot talált, úgy teljesítette 
ezt a fontos parancsot, hogy két kézre 
fogta a veszélyes kalapácsot és azzal 
verte le a földbe a három kis cölöpöt,
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dr. Laurent rendel ott. Ilyen nevű 
híresség ösmeretlen volt a tanár Úr 
előtt. Hát egyszer, am int^ kolléga 
ajtaja körül ácsorog s úgy tesz mintha 
a reklámokat tanulmányozná, nyílik 
ám az ajtó s a doktor úr egy igen 
előkelő úrat kísér ki a kocsijához. 
Barthez profeszor megnézi a kollé
gáját, hát a legnagyobb bámulatára 
egykori inasát látja. ®

»Hiszen te Laurent vagy 1« szólítja 
meg a híres kollégát.

»Az vagyok tanár Úr.«
»Hol tettek doktorrá?«
»Az ön házában lettem azzá tanár 

Úr. Emlékszik, hogy mindig ott vol
tam mikor a betegeket vizsgálta, 
vidékre is magával vitt tanácskozá
saira. Hát én jól megfigyeltem min
dent, szabad időmben olvastam a 
könyveit, fölirtam minden betegségről 
egypár receptet, megtanultam. A többi 
aztán ment magától, mihelyt a ne
vem mellé a Dr-t odaírtam.«

»Csak azt magyarázd még meg 
Laurent, hogyan van olyan óriási 
sikered. Én már 2 hete vagyok itt s 
még egy beteg se kért tőlem tanácsot, 
te meg alig győződ őket ?«

>Az úgy van tanár Úr, hogy ön 
a betegségeket kitünően ismeri, de a 
betegeket nem. Mit gondol, hány 
gondolkodó ember lakik itt ? Ugyebár 
a 200,000 ember közül talán 2—3000 
tud gondolkozni. Már most az a
2—3000 ember ha megbetegszik, 
Önhöz fordul, a többi 197 ezer meg 
hozzám. Én eget-földet, örök ifjúságot 
és minden lehetetlent Ígérek nekik s 
inkább hisznek nekem, mint önnek, 
aki csak annyit .mer ígérni, amennyi-

amelyeket azután dróttal körülkerített 
s amikor készen volt — beledobta:

— Na, most már heverhetsz.
I . . . hadnagy, aki ezt a műveletet 

jó messziről meglátta, de már csak 
a végső aktusoknál, lélekszakadva 
rohant feléje:

— Mit csinál maga szerencsétlen ? 1
Az rá nézett:
— Hát még ez is valami, hadnagy 

úr? — Fejét csóválta, mint aki nem 
érti, hogy még ilyentől is meg lehet 
ijedni. — Nem bántja az öregcsontot 
a dög. (Az »öregcsont« ugyan csak 
25 éves volt, de már 3 évet töltött 
a harctéren.) Szabadon is csupán 
azért nem hagyhattam, -mert valami 
bundást megharapna, de minket, öreg 
csontokat. . .  Kérem alássan, a grá
nátban is van ám respekt: tudja az, 
kivel lehet legénykedni. Azután meg : 
a parancs — parancs.. .

nek a bekövetkezését reméli. Tanár 
Úr azt mondom magának: A világ 
azt akarja, hogy becsapják, hát be 
kell csapni!«

Ne legyetek kicsinyhitüek. Ha az 
az orvos nem bízik a beteg gyógyu
lásához, megmondja kit hívjatok. Ha 
azonban a beteg nem bízik az or
vosban, akkor ne hívjátok a beteghez. 
Inkább hívjátok a másikat, akiről a 
beteg szentül hiszi, hogy az meg 
fogja őt gyógyítani, hívjátok, ha többe 
kerül is. A kapkodás a legveszedel
mesebb dolog. Sok szakács elsózza 
a levest, sok orvos között legköny- 
nyebben meghal a beteg. Akárhány
szor meghal a beteg azért, mert 
megmondják neki, mi a baja. A spa
nyoljárvány alatt akárhány beteghez 
hívtak, aki már átesett a tüdőgyulla
dáson minden gyógykezelés nélkül, 
aztán akadt olyan, akinek nem mond
tam meg hogy tüdőgyulladása van, 
a kollégám meg megmondta, a beteg 
tudta, hogy az igen veszélyes s attól 
kezdve sokkal gyöngébb lett s meg 
is halt. A félelem, a rettegés öl meg 
legtöbb beteget minden járvány idején.

Ne követeljetek az orvostól min
den áron diagnózist. Minden betegen 
annyi féle diagnózist lehet megálla
pítani, ahány orvoshbz megy. Külö
nösen nagy művészek ebben a spe- 
ciálisták: a gyomorgyógyász talál a 
gyomrodon bajt, ha a fejed fáj, ha 
a lábad, vagy a kezed fáj: a végén 
aztán egészen belebetegszel abba, 
hogy nem fogod tudni, melyiket sze
resd, melyiknek higyj. Az orvosoknak 
igen rósz szokásuk az, hogy a beteg
nek diagnózist mondanak. Nem elég

Végül, nehogy azt higyje a gránát, 
hogy fél tőle, nem távozott rögtön, 
hanem a >notec«-bóI kitépett egy 
lapot, tintaceruzáját szakértelemmel 
megnyálazta és rápingálta:

— Bundások! Vigyázat! Eleven 
vas! Igen veszéless! Meg ne áll bá- 
mulnyi, mer megharagszik és a töb- 
birül nem kevetálok!

S valahogy ráerősítette a kerítésre, 
pipára gyújtott, de előbb, még ki is 
szúrta, sőt azt papírba tette a Sojártó 
»$rste haverjának»*) Mégegyszer vé- 
vigmustrálta miivét és megelégedten, 
lassan távozott s egy percig se gondolt 
arra, milyen kalapács volt az imént 
a kezében.

*) Öreg, békebeli bakák, gyakran jó 
barátom helyett azt mondják erste haverom.

-^SXB£3<&-

a betegnek az, hogy az orvos tudja 
mi a baj? vagy ha nem tudja is, 
mi a baj legalább azt tudja, mit nem 
szabad adni a betegnek ? 1 Az a fő, 
hogy meggyógyuljon az a beteg, 
hogy a gyomra volt-e beteg tulajdon
képpen, vagy a feje, az annak mind
egy. Sajnos addig mondogatták az 
orvosok, hogy csak az tud jól gyó
gyítani, aki a betegséget fölismeri, 
míg a betegek elhítték. Szerencsére 
sokkal több beteg meggyógyul diag
nózis nélkül, sőt a diagnózis dacára, 
mint a legszebb diagnósissal. A be
tegek azért se hisznek az orvosoknak, 
mert mindenik más-más betegséget 
mond néha.

Idején kell orvoshoz fordulni, míg 
kevés a baj. Talán meggyógyul 10 
beteg a szomszédasszony tanácsától, 
vagy a patikában mondvacsináltatott 
orvosságtól, de akkor meggyógyult 
volna anélkül is. De a tizenegyedik 
beteg aztán megfizet â tiz helyett, 
mert a sok kísérletezés közben any- 
nyira sulyosodik a baja, hogy sokkal 
többe kerül, mint hogyha mindjárt az 
orvostól kért volna tanácsot. Sokszor 
az is visszatartja a beteget az orvos
tól, mért megszólják, aki minden 
csekélységért orvoshoz megy. Megesik 
aztán, hogy hónapokig étvágytalan, 
köhög, hány a beteg, mire rászánja 
magát, hogy orvoshoz forduljon. Ha 
meg orvoshoz fordul, attól azt várja, 
hogy egyszerre jobban legyen, ha a » 
rendelt orvosság nem ízlik, akkor 
félredobja és szalad másik orvoshoz.

Ne Ítéljétek el könnyelműen az 
orvost. Hová lennénk, ha minden 
orvost elégetnének a halottal együtt, 
ahogy Nagy Sándor cselekedte a ba
rátja orvosával, mikor az nem tudta 
meggyógyítani! ? Pedig de el tudják 

-.áztatni az orvost mai napság is sok 
halotti toron I Az orvos sokszor nem 
is sejti, mivel bántotta meg egyik
másik családot: talán egy hangosabb 
szóval, vagy valamivel nagyobb szám
lát küldött, mint amilyet vártak. Igen 
a számla. Ez a vége minden beteg
ségnek. A beteg fűt-fát, hetet-havat 
igér az orvosnak, amíg beteg, de ha 
meggyógyult örökre ellenségévé válik, 
mihelyt a számla nagyobb, mint 
amilyent várt. De flancra ezreket se 
sajnál. Milyen jó is volna, ha Szent 
István királyunk nekünk is hagyott 
volna 50—50 holdat örök haszonél
vezésre. Bizony olcsóbban tudnánk 

* gyógyítani a betegeket. De élni csak 
kell, az élet pedig igen drága, külö
nösen most, mikor mindenki fuldok- 
lik az olcsósági hullámtól.



Nincs fölemelőbb érzés az orvosra 
annál, ha valamely család jó és bal
sorsában ragaszkodik hozzá és taná
csot kér tőle, ha egvszer-másszor 
nem sikerül is diadalmaskodnia. Ez 
a szilárd bizalom igen meghálálja 
magát, a beteg tudja, hogy az orvos 
mindent elkövet megmentése érdeké
ben, az orvos meg tudja, hogy a 
beteg bízik benne s ha esetleg ké
telyei vannak, könnyebben ajánl 
tanácskozást, évek folyamán alaposan 
megismerheti a család minden tagját 
s azok is őszintébbek hozzá, mint 
az ismeretlen orvoshoz. Tapasztala
tokat gyűjteni is csak úgy lehet, ha 
az orvos végig észlelheti a beteget 
betegsége első megnyilvánulásától a 
gyógyulásig, esetleg az elháríthatatlan 
katasztrófáig. Csakis így lesz igazzá 
az a közmondás, az a jó orvos, aki 
3 temetőt megtöltött. Dr.

(Vége.)
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Dicsőségünk.
Dicsőségünk valamikor régen 
Fönt ragyogott déli magos égen.
Ránk se tudtak tekinteni,
Vakító volt sugarunk! —
Most? — Most bágyadt, fényevesztett 
Éjre hajló nap vagyunk!

Apróságok
az életből és a történetből.

Közli: Kiss Samu.
A 17. században Amsterdam pol

gármesterének a város nagyjai tisz
teletére adott bankettjén igen érdekes 
és változatos menüt szolgáltak föl. 
Az első fogást, amely parasztos, 
egyszerű ételekből állott, cseréptála
kon hozták. »Lássátok barátaim, ilyen 
volt a városunk kezdetben«, — szólt 
a polgármester. A második fogás már 
jobb ételekből cin-tálakon került az 
asztalra »Íme, a városunk, mikor 
jólétben él», — mondá a házigazda. 
A harmadik fogást ezüst-tálakon föl
szolgált finom ételek képezték; mire 
a megjegyzés ez volt: »így legyen 
és így maradjon». De mikor aztán a 
negyedik fogás következett: minden
féle édes csemege, nyalánkságok 
arany-tálakban, művészi porcelán
edényekben, majd finom külföldi bo
rok metszett kristály-üvegekben, a 
polgármester így szólt: »Barátaim, 
így fog a városunk tönkre menni«.

A d a t a i t  a Haragszó terjesztésére!

fURANdSZO

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A bibliaolvasás eredménytelenségének 
okai.

Aug. 15. János 12.48. A gazda minden 
elvetett magból vár termést, Isten is vár 
termést minden igéből, melyet hirdettet 
nekünk. Isten igéje nem röpke fecsegés, 
hanem komoly kijelentés, melyet Isten szá
mon tart és számon kér. Eredménytelen, 
életemben meg nem tartott bibliaolvasásaim 
vádlpkként fognak egykor kárhoztatni 
engem.

Aug. 16. Lukács 8 . 12. A bibliaolvasás 
eredménytelenségének egyik főoka a Sátán, 
aki mindig ott settenkedik mellettem, mi
kor bibliát olvasok, hogy elszórja figyel
memet, vagy valami más mesterkedéssel, 
értelmünk gőgjének felébresztésével, em
berek fölényes, gúnyos kijelentéseivel ki
kapja a magot szívemből. Vigyázzunk és 
imádkozzunk!

Aug. 17. Lukács 8 . 13. Ha minden jó 
szándék, szent neki buzdúlás, erős fogad
kozás, ami valamikor az ige nyomán fel
ébredt a lelkekben, valóra vált volna az 
életben, hol lenne ma már a keresztyénség 
és milyen fenséges magaslatokon járna ma 
már az én keresztyén életem is, ha minden 
örömmel fogadott ige gyümölcsöt termett 
s minden elhatározásom megvalósult volna! 
Ki kell tartanom elhatározásaim mellett! 
A kisértés csak erőpróba!

Aug. 18. Lukács 8 . 1 4 .  Igaz, hogy segíts 
magadon, Isten is megsegít, Isten gondvi
selése nem lehet a tétlenség párnája, de 
az is igaz, hogy sok bibliaolvasás eredmé
nyét fojtották már meg az „élet gondjai.“ 
Aggodalmakkal még senki sem jutott 
előbbre. Minden gondomat Öreá vetem.

Aug. 19. Lukács 8 . 14. A pénznek, a 
gaftlagságnak óriási csábító ereje van. 
Megalkuvásra bírja az embert, hogy ne 
vegye következetes komolysággal az igét. 
A meggazdagodás vágya és a termékeny 
bibliaolvasás kizárja egymást. Könnyebb 
a tevének álbújni a tű fokán, mint ezt a 
kettőt összeegyeztetni.

Aug. 20. Lukács 8 . 14. Éva is hallotta 
Isten igéjét, eszében is tartotta, de a tiltott 
gyümölcs oly édesen mosolygott rá s a 
kísértő úgy leszerelte minden ellenmondá
sát, hogy megtette a bűnt. A bűnt oly kí
vánatossá tudja tenni a kísértő, hogy hiába 
juttatja eszünkbe a Lélek a tiltó igét, hiába 
imádkozunk erőért, nincs foganatja; emlé
kezésünk és imánk erőtelen, mert magunk 
is lelkünk mélyén jobban szeretnök a bűnt, 
mint annak legyőzését.

Aug. 21. Lukács 8 . 10. Némely bibliaol
vasást maga az Isten tesz eredménytelenné. 
Nem engedi, hogy gaümölcsöt teremjen. 
Az emberek azt hiszik, hogy mindig ren
delkezésükre áll az Isten igéje, pedig az 
Isten hosszútűrésének is van vége. Addig 
kell hallgatnom és megtartanom az igét, 
míg Isten kijelenti magát nekem.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tc a  12.
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MAGYAR GAZDA.
Augusztusban fölállítják a me

zőgazdasági kamarákat. Az 1920.
évi XVIII. törvénycikk tudvalévőén a 
mezőgazdasági érdekképviseletek meg
szervezését rendeli el. Ez a szervezés 
úgy történt, hogy képviselve van 
benne a község, amelynek érdekkép
viseletei a kerületek, a vármegyék s 
a kamarákon keresztül szerves össze
függésben lesznek az országos ka
marával, melynek székhelye Budapest 
és amely közvetetlen érintkezést tart 
fönn a kormánnyal és a törvényho
zással. A községi, járási és várme
gyei gazdasági érdekképviseletek 
megválasztása nagyjában a . múlt 
hónap elején befejeződött és való
színűen augusztus közepére a vár
megyei érdekeltségek az egész ország 
területén megkezdhetik működésüket. 
Éppen erre való tekintettel a földmű
velésügyi minisztérium most küldötte 
ki az utasítást az egyes vármegyei 
érdekeltségeknek, hogy a minisztérium 
által megállapított számarányban vá
lasszák meg kamarai delegáltjaikat. 
A választások valószínűen e hónap 
végére befejeződnek, amikor is a 
földmivelésügyi minisztérium megál
lapítja az egyes kamarai székhelyeket. 
A kamarai székhelyek száma és az 
egyes városokba való elhelyezése 
dolgában még nincs döntés, mert 
ennek meghatározását a választások 
befolyásolják ; valószínű, hogy az egy 
körletbe tartozó vármegyék delegált
jainak előterjesztése alapján állapítja 
meg a földmivelésügyi miniszter a 
kamarai székhelyet. A kamarák meg
alakítása már a legközelebbi napok
ban magkezdődik és rövidesen a 
Budapesten megszervezendő Országos 
Gazdasági Kamara felállítására is 
sor kerül.

Az erdők védelme. A földmi
velésügyi miniszter utasította az er
dőfelügyelőségeket, kísérjék figyelem
mel az erdőeladásokat, mert tudo
mása szerint sok esetben nagy erdők 
máról-holnapra gazdát cserélnek. 
Erdők földarabolva is csak a föld
mivelésügyi miniszter engedelmével 
és általa jóváhagyott tervek szerint 
adhatók el. Erdőt irtani szintén csak 
a földmivelésügyi miniszter engedel
mével szabad. Hangsúlyozza a mi
niszter, hogy minden erdőt törzs
könyvbe kell venni, mert az utóbbi 
időben megtörtént, hogy jelentékeny 
kiterjedésű erdőket, melyek véderő- 
jellegüek, vagy a melyek vízmosások

t
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megkötésére szolgálnak, letaroltak 
vagy kiirtottak.

A paprikatermés az idén Szeged 
környékén nem a legjobb eredményt 
fogja adni. A palántáknak majdnem 
a felét megette a drótféreg és a szá
razság is nagyon sok kárt tett. Hol
danként mintegy 3 métermázsa ter
mésre számítanak, míg tavaly 7 mé
termázsa termés volt a holdankénti 
átlag. A paprikakivitel újra megindult, 
különösen Németország vásárol, de 
Csehországba is nagymennyiségű pa
prikát küldenek. Júliusban hatszáz 
métermázsa paprikát adtak e1.

HETI KRÓ NIK A.
A politika esem ényei. A politikai világ 

minden figyelmét a Rakovszky és Beniczky 
féle mentelmi ügyek elintézése kötötték le. 
Sok várakozást fűznek politikai körökben 
Apponyi Albert hazaérkezéséhez. Pécsi 
bevonulásunk rendkívüli ünnepélyességgel 
fog végbemenni és a nemzetgyűlésnek sok 
tagja is leutazik. A nemzetgyűlés a kom
munisták kiadására vonatkozó törvény- 
javaslatot tárgyalta le.

H egedűs beszéde a  m agyar feltám a
dásró l. Oláh Dániel nemzetgyűlési kép
viselő vasárnap délelőtt Újpesten beszá
molót tartott, amelyen megjelent Hegedűs 
Lórántpénzügyminiszter is. A pénzügymi
n isz ter i beszámolón nagy beszédet mon
dott.

— Mindazok pártjához tartozom, — 
mondotta — akik szenvednek és hisznek 
a magyar feltámadásban. Ha néhány kül
földi Budapestre jön és megiszik pár üveg 
bort, rögtön azt mondják: ezek hazánk 
barátai. Nem igaz, nincsenek barátaink, 
Anglia, Franciaország annyit törődik velünk, 
mint a Fidzsi-szigetek törzsfőnökeivel. Min
dennap kikiáltjuk, hogy nagy nemzet va
gyunk, de senki se hiszi el nekünk. Több 
ellenségünk már nem lehet. A nagy próbát 
már kiállottuk, most már csak felfelé ha
ladhatunk.

— Minden magyarnak össze kell fognia 
és nem turkálni felekezetekbe, nem nézni, 
ki mit csinált az előtt, meg kell fognunk 
egymás kezét, mert ránk szakad a bánya. 
Néha szerencsém van, néha nincs szeren
csém, de mindegy. Amikor jöttem, az osz
trák pénz egyforma volt a magyarral. Most 
itt is tiz korona lenne a villamosjegy, 600 
korona 1 kiló vaj, 1000 korona egy szín
házjegy, mint Bécsben. «Eddig sokkal több 
deputációt kaptam, mint adót. Ebből pedig 
senkit fizetni nem tudok. Nekem pénz kell! 
Aki élni akar, vagyonának egyik részével 
mentse meg a másikat. Külföldi segítségre 
nem lehet számítani. A győzők is tönkre
mentek. Angliában két és félmillió, Ameri
kában öt millió ember sétál munka nélkül. 
Anglia szeretné, hogy lisztet küldjünk neki. 
Nem tudunk, mert ötezer vagon tele van 
menekültekkel, akiket az emberiség arc- 
piritó szégyenére utasítottak ki azok, akik 
elvitték vagonjainkat. Amíg a Kárpátokat 
le nem reszelik, amíg a Dunát meg nem 
állítják, mindig lesz valaki mellettem, aki 
Magyarország feltámadását hirdeti.

HARANGSZO.

A gödöllői minorita gimnáziumot a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megszüntette, mert a minorita tanári kar, 
Bulynovszky Aurél tanár férfias viselkedé
sét kivéve, a vörös uralom alatt megtévesz
tően gyáván és jellemtelenül viselkedett. 
(Kovács József (Bernadin) tanár, izgatás 
miatt 10 évi fegyházbüntetést kapott.) A 
tárgyi felszereléseket a vallásalap veszi át 
s július 28-ika óta a gimnázium állami kir. 
katholikus főgimnázium jelleggel szerepel.

M egalakult a hadifogoly-bizottság . 
A nemzetgyűlés hadifogolybizottsága elnö
kévé Huszár Károlyt, társelnökké Kovács 
J. Istvánt és Szilágyi Lajost választotta 
meg. Az elnök ismertette az Oroszország
ból érkező híreket és az eddigi gyűjtés 
eredményét. Kovács J. István ajánlotta, sze
rezzék meg a protestáns világszövetség 
támogatását, amelynek megnyerésére Svájc
ba utazik. A bizottság érintkezésbe fog lépni 
a genfi vöröskeresztes középponttal s táv
iratot küld Hoovernek, az amerikai minisz
ternek, amelyben kérni fogja, hogy hadi
foglyaink hazaszállítása dolgában interve
niáljon.

Leleplezés a budapesti cseh m isszió
ról. A bécsi Reichspost közli a budapesti 
cseh misszióhoz beosztott Szendrő Ottó 
volt cseh főhadnagy nyílt levelét, amelyet 
e misszió főnökéhez, Emminger Jaroszláv- 
hoz intézett. A levél bevezetésében el
mondja, hogy a misszió tulajdonkép nem 
volt egyéb, mint kémkedési szervezet. Ki
zárólag azzal foglalkozott, hogy politikai 
és katonai kémkedést folytatott Magyar- 
ország politikai és katonai intézkedései 
iránt és Emminger őrnagy vezetése alatt a 
Magyarország ellen való e meg nem enge
dett szolgálatra koncentrálta.

A szövetségesközi tábornoki b izott
ság  ülése Sopronban. A szövetségesközi 
tábornoki bizottság Sopronban ülést tartott, 
amelyen magyar részről Sigray gróf kerü
leti kormánybiztos, mint a kormány meg
hatalmazottja vett részt. Az ülésen azokat 
a módozatokat tárgyalták, amelyek m^lett 
Magyarországnak a trianoni békeszerződés
ben vállalt kötelezettségeinek kell eleget 
tennie. Sigray gróf kifejtette, hogy a ma
gyar királyi kormány a szerződés határo
zata alól nem vonhatja ki magát, azonban 
csak akkor van módjában azokat teljesíteni, 
ha a szerződésnek Magyarországra nézve 
kedvező határozatait, nevezetesen a dél
szlávok által megszállott és a békeszerző
dés által neküuk Ígért magyar területek 
kiürítését a nagyhatalmak teljes mértékben 
végrehajtják.

A délszláv állam ban eddig több mint 
háromezer kommunistát tartóztattak le, a 
kommunista sajtót megszüntették és a kom
munisták valamennyi mandátumát megsem
misítették. Számos helyen véres összeüt
közésekre került a sor. A délszlávoknak 
különben külső háborujok is van. ö t ez
reddel beavatkoztak az albániai harcokba, 
mer az albán felkelés napról-napra terjed 
méreteiben.

F ranciaország  és a Vatikán között a 
kibékülés Monsignore Ceretti, apostoli 
nuncius Párisba érkeztével most már kül
sőségeiben is befejezett dolog. A nunciust 
Briant és a párisi érsek nevében Jounart 
vatikáni követ üdvözölte, azonban arról 
nem számol be a tudósítás, hogy a francia 
nép miként fogadta a Vatikánnak rég nem 
látott követét.

O roszország nyom orúsága. Hogy az 
oroszországi eseményekből mennyi az
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igazság és mennyi esik a fantázia és poli
tika rovására, azt eldönteni ma, mikor a 
dolgok még csak alakulófélben vannak, 
lehetetlen. Az éhség és a kolera ezrével 
szedi áldozatait s e két csapástól sújtott 
vidékek lakossága fejevesztetten menekül, 
szerinte, jobb vidékek felé, azonban csak 
újabb veszedelmekbe rohanva. A Moszkva 
és Pétervár felé özönlők számát egyesek 
tízmillióra becsülik. A szovjethatóságok ezt 
az elkeseredett néptömeget maguktól igye
keznek távo'tartani s ezért a vöröshadse
regnek egy részét küldték a menekülők 
elébe. Az első találkozás véres harcokkal 
járt, melyeknek mindkét oldalon számosán 
estek áldozatul.

EGYHÁZI ÉLET.
Hol ta lálnak  elhelyezést az egyház

kerü le ti tan in tézeteink . Amennyiben a 
trianoni szerződés szószerinti végrehajtásá
val Briand úr újból húsúnkba vág s nekünk 
ott kell hagynunk Sopront, úgy tankerületi 
intézeteink közül a ttíeol. akadémia Pécsett, 
a lyceum Győrött, a tanítóképző intézet 
minden valószinüség szerint Bonyhádon 
nyerne elhelyezést.

T iszteletbeli egyhm egyei felügyelő.
Dr. Kluge Endrét, a veszprémi ev. egyház
megye felügyelőjét, ki tisztségéről lemon
dott, az egyházmegyei közgyűlés tiszteletbeli 
egyházmegyei felügyelővé választotta.

Lem ondott főesperes. Horváth Sándor 
paksi lelkész, a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye főesperese Bonyhádon tartott 
egyházmegyei közgyűlésen a főesperesi 
állásról lemondott.

Lelkészbeiktatás. Július 31-én iktatták 
be lelkészi állásába Kölesden Fábián Imre 
örökébe Pass Lászlót, volt egyházkerületi 
segédlelkészt, akit a hívek bizalma július 
10-én választott meg egyhangúlag lelki- 
pásztorává. Az új lelkész július 17-én, 
napsugaras vasárnapi reggel, magyarruhás 
bandériumtól kisérve, virágesö közt, daldal- 
kapun át vonult be boldogan eljövendő 
fáradalmainak szinterére. Beiktatását maga 
az egyházkerület püspöke végezte a főes
peres és több lelkész közreműködésével. 
A beiktatási ünnepélyen megjelent az egy
házmegye felügyelője, Mechwarth Ernő is. 
Mi őszinte lélekkel kívánjuk, hogy a lelkész 
és hívek szép frigykötése mindvégig nap
sugaras, virágos legyen..

Nyomda- és sajtóügyi b izo ttság i ülés. 
A dunántúli egyházkerület nyomda és sajtó
ügyi bizottsága aug. 8-án Szombathelyen 
Varga Gyula esperes elnöklete alatt ülést 
tartott. Az ülésen megjelent Kapi Béla 
püspök is.

T iszán tú li keresztyén konferenciát tar
tanak aug. 19—22. Nyíregyházán. A kon
ferencián többek között tevékenyen részt 
vesznek: Molnár Gyula dr. törvényszéki 
biró, Turóczy Zoltán arnóti lelkész, lapunk 
munkatársa, Podmaniczky Pál báró, Csia 
Sándor dr. orvos és Vargha Gyula nyug. 
államtitkár neje.

Pénzügyi b izo ttság i ülés. A dunántúli 
egyházkerület pénzügyi bizottsága aug.
9-én Sopronban ülést tartott

L elkészértekezlet. A békési egyház
megye lelkészi kara aug. 2-án Gyopároson 
Kovács Andor esperes elnöklete alatt lel
készi értekezletet tartott.



1921. augusztus 14. _________________ HARANOSZO.______________________________________263.

Halálozás. Chován Viktor ambrózfalvai 
lelkész elhalt.

Egyházmegyei közgyűlések. A sop
roni felső ev. egyházmegye július 19-én 
Sopronban, a veszprémi júl. 27-én Pápán 
tartotta ez évi rendes közgyűlését. Pápán 
az egyházmegye közgyűlésén részt vett 
Gyurátz Ferenc nyug. püspök is. A békési 
egyházmegye évi közgyűlését dr. Bikády 
Antal és Kovács Andor esperes elnöklete 
alatt aug. 17-én Orosházán tartja.

őriszigeten az utóbbi időben a követ
kező adományok folytak b e : özv. Imrék 
Mihályné (hsz. 52) harangalapra adott 500 
K-t. Gyülekezetünknek egyik Amerikából 
visszatért, lelkes tagja, Bogád Lidia haja
don, Bogád Sámuel vendéglős leánya, 
ugyanarra a célra hozott: gyűjtésből 27 
dollárt és a sajátjából 1000, azaz egyezer 
koronát. Bár adna a jó Isten sok ilyen 
hajadont ennek az osztrák határszélen fekvő, 
kisded magyar gyülekezetnek.

Bezi. Adakoztak: Pahola Józsefné, 
Pátka Eszter oltárgyertyára 100 K, Adel 
de Grach Bécsböl gyülekezeti alapra 136 
K, Györy János . gyülekezet fenntartásra 
1000 K, özv. Káldi Andrásné leányának 
Ilonának Szabó Gyula gazdálkodóval való 
egybekelésének emlékére harangalapia 2000 
K-t és 22 szál csillár gyertyát, Erdős Sán- 
dorné férje halálának emlékére 4 szál oltár
gyertyát és 16 szál nagyobb, 16 szál kisebb 
csillár gyertyát adományozott.

A som ogyi ev. egyházm egye július
13-án Nagykanizsán tartotta rendes évi 
közgyűlését, amelyen Németh Pál esperes 
és Győrffy János ügyvéd, ez utóbbi mint 
korelnök, elnwföltek. A közgyűlést gyám- 
intézeti istentisztelet előzte meg, amelyen 
Horváth Lajos gyékényesi lelkész prédikált 
hatásosan. Németh Pál esperes kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg az egyházmegye 
halottairól: egyházasberzsényi Berzsenyi 
Sándor egyházmegyei világi jegyzőről, Hor
váth Mihály orosz hadifogságban elhalt 
gyékényesi tanítóról. A közgyűlés mély 
gyászának kifejezése mellett érdemeiket 
jegyzőkönyvében örökítette meg. Egyház- 
megyei világi jegyzőnek közfelkiáltással 
Petrik Dezső nagykanizsai felügyelő válasz
tatott meg, törvényszéki bírónak pedig 
Kring Jenő kaposvári kir. ügyész. Az egy
házmegyei felügyelői tisztség betöltésére, 
valamint, — miután Németh Pál esperes 
bejelentette mandátuma lejárását, — az 
esperesi állás betöltésére a szavazás nov. 
1-ig terjedő határidővel elrendeltetett. A 
számvevőszék és népiskolai bizottság je
lentésének letárgyalása után a közgyűlés 
örömmel vette tudomásul, hogy Antalszállás 
és Margitpuszta Kaposvár fiókegyházai 
egyesülve leányegyházzá akarnak alakulni 
és már szeptember 1-én iskolájukban a 
tanítást megkezdetik. Több napirenden levő 
ügy letárgyalása után, a közgyűlés megvá
lasztotta a kerületi gyűlésre kiküldendó 
képviselőit és pedig megbízó levéllel: Dr. 
Ittzés Zsigmond, Binczi Dániel, Káldy Jó
zsef, Kiss József személyében, jegyzőkönyvi 
kivonattal pedig: Takács Béla, Seregély 
István, Horváth Lajos, Madár Rezső, Mes- 
terházy Sándor, Horváth Olivér, Dénes

Íenő, Petrik Dezső, Csatáry Kálmán, Teke 
.ajos, Balikó József és dr. Kring Jenő 

személyében.
A jövő gyűlés helyének megállapítása 

az elnökségre bízatott és a gyűlés Németh 
Pál esperes buzgó imájával bezáratott.

m. s.
Uj hitoktató. A vallás és közoktatási 

miniszter Gyarmathy Dénes egyházkerületi

segédlelkészt a szombathelyi reáliskolánál 
az intézet ev. hitoktatójává nevezte ki.

A „Harangszó“ egy névtelen jóaka
rója. Egy névtelen Sárvárról a Harangszó
nak ajánlott levélben küldött egy le nem 
bélyegzett 10 K-st, egy jugoszláv bélyeg
zéssel ellátott 10 és 1 K-st, 13 erősen 
rongyos magyar K-t és 13 K oSztrák le- 
bélyegzésü pénzt. Sajnos értékelni csak az 
osztrák bélyegzővel ellátottat tudjuk, de így 
is irányunkban tanúsított jóindulatát me
legen köszönjük.

Presbyteri ülés. A szentgotthárdi mis
siói egyház előbb Nádassy Kálmán dohány
gyári igazgató, majd Mayer Károly nyug. 
járásbiró, gyülekezeti felügyelő elnöklete 
alatt ülést tartott, melyen a lelkészlak reno
válására beérkezett árajánlatokat bírálták 
felül. A presbyterium a munkálatokat Stir
ling Károly kömivesmesternek adta ki.

H Í R E K .  =

Szabolcsvármegye a Tisza István 
egyetem  internátusának. Szabolcsvárme
gye törvényhatósága 400,000 kor.-s alapít
ványt tett a debreceni Tisza István egyetem 
internátusa céljaira és elrendelte a megyé
ben a terménygyűjtést az internátus céljaira.

Ismét kommunista iratokat terjesz
tenek. A belügyminisztérium nyomozó osz
tályához az utóbbi időben az ország kü
lönböző vidékeiről mind sűrűbben érkeznek 
jelentések kommunista iratok terjesztéséről. 
Az iratokat többnyire posta utján terjesztik 
s a fennálió állami és társadalmi rend 
ellen izgatnak, különösen a föld- és mező
gazdasági munkásokat izgatják a papság 
es polgárság ellen.

Kun Béla vérengzése a Krímben. A
Daily Telegraph részleteket közöl Kun 
Bélának egy borzalmás kegyetlenségéről, 
aki a Krim-félszigeten 25,000 tisztet és 
altisztet végeztetett ki. Fiatal titkárnőjét 
küldte el, hogy meggyőződjék, vájjon ren
deletéit végrehajtották-e.

Harci riadó a fehér faj ellen. New- 
yorkban megnyitották a szerecsenek kon
gresszusát. Az ülésen Galvey, aki Afrika 
elnöke nevet viseli, elnökölt. Megnyitó 
beszédében 400 millió néger nevében Afri
kát az afrikaiak számára követelte és be
jelentette, hogy a legközelebbi háború a 
fajok háborúja lesz, amelyben a japánok, 
kínaiak és afrikaiak a fehér fajt eltiporják

Temetési szertartás — szikratávírón. 
Fastnettöl keletre a nyílt tengeren haladt 
a Cunard Line „Carmania“ nevű hajója, 
midőn különös szikratáviratot kapott. Egy 
kanadai hajónak hirtelen meghalt a fűtője 
s eltemetéséhez hiányzott — a temetési 
szertartás szövege. A kanadai hajó kérel
mére a Carmania szikratáviratban adta le 
a szertartást, amelyet az érkező szikra
táviratokról laponként olvasott le a kanadai 
hajó kapitánya. Ekként a fűtőt annak rendje 
és módja szerint eltemethették. A különös 
szertartás egy órahosszat tartott.

A szerbek elcsapták Lindert. A bel
grádi kormány rendeletére Linder Béla, 
Pécs polgármestere, pénteken elhagyta hi
vatalát. Utódja ugyancsak délszáv kinevezés 
alapján Hesslein József dr. lesz.

A német automobilipar rekordéve. 
Németország, dacára az ántánt által rárótt 
súlyos terheknek, az 1920. évben az ipari 
produkció olyan emelkedését mutatja, ami- i '  * « •- s

igazán bámulatraméltó. Áll ez különösen 
a német nehéziparra, amely az amerikaiak 
véleménye szerint is — bevehetetlen. A 
német áruforgalmi statisztika szerint pél
dául Németország az 1920. évben huszon- 
kétezer teherautomobilt exportált a külföldi 
államokba, ugyanakkor, mikor a leghatal
masabb amerikai automobilgyár — a hires 
Ford-gyár is — a legnagyobb válsággal  ̂
küzdött.

Hoover élelm iszert küld O roszor
szágnak. Hoover az Európát segítő ame
rikai akció Londonban időző vezetőjét 
megbízta, hogy haladéktalanul utazzék Ri
gába és tárgyaljon a szovjethatóságokkal 
amerikai élelmiszereknek Oroszországba 
való szállításáról.

A magyar gyermekek legkedveltebb képes folyó
irata, Az Én Ú jságom  új számában számos mu
lattató cikk és elbeszélés van. Ára negyedévre 25 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 10.

A magyar úri lányok egyeUen képes folyóirata, 
a M ag y ar L án yok  augusztus 1-i számában sok 
ezép es mulattató elbeszélósen és cikken kívül foly
tatásban közli DAnielné Lengyel Laura történelmi 
elbeszélését és Schelper Clara érdekes regényét. A 
Magyar Lányok előfizetési ára negyedévre 80 kor. 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal : Budapest, VI., Andrássy-út 16.

A „Magyar Nép“, Csouka-Magyarország e leg
kedveltebb képes hetilapjának 32-ik száma igen gaz
dag tartalmú. A »Magyar Nép“ számos kedvezményt 
nyújt előfizetőinek és emellett a legolcsóbb képes 
politikai és társadalmi hetilap. Előfizetési ára ne
gyedévre 60, félévre 110 korona. Mutatványszámot 
készségesen küld a kiadóhivatal, Budapest, Szent
király i-utca 30.

Rövid hirek. A Tisza-gyilkossággal 
vádolt Csernyák századost Hamburgban 
letartóztatták. — Caruso a hírneves teno
rista meghalt. — A svéd flotta hajógyára 
leégett. — A török nemzetgyűlés ratifikálta 
a török-orosz szerződést. — Románia nagy 
csapatokat szállít Besszarábiába. — Az 
menekülteket nem engedik Moszkvába. —
A délszláv parlament törvényt hozott a 
kommunisták ellen. — Bulgária hadseregé
nek feloszlatását sürgeti az ántánt.

Keresek egy szerény igényű, szor
galmas leányt vagy asszonyt minde
nes cselédnek augusztus második 
felére. Fizetés megegyezés szerint. 
Jó bánásmódban részesül. Schréter 
Ida, Dombóvár (Tolnamegye).

A bonyhádi ág. h. ev an g . fög im n . 
in tern á tu sa  a  jövő  1921/22. tan évb en -  
m egnyílik . É rdeklődök kerjenek fe lv i
lá g o s ítá s t  Lövik Kálmán int. v e ze tő  
ta n á r tó l. 3 - 5

Menekült vizsgázott géplakatos 
csépléshez ajánlkozik, vagy e szak
mába való más foglalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészi 
hivatalhoz (I., Verbóczy-u. 28.) kül
dendők.

Cserébe, melyik székesfehérvári 
család volna hajlandó esetleg ráfize
téssel fiamat magához fogadni. La
kom Vasmegyének egészséges német 
vidékén. A csere-fiu a német nyelvet 
nálam tökéletesen elsajátíthatja. — 
Cím a kiad '^ '"”' ** *

l
*
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Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szombathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Nevelőnöi állást
vállal lelkészcsaládból származó ok
leveles tanítónő, ki a német nyelvű 
tanításra is képesítést nyert. Meg
keresések a „Harangszó“ kiadóhiva
talába, Szentgotthárdra küldendők.

4 - 5

Ki volna hajlandó egy teljes árva, 
egészséges, magyarul és németül 
beszélő 13 éves evang. fiút magához 
venni (esetleg örökbe fogadni) és 
valamely mesterségre tanítani ? Meg
keresések a fiú nagyapjához: Leithner 
Lajoshoz Körmendre intézendök.

4 - 5

Ev. vallású oki. tanítónő, ki úgy 
az elemi, mint a polg. leány- és 
fiúiskolák osztályaira előkészít, német- 
és franciát valamint zongoratanítást 
haladóknál is tanít — megfelelő ne
velőnői állást keres. Cím a kiadóban.

1—3

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

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
ótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
eltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 

Raktáron háború előtti anyagból készült 
órák. 36

Számtalan elismerő bizonyítvány.

Sajáttermelésü, elsőrendű 

f a s z e n e t ,

.a legjobb minőségű

i t á b t r á i s y t  hordókban, 
f  enyőolaj at, 
ecetsavat, 
gombairtó fa

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
Szentgotthárdon.

Sürgönyeim: R E T O R T A .  
Telefonszám: 17.

Bizom ányosok  
6-30 kerestetnek.

Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 1 ■ 
és puha t ű z i f á t , úgyszintén csóplési B t c í v z i r v T  I 
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint gömbvasat,
négyzetvasat, laposvusat, szalagvasat, fe

kete lemezt, kormánylemezt, szántóvasat, 

rafFinált petróleumot, továbbá különféle ura

dalmi ó- és üj korokat rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

LIPP és L fiC K N E R  kereskedelmi üzlete
Telefonszám 17. S Z ß n t g O i t h ä f d .  Sürgönyeim: LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI

Nyomatott Weiliscb Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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E ól«l6s sx a rk s sz tó  
é* kiadó:

SZALAY MIHÁLY.
T i r i i i e r k i i i t ó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v A szp a to n ára  
(V sszp rA m m sgys), slóll- 
z s té s l  d ijak , rak lam éo lék  
a  H ARANQ82Ó k iadóh iva
ta lé n a k  8  z an  tg o t th é rd ra  
(V itavérm agya) küldanddk .

E lö flza tés t a lfo g ad  
m ln d an  a ra n g .  la lkéaz é .  

ta n ító .
k tag ja lan lk  m ln d an  vasór- 

n ap .

*

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

S z a rk a .z tl  éa  a  k la d á a é r t  
fa la id * :

C Z IP O T T  QÉZA
8Z E N T Q O T T H A 80

(V aavérm agya.)
A „ H a ra n g .z ó "  a ló ffz s tó s l 
á ra  egé*z é v ra :  Lu '.hsr-
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  cím - 
•z a la g o a  küid«**al 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  nem  L u th e r-S zö v e ta ég i 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to s  kül

d é s s e l 8 8  IC
A „ H a ra n g s z ó ',  te r je s z 
té s é r e  befo ly t adom ényok-
ból szó rv án y b an  lakó hí
veinknek Ingyenpéldényo- 

k á t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I VAT AL OS  L AP J A.

Nehéz időkben.
A népek életpályája, mint az egyes 

embereké, sokban hasonlít egymás
hoz. Egy bizonyos pontig valameny- 
nyien emelkednek, ezután jön az 
elbizakodás, ezen túl a szerencsétlen
ségek, a stílyedés, végül a megzava
rodás, a kétségbeesés. Ez a rendes 
körűt.

Nincs olyan népe a világnak, 
melynek történelmében ne volna egy 
korszak, melyről büszkeséggel emlé
kezik, dicsekedve beszél. Mikor ő 
világított a többi népek előtt, vezére 
volt az akkori világnak, ostora a 
büntető Isten kezében Oh ez a boldog 
kora fénynek, ragyogásnak, ameddig 
hire járt, rettegtek tőle, ameddig kardja 
ért, leborultak előtte. A szolganépek 
hódolva hordtak gazdag adót, drága 
ajándékot, a dicsőség mellé volt bő
ség, gazdagság is. Még a természet 
is, mintha szolgájuk lett volna akkor, 
meghozta adóját hűségesen; mint 
ajándékhordó szolgákat, úgy küldözte 
hozzájuk az esztendőket egymás után. 
Kánaán volt az ország, tejjel-mézzel 
folyó ígéret-földje, fejük felett a di
csőség verőfénye, karjaikban minden
ható erő, körülöttük a földnek gaz
dagsága ; isten és ember mit csak 
adhat, volt. Minden népnek van ilyen 
emelkedése, fénykora.

És nincsen nép, mely dicsősége és 
gazdagsága fénykorában fel ne hival
kodott volna? mely hatalma érzetében 
meg ne feledkezett volna istenéről és. 
önnönmagát ne bálványozta volna. 
Nincs nép, mely a bőség idejében 
megfogadta volna ezen intést: >Mikor 
beviend téged az Úr [{ánaáa földére 
s megadja néked a minden jószággal 
megrakott házakat, az ásott kutakat, 
a szőlő és olajfa hegyeket, melyeket 
nem plántáltál és mikor ejéndel és 
megelégedéndel: meglásd, el ne feled

kezzél az Úrról!« Hol van a nép, 
mely e tanácsról meg ne feledkezett 
volna? Nincs, sehol sincs.

Az emelkedés, a dicsőség kora 
minden népet kevélységre, felfuvalko- 
dásra indít.

És azokban az időkben, mikor a 
jólétben, gazdagságban és dicsőségben 
úszó népet elfogja a kevélység; mikor 
mint gyilkos méreg a vérben, terjesz
kedik a nemzetben a felfuvalkodás 
szelleme: akkor észrevétlenül meg
jelenik a nép közt a halálnak angyala, 
és annak homlokára egy titkos jegyet 
ír. Ez a jegy még nem a halálnak, 
csak a ha'.andoLágnak jegye. Baljós
latú, de még nem kétségbeejtő. Csak 
azt jelenti, hogy egy lépés már meg 
van téve a halál felé, de a halál 
azért még messze lehet. Csak annyit 
jelent e jegy, hogy jőni fognak vészek, 
csapások, szerencsétlenség, sülyedés, 
de még azért mindez nem maga a 
halál.

Ha egy szerencsétlen nép elvesztve 
ilyenkor lelki erejét, ahelyett, hogy 
tűrne és remélne nyugodtan, kétségbe
esik, bánata őrjöngössé, siralma dü
hös ordítássá válik, s eszeveszett 
visszavonásban egymást falja fel, 
vagy ha ínségében ahelyett, hogy 
egymást segítené, elhagyja magát s 
lefekszik meghalni, kétségbeesett le
mondással : akkor eljön hozzá a ha
lál angyala másodszor és a kétségbe
esett nép homlokára felírja a titkos 
jegyet, a halálnak jegyét, az utolsót, 
a letörölhetetlent, a megmásíthatatlant, 
amelynek láttára a népnek prófétái 
kővé merednek, amelyet látva, azt 
mondják : vége, vége I

Ha szerte nézünk honunk határain, 
borzadva látjuk az emberi számítások 
bábeli baljóslatú zavarát. Voltunk 
nagyok, voltunk felfuvalkodottak, va
gyunk századok óta sűlyedók, sze
rencsétlenek. Még csak egy ajtó van

hátra a halálig, a kétségbeesés. Oh 
ne nyissuk ki e kaput, fel van írva 
arra, mint a pokol kapujára : »tegye
tek le minden' reménységről ti, kik 
átléptek itt!« Ne felejtsük el soha, 
hogy csak egy halál van, a kétségbe
esés, ezen kívül minden egyéb csak 
próba, csak kisértet.

Ne essél azért kétségbe, boldogtalan 
nép, ha embereknek és természetnek 
csapásait egyszerre érzed fejedre hul
lani ; ha ellenségeid főkké lettek, kapuid 
lerontattak, gyermekeid rabságra hur- 
coltatnak, testileg a porig aláztatol, 
kelj fel lélekben és suttogd magadban 
a hitn^ igéi*, : »isten nem bün
tet följebb, mint ahogy elszenvedhet
jük.« Ne essél kétségbe, ha érzed, 
hogy a természet gazdag kebele be
zárult előtted, ha éhség miatt meg
fogyatkoznak erőid, ha ismétlődik 
hazád határai közt az a jeruzsálemi 
jelenet: »midőn a gyermekek és cse
csemők ezt mondották az ő anyjoknak, 
hol vagyon a kenyér és az ital ? 
mikor vánszorogtak, mint sebesek a 
városnak utcáin, mikor az ő leikök 
kimúlt az ő anyjoknak ölében«. Ne 
essél kétségbe, imádkozzál hittel a 
kísértetek között: »én uram, én iste
nem, ki rám bocsátottad mindezeket, 
szabadíts meg a gonosztól!«

Mert ha a szerencsétlen nép, ami
lyen te is vagy én édes magyar népem, 
a sülyedés, a csapások ezen idejében, 
tud nagylelkűen tűrni, tud úrból szol- 

ává lenni, s a nyomorban meg tudja 
rizni erkölcsi tisztaságát, magába 

és istenébe vetett hitét: akkor az a 
nép élni fog, ha minden pillanat egy 
éhhalállá, minden porszem egy ellen- 
séggé változnék is rá nézve; élni 
fog dicsőbb életet, mint első dicsősége 
napjaiban, mert az igazi nagyság és 
dicsőség, csak nemesen kiállott szen
vedések után érhető el.
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Petőfi soproni pártfogója.
Irta: Payr Sándor.

Petőfit a lángelmék nyugtalansága 
űzte-hajtotta egy helyről másikra. 
Mint alig 17 éves gyerekkatona került 
Sopronba a 48. gyalogezredbe. Sokat 
szenvedett itt is. Külön ágyat sem 
kapott a kaszárnyában, hanem egy 
cigányfiú volt a hálótársa. Mikor 
pedig hideg téli éjszakán éhes gyo
morral strázsált a póstaház előtt, 
akkor a cigányfiú mellé is szívesen 
feküdt volna. Volt egy zsarnok káp
lárja, aki mihelyt könyvet látott a 
katona-diák kezében, azonnal zsurolni, 
mosogatni, seperni vagy havat hányni 
küldte. Kapitánya, Kuzmich Keresztély 
pedig azért büntette meg, mivel en
gedély nélkül ment el a kaszinóba 
Liszt Ferenc hangversenyére.

Petőfinek ezt a soproni katonás
kodását remek kis versben örökítette 
meg Lampérth Qéza.

Sopron város I élő fiad már alig,
De viharvert, régi tisztes falaid 
Látták még sok sivár éjen, napon át 
A fiatal, szinte gyermek-katonat,
Ki, míg tündérvilágban járt a lelke, 
Panganéttal, kopott bakaköpenybe’
Itt is strázsált valamelyik 
Utczádnak a szögletén.
Zord legény volt, borzas fejű,
Sápadt képű, tüzes szemű :
Névtelen kis „zöld hajtókás,
Sárga pitykés közlegény“.
Jóbarátai, a líceumi diákok, Sass 

István, Orlay Petries Soma, Nagy 
Imre és Pákh Albert vigasztalták. 
De volt e szegény diáknépen kívül

T Á K C A .

Róka a tőrben.
Mese. Irta: Csite Károly.

Hol volt, hol nem volt egyszer 
egy jómódú gazdaember s anrAk 
volt egy szépséges legényfia, akit 
gyöngyöm Miskámnak hivtak. Mert 
hát hét faluban ritkította párját dél- 
cegségben, szépségben, de még jóság
ban is.

Történt egyszer, hogy a gyöngyöm 
Miskának kint a réten megcsípte egy 
légy a jobb lábát, amitől az úgy 
megdagadt, hogy alig tudott haza 
sántikálni.

— Ejnye, fiam, téged még egy 
légy is ilyen csúffá tud tenni 1 — 
tréfálkozott vele az apja.

— Jaj, édesapám, nem tréfa dolog 
ez! így még soha sem jártam. Nem 
is lesz jó vége ennek. Olyan rette-

egy tekintélyes soproni polgár barátja 
is, aki sok jót tett Petőfivel s ezért 
ma is áldjuk. És annál szívesebben 
emlékezünk róla, mivel ez a soproni 
jó ember a száz év előtt újjáépített 
líceumnak is egyik jóltevője volt.

Ferenczi Zoitán Petőfinek három 
kötetes életrajzában Schetzel András
nak mondja a költő soproni jóltevőjét, 
pedig valósággal dr. Schaetzel Mihály 
ügyvéd, a jogtudományok doktora 
volt ez. Kugler levéltáros és Gamauf 
lelkész irataiból és egyéb forrásokból 
veszem, amit róla elmondok.

Dr. Schaetzel Mihály nagyapja, 
Bertalan, Kőszegről költözött át Sop
ronba. Apja, Sámuel már itt volt 
kovácsmester. És ő maga már Sop
ronban született 1779-ben. Két fivére, 
András és Gottlieb szintén a kovács
mesterséget tanulta. Nővére, Erzsébet, 
Schmidt Sámuel keztyüsnek és kon- 
venttagnak .volt a felesége.

Schaetzel Mihály végigjárta a lí
ceum osztályait, már itt tanulta a 
jogot s valószínűleg a teológiát is. 
Ügyvédi oklevelet jeles eredménnyel 
Pesten 1804. márc. 14-én szerzett s 
május 3-án a jogi doktorátust is 
megkapta. Mint gyakorló ügyvéd nov. 
7-én kezdte meg működését. De pol
gári esküjét mint soproni polgár csak 
1808-ban tette le.

Mint ügyvéd városi hivatalt is 
vállalt. 1808-tól 1823-ig az u. n. 
választott községnek, vagyis a külső 
tantcsnak volt jegyzője. 1809-ben a 
franciák betörésekor vármegyei biz
tosnak nevezték ki. És 1823-ban vá

rosi közgyámnak is megválasztották.
Szüleitől tekintélyes vagyont örö

költ. 1816-ban árverésen 27,000 fo
rinton vette meg Jobaházi Dőry An- 
talnétől az úgynevezett »három-ház c 
egyikét, amelyben helyezték el a 
póstát, s amely előtt szegény Petőfi 
az 1839. és 1840. év telén annyiszor 
istrázsált. E régi >három-házc helyére 
épült a mai Széchenyi-téren a három 
utcára néző, kétemeletes nagy Ritter- 
ház, vagy újabban Rupprecht-ház.

Dr. Schaetzel Mihály élénk részt 
vett az egyház ügyeiben is. Az evang. 
konventbe korán beválasztották. És 
midőn K>s János püspök-lelkész 1823. 
nov, 23-án a líceum kibővítése és 
újjászervezése érdekében a templom
ban hatalmas prédikációt mondott, a 
pénzgyüjtéssel Schaetzelt és Báthy 
János kereskedőt bízták meg. Schaet
zel a belvárosban házról-házra járva 
kopogtatott be minden ajtón és tekin
télyes összeget gyűjtött össze. Unoka- 
öccsével, Schaetzel Lajos líceumi 
tanulóval (később szalonaki lelkész), 
egy költeményt is Íratott >Szózat 
Sopron nemes lakóihoz« címen s 
kinyomatva ezzel is adakozásra hívta 
fel a híveket.

Az 1824. évi gyűjtőkönyv szerint 
570 forintot (akkor nagy összeg) adott 
át a konventnek oly célból, hogy 
annak kamatait, mint Schaetzel-féle 
tiszteletdíj-alapítványt a hazai jognak 
evang. vagy református vallású tanára 
élvezze. Ézt az alapítványt mai nap 
is a konvent kezeli, 1901-ben 11,000 
korona volt az összege. így írta bele

netes fájást érzek, hogy alig bírom 
tűrni I — nyögdelte a szegény legény.

Estére olyan rosszul lett, hogy 
orvosért kellett apjának a városba 
hajtatni.

— Nincs más segítség, minthogy 
le kell a lábát vágni 1 — mondta az 
orvos fejcsóválva s készítette mű
szereit.

Nagy sirás-rivás lett erre a ház
ban. Az édesapa és édesanya mély
séges megdöbbenéssel összesúgtak, 
majdan az orvoshoz fordult a gazda.

— Rakja el csak, doktor úr, azo
kat az izéket, nem engedjük levágni 
a fiam lábát. Olyan pogányságot 
csak nem teszünk, hogy magunk te
gyünk szegényt koldussá.

— Dejszen, az Isten áldja meg 
kendteket, ettől függ a fia élete, fia 
nem engedik levágni, másfélora múl
tán halott lesz.

— Inkább haljon meg, mintsem kol
dus legyen, — makacskodott az öreg.

— Pogány, balga emberek kend- 
tek I — támadt az orvos a szülőkre. 
— Balgaságuk miatt sírba vinnék 
szegény gyermeküket. . .  Hisz egy 
lábbal is lehet élni s a levágott láb 
helyébe olyan műlábat csinálnak, 
akárcsak az igazi. Lehet rajta ren
desen járni.

— Azért csak egy lábú koldus 
lenne a csinált lábbal is. Ne is okos
kodjék az úr, hiába minden beszéd: 
nem engedek koldust csinálni a gyer
mekemből ! — jelentette ki a gazda.

Az orvos most a beteghez fordult:
— Ugy-e, fiam, leengeded te vágni? 

Élni akarsz ?
— Oh, hisz olyan szép volt az 

élet 1 Hogyan hagyjam itt ilyen fiata
lon ? — sóhajtotta gyöngyöm Miska 
szomorúsággal.

Az alatt a gazduram csöpp leány
kája rohant be a kert aljáról nagy 
lélekszakadva.

— Megvan 1 Ott van, jöjjön hamar,
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dr. Schaetzel a nevét a soproni gyü
lekezet és a liceum történetébe.

Neki is jelentős része volt tehát 
abban, hogy líceumunk utolsó előtti 
egyemeletes formájában 1825-ben fel
épülhetett. K<s János püspök mondta 
okt. 4-én a felavató beszédet, akivel 
dr. Schaetzel mint konventtag és az 
irodalom barátja, már csak az iskola- 
építés révén is szorosabb viszonyban 
állott.

A jó soproni prókátornak, mint 
annak idején Wittnyédy Istvánnak, a 
városi polgárokkal különben sok 
ügyes-bajos dolga volt. Talán azt is 
nehezen tűrték, hogy náluknál sok 
tekintetben különb volt. Qamauf sze
rint közgyámi hivatalától 1825. aug. 
22-én felfüggesztették. De megmaradt 
ügyvédi gyakorlata, mely igen nagy 
volt. S említésre méltó, hogy ő, a 
buzgó lutheránus két évtizeden át 
ingyenes jogtanácsosa volt az orso- 
lyita zárdának. Máter Pulcheria s 
még két apáca adott erről meleghangú 
bizonyítványt.

Az ügyvédeskedés mellett gazdál
kodott is. Házakat, földeket vásárolt 
és adott el. Ezekből támadt sok pere 
s hivatalos Írásainak hangja már a 
huszas években is igen ingerült és

édesapám 1 Fogva van a róka, egyik 
lábát fogja a tő r!

— Tytiha! Megkerült hát a rette
netes tyúktolvaj! Hamar a baltát, 
vagy valami más eszközt! — rohant 
a gazda a kert aljára, mialatt elfelej
tett orvost, bajt, mindent.

A tőrbe esett róka azalatt rémü
lettel, teljes erejéből igyekezett lábát 
kiszabadítani a szoros vasfogak közül. 
S miután látta, hogy semmikép sem 
tudja kiszabadítani, leharapta a tőrbe 
szorult lábát.

A gazduram ép akkor érkezett ki 
a kert aljára, mikor a róka három 
lábon indult a veszély színhelyéről 
irháját megmenteni.

— Hej, te gaz bestia, hát ismét 
megmenekültél! . . .  Miért haraptad 
le a lábadat te ravasz jószág?

— Azért, hogy inhább elveszítet
tem egy lábamat, mint a nyakamat 1 
— vakkantotta vissza a róka s eltűnt 
az est homályában.

— Nini csak, igaza van a rókának, 
akarom mondani, az orvosnak is.

Qazduram azzal mélyen elgondol
kozva sietett vissza a házba:

— Hát csak vegye el, orvos úr, 
a fiam lábát. Éljen szegény gyerek, 
hisz mégis csak szép az élet s boldog 
lehet féllábbal i s . . .

kíméletlen. A hatóság megsértése 
miatt többször el is marasztalták. 
Ilyen dolgok miatt — akár csak, mint 
egykor Wittnyédy — annyira elkese
redett, hogy 1838. jan. 9-én polgár
levelét is visszaküldte a városi tanács
nak, vagyis visszautasította polgár
jogát, amelyre minden soproni mindig 
oly büszke volt. Az ügyvédséget sem 
folytatta többé, valószínűleg szilenciu- 
mot is kapott. Családja nem volt, agg
legény maradt. Csereüzletei rosszul 
sikerültek. .Vagyonából mind többet 
veszített. Mikor Petőfivel megismer
kedett, már igen szűk anyagi viszo
nyok között élt.

Dr. Schaetzel fentebbi háza, az 
akkori póstaház előtt sokszor strázsált 
Petőfi, a fiatal cingár közlegény. Jö
vendő nagyságát akkor még csak ő 
maga érezte. Schaetzel és a világ 
még nem sokat tudott róla. A didergő 
diák-katona ugyanis a régi soproni 
kaszinó előtt mondta Sass Istvánnak : 
>Érzem, barátom, hogy nem minden
napi embernek születtem.« Megmo
solyogták bizonyára, ha hátba nem 
ütötték érte, mert katonáskodása még 
nem sok dicsőséget Ígért neki.

A szegény katona sokszor állt őrt 
a póstaház előtt éjjel-nappal a der
mesztő hidegben egy keskeny fapad
lón szaladgálva vagy meghúzódva a 
süvöltő szél ellen a faköpönyegben. 
Schaetzel az ablakából pillantotta 
meg, feltűnt neki a fiatal, vézna alak, 
kérdezősködni kezdett és mélyen 
megsajnálta. E részvét még nőtt, 
midőn egyszer őt Horatius olvasásába 
merülve találta, majd pedig akkor 
lepte meg, mikor éppen verset irt a 
faköpönyegre. Arról is kellett halla
nia, hogy Petőfi a líceumi diákok 
kisebb körében (mivel a Magyar Tár
saságba nem vették be őket) verseket 
szavalt.

Schaetzel ebédre hivta meg Petőfit 
s az estéket többször töltötték együtt. 
S a fiatal éhes poéta annál szíve
sebben járt a már hatvan éves pat- 
rónushoz, .mivel Schaetzelnek értékes 
gazdag könyvtára is volt. Petőfi csak 
úgy falta a könyveket, nem csak a 
Magyar, hanem a Német Társaság 
könyveit is használta. így az elsze- 
gényült prókátor és a szintén szegény 
diák-katona között szoros barátság 
keletkezett. Megértették egymást.

Schaetzel ezzel jó dolgot cseleke
dett. Reá is illik Jézus szava: >Amit 
cselekedtetek eggyel az én kicsiny 
atyámfiai közül, azt én magammal 
cselekedtétek.« (Máté 2 5 .40). És va
lahol jó lelkek Petőfinek tüneményes,

rövid, dicsőséggel, de szenvedésekkel 
is teljes pályafutását emlegetik, ott 
Schaetzelnek ezt a jó cselekedetét is 
feljegyzik az ő emlékezetére. (Márk 
14.8).

Dr. Schaetzel, a soproni fiskális 
tehát két szép emléket hagyott maga 
után Egyiket líceumunk és a szegény 
diákok, a másikat Petőfi életében. Á 
soproni polgári iskola, az egykori 
48-as kaszárnya épületén szép dom
bormű örökíti meg Petőfi arcvonásait 
a lantjával és a kardjával együtt. 
Akik ezt nézik, Schaetzelről is meg
emlékeznek »a zöld hajtókás, sárga- 
pitykés közlegény* soproni ióltevőjéről.

Schaetzel mikor Petőfivel megis
merkedett, már maga is szegény volt. 
Azért volt oly jó szíve. Anyagi hely
zete olyan rosszra fordult, hogy 
csődbe jutott és minden vagyonát 
bírói zár alá vették. Házát, melyet 
Petőfi katonáskodása avatott nemzeti 
emlékké, még Schaetzel életében 
elárverezték 18,400 forintért. Ritter 
Károly vagyonos borkereskedő vette 
meg. Ez épített a »három házból« 
egy nagy kétemeleteset, melynek 
északi oldala ma a Petőfi-térre nyílik.

Schaetzelre rideg, szegényes agg
legénységében hálátlanság, elhagya- 
tottság, betegség s végre a szabadító 
halál várakozott. Szélhüdésben 1845. 
július 26-án halt meg. Végrendeleté
ben többről intézkedett, mint amennyi 
vagyonából kitellett. Idegen bérházból 
temették. Csak az ifjúság maradt hű 
hozzá mind halálig. Koporsóját Lőw 
György és még más tizenegy teoló
gus vitte ki a liceum melletti régi 
temetőbe. Sírkövét már nem tudtam 
megtalálni. Ismeretlen helyen pihen. 
Hamvai ősszeporladtak az ősőkével.

Hogy csak száz esztendő múlva 
is mi lesz Petőfi hazájából és a sop
roni liceumból, azt dr. Schaetzel nem 
tudta. Jobb volt neki. Áldás emlékére !

Lampérth Géza a szép versét e 
szavakkal végzi:

Sopron város! büszkeséged örökké, 
Hogy itt strázsált a te utcád 
Valamelyik szegletén, —
Ki a szellemi hadsorba’
Generális lett azóta:
Petőfi, a „zöldhajtókás,
Sárga pitykés közlegény.“
De éppen az a baj, hogy Schaetzel 

póstaháza előtt Petőfi és társai ma 
nem strázsálnak.

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tca  12.
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Panasz.
Irta: Szabó Gyula.

Szép magyar hazánknak 
Tündéri határán,

Büszke székelyeknek 
Kincses Kolozsvárán, 

Bitoroknak hallszik 
Tüntető lármája,

S lovaiknak csobog 
Tiszának forrása. 

Pozsony régi vára
Mért nem dűl halomba: 

Ne látszanék által 
Bús Hegyeshalomba. 

Kassán, Komáromban
Cseh bandák tanyáznak: 

Nem öleljük szélét 
— Testvéri országnak. 

Másnak terem búzát 
Bánát kövér földje,

Másé balzsamod is 
Kárpát örök zöldje. 

Némán szánt-vet földjén 
Baranya magyarja: 

Dunántúlnak gyöngyét 
Szlovén, szerb harapja. 

Szentelt földeinken,
Hol most rablók dúlnak: 

őseink áldoztak
ős-haidan Hadúrnak. 

Elődink vérétől 
Öntözött rögökre,

Tolvajnép nem szállhat 
Örökké — örökre. 

Szenvedünk még mostan 
A félvilág táncán.

Rabok lettünk itthon: 
Kezünk Páris láncán. . . 

Mégis fel a fejjel:
Buda is lesz sáfár I 

Majd fizetünk akkor:
Lesz még kutyavásár!

Rab testvérünk lengyel,
Te már szabad lettél,

Te is századokon 
Tűrtél, keseregtél, 

Megfogant imádat
Adjad most már nékünk:

. „ . . .  szabad hazánkat
óh add vissza, kérünk...“

Harang anekdoták.
Az ősagárdi evangélikusok 

Szűz Máriás harangja. A nógrád- 
megyei Ósagárd község köztisztelet
ben álló evangélikus lelkésze és gond
noka nemrégiben fennjártak az Ecc- 
lesiában és harangokat rendeltek. A 
részletek megbeszélésekor került szóba 
a díszítés. Ekkor mondották el, hogy 
1830. körül ősagárd evangélikus 
község és egy közelfekvő katholikus 
község egyszerre rendeltek harangot. 
Csakhogy akkor is úgy voltak a hí
vek a harangokkal, mint mi, tudni
illik, türelmetlenül várják az elkészü
lésüket. Az ősagárdiak szekérre ültek 
és több napi út után betoppantak a 
harangöntőhöz, aki a két egyszerre 
rendelt harang közül a katholikus
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község harangját öntötte meg első
nek. Az ősagárdiak felpakkolták sze
kerükre a katholikus harangot. így 
került a Szúz Máriás harang az ős
agárdi evangélikus toronyba.

Harangbeszéd. A ceglédi harang
szenteléskor mondotta el Alexi Lajos 
ny. evang. igazgató-tanító a követ
kezőket : Cegléden a reformátusok
nak voltak a legnagyobb harangjaik, 
az egyházuk a leggazdagabb a há
rom kér. felekezet között. A katholi- 
kusoknak középnagyságú • harangjaik 
voltak, az evangélikusoknak, mint a 
legkevésbé tehetőseknek, csak három 
kis harangra tellett. Ha aztán meg
szólaltak a harangok, különféle nyel
ven beszéltek, mint természetes is. 
A ceglédi polgárok megérteni vélték 
a harangok szavát, mert azt mondják, 
hogyha az ember megkérdezte a re
formátusokat: »Miből éltek?« A nagy 
harangok lassú mély kongással ezt 
felelték: »Nem kell nékünk. Van mi 
nékünk«. A katholikus harangok a 
hasonló kérdésre ezt felelték: »Jézus, 
Mária majd ad nékünk. Jézus, Mária 
majd ad nékünk«, értvén ezalatt, hogy 
a patronus majd csak kisegíti szük
ségben a templomot. Az evangéliku
sok kis harangjai pedig, ha megkér
dezték tőlük is, hogy miből élnek, 
imígy feleltek:

Iminnen, amonnan; iminnen, 
amonnan.

Ecclésia.

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A bibliaolvasás eredm énytelenségének 
okai.

Aug. 22. Apóst, cselekedetei 20. o. A 
bibliaolvasás eredménytelenségének nem
csak rajtunk kívül, hanem bennünk levő 
okai is vannak. Nem összpontosítjuk a fi
gyelmünket reá. Mily sok ember aludta el 
már az üdvösségét!

Aug. 23. I. Korinthus 4 . t  Sok ember 
csak kötelességnek érzi az igeolvasást vagy 
igehallgatást, nem kiváltságnak. Úgy ül le 
mellé, mint más könyv mellé s nem érzi 
azt, amit a katona érezhet, mikor a királya 
előtt áll kihallgatáson. Komolyan kell ven
nem a bibliát, mert Isten kijelentése az.

Aug. 24. Máté 7 .8 —6 Általános szokás 
az, hogy minden igét mára alkalmaz elő
ször az ember. Semmi közöm addig a más 
leikéhez, amíg a magaméval rendben nem 
vagyok. Minden igét magamra kell alkal
maznom először.

Aug. 25 János 1 3 .21—26. A bibliaolva
sás eredménytelenségének egyik oka az is, 
hogy a kellemetlen dolgok előtt bedugjuk 
a fülünket. Hiába figyelmezteti Jézus Júdást,
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nem haHgat rá mert kényes kérdést boly
gat az Úr. Akármilyen kellemetlen igazsá
got üzen is nekem az Úr, engedelmesked
nem kell, hallgatnom kell reá’

Aug. 26. János 1 1 .3 8—44. A bibliaolva
sás eredménytelenségének egyik oka az is, 
hogy a lehetetlennek látszó dolgokat nem 
merjük megpróbálni. Az Úr szó l: Vegyétek 
el a követ s Mártha nem meri megpróbálni, 
mert emberi számítás szerint hiábavaló az 
erőlködés. Nem kell félnem az Úr egyet
len ígéretétől s parancsától sem. Neki min
den lehetséges.

Aug. 27. 119. zsoltár, 105. vers. Sok 
igeolvasást az tesz eredménytelenné, hogy 
nem él bennünk határozottan az a tudat, 
hogy az ige nem arra az egy-két negyed
órácskára szól, amikor olvassuk, hanem 
egész nap lábainknak szövétneke s ösvé
nyeinknek világa akar lenni. Egész napi 
életemet a csendes órám világosságában 
kell leélnem.

Aug. 28. Ezsaiás 5 5 . 10—13. Mint a hő
ségtől eltikkadt növény a szárazságtól 
megcserepezett földön, olyan az eredmény
telen bibliaolvasó élet. Mint az esőtől fel
üdült virág a felfrissült földön, olyan az 
eredményes bibliaolvasó élet. Szinte újjong 
a természet eső után. Ezért az újjongó 
örömest magáért érdemes mindent meg
tenni, hogy Isten ezen prófétai Ígérete raj
tam is beteljesüljön.

MAGYAR GAZDA.
Termésjelentés. A földmi velés- 

ügyi minisztérium vetésjelentése sze
rint az időjárás a gabonanemüek be
takarítására, a cséplési munkák vég
zésére kedvező volt; a kapásnövé
nyekre, különösen a tengerire, bur
gonyára és az összes kerti vetemé
nyesre igen kedvezőtlen. Eltekintve 
a gabonanemüektől, minden más 
terményből gyenge, sőt sok helyen 
igen gyenge termésre van kilátás.

A búza minősége kitűnő, hektoli- 
tersulya országos átlagban 79.6 kilo
gram, a legtöbb vármegyében azonban 
80—82 kilogrammos a búza. A bú
zával bevetett 1,832.719 katasztrális 
hold után 6.63 mázsa haldankinti 
átlaggal összesen 12,166.000 mázsa 
búzatermést várhatunk, vagy 104,000 
mázsával többet mint két héttel 
ezelőtt.

Rozsból 5,176,000 mázsát várha
tunk. Az átlag 5 — 7 mázsa holdan- 
kint. Az árpa cséplése befejezéshez 
közeledik. A termés nagyobbára 
gyönge, helyenkint gyönge közepes. 
Szalmája ritka és alacsony. A való 
színű árpatermés összesen 4,511.657 
mázsa. A zab általában gyenge és 
ritka, sok helyen gazos, szalmája 
alacsony A minőség sem megfelelő, 
mert a hőség a zabot még fejlődés
ben, a beérés eiőtt érte. Ma mind
össze 2,243.848 mázsa zabra van
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kilálás 4.9 mázsás átlag mellett. A 
tengeri állapota újabb hanyatlást 
mutat. A kezdetben jó terméskilátás 
most már teljesen leromlott.

A burgonyatermés hasonlóan si
lánynak ígérkezik. A cukorrépa fej
lődése is kedvezőtlenre fordult. Több 
helyről rovarkárt jelentenek. Egy 
vármegyében lesz csak jó a termés. 
A kerti vetemények közül a bab leg
nagyobbrészt kényszerérésben van és 
gyenge közepes, vagy még rosszabb 
termésre van kilátás. Egyéb hüvelye
sek közül a borsó jó közepes, a 
lencse gyenge, a bükköny még gyen
gébb termést igér. A káposzta gyenge 
közepes. A köles és tatárka elég jó, 
a tarlóba vetett azonban kisült. A 
cirok még állja az aszályt. A kender 
és len nyüvése és betakarítása folya
matban van. Általában közepes a 
termés és igen finom rostunak Ígér
kezik. A gyümölcstermés általában 
gyenge és sok a férges gyümölcs.

A szőlők terméskilátása általában 
közepes. A peronoszpóra és a liszt
harmat nem terjed. A bor ára 17—32 
korona között ingadozik.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A nemzetgyűlés 

az ingatlan vagyonváltságról szóló törvény- 
javaslatot tárgyalta. Nagy örömmel vette 
tudomásul az amerikai különbéke kérdé
sét. A nemzetgyűlés egyhangúlag adta meg 
a kormánynak a felhatalmazást a tárgyalás 
megkezdésére. Rendkívül érdekes pillanata 
volt a nemzetgyűlésnek, mikor, a honvé
delmi miniszter beszámolt Prónay alezre
des ellen lefolytatott eljárásról. Prónayt az 
illetékes katonai hatóság 30 napi szoba
fogságra Ítélte. A ház uj elnöke Gaál 
Gaszton lett.

N yugatm agyarország és Sopron. Az
egész ország, de mi evangélikusok külö
nösen szívszorongva lessük, mi lesz Nyu- 
gatmagyarországgal, mi lesz Sopron sorsa. 
Azt mondják, hogy e hónap 27-én át kell 
adni az egész Burgenlandot. Valóban lehet
séges volna az, lehetséges, hogy nekünk 
végkép ott kellene hagynunk Sopront?

Itt említjük meg, hogy tanintézeteinket 
egyelőre ugyan átköltöztettük mi is Győrbe, 
ahogyan az Összes pénzintézeteket stb. át
helyezték Győrbe, Szombathelyre, Buda
pestre, de tettük ezt abban a reményben, 
hogy az utolsó pillanatban mégis csak 
megváltozik Sopron sorsa.

A tan ító i oklevél egyenjogú lesz az 
ére ttség ivel. A Néptanítók Lapja legújabb 
száma arról ad hirt, hogy Vass József dr. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter egy
szakaszos töl vényjavaslatot nyújtott be a 
minisztertanácsnak a tanítói oklevélnek a 
középiskolái érettségi bizonyítvánnyal való 
egyenlő értékűvé tétele céljából. A javas
latot a minisztertanács már el is fogadta 
és a nemzetgyűlés valószínűen már a leg
közelebbi napokban tárgyalni is fogja. Ez
zel a tanítóság egyik régi óhaja válik valóra.

Petro leum források  a Hortobágyon.
A Hortobágyon évek óta gázkutatásokat 
folytat a Nagyalföldi Bányakutató Társa
ság. Most kutatás közben a fúrás mintegy 
825 méternyire haladt, amikor nyolc méter 
magasságban hatalmas, vastag sugárban 
petróleum tört elő a földből. A szenzációs 
leletről értesítették a pénzügyminisztériu
mot, amely szakértő bizottságot küldött 
a Hortobágyra. Ugyancsak megkezdték a 
fúrásokat a debreceni Nagyerdőben, ahol 
egy 40 fokos kénesforrást akarnak felku
tatni, amely összeköttetésben áll a debre
ceni gázmüvekkel.

Angol lordok ellenzik a  jóvátétel! 
b izo ttság  k iküldését. Magyarország ang
liai barátai újra felszólaltak az angol felső- 
házban s ezúttal a jóvátételi bizottságok 
kiküldése és a délszláv csapatoknak Ba
ranyából való kivonultatása miatt interpel
lálták meg napirend előtt a külügyminisz
tert. Elsőnek Newton lord kérdezte meg 
a kormányt, hogy minek küld az agyon- 
nyomorított Magyarországba még jóvátételi 
bizottságot is. Newton lord ezután kijelenti, 
hogy Magyarországon már semmit sem kell 
megvizsgálni. A hadsereg 30,000 ember, 
az ország a tönk szélén áll. Figyelmezteti 
a külügyminisztert, hogy annak idején a 
parlamentben kijelentette, hogy Magyaror
szágnak a jóvátétel dolgában Ausztriához 
hasonló elbánásban kell részesülnie.

A felsösziléziai p rob lém át a  nép- 
szövetség  o ld ja meg. A legfelső tanács, 
mint várható volt, a felsősziléziai problé
mát nem oldotta meg, hanem azt az euró
pai nyugtalanságot, melyet ez a kérdés 
előidézett, meghosszabbította. Az, hogy a 
legfelső tanács a népszövetséghez tolta át 
az ügyet, mutatja azt a nagy ellentétet, 
mely’a francia és az angol álláspont kö
zött van Felsöszilézia problémája tehát 
most a népszövetség elé kerül, amellyel a 
legfelső tanács ismertetni fogja azokat a 
nehézségeket, amelyeket a határmegállapí
tás okoz. Tekintettel Felsőszilézia helyze
tére, Briand kéri a népszövetség tanácsát, 
hogy az ügyet a legnagyobb sürgősséggel 
kezalje.

Mi lesz a baranyai hazaárulókkal ?
Belgrádban élénken tárgyalják azt a kér
dést, hogy Pécs és Baranya kiürítése után 
mi történjék azokkal, akik el akarják hagyni 
a baranyai területet? Azt hiszik, hogy Ba
ranya átadása esetén körülbelül negy-öt- 
ezer ember távozik el a fölszabaduló terü
letről. Ezek közé tartoznak elsősorban azok, 
akik a magyarországi „fehér terror“ elől 
menekültek Pécsre és a megszállott terü
letre. Linder Béla kihallgatáson jelent meg 
Pasics miniszterelnöknél, akinek terjedel
mes memorandumot nyújtott át a baranyai 
kérdésről. Pasics ez alkalommal kijelen
tette, hogy a szerb kormány mindent meg
tett a baranyai terület megtartása érdeké
bén, de törekvése nem sikerült. A magyar 
menekültek, akik eddig a megszállott terü
leten tartózkodtak, valószínűleg továbbra 
is megmaradhatnak a délszláv állam terü
letén, de az ország belsejébe kell menniök.

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli Luther-Szövetség kiadásá
ban csinos kiállítású keresztelési em
léklapok jelentek meg, amelyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkészi hivatalnál (Moson m.) 
kaphatók. i_ io

EGYHÁZI ÉLET.
Egyházkerületi közgyűlés. A dunán-

innem egyházkerület ez évi rendes közgyű
lését Tordason szept. 7-én tartja.

L elkészbeiktatás. A veszprémi egyház- 
község egyhangúlag megválasztott lelkészét, 
Hering Jánost, július hó 17-én iktatta be 
hivatalába Takács Elek esperes. A beiktató 
ünnepély istentisztelettel kezdődött a virá
gokkal és déli növényekkel diszitett s az 
ünneplő közönség által teljesen megtöltött 
templomban. Az első padsorokat a főispán, 
vármegyei főjegyző, polgármester, várm. 
árvaszéki elnök, törvényszéki elnök, a többi 
hatóságok, a református íestvéregyház, a 
zsidó hitközség képviselői és számos hölgy 
és férfi vendég töltötte meg. Az oltártól 
jobbra eső padban az ünnepelt lelkész 
édesanyja s testvérei az oltár mellett pedig 
félkörben az egyháztanács tagjai, élükön 
dr. Lányi Sándor egyhközség felügyelővel, 
helyezkedtek el. Az istentisztelet a nemzeti 
„Hiszekegy“-gyei kezdődött, melyet Raabe 
Róbertné énekelt orgonakísérettel. Ezután 
a hívek ajkán inegzendült a „Jövel Szent
lélek Úristen“ gyönyörű dallama, melynek 
2. verse után alkalmi oitári ima, közének 
következett. Majd Takács esperes lépett 
az oltár elé s először a Bátsi József ajkai 
lelkész jobbján álló beiktatandó lelkésznez, 
majd a lelkész körül álló egyháztanács
tagokhoz s a hívek seregéhez intézett 
szívreható beszédet. Ezt követte a beiktatás 
aktusa, melynek során a beiktatott átvette 
az esperes kezéből az úrvacsorái edényeket, 
a templornkulcsot és az egyházközség pe
csétjét. Ima után Biró Erzsiké énekelte 
Éachnak egy gyönyörű chorálját, majd a 
beiktatott lelkész mondta el alkalmi be
szédét. Ima és közének után az istentiszte
let véget ért s megkezdődött a közgyűlés, 
melyen az esperes ünnepélyesen átadta a 
beiktatott lelkésznek a szabályszerűen el
készített s aláírt megbízólevelet. A köz
gyűlés keretében a református Lórántfy 
Zsuzsanna leányegylet, az ev. nőegylet, az 
Ifjúsági Lutherszövetség leányosztálya és 
fiúosztálya üdvözölték a beiktatott lelkészt, 
kinek tiszteletére negyven terítékes közebéd 
következett, melyen a kormányzóra, a be
iktatott lelkész édesanyjára, a lelkészre, a 
testvér ref. egyházra s jelenlevő képvise
lőire s az ebéden jelenlevő hölgyekre 
hangzottak el fölköszöntők. A szépen lefolyt 
beiktatási ünnepély tanujele volt annak a 
ragaszkodásnak és feltétlen bizalomnak, 
mely a hívek lelkét lelkészükkel szemben 
betölti.

Tanítók közgyűlése. A veszprémi ág- 
hitv. ev. tanítóegyesület július hó 26-án 
tartotta évi rendes közgyűlését Pápán, 
Szutter Dániel elnöklete alatt. A közgyűlést 
látogatásukkal megtisztelték Gyurátz Fe
renc nyug. püspök, Takás Elek esperes s 
az egyházmegyei lelkészi kar több tagja, 
kiket az elnök hálás szeretettel üdvözölt s 
kik lelkesítő szép szavakat intéztek az 
egyesületi tagokhoz örömüknak adva kife
jezést, hogy oly szép együttérzés mutatkozik 
lelkészek és tanítók között. A közgyűlés 
foglalkozott a valláserkölcsi és hazafias 
nevelés kérdésével, az ifjúság és felnőttek 
szellemi irányításával s kereste az eszkö
zöket, melyek alkalmazásával a tanítóság 
sikeresen hathat közre oly irányban, hogv 
szép magyar hazánk területi integritását 
visszanyerve, ismét nagy és dicső lehessen. 
A közgyűlés az adóssággal küzdő soproni
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ev. tanítóképző-intézet felsegélésére 500 
koronát szavazott meg és utalt ki az egye
sületi pénztárból. Bensőséges szeretettel 
ünnepelte Pintér Sándor ajkai és Erdélyi 
Béla szergényi tanítókat, kik közül előbbi 
most töltötte be 41-ik, utóbbi pedig 40-ik 
szolgálati évét. Jegyzőkönyvében örökítette 
meg a világháború elején eltűnt s immár 
holttá nyilvánított Erdélyi Zoltán nagyalá- 
sonyi tanítónak s a 81 éves korában elhunyt 
Németh Péter volt csóti nyugalmazott ta
nítónak emlékezetét. Igaz baráti és kartársi 
jóindulattal köszöntötte Németh Kálmán 
rigácsi és Fülöp József vanyolai tanítókat, 
kik 61/» évre terjedő szenvedés és hánykó- 
dás után végre hazakerültek a hadifogság
ból. A Zsedényi-díjat Fülöp József részére 
szavazta meg. N. P.

A veszprém i „Ifjúsági Lutherszövet- 
ség “ június hó 16-án jól sikerült vallásos 
estélyt rendezett a templomban. A tagok 
szavalatai, énekszámai, a lelkész beszéde 
adták a programmot. Különösen kiemelendő 
Biró Erzsikének, az „Ifj. Lutherszövetség“ 
tagjának beszámolófelolvasása a kér. ifjak 
kecskeméti konferenciájáról, hol szövetsé
günk két taggal képviseltette magát. Az est 
után a közönséget, melynek sorai között 
szép számmal voltak más vallásuak is — 
a rendezők az iskolába invitálták, ahol — 
a kihordott padok helyén — Ízlésesen 
megterített asztalokon a hívek és gyüleke
zetünk jóbarátai által összeadott enni- és 
innivaló (nem bor, hanem kakaó és thea) 
várta a belépőket. Kedves és meleg han
gulatú, igazi „szeretetvendégség“ kezdődött 
ekkor, mely a felnőttek távozta után, a 
mindkét nembeli fiatalság társasjátékával 
végződött. A szereíetvendégséget Gyenes 
Jánosné úrnő, a szövetség elnöke, valamint 
Gömöry Károlyné úrnő rendezték, a tagok 
segítségével. Tiszta bevétel a Szövetség 
pénztára javára 1300 kor. volt.

Halálozás. Honigschnábel Tóbiás nagy- 
németszentmihályi ev. tanító f. r évi aug.
11-én 55 éves korában elhalt. Áldás em
lékén.

Vönöczkön özv. Riczinger Jánosné új 
harangra 1000 K-t, Kocsi Károlyné 50 K-t, 
Such Józsefné elhunyt ötcse Tömből Jenő 
emlékére 200 K-t ajándékoztak.

A felpéczi tüzkárosult evangélikusok 
részére 70-en 1090 K-t adtak.

A veszprém i ág . h. ev. egyházm egye 
ez évi közgyűlése július 27-ikén folyt le, 
Pápán. A megelőző nap délelőttjén az egy
házmegyei lelkészegyesület tartotta ülését, 
Takács Elek esperes elnöklete mellett, ki
nek magvas és tanulságos megnyitóbeszéde 
jegyzőkönyvbe került. A megjelentek között 
ez évben is ott láttuk az egyházkerület 
nyugalombavonult ősz főpásztorát, Gyurátz 
Ferenc és Horváth Sámuel ny. esperest. 
Mindketten teljes testi egészségben és lelki 
frisseséggel vettek részt a tanácskozásban. 
Az egyesület a lemondott Molnár Gyula 
helyébe, Hering János veszprémi lelkészt 
választja meg jegyzővé. Az egyesület töb
bek közt felhívta a tagokat, hogy pártolják 
és terjesszék a „ Harangszó M. A püspöki 
kérdőpontokra Somogyi Károly somié sző- 
lősi lelkész „Az ifjúság lelkigondozása az 
iskolában, a templomban és az egyháztár
sadalomban“ címen, Schlött Gyula lajos- 
komáromi lelkész pedig „Az Úrvacsora je
lentőségének megértetésére?“ címen hozott 
dolgozatot. Utóbbi dolgozat a kerületi lel
készértekezlethez terjesztetik fel. Miután 
az egyházmegyei tanítói értekezlet azt a 
szép határozatot hozta, hogy „az egyhm.-i

tanítói kar a magyar hazának és evang. 
egyházunknak minden nagy érdekét a leg
teljesebb mértékben szívén akarja viselni“: 
felszólítja ezzel kapcsolatban a lelkészegye
sület az egyházmegyei tanítói kart, hogy 
régi időkből való szép szokás szerint, a 
konfirmandusokat minden gyülekezetben a 
tanító vezesse az Úr asztalához. Elhatá
rozza az értekezlet, hogy az egyházmegye 
útján a vasárnapi munkaszünet szigorú 
végrehajtását fogja sürgetni. Megbeszélés 
tárgyát képezte az a katholikus részről 
megindult mozgalom, mely szerint Kapisz- 
trán János ferencrendi barátot meg akarják 
tenni a nemzeti hadsereg védőszentjének, 
még pedig olyan ünnepségek keretében, 
melyen a nemzeti hadsereg minden kato
nájának jelen kell lennie. Erre vonatkozó
lag az egyesület az egyházmegyei közgyű
lés útján sürgősen felkéri az egyházkerület 
elnökségét, hogy tiltakozzék a mozgalom 
ellen, illetve hasson oda, hogy tisztán kat
holikus szellemű s csak katholikusokat 
érdeklő ünnepeken, a nemzeti hadsereg 
evang. vallású katonái ne kényszeríttesse- 
nek a megjelenésre. Délután a különböző 
bizottságok üléseztek. 27-ikén reggel 8 
órakor az egyházmegyei közgyűlés gyám
intézeti istentisztelettel kezdődött, amikor 
dr. Mohácsy Lajos ehm.-i főjegyző imád
kozott és szentigéket olvasott. A közgyű
lést Takács Elek esperes nyitotta meg 
magasszárnyalásu beszéddel, mely Gyurátz 
Ferenc püspök indítványára jegyzőkönyvbe 
került. A társelnöki széket, — miután dr. 
Kluge Endre egyházmegyei felügyelő csa
ládi ügyeire és gyengélkedéseire való hivat
kozással, közmegelégedésre viselt tisztsé
géről lemondott, — a hivatalára nézve 
legidősebb egyházközségi felügyelő: Purgly 
Pál földbirtokos foglalta el ideiglenesen. 
A közgyűlés — miután a lelkészértekezlet 
előző napon kiküldött megbízottjai ismé
telt kéréssel sem tudták a felügyelőt ma
radásra bírni — sajnálattal vette tudomá
sul dr. Kluge Endre távozását s érdemei 
elismeréséül tiszteletbeli felügyelőnek vá
lasztotta. Az új felügyelőre beadandó sza
vazatok határidejéül 1921. szeptember 1-ét 
tűzte ki. A közgyűlés, melyen az egyház
megye lelkészei — egy kivételével — mind, 
a tanítók is szép számmal, világiak azon
ban sajnos elég gyéren jelentek meg — 
szép rendben folyt le, minden felmerült 
kérdés testvéries egyetértéssel s közmeg
elégedésre intéztetvén el. Görög Ernő egy
házmegyei pénztáros, tisztségéről lemond
ván, utóda Molnár Gyula lett. A jövő évi 
közgyűlés helyéül Veszprém tűzetett ki.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Győrffy Béla felpéczi lelkész 

aug. 17-én tartotta esküvőjét a szentgott
hárdi ev. templomban Zrim Mariskával. 
Sok boldogságot I

Egy katonatiszti család gyermekek 
mellé egy jobb családból való leányt 
keres^ aki a takarításban is segéd
kezik. A leány családtagnak tekinte
tik. Fizetés megállapodás' szerint. 
Levélbeli megkeresések >ev. lelkészi 
hivatal Kaposvár« küldendők. 3~3

:: H Í R E K .

T eadélu tán  a  korm ányzónál. A kor
mányzó és neje augusztus 11-én a nem
zetgyűlés a és a kormány tagjait Gödöllőn 
a kastélyban teára vendégül látták. A ven
dégeket Gödöllőre különvonat vitte ki.

A népjóléti m iniszter a  diósgyőri 
m unkások közt. Bernolák Nándor dr. 
népjóléti miniszter Diósgyőrött volt az ot
tani munkásság meglátogatására azzal a 
céllal, hogy a vasgyári munkásság szoci
ális helyzetét a helyszínen tegye tanulmány 
tárgyává.

A losonciak és a  felekezeti béke.
Losoncon az összes vallásfelekezetek kép
viselői ünnepélyes fogadalmat tettek, hogy 
a városban nem engedik megzavarni a fe
lekezeti békét és hogy az összes pártok 
egyesült erővel, minden pártpolitikai, vagy 
felekezeti szemponttól mentesen egymást 
őszintén és készségesen támogatva közö
sen fognak munkálkodni a magyar kultúra 
emelése és támogatása körül. A vallásfe
lekezetek és a politikai pártok vezéreinek 
ez az ünnepi nyilatkozata nagy örömet, 
megelégedést és lelkesedést keltett az egész 
elnyomott magyarság körében.

M agyar népm űvészeti és háziipari 
k iá llítás H elsingforsban. A Magyar Asz- 
szonyok Nemzeti Szövetségének kulturális 
szakosztálya Klebelsberg Kunoné grófné 
vezetésével népművészeti, háziipari és ipar- 
művészeti tárgyakból kiállítást rendezett a 
finn fővárosban. A Finn Nemzeti Muzeum
27,000 finn márka (közel 110,000 korona) 
értékű etnográfiai tárgyat vásárolt meg ma
gyar gyűjteménye kiegészítésére. A kiállítás 
folyamán eladott tárgyakért összegyűlt ösz- 
szeg 56,000 finn márka (körülbelül 225,000 
koronára) rúg.

T izenhárom  millió had iárva E urópá
ban. Párisi lapok jelentése szerint több 
mint 13 millió hadiárva szenved ellátatla
nul Európában. Legnagyobb részüknek még 
a mindennapi kenyerük sincs biztosítva és 
ezért a nyugati államokban újabb mozgal
mat indítanak ezeknek a szenvedő gyer
mekeknek a segítségére.

A P ro testáns Árvaházi N aptár 1922-re 
rövidesen megjelenik. Szerkesztették Taka
ró Géza és dr. Scholtz Oszkár. Kiadja a 
budapesti Árvaházunk javára Hornyánszky 
Viktor. Kapható a főbizományosnál, Kókai 
Lajos könyvkereskedésében, Budapest IV., 
Kammermayer Károly.-utca 3. — Terjesz
tőknek kedvezmény. Ára 24 korona.

A Hangya k iszorítása Erdélyből. Az 
oláh kormány Erdélyben a Hangya ellen 
új szövetkezeteket állított fel. Az új szövet
kezetek állami szubvenciót kapnak.

Harminc évi teherm entesítés az űj 
épületeknek. A kormány az országos la
kásépítő tanáccsal karöltve értekezletet hi
vott össze Budapestre, melyen az ország 
városai és törvényhatóságai képviselve vol
tak. Megállapodás létesült, hogy minden 
új építkezést 30 évig minden teher alól 
mentesítenek. Ráépítés meglévő épületre 
20 évig részesül ebben a kedvezményben.

Herczeg Ferenc képes irodalmi folyóiratának, az 
UJ Időknek 16. száma gazdag és változatos tarta
lommal jelent meg és Kádár Lehel valamint Croker 
regényeim kívül közli Bársony István, Nyáry Andor 
és Hevesi József érdekes elbeszéléseit, Petrovics 
Elek és Lyka Károly cikkeit, Kovács Ákos párisi 
divatlevelét, Nagy Sándor Eredeti rajzát, El Creco 
Magdolnájának mását, ezenkívül számos verset, ki
sebb cikket és Mühlbeck Károly időszerű elmés fej
léceit. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 60 K. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhi
vatal ; Budapest, VI., Andráasy út 16.

* *



1921. aognsztus 21.
/

HARANQSZÖ. 271.

A Harangszó perselye.
A „H arangszó“ fen n ta rtá sá ra  és te r

je sz tésé re  adakoztak: Ebenspanger Sán
dor Ókörtvélyes 300, Tanítóképző Sopron 
200, Gyurátz Ferenc ny. püspök Pápa 50, 
„Előre“ Arnót 200, Ev. egyház Nagygyimót 
176, Mihályka László Egyházashetye, Buthy 
Józsefné Beled 6 —6, Bodecz Gyuláné 
Beled 10, Cziniel József Gyömrő, Nagy 
Mihály Beled 7—7, Knauszky Gusztáv 
Budafok 6, Komjáthy Dénes Beled 14, 
Becker Ferenc, Schmiedt Aranka Sárszent- 
miklós 7—7, Sipniczky Istvánné Fót 20, 
Varga János Tordas 2, Benczik Lidia Sop
ron 10, Petrovics Soma Szentes 3, Zettl 
Józsefné Csikóstöttös 10, Járfás Gergelyné 
és Györgyné Győrszabadhegy 3—3, Kovács 
Gergelyné Jászberény 14, Erős Józsefné 
Uraiujfalu 10, Lelkész Iklód 3, JusztJózsa 
Terestyénjákfa, Domokos András Újpest, 
Herczeg Ilona Sopron 7—7, Suba Zsuzsa 
Kiskörös, Záhony János Diósgyőr 3—3, 
Polgár József Szombathely 7, Polgár István 
Győr 6, Németh Lajos (hitoktatói díját) 
Zalalövő 60, Nika Kálmánné Szentgotthárd 
40, Brock Oszkár Szentgotthárd 100, Bélák 
S. Tamási 1, Leyrerjenő Edeháza 3, Pálfy 
Lajos Nemesleányfalu 12, Kiss Samu Ma
gyarbaráti 20, llauszky Sámuel Bpest 7, 
dr. Kneffel J. Bpest 13, Kocsis Sándorné 
Veszprém 7, Porkoláb László Sárbogárd 6, 
Kató Alajosné Győr 34. Ernszt János Győr 
Győr 50, Kerécz Ferenc Budafok 106, 
Geduly Ferencné Tápiószentmárton 3, Hárs 
István Székesfehérvár 6, Kemeneshögyész- 
b ő l: Árvái Rozália, Rajki Ferenc, alsó 
Rajki István, Mógor Sándor, özv. Mógor 
Istvánné, Konrádi Flóris 3—3, Söléd Jó
zsefné Újpest 30, Lébényből: Nagy József 
15, Németh Mihály 20. hsz. 10, Kovács 
Lajos 5, özv. Kováts Istvánné 4, özv. Stin- 
ner Istvánné, Szíj Mihály 3—3, Fehérvári 
István 1 koronát.

Mit tehetek a HARÁNGSZÓ-ért?
E lőfizetek  rá !
M ások e lő tt  is  ism er 

te tem  é s  aján lom !
T eh e tség e m  sz e r in t  

tám ogatom , hogy s z e 
gén y , e ls z ó r t  h itrok on a
im hoz is  e lju th a sso n  s  
bennük is  e r ő s íth e s s e  
a h ite t é s  evan gélik u s  
ö n tu d a to t!

Szentgotthárdi

Első Magyar Kasza-és Sarlógyár
Szentgotthárd

szállít:

Gyártási ,
iegy 1356 ° ta

14 minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 11-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen á rlapo t!

E rnst János
vas- és rézbútor, sodrony ágybeté t

gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Keresek egy szerény igényű, szor
galmas leányt vagy asszonyt minde
nes cselédnek augusztus második 
felére. Fizetés megegyezés szerint. 
Jó bánásmódban részesül. Schréter 
Ida, Dombóvár (Tolnamegye).

Hirdetések.
Vönöckön szívesen  elfogadna egy 

jóm ódú özvegy nő ném etnyelvű  kis 
leány t 10— 12 évese t —  lehető leg  á r 
v á t —  akit csa lád tag n ak  tekintene, 
ru h á z n á  s ném i fizetést is ad n a  néki 
am it te ljesen  m eg tak aríth a t. Egyedüli 
s  fő fog la lkozása  lenne egy 7 éves 
fiút ném et beszéd re  tan ítg a tn i. H a 
kedve lesz s jól viseli m agát o tt m a
ra d h a t férjhezm enésig , am ikor m eg
felelő ju ta lo m b an  részesü l. 1—3

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szab ályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ara oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelhető : 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

Nevelönöi állást
válla l le lk észcsa lá d b ó l szá rm a zó  ok
le v e le s  ta n ítón ő , ki a n ém et nyelvű  
ta n ítá sr a  is  k é p e s íté s t  n yert. M eg
k e r e sé se k  a  „H a ra n g szó “ k iadóhiva
taláb a , S zen tg o tth á rd ra  küldendők.

5 - 5

Cserébe, melyik székesfehérvári 
család volna hajlandó esetleg ráfize
téssel fiamat magához fogadni. La
kom Vasmegyének egészséges német 
vidékén. A csere-fiu a német nyelvet 
nálam tökéletesen elsajátíthatja. — 
Cím a kiadóhivatalban. 3—4

Ki vo ln a  hajlandó eg y  te lje s  árva, 
e g é s z s é g e s ,  m agyarul é s  ném etül 
b eszé lő  13 é v e s  evan g . fiút m agához  
ven n i (e s e t le g  örökbe fogad n i) é s  
v a la m ely  m e s te r sé g r e  tan ítan i 7 M eg
k e r e sé se k  a fiú n a g y a p já h o z: L eithner  
L ajosh oz K örm endre in tézendök .

5 - 5

Ev. vallásd oki. tanítónő, ki dgy 
az elemi, mint a polg. leány- és 
fiúiskolák osztályaira előkészít, német- 
és franciát valamint zongoratanítást 
haladóknál is tanít — megfelelő ne
velőnői állást keres. Cím a kiadóban.

2 - 3

Menekült vizsgázott géplakatos 
cséplésbez ajánlkozik, vagy e szak
mába való más foglalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészi 
hivatalhoz (1., Verbőczy-u. 28.) kül-^P 
dendők.

A bonyhádi ág. h. evan g . fög im n . 
ín tern á tu sa  a jövő  1921/22. tan év b en  
m egnyílik . É rdeklődök k érjenek  fe lv i
lá g o s ítá s t  Lövik Kálm án int. v e ze tő  
ta n ártó l. 4 - 5

K ü l f ö l d i  n e h é z  k u g l i g o l y ó k  
k a p h a t ó k  G U T H  e s z t e r g á 
l y o s n á l  S z o m b a t h e l y  K o s 

s u t h  L a j o s - u t c a  19.

A Payr-féle ném et em lékfüzetek 
m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminóségii „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszddát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 26

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 37
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Sajáttermelésü, elsőrendű 
fa s z e n e t ,

legjobb minőségű

l í á t f á i n y  t  hordókban,
f  e n y ő o la ja t ,  
ecetsavat, 
gombairtó fa-

és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
Szentg-otthárdon.

Sürgönyeim: RETORTA.  
Telefonszám: 17.

B izo m á n y o so k  
7-3o k ereste tn ek .

r Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Á T ,  úgyszintén cséplési B E N Z I N T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint göm bvasat, 
négyzetvasat, laposvasat, szalagvasat, Fe
kete lemezt, kormánylemezt, szántóvasat, 
rítílinált petróleumot, továbbá különféle urn- 
daimi ó- és ú j  borokat rendes napi áron ab SZENT
GO TTH ÁR D, waggonba rakva. *

L IP P  é s  L f iC K N E R  kereskedelmi üzlete
T ele fo n szá m  17. Szentgotthárd. Sü rgön yeim : LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI

Nyomatott Wellísch Béla villatnüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Pelcló* iK r h tiit t  
t i  kiadó:

SZALAY MIHÄLY.
T á r t a z o r k o t z t S :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovétzpatonára 
(Vaizprémmegya), elöfl- 
zatétl dijak, reklamációk 
a HARANQ8ZÓ kiadóhiva
talának Szantgotthárdra 
(Vnavármagya) küldendők.

Előflzatéat elfogad 
minden avang. lalkéez *• 

tanító.
Magjalanlk minden vasár

nap.

T

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z a rk a e z tl á s  a  k ia d á s é r t  
fa la id é  t

C Z I P O T T  G É Z A  
• z e n t g o t t HAr d

(V aevárm agya.)
A „Harangszó'' előfizetési 
ára agész évra: Luther* 
Szövetségi tagoknak olm- 
azalagoe küldéssel 80 X, 
csoportos küldéssel 80  K, 
a nem Luther-Szöveteégl 
tagoknak clmszalagos kül
déssel 94 K, csoportos kfll* 

déssel 88 K.
A „Harangszó*, terjesz
tésére befolyt adományok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.

A „ D U N Ä N T Ü L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L OS  L A P J A .

T x i  erősek hivatása.
Az állatok életében az erősnek 

előjoga látszik lenni a gyengébb fe
lett. A nagy hal a kisebb halak éle
tével táplálkozik; a sivatag oroszlánja 
vért szomjaz s széttépi a gyengébb 
vadakat.

Ámbár az Isten képére és hason
latosságára teremtett ember is a tör
ténet folyamán nem egyszer közön
séges falánk húsdarabnak bizonyul 
— ahol tud, ott ihar és harap — ő 
mégis csak az ég polgára itt a föl
dön ; rendeltetése, hogy testi-lelki te- 
hvtségdí, *.ujá£Í javait nálánál gyen
gébb embertársának gyámolítására 
fordítsa.

A gyengének, a sorsüldözöítnek, 
az erőtlennek gyámolítását köti szí
vünkre a Bibliának is minden lapja, 
mely könyvről pedig mi ev. keresz
tyének oly büszkén valljuk, hogy ez 
a mi szemünkben egyedül az élet 
zsinórmértéke.

Az Isten azért ád egyik embernek 
többet a földi jóból, hogy legyen 
miből segélyeznie másokat; hogy 
válhassék mintegy a gondviselő Isten
nek kezévé; tegye a társadalomban 
azt a szolgálatot, amelyet az eledelt 
befogadó, emésztő és a tagokat ekként 
tápláló, erősítő gyomor te.*>z a test
ben ; nem azért, hogy uralkodásra, 
hanem hogy nagy kiterjedésű nemes 
szolgálattételre nyújtson módot. S 
mégis sok azt hiszi, hogy gazdagsága 
csak tékozlásra való, a nyomort meg 
neveti. Miatta el is veszhet, pusztul
hat az Isten képét viselő ember, csak 
pénzének ne essék baja, csak ahhoz 
ne nyúljon senki. Pedig ki merné 
elzárni a kamráját, a kútját, midőn 
a faluban étlen-szomjan vesznek az 
emberek ? Ugyebár senki I

Amidőn Dunántúli Lutherszövetsé- 
günk ez évben is felemeli könyörgő

kezét s »mindennapi kenyeret...« 
kér, iskoláinkkal együtt, otthonukat 
elvesztett, gondok súlya alatt roska
dozó egyházi tisztviselők részére: mi 
szentül megvagyunk győződve, hogy 
a »Harangszó« olvasóközönségének 
táborában ezúttal is meleg visszhangra 
talál az ég üzenete: »az erőtleneket 
segéljétek«.

Végre is örök igazság az : Adjatok 
és néktek is adatik. Az adakozás, az 
erőtlenek gyámolítása, a legbiztosabb 
betét; a legelőnyösebb bistosítás. Az 
ínségesnek adva tulajdonképpen ma
gának ád az ember.

Amint a templomba járással nem 
muiaszt az ember, úgy az erőtlenek 
segélyezésével, a jótékony adakozás
sal nem szegényedik, sőt a szegények 
közt elosztva sokszorozza vagyonát 
a gazdag.

De meg aztán az erőtleneknek 
gyámolítására, adományainkra nem 
annyira a szegényeknek, hanem ne
künk van szükségünk.

Mikor a mohamedánusok vala
mikor KonstayJÓ polyt ostromolták, 
Konstantin r^j-y^.ogusz császár végig
járta a város áúsgazdag lakóit, kérve 
hadseregének segélyezését. Azonban 
hasztalan volt a könyörgés, a gazda
gok csak nem adtak semmit. Ebből 
drága takarékosság lett. A kiéhezett 
katonák által rosszul védett város 
rövid idő múlva az ellenség kezére 
került s ezzel odalett a gazdagok
nak nemcsak a vagyona, hanem az 
élete is.

Legyünk tehát legalább önmagunk 
iránti irgalomból jótékonyak, segéljük 
az erőtleneket, mert ez ma az »erő
sek« hivatása, érdeke.

A b onyhádi á g . h. ev a n g . fö g im n . 
ín te r n á tu sa  a jö v ő  1921/22 . ta n év b en  
m egnyílik . É rd ek lőd ök  k érjen ek  fe lv i
lá g o s ítá s t  L övik  K álm án int. v e z e tő 
ta n á r tó l. 5 - 5

A gyülekezetekhez:
Az egyházközség tagjainak test

véri szeretettel békesség!
Egy esztendővel ezelőtt könyörgő 

kezet emeltem felétek s »Mindennapi 
kenyeret...« kértem tőletek gondok 
súlya alatt roskadozó egyházi tiszt
viselőink részére. Ma a köszönet sza
vát hozom az imádkozó gyülekezetbe 
s Istent magasztalva, hálás szívvel 
áldom mindazokat, akik nem szégye- 
nítették meg jószívükbe vetett hite
met, hanem áldozatkészséggel, test
véri könyörületességgel diadalra vitték 
segítő munkámat. Fogadjátok mind
nyájan, kik jószívvel az adakozók 
sorába állatok, hálás köszönetemet. 
De meleg köszönetemet küldöm nék
tek is, vezérek és fáradozók, kik a 
lélek ébresztés és a gyűjtés munkáját 
elvégeztétek I Vajha köszönő szavam
ból kiéreznétek mindazok hálás szí
vének dobogá?át, kikkel jót cseleked
tetek a testvéri könyörületesség kö
telezése szerint I

Köszönetemhez kérést csatolok. 
A szükség ma még nagyobb. A gond 
sápasztja az orcákat s a lelkek bol
tozatán az aggodalom sötét felhője 
úszik. Egyházi tisztviselőink, szegé
nyeink, özvegyeink, árváink közül 
sokan nem képesek beszerezni min
dennapi kenyerüket. Sokan közülök 
nagy bizonytalansággal tekintenek a 
jövő elő s mire e sorok hozzátok 
kerülnek, talán már iskoláinkkal együtt 
otthonukat is elveszítették és sírva 
imádkoznak eddigi életük romjai felett. 
Most kérni, a szeretet törvénye. Most 
adni. a szeretet törvényének betöltése. 
Töltsétek be hát a törvényt szeretet 
által s adjatok abból jószívvel, amit 
néktek Isten adott. És egy se legyen 
köztetek, ki el ne mondhatná: én is 
tovább adtam azt, amit Isten reám 
bízott, hogy általam betöltessék a
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szeretet. Mind ezt pedig azért csele- 
kedjétek, hogy az emberek dicsőítsék 
a ti mennyei Atyátokat!

Áldás és békesség legyen Ti ve
letek 1
, Szombathely, 1921. aug. 21.

Kapi Béla s. k. 
püspök,

a D. L. Sz. elnöke.
Gyűjtő-állomások és a hozzájuk 

csatolt egyházközségek.
1. Boba központhoz: Zalagalsa, 

Kissomlyó, Qérce.
2. Bonyhádhoz: Kismányok, Iz- 

mény, Majos, Mucsfa, Hidas, Rácko- 
zár, Bátaapáti.

3. Beledhez: Vadosfa és filiái.
4. Farádhoz: filiái.
5. Szilsárkányhoz: Szilnémeti.
6. Rábaszentandráshoz: Nagymó- 

richida.
7. Bükhöz: Felszőszakony és Ne

meskér.
8. Czelldömölkhöz: Kemenesma- 

gasi, Vönöck.Ostffyasszonyfa, Csönge, 
Nagysimonyi, Kemeneshőgyész.

9. Marcalgergelyihez: Dabrony,
Nagyalásony, Somlószőllős, Kerta 
(mind Dabronyon át).

10. Dombóvárhoz: Kaposszekcső, 
Csikostöttös, Mekényes.

11. Eneséhez: Bezi, Kisbabot,
Mérges.

12. Lébenyhez: Rábcakapi Tár
nokréti.

13. Győrhöz: Nagybarátfalu, Bőny- 
rétalap.

14. Győrszemeréhez: Felpéc, Kis- 
péc, Tét.

15. Györkönyhöz: Bikács, Paks, 
Sárszentlőrinc, Dunaföldvár (Pakson 
át).

16. Hegyfaluhoz: Sárvár Rába- 
bogyoszlóval, Uraiujfalu és filiái, 
Nagygeresd.

17. Kőszeghez: Nemescsó.
18. Magyarszombathelyhez: Siká

tor, Hánta, Sűr, Csernye (Suron át).
19. Nagykanizsához: Gyékényes 

(Psztkirályon át), Porrogszentkirály 
(Nemespátrőn át), Nemespátró (Sur- 
don át), Surd, Vése, Sand (mindkettő 
Iharosberénybe), Iharosberény (Po- 
gányszentpéteren át), Szepetnek.

20. Nagyvázsonyhoz: A.-dörgicse, 
Kapolcs, Kővágóőrs, Mencshely, 
Szentantalfa.

21. Pápához: Gecse, Homokbö- 
döge, Lovászpatona, Vanyola, B.- 
sztiászló, B.-tamási, Csikvánd, Uj- 
malomsok.

22. Répczelakhoz: Csánig.
23. Szombathelyhez: Körmend,

Nemeskolta, Meszlen, Órimogyorósd.
24. Szárazdhoz: Varsád, Gyönk, 

Kalaznó, Kölesd, Kéty, Pelsőnána, 
Kistormás, Keszőhidegkut.

25. Tabhoz: Nagybábony. Kötcse.
26. Várpalotához: Tés, öskü.
Elszigetelt gyülekezetek : Puszta-

szentlászló, Zalaistvánd, Nagyszokoly, 
Tolnanémedi, S.-döröcske, Ecsény, 
Ajka, Lajoskomárom.

Nincsenek beosztva: Lajtaujfalu, 
Szekszárd, Veszprém, Szentgotthárd, 
Zalaegerszeg, a megszállott gyüleke
zetek : Alsólendva, Alsómarác, Baty- 
tyánd, Bodóhegy, Domonkosfa, Mura

szombat, Kácsfalu, Pécs, Magyarboly, 
Légrád, továbbá bizonytalanná vált 
gyülekezetek: Felsőlövő, Alhó, Alsó
lövő, Borostyánkő, Felsőőr, Vágód, 
Pinkafő, Csáva, Rohonc, Várossza- 
lónak, örisziget, Locsmánd, Ágfalva, 
Balf, F.-meggyes, Veperd, Rabold, 
Patőfalva, Ruszt, Kukmér, N.-hideg- 
kut, ókörtvélyes, Vasdobra, öriho- 
dos, Tóíkeresztúr, Péterhegy.

Akiket szerettünk...
Akiket szerettünk — és akik szerettek:
A szülők, testvérek, előttünk elmentek.
S a szép nagy családból — virágzóból —

már ma,
Csak mi vagyunk még itt: három szegény

árva.

Csak mi vagyunk még itt — három árva
lélek —

A tizenháromból itt maradt testvérek. 
Tövises, göröngyös életünknek útja,
Miért maradtunk itt, a jó Isten tudja 1 . . .

Amíg együtt voltunk, volt örömben részünk, 
Milyen szép is volt a mi családi fészkünk 1 
óh, miért is kellett nekünk úgy elvállnunk, 
S ahányan csak voltunk — annyi felé szán

nunk 1

. . . Úgy el-el tűnődünk — s ejtünk egy-
egy könnyet:

Melyőnk sorsa volt bús — melyőnké volt
könnyebb ?

Mi fájt a legjobban — mindenőnk tagadja — 
Három megtépett szív — sebeit takarja...

Óh, a könnyes múltból van mit elhallgassunk, 
Szívünkön elég seb, amit takargassunk. 
Mindenőnk magában: megkíméllek téged, 
Ami nekem úgy fáj, miért fájjon néked! . . .

T Á R C A .

Várunk:
Kínzó, sötét démonhadak árja 
Éjféli táncát testünkön járja.
Csonka törzsünk zúzzák, tép ik ...

Fekszünk nyögve, mozdulatlan, 
Sebzett mellünk alig piheg,
Éltünk mécse kihunyóban:
Fojtogat az árnysereg.

És mi mégis hiszünk, várunk I

Várunk, mikor üt a 
Szeííeműző, szabadító óra,
Várunk reménységgel, égő hittel 
A hajnali kakasszóra.

KERECSÉNyi DEZSŐ.

1 6 0 6 ;  1 6 2 1 .
Irta: P ortját»  István.

Bocskai kezdte, b ."  en folytatta...
Bocskai diadala ai 1606 június 

23-án kötött Bécsi-, Bethlen dicső
sége az 1621. december 31-én szer
zett Nikolsburgi-béke. Az utóbbi az 
előbbinek a megerősítése, vívmányai
nak a megmentése. Amidőn tehát a 
Nikolsburgi békekötés 300. évforduló
ján visszatekintünk halhatatlan em
lékű alkotójára: Bethlen Gáborra, 
lehetetlen anélkül tennünk, hogy még 
messzebb is ne nézzünk s ott meg 
ne lássuk szabadságharcosaink leg
elsőjének: Bocskai Istvánnak hatal
mas- alakját.

A kor, melynek hátteréből Bocs
kai, majd Bethlen előlép, akár egy 
Szalvator-kép, a sötét-szinek egész 
skáláját tárja elénk. Az anyagot a 
Habsburgok, a török-világa a vallási- 
és nemzeti-szabadságharcok szolgál

tatják a képhez s így nem csuda, ha 
a festő csak a feketébbnél-feketébb 
színárnyalatok közt válogathat.

Habsburgokról, akár Ferdinándról, 
aki a mohácsi vész után a törökkel 
együtt elsőnek szakadt az országra, 
akár a fiáról, Miksáról: jót mondani 
nagyon nehéz, az unokájáról: Ru
dolfról meg éppen lehetetlen. Már 
Ferdinánd fogott ollót a magyar al
kotmánynak s nem rajta múlt, hogy 
teljesen szét nem nyirbálta. Az ő 
keze még kötve volt; sokáig bizony
talan uralma nem tette tanácsossá, 
hogy kimutassa a foga fehérét. Ám
bár tudjuk, erre meg volt benne a 
hajlam s éppen ezért még azok között 
is, akik beültették a magyar trónra 
(tizenhárom mágnás és főpap), nem 
egy akadt, aki később nagyon meg
bánta tettét. Nem Ferdinándon múlt, 
hogy uralkodása alatt a Lutherani 
comburantur kiáltástól nem lett vissz- 
hangos az ország és a máglyák fé-
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. . .  SzívUnk már a jobbat hiába’ várja; 
Mindig rövidet húz az özvegy — az árva.. .  
Ám azért csak bízzunk: hogy míg élünk

itten,
Mégis csak megőriz a jóságos Isten I . . .

. . .  Jön — mi jön — de most már a jövőt
nem féljük!

Ami hátra van még — békével leéljük. . .  
Úgy lehet: csak elszáll egy-két év felettünk 
S elmegyünk azokhoz, akiket szerettünk...  

Tóthnő — Munkácsy Eleonóra.

Képek a bosnyák életből.
Dobrun, 1915. dec. hó.

Hosszas gyaloglás után megérkeztünk 
rendeltetési helyünkre, egy kis bosnyák 
faluba: Dobrunba. Hamarosan átadtam 
magamat az alvásnak. Az álom hamarosan 
elringatott és varázslatos világának forga
tagába kerültem bele. . .  Otthon voltam . . .  
ölemben tartom egy és féléves fiamat, aki 
édesen gőgicsél és merően hézi a parólin 
lévő fényes csillagokat Amellett édesdeden 
majszolja a távolról hozott édes csokoládét. 
Majd kis leányom, ki az elemi iskola I. 
osztályát frekventálja, jön elém örömmel 
és érdeklődéssel számol be, hogy milyen 
betűt tanult utoljára az iskolában. Hozza 
kis palatábláját és mutatja szorgalmának 
a gyümölcsét. Hatalmas „b* betűk sora
koznak példás rendben egymás után az 
irótáblán. Megsimogatom kis arcát, meg
dicsérem, hogy szépen ír s buzdítva, hogy 
továbbra is szorgalmas legyen. Feleségem 
ezalatt asztalt terít, hogy kedvelt eledelei
met feltálalhassa. . .  De a kegyetlen álom 
megirigyelte boldogságomat: Gyorsan el
repült szememről. .  . Otthagyott, mielőtt 
jól laktam volna. Fájó volt az ébredésem. 
Éhesen ébredtem fel s amellett még rá
adásul nem is az otthonomban, hanem egy 
kis bosnyák faluban találtam magamat. .  . 
rozoga ágyon . . .  fáradt tagokkal. . .  Ez 
volt az első éjjelem Dobrunban.

* **

nyétől nem piroslott az égalja. A 
királyon kívül álló oka volt ennek. 
A rendek minden osztályában nagyon 
elterjedtek már Luther*) és Melanch-

*) Luther élénk figyelemmel kisérte a 
magyar viszonyokat s többekkel levelezett 
is. Révay Ferenc egyenesen Luthertől kért 
tanácsot az úrvacsora kérdését illetőleg. — 
Egy másik szép levelét a Sopron városi 
levéltárban őrzött eredetiről kiadta Horváth 
Mihály, de mivel még így is kevésbé is
mert, érdemesnek tartom teljes szövegében 
az alábbiakban ismertetni.

„Martinus Luther, Der Edlen, tugen- 
reichen Frawen Dorothea Irrgerin , Vidve 
zu K opin z, meiner günstigen guten freun- 
din. Gnad und Friede ym Christo, Edle, 
tugenreiche Frau, Weil (itt olvashatatlan) 
ir Andres itzt von euch erfordert, sich 
dienstlich zu erzeugen vorhat, Bitte euch, 
wollet yhr ym gvsten fefohlen haben, denn 
er ist ia, wie ihr wisset, ein frommer 
Mentsch, Vnd er sorget, das er nicht ein 
Jahr da mecht sein vnd euch mit sich ynn 
die Fahr zihen, doch werdet ihr wol wis
sen yhm zu raten, wo not furfallen würde. 
Ich hab yhm meines Verstands rat mitge- 
i eilet, wo es sein kan, das er so sich halte.

Dobrun tipikus bosnyák falu. Kies völgy
ben fekszik. Vidéke kellemes, időjárása 
enyhe. A természet itt mindig díszük. Nincs 
hervadás, nincs enyészet e kis község ölén. 
A növényzet mindig zöld. A kankalin, a 
primula egyre virágzik. Ha a hó leesett és 
gyorsan elolvadt, a virágok ott mosolyog
nak a zöld fű között, mintha örökös tavasz 
volna.

A levegő kitűnő. Fenyőfák árasztják 
balzsamos illatukat. Zöld koronájukkal a 
meredek hegyoldalok szikláin bóüntgatnak. 
A sziklák között búgó vadgalambok tartóz
kodnak. Ha a vadász meg tudja őket kö
zelíteni, nagy zsákmányra tehet szert. A 
hegyoldalak bokrokkal, cserjékkel; mada
rakkal benépesült fákkal, szakadékokkal, 
csörtető patakokkal, egyik-másik pázsiton 
legelésző kecskenyájjal tarka-barka, válto
zatos képet nyújtanak a természetet ked
velő embernek. Hátha még a frissen leesett 
hó is rajta csillog a fákon és ha az olykor
olykor odatévedö napsugarak bearanyozzák 
a környéket, oly világ tárul a szemlélő elé, 
amelyben a természet ünnepel.

Hogy teljes legyen az a természeti kép, 
a jó Isten a hegy tövébe varázsolta a csen
desen hömpölygő Rzav folyót, amely éke 
és koronája a vidéknek.

Irigylésreméltó az a nép, amelynek bir
tokában van ez a kies hely, de nagy vesz
teség a népre nézve, hogy nem tudja él
vezni a természeti szépséget, mert nincs 
meg benne a természet iránti érzék 1

Itt e kis faluban töltöttünk két hónapot, 
hogy a Montenegróból visszatérő csapatok 
számára biztosíthassuk a terepet vissza
vonulásuk alkalmával.

Ez idő alatt alkalmam volt a bosnyák 
népéletet tanulmányozni.

Dobrun lakói bosnyákok. Most azonban 
alig volt otthon egypár öregebb férfi, csakis 
gyermek- és asszonynép.

Békében az emberek szilvatermeléssel, 
szilvaaszalással, pálinkafőzéssel, fák kidön
tésével, kecske- és tehéntenyésztéssel, to
vábbá cserekereskedéssel foglalkoztak. 
Fűrészgyára is volt a községnek. Sokan 
itt keresték meg munkájukkal mindennapi

kenyerüket, mások meg a kávéházban árul- 
gatták leveles dohányukat, fehér cukrukat, 
teájukat, pálinkájukat és feketekávéjukat. 
Majdnem minden második házban volt egy 
káváház, u. n. „Kafana*. A kávéház nagy 
szerepet játszik a bosnyák életben. Itt üdül 
a bosnyák, itt tölti el napjainak nagyobb 
részét feketekávé szürcsölgetése és csibu- 
kozás, cigarettázás mellett és itt elmélkedik 
a hetedik paradicsomról. . .  Itt ringatja 
magát az édes semmittevés ölében.

A lakóházak igen egyszerűek. Ha belé
pünk a lakóházba, először is a konyhára 
bukkanunk. Középen van a tűzhely. E felett 
lóg a fazék, jobban mondva : széles lábas, 
üst, amely rúdra vagy zsinegre van akasztva. 
Ezen edényben főzik a szegényes babot, 
puliszkát és burgonyát. A kukoricakenyér 
sütéshez kerek, homorú vasedényt használ
nak, amelybe először is beleteszik a málé- 
kenyér tésztáját, hogy aztán domború vas
fedővel takarhassák le azt. Erre bedugják 
a parázs közé, ahol alaposan kiszárad, 
jobban mondva: kisül a máié, a kevés 
igényű bosnyák mindennapi kenyere.

A lakószobában ágyat, asztalt és egypár 
széket vagy padot fedezhetünk fel házibu- 
torok gyanánt. Legtöbb helyen azonban az 
u. n. vacokkal találkozunk, amely egypár 
földreterített ruhadarabból áll és ez alkotja 
a család ágyát.

A férfi- és asszonynép, valamint a gyer
mek is szúrtos. Kevés gondot fordítanak 
a tisztálkodásra, jóllehet bőviben vannak 
a víznek. A ruházatuk is egyszerű.

A lakosság egészséges. Jó levegő és jó 
ivóvíz áll rendelkezésére A szabad.levegőn 
élnek. A gyermeket sem kényeztetik. A 
gyermekek januárban is cipő nélkül szalad
gálnak az utcákon. Magam láttam, hogy a 
bosnyák asszony télben egy esővizzel telt 
árokhoz vitte 4—5 éves gyermekét, akit 
egypárszor belemártott a vízbe és jól le
mosva, beszaladt vele — természetesen 
óriási sírás mellett — a szobába. Ennyiből 
állott a fürösztés. . .  Ez a valódi Kneip- 
kúra!

Vakarcs Kálmán.

ton tanai s így az 1548-iki ország- 
gyűlésen hiába kísérelte meg szemé
lyesen Ferdinánd, hogy az új tanok 
elfojtására törvény hozassák. A ren
dek hatalmasak voltak még ekkor, 
megfoghatták a király alkotmánynyir
báló kezét és vétót mondhattak a 
lelkiismeret szabadsága korlátozásá
nak is.

— Szigorú törvény helyett jó és 
buzgó papok kellenek — határozták 
a rendek — akik jó példával és szép 
szóval buzdítsák, tanítsák a gondja
ikra bízott nyájat... A lelkészek 
kötelességeik pontos teljesítésére szo- 
rítandók. . .  A püspökök jövedelmeik
ből iskolákat állítsanak, melyekben a
Christus vnser lieber Herr sey mit euch 
und sterk euch sampt den ewrn allen ynn 
seinem heiligen beruff. Amea

M. Stieffel hat mich gebeten, wenn ich 
Schrift zu euch hette, das ich euch solt 
von seinet wegn fast seer grussen vnd sein 
pater noster wundschen. Er stehet Gott 
lob wol.

tudomány és az igaz vallás taníttas
sák. . .  Papokká csak feddhetlen életű 
s tudományokban képzett férfiakat 
szenteljenek s lelkésszé csak ilyenek 
lehessenek. . A király gondoskodjék 
a felsőbb iskolákról s a tanuló ifjú
ság segélyezéséről. . .

Ezeket a törvényeket hozták a 
rendek az 1548-iki országgyűlésen. 
Minő bölcs törvények... És mégis 
— gondolhatjuk — milyen érzelmekkel 
írta alá egy Habsburgi Ferdinánd:
V. Károly németbirodalmi császár 
édes testvére 1 ? Nem szívesen tette, 
mert hiszen később, élete legvégén 
is éppen a protestantizmus volt az, 
melynek terjedése gondot okozott 
neki. És a fiai. Különösen Miksa. 
A súlyos betegen is munkás császárt 
többször kérte Batthyányi Perenc: 
ne dolgozzék, annyit. — ' »Nem a 
munka emészt engem, — felelte egy 
ízben a császár — hanem szeren
csétlenségem: Miksának lutheránus-
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Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Hol lakói?
Aug. 29. János 1. sö—42. A keresztyén- 

séget nem lehet, de nem is szabad a temp
lom négy fala közé korlátozni. A keresz- 
tyénség a mindennapi élet dolga. Elbirja-e 
az én keresztyénségem ezt a kérdést: Hol 
lakói ? Milyen vagy otthon? Merem-e hívni 
a kérdezőt: Jöjjetek és lássátok m eg! Szí
vesen időzik-e nálam a keresztyénséget 
kereső lélek s milyen bizonyságot tesz 
majd mások előtt rólam ?

Aug. 30. Ezékiel 2 . í—8. Minden háznak 
van neve, ha nincs is rá írva, mint a nya
ralókra. Izrael háza pártos ház. Az enyém
ről el lehet-e mondani, amit az Apostolok 
cselek. 1 . íi. a jeruzsálemi felsőházról 
mond, hogy „egy szívvel-lélekkel valának?“

Aug. 31. Jeremiás siralmai 1. í. Az el
foglalt Jeruzsálemnek árva város s özvegy
asszony a neve. Hány házban élnek ma 
is árvák módjára búsulva özvegyasszonyos 
tehetetlenségben mintha nem is volna 
Atyánk s jegyesünk az égben. Az én házam 
az Istenbe vetett bizodalomnak a hajléka?

Szept. 1. Máté 2 1 . 13. A jeruzsálemi 
templomnak latrok barlangja a neve. Ami 
az én házamban van, mind tisztességes 
utón, becsületes, izzadtságos munkával 
jutott a birtokomba?

Szept. 2. Ezsaiás 56.7. A jeruzsálemi 
templomnak imádság háza volt valamikor 
a neve. Az én házamról milyen benyomást 
szerez az Isten? Hát az emberek? Vagy 
talán több veszekedés hallatszik belőle, 
mint ének és imádság?

Szept. 3. Apostolok cselekedetei 10.1—2. 
Kornélius háza a szeretet hajléka. Sok ala
mizsnát osztogat a népnek. Miről híres a 
szegénynek, segítségre szorulók előtt az én 
házam ? Zsugoriságomról vagy jószívűsé
gemről ?

Szept. 4. Lukács 1 9 .1—9 . Zákeus háza 
az üdvösség háza, mert nem elégszik meg 
azzal, hogy csak lássa Jézust, hanem be 
is fogadja őt, tud áldozatot is hozni érte 
s kitartani mellette. Amíg külső, látszat-

keresztyénségem belsővé, komollyá .nem 
lesz amíg bűneimhez jobban vonzódom és 
ragaszkodom, mint Krisztushoz, addig az 
én házam üdvösség háza nem lehet.

A Luther-Társaság tagjaihoz.
A belügyminiszter mozgóképüzem 
folytatására szóló 20 éves engedélyt 
adott társaságunknak Újpest főútvo
nalán, az Árpád-uton. Mivel a Tár
saság különben sem nagy alaptőké
jét, mely alapítványjellegü, a válla
latban‘fel nem használhatja, az igaz
gató-tanács egy 200,000 koronás alap
tőkéjű részvénytársaság alapítását 
határozta el, amely a belügyminisz
teri engedélyokirat szerint jövedelmé
nek legnagyobb részét a Luther- 
Társaság céljaira fordítja, de amellett 
a részvényjegyzők befizetett tőkéjének 
tisztességes jövedelméről is gondos
kodik.

E vállalattal azonban nem csupán 
anyagi célokat szolgál a Társaság, 
hanem a moziipart, amely az utóbbi 
időkben helytelen, sokszor bűnös 
utakra tévedt, a tanítás, a lélekne- 
mesítés, a vallásos és hazafias neve
lés eszközévé akarja avatni, hogy az 
a nemzedék, mely lelki' szomját e 
forrásnál oltogatja, ne merüljön el a 
Mammon-imádás posványában, ha
nem ébredjen fel vágya az emelke- 
dettebb, keresztyén lélekhez illő célok 
szolgálatára.

MAGYAR GAZDA.
Uj őrlési rendelet. A most ki

bocsátott 6485/921. számú kormány- 
rendelet az 1021/22. gazdasági év
ben a közfogyasztásra szánt termé
nyek kiőrlési arányát szabályozza.

A búzát 80 kilogrammos súlyminő- 
ségben, 2 százaléknál nem több ide
gen keverék mellett az egynemű korpa 
és hulladék elvonása után 80 száza
lékra kell kiőrölni. Ebből a Futura 
által meghatározott minőségben — 
az összsúly 25 százalékáig — darát 
és finom tésztalisztet szabad előállí
tani. A régi 2-es lisztnek megfelelő 
főzőliszt pedig az őrlendő búzamen
nyiség összsúlyának 35 százalékáig 
állítható elő. A 76 kilogrammos, súly- 
minőségű rozsból és kétszeresből 63 
százalék egységes kenyérlisztet és 15 
százalék rozslángot kell előállítani. 
A megengedett összes őrlési hiány 
1 és fél százalék lehet. A tengeri, 
árpa, köles stb. feldolgozásáról a 
földmíveléstigyi miniszter külön in
tézkedik.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A nemzetgyűlés 

részleteiben letárgyalta az ingatlan válság
ról szóló törvényjavaslatot. Közben a hon
védelmi miniszter két törvényjavaslatot 
terjesztett e nemzetgyűlés elé. Az egyik a 
magyar kir. honvédségről, a második a 
magyar katonai tisztképzésről szól.

Tiltakozás az elszakítás ellen. A Ma
gyar Nemzeti Szövetség Perényi Zsigmond 
báró elnöklésével foglalkozott a nyugat
magyarországi kérdéssel. Okolicsányi László 
indítványára az ülés azt a határozatot 
hozta, hogy a Magyar Nemzeti Szövetség 
országos mozgalmat indít abban az irány
ban, hogy a kormány Ausztriával szemben 
a legmesszebbmenő represszáliákat alkal
mazza é? rendelje el nyomban a határzárt, 
mert a magyar nemzetnek úgy sem fűződik 
semmi érdeke ahhoz, hogy a legrosszabb 
valutájú országnak adja el a maga feles
leges élelmicikkeit. Lers Vilmos dr. azt 
indítványozta, hogy miután ez adott hely
zetben a mostani osztrák kormánnyal is 
meddőnek bizonyult minden tárgyalás, ezért 
a magyar kormány szakítsa meg a mai

ható el, amennyi nagyapjáról, aki 
csak nyirbálta a magyar alkotmányt, 
míg ő egyszerűen sutba dobta. Az ő 
uralkodása alatt kezdődött az önkény- 
uralom és az ellenreformáció, melyek
ről Horváth Mihály kath. püspök, 
jeles történetíró írja: »Amint egyidő- 
ben tűnnek fel történelmünk mezején : 
úgy együtt is lőnek ikerforrásaivá 
azon forrongásoknak és harcoknak, 
melyeknek szomorú jelenetei egy 
hosszú századon át, a török elleni 
harcokkal párhuzamosan, s velük 
gyakran egybeszövődve, annyi nyo
mort, annyi szenvedést árasztottak 
nemzetünkre, a vallási s polgári sza
badságjogot azonban végre mégis 
megmentették«.

(Folyt, köv.)

sága s Ferdinándnak a rossz fele
sége . . . «

Pedig aggodalma csak annyiban 
volt indokolt, amennyiben Miksa, 
utóda a magyar trónon, nem üldözte 
a protestánsokat. Mert bár vallási 
ttirelmesség tekintetében egész József 
császárig hiába keressük párját és 
személyes hajlamát is az új vallás 
iránt haláláig megőrizte, azt valóban 
fel nem vette és se pro, se contra 
egyik érdekében sem tett semmit. 
Vallásos meggyőződését különben 
legjobban jellemzi az a levél, melyet 
tábornokához: Schwendihez írt. »A 
vallás ügyeket — írja — nem lehet 
karddal eldönteni; . . .  Krisztus és az 
apostolok másként tanítottak. . .  Az 
ö kardjok volt a nyelv, a tanítás, az

Isten igéje s a keresztényi é le t... 
Francia- és Spanyolország (az inqui- 
sitio hazája) tegyenek, amit tetszik; 
tettekért az Isten, az igaz biró előtt 
számolni fognak... Mi személyemet 
illeti, ha Isten is úgy akarja, én ke- 
resztényileg őszintén és jámborul 
akarok cselekedni. . .  <

A vallás * terén így gondolkodó 
apának hogyan lehetett olyan sötét- 
látású fia, smilyen Rudolf volt, ért
hető lesz, ha tudjuk, hogy ő nagy
bátyjának : II. Fülöp spanyol király
nak az udvarában nevelkedett, ahol 
jog- s törvény-tiprásban és az »eret
nekség« kiirtásában látta kimerülni 
az uralkodó tevékenységét. Ennek a 
körülménynek tulajdonítható, hogy 
Rudolfról még annyi jd sem mond
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Ausztriával a diplomáciai viszonyt. A szö
vetség kimondotta, hogy ezt a lépést a 
legcélravezetőbbnek tartja és mindent el 
fog követni, hogy a magyar kormányt rá
bírja ennek a diplomáciai szakításnak a 
megtételére.

Soós altábornagy a munkásokról.
Soós tábornok ktilönkihallgatáson fogadta 
a baranyai bevonulás előtt a Népszava 
kiküldött tudósítóját és örömének adott 
kifejezést, hogy a Népszava figyelemmel 
kiséri a bevonulást.

— Súlyt vetettem arra — mondotta a 
tábornok — hogy a munkásság közvetetlen 
forrásból is arról győződjék meg, fíogy 
célom a rend helyreállítása, a munka za
vartalan fölvétele és a lelkek megnyugtatása. 
A lefolyt eseményeket teljesen meg nem 
történtekké tenni nem lehet. Én az igazság
szolgáltatás menetére befolyási gyakorolni 
nem fogok. A munkásság széles rétegeivel 
szemben a teljes kiengesztelödés szellemét 
viszem magammal. Ha azonban valaki a 
rendet és nyugalmat meg merné zavarni, 
érezni fogja erős kezemet. Nagj súlyt ve
tek arra, hogy a lelkek minél előbb meg
nyugodjanak és hogy a munka azonnal 
meginduljon. A szervezkedési szabadságot 
illetően a törvényben biztosított és nemzeti 
alapon álló szervezkedés elé akadályt gör
díteni nem fogunk. Gondoskodni kívánok 
munkásjóléti intézményekről és arról, hogy 
a munkásság ellátása akadályokba ne üt
közzék. Már intézkedtem, hogy pártatlan 
munkásjóléti komité alakuljon, amelyben a 
munkásság is képviseletet kap. Ez a bizott
ság lesz a közvetítő szerv a munkásság 
és a főparancsnokság között. Ismétlem, a 
legnagyobb súlyt a megértésre és a lelkek 
megnyugtatására vetem.

A szurony és az igazság. A prága* 
szenátus egyik legutóbbi ülésén Dula Máté» 
az ismert pánszláv agitátor, interpellációt 
intézett Benes külügyminiszterhez és heve
sen megtámadta Dvorcsák Győző magyar 
nemzetgyűlési képviselőt. Benes külügymi
niszter is jónak látta, hogy elítélően nyilat
kozzék Dvorcsák működéséről. Dvorcsák 
Győző nemzetgyűlési képviselő most a 
Magyar Távirati Iroda útján nyilatkozatot 
tesz közzé, amely a többi közt ezt mondja:

„Benes szuronyokra támaszkodik, én az 
igazságra. A szuronyok uralma nmlékony, 
az igazságé örök. Hogy melyikünk bukik 
el a harcban, nyilvánvaló. Benes ideges
sége biztató jel arra, hogy a harc vége 
felé közeledik. Elvégre a világháború is 
csak idegek dolga volt.“

Péter szerb király meghalt. Halálával 
egy darab történelem zárul le. 1844 július 
11-én született Belgrádban. Atyja Karagyor- 
gyevics Sándor szerb fejedelem, miután 
1859-ben formálisan lemondott trónjáról és 
helyét az öreg Obrenovics Milos foglalta el, 
részint Pesten, részint oláhországi birto
kain élt.

Péter herceg, atyja lemondása után 
szintén elhagyta Szerbiát és Ausztriában, 
majd Franciaországban nevelkedett. 1883- 
ban megházasodott, Nikita montenegrói 
királynak Zorka nevű leányát vette felesé
gül. Felesége azonban csakhamar meghalt 
és azóta Péter herceg, mint magánember 
élt Genfben, anélkül, hogy bármiféle poli
tikai szerepet játszott volna. 1903 június
10-röl 11-re virradó éjszakán Sándor királyt 
is meggyilkolták Belgrádban és az össze
esküvők azonnal kikiáltották Pétert király
ivá. A szkupstina a szenátussal együtt 
június 15-én egyhangúan megválasztotta

Pétert. Az országgyűlésnek és a hadsereg
nek küldöttsége hozta diadalmenetben haza 
Péter királyt Géniből és június 24-én ha
zájától való 45 évi távoliét után lépett ismét 
Szerbia földjére. 1904 szeptember 21-én 
Belgrádban ünnepiesen megkoronázták és 
azóta uralkodott a legújabb időkig. A nagy 
háború legutóbbi éveiben már betegeskedni 
kezdett és a kormányzati teendőket másod
szülött fia, Sándor herceg trónörökös vette 
át, mint régens. (Péter király elsőszülött 
fia, György herceg ugyanis bátyja javára a 
trónra való minden igényéről lemondott)

Európának és Szerbiának legszomorubb 
és legvéreseb korszakába íródott be milliók 
vérével Péter király neve. A történelem 
van hivatva uralkodók fölött bírálatot mon
dani.

A Karagyorgyevics dinasztia megalapí
tója, Pelrovics György marhakereskedő 
volt. Százhúsz esztendő telt el azóta s a 
kis Szerbiából az összetákolt délszláv állam 
lett Ennek tulajdonképpeni megalapozója 
Péter király volt. A jövő fogja eldönteni, 
hogy ez a nagyság és e hatalom mennyire 
volt megalapozva ? . . .

EGYHÁZI ÉLET.
A sopron i theol. aka d ém ia  

az 192 1 /2 2 . tanévben további 
in tézkedésig  K őszegen  fo ly ta tja  
m űködését. A z akadém iába  
való fe lvételre  f . évi szep tem ber  
hó 10-ig  az igazga tóságn á l 
Írásban  kell je len tk ezn i. Cím : 
S trá n er V ilm os, theol. akadé
m ia i igazga tó , e. i. sz. G yéké
n yes, Som ogy m egye, E vangé
lik u s  lelkészlak. A je len tkező 
ket az igazga tóság  m egfelelő  
időben ér te s íti az előadások  
kezdetének időpon tjá ró l. A hall
gatók elszá lláso lása  k örü l az 
igazga tóság  segédkezet n yú jt. 
A közélelm ezésről gondoskodás  
történ  ik.

Templom-ünnep. A szombathelyi evan
gélikusok és reformátusok vasárnap ünne
pelték a templom fennállásának 25 éves 
évfordulóját. Kapi Béla püspök megható 
szavakban emlékezett meg ez alkalommal 
a templomot építő, már sírjaikban porla- 
dozó s a még élő, áldozatkész hívekről. 
Különösen hálatelt szívvel áldozott Kiss 
János volt szombathelyi lelkész emlékének.

Nyugalomba-vonulás. Matemy Lajos 
tiszavidéki fóesperes, egyetemes számvivő, 
egyházkerületi gyámintézeti elnök és sok 
más egyházi tisztség viselője, debreceni 
lelkész, f. évi esperességi közgyűlésen fö- 
esperesi állásáról, aug. 1-én lelkészi állá
sáról is lemondott. Nyugalomba vonulásá
ban keresztyéni békességet és egészséget 
adjon a minden áldások Istene.

Segédlelkész-áthelyezések. Kapi Béla 
püspök egyházi érdekből a következő segéd
lelkészeket helyezte á t : Kovács István 
vadosfai segédlelkészt Rábaszentandrásra 
helyettes-lelkészül, Pál Béla szombathelyi 
segédlelkészt Vadosfára, Balogh Ernő se
gédlelkészt Szombathelyre, Novák Rezső 
kővágóőrsi segédlelkészt Meszlenbe, Bren

ner Ede városszalónaki segédlelkészt so- 
mogyvámos-hácsi leányegyházba küldötte ki 
helyettes-lelkészi minőségben és megbízta 
őt ezen leányegyházaknak és a hozzájuk 
tartozó fiókegyházaknak anyaegyházzá szer
vezésével.

A soproni ev. líceum, főgimnázium
és tanítóképzőintézet hazánk nyugati részei
nek elcsatolásával nem folytathatja tovább 
működését ősi helyén : Sopron városában. 
Kapi Béla püspök ideiglenes elhelyezésük 
tárgyában beható tárgyalásokat folytatott 
azon városokkal, melyekben az intézetek 
tovább folytathatnák munkájukat. Ezen tár
gyalások eredményeképen egyházkerületünk 
soproni főgimnáziuma Győrben kezdi meg 
az új tanévet, melyre a beiratások szept. 
hó első napjaiban tartatnak meg. A tanítás 
előreláthatólag szeptember hó közepén 
szintén megkezdődik.

Adomány. Kerécz Ferenc budafoki 
presbyter, akinek nemes lélekre valló ha
gyományairól csak nemrégiben emlékeztünk 
meg, a kelenföldi ifjúsági énekkarnak 500 
K-t ajándékozott.

Új egyházi tisztviselők. A tokaji ev. 
egyházközség f. év júliusában tartotta tiszt
újító közgyűlését. Rotfuchs Ev. Jánost, aki 
17 éven át, sok küzdelem közepette vezette 
az egyházközség ügyeit — tiszteletbeli fel
ügyelőnek választotta meg. Felügyelő lett 
dr. Honéczy Géza ügyvéd, másodfelügyelő 
Bőhm Gusztáv gyógyszertár tulajdonos, 
ügyész idb. Bolner Károly ügyvéd, gondnok 
Frits Gyula, tekintélyes iparos, pénztáros 
Boros Béla adófelügyelő, jegyző ifj. Bolner 
Károly irodatiszt. Ugyanekkor alakult meg 
az új presbyterium is. A szórványok gon
dozására Tolcsván Greyner János szőlőbir
tokost, Erdőbényén Spisák Gyula főerdészt, 
Tarczalon Lazáry Kálmán szőlőbirtokost 
gondnokoknak választották meg. Az új 
tisztviselőket mindennemű munkájukban 
egyházszeretet vezesse, és a gyülekezeti 
élet felvirágzása kisérje 1

Alapítvány. Hybján Gusztáv utász
százados Levente fia születése alkalmából 
5000 K alapítványt tett a tokaji ev. egyház
ban azzal a kifejezett céllal, hogy annak 
kamatai jóerkölcsü ev. tanuló gyermekek 
részére adassék ki.

Lelkész-helyettesités. A inaglódi (Pest 
megye) ev. egyház ügyeit, Simkó Gyula 
lelkész elhalálozása folytán a szomszédos 
rákoskeresztúri lelkész, Noszkó István 
látja el.

Emléktábla leleplezés. A kővágóőrsi 
evang. egyházközség július 31-iki istentisz
teletén hálás kegyelettel áldozott elesett 
hősei dicső emlékének. A hazafias jellegű 
ünnepélyt Novák Elek helybeli lelkész 
mély áhítatot keltő alkalmi oltári imája 
vezette be s egy gyülekezeti közének el- 
zengése után Novák Rezső segédlelkész 
méltatta emlékbeszédében a magyar nem
zet tragikus világtörténelmi hivatását s a 
világháborúban hősi halált halt vértanuk 
áldozatos halálát. Bándy Géza gyülekezeti 
kántortanító orgonajátékkal kisért szóló 
éneke következett ezután, melyben meg
indító érzéssel fejezte ki a „Magyar Hiszek
egy“ hitvallásszerű fohászát. Novák Elek 
le lk é t megható szavakkal ecsetelte a gyü
lekezet 16 hősi halottjának rövid élettörté
netét s közben lehullott a lepel a művészi 
kivitelű márványtábláról, mely — úgymond 
— örök időkre fogja hirdetni az elesettek 
hősiességét, az élők kegyeletét s intést, 
buzdítást, vigaszt nyújt azoknak, kik Isten
nél keresik fájdalmukra az orvoslást A
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nagyszámú s előkelő közönség előtt lefolyt 
ünnepség a himnusszal ért véget. A költ
ségek fedezésére fordított offertórium 1335 
K 70 f.-t eredményezett.

Tem plom alap-gyarapitás. Amidőn 
Marcsek János tokaji ev. lelkész a megvá
lasztott új tisztikart istentisztelet és úrva
csora osztás után hivatalába beiktatta és 
dr. Honéczy Géza felügyelő székfoglalójá
ban egyházépítő programmját előadta, a 
templomalap-gyarapítására 1000 K-t ado
mányozott. Isten áldása legyen az adomá
nyozón és adományán!

Ifjúság az egyház szo lgálatában . A 
váckisújfalui ifjúság júl. 31-én táncmulat
ságot rendezett, melynek minden jövedelmét 
a harangalapra fordította.

A kelenföldi egyházból. 1918-ban 
Scholtz Gusztáv püspöklelkész nyugalomba 
vonulása után megalakult a kelenföldi lel- 
készi kör s azóta a hívek és a lelkész 
egyesült erővel fáradoznak, hogy a mai 
nyomasztó viszonyok közt templomot épít
senek. Az új gyülekezetnek egyik fáradha
tatlan búzgó tagja, Rózsa Irén ipariskolai 
tanárnő a beledi hívek között 1535 K-t 
gyűjtött az építendő templom alapjára.

Egyháza Iránti hűségének nagyon 
szép jelér adta Duchay Pál kiskőrösi pres
byter, aki a beszerzendő harangra 2000 K-t 
adományozott. Az ő példáját követve Kiss 
Béla ottani evang. tanító egyházától a neki 
járó egy havi fizetését (300 K-t) adomá
nyozta a harangalapra. Isten áldása legyen 
adományaikon 1

Harangavatási-ünnepély. Nagy dolog 
minden időben, különösen pedig napjaink
ban a harangokat beszerezni. Harangjainkat 
a háborúba kgr.-ként 4 K-ért vitték el, ma 
70 K-ért adja az állam a harangöntvény-érc 
kilogramját. Azok, kik igazán is akarják 
pótolni a hiányzó harangokat, mégis, bár 
nagy áldozatok árán is, megtalálják a cél
hoz vezető utat. F. hó 21-én avatták fel 
az a p o s ta g ia k  az újonnan beszerzett 2 
(kettő) drb harangot, melynek együttesen 
521 kgr. a súlya s beszerzése, összeállítása, 
felszerelése 116,000 K-ba került. Az ado
mányozók nevei között egy Apostagról 
Amerikába került ev. testvérnőnk is szere
pel 50 dollárral. A harangavatást Krutt- 
schmidt Antal pestmegyei föesperes végezte. 
Landgráf János egyházfelügyelő az ez alka
lommal tartott díszközgyűlésen fejtette ki 
nagyszabású, egyházépítő terveit s mondotta 
el a felavatott harangok történetét, melyet 
jegyzőkönyvben is megörökítettek. Bakay 
Péter lelkészi képességei és fáradhatatlan
sága is nagyban járult ahhoz, hogy az 
ünnepély maradandó nyomokat hagyjon az 
azon résztvettek lelkében.

Igricz-estély. Az Ev. Egyetemi és Fő
iskolai Hallgatók Szövetsége Szuchovszky 
Gyula bpesti vallástanár vezetésével f. hó 
13-án Kiskőrösön, 14-én Soltvadkerten 
hazafias estélyeket tartott. Tartalmas 
előadásaik a legkényesebb igényeket is 
kielégítette, viszont a legegyszerűbb ember
ben is felkeltette a hazáért való tenni 
akarás vágyát. Műsoruk a következő pon
tokból állott: 1. Hiszekegy, énekelte az Ev. 
Egy. és Főisk. Halig. Szövőnek énekkara 
Lahmann Cyörgy karmester vezetőiével;
2. Hazafias beszéd, tartotta Szuchovszky 
Sándor ifjúsági elnök; 3. Karthágói haran
gok, szavalta Magdó László; 4. Zongorá
zott Klein Ilona zeneakadémiai hallgató;
5. Irredenta dalegyveleget énekelt a Szö
vetség éndkkara; 6. Pósch Károly „Határ
kőnél“ című, ez alkalomra irt költeményét

Szlávik Janka szavalta e l; 7. Pósch Eta 
és Irén magyar táncokat mutattak be — 
cimbalom kiséret mellett; 8. „Turul madár“ 
c. hazafias éneket a szövetség énekkara 
énekelte el; 9. Vincze Károly iparművész 
Karikatúra rajzaival gyönyörködtette a meg
jelenteket; 10. Szuchovszky Gyula záróbe
széde; 11. Hymnus, melyet a megjelentek 
együtt énekeltek el az ifjúsággal. Evang. 
egyetemi ifjúságunk megtalálta a hivatását, 
emlékeztet a mohácsi vész utáni komoly 
időkre 1 Az ifjúság nem csügged el. Hitet 
és erőt merit a nagy szenvedésből is ön
maga számára, lelkesedést és reményt nyújt 
a csüggedők számára. . .  Soltvadkerten és 
Kiskőrösön megértették őket.

Felekezeti békesség. Az Ev. Egyetemi 
és Főisk. Halig. Szövetségének soltvadkerti 
igricz-estélyén Harangszónk tudósítójának 
jól esett látni a három kér. felekezet pap
jait egymás mellett ülni, őszinte, meleg 
barátságban elbeszélgetni. Informátorunk 
pillanatnyilag úgy gondolta: csak ez alka
lommal van így, középen az ev. főesperes, 
jobbján a ref. lelkész, balján a róm. kath. 
lelkész, amikor az egyetemi ifjúság mutatja 
be a maga képességét, a közös haza ügyét 
szolgálva. Meggyőződött azonban, hogy ez 
mindig így szokás Soltvadkerten. Legutóbb 
az ev. esperességi jegyzőkönyv hitelesítése 
alkalmával Landgráf János ny. államtitkár, 
apostagi felügyelő ezt látva, megértette 
Soltvadkerten az élet értékében való gya
rapodást, a felekezeti békességet látva, 
őszinte örömének adott kifejezést, óh vajha 
megszűnne mindennemű felekezeti torzsal
kodás, vajha ismeretlen lenne mindnyájunk 
előtt az u. n. kultúrharc I akkor bizonyo
sabb lenne lelkiekben az emelkedés, testi 
javakban a gyarapodás, eredményesebb 
lenne a közös baj idején a kitűzött cél 
megvalósítása. . .

A kapolcsi anyaegyházban újabban 
alapítványokat létesítettek templomfenntar
tásra :

Gyurtsek Lajos és neje hadifogságban 
levő gyermekeik ióvoltáért 50 K, Töreki 
Mária anyja emlékére 100 K, Gazdag Pál 
és testvérei Vigántról apjuk emlékére 50 K, 
özv. Szaller Boldizsárné nőegyletnek 100 K, 
Göntér Dénesné fiáért és menyéért 50 K, 
Szüts István és neje Margit leányuk emlé
kére 50 K, Steiner József tapolcai vaske
reskedő 200 K, özv. Hegyi Imréné férje 
nevét viselő alapítvány gyarapítására 50 K, 
Sándor József zalagalsai ev. tanító és neje 
István fiuk emlékére 50 K, Záboji Gyula 
kapolcsi ev. tanító és neje, a férjnek orosz 
hadifogságból szerencsés megérkezéséért 
1000 K névértékű hadikölcsönkötvényt, De
zső József volt dörögdi lakos Amerikából 
harangalapra 366 K, Pintér Károly zala- 
petendi lakos templomalapítványát 50 K-val 
gyarapitá, Hegyi József és neje harang
alapra 150 K, Horváth Sándor templom
fenntartásra 400 K, Nagy Karolin és Nagy 
Irma templomi a 50 K, Biró Imre Gyula- 
kesziből 15 K, Nyitrai Ferencné 10 K, Poór 
Benjámin templomra 50 K, Vörös Károly 
templomra 157•60 K, Varga Kálmán és neje 
templomra 50 K, Gróf János harangra 
200 K, templomra 100 K, Nemesné, Kis 
Lidi templomra 50 K, özv. Sandy Józsefné 
templomra férje emlékére 200 K, szülei: 
Paál István és Iván Zsuzsánna emlé- 
lékére 200 K, özv. Sándor Ferencné harangra 
20 K, Söjtöri Boldizsárné leánya és szülei 
emlékére templomra 300 K, Gyurtsek Lajos 
és neje, még haza nem tért fiaikért tem
plomra 50 K, Dobosi Károly és Hegyi Ág
nes harangra 1000 K.

Emlékoszlop leleplezés. Ókörtvélyes- 
hez tartozó Rábakereszturott a hősi halált 
haltak emlékére oszlopot emeltek. Leleple
zése ünnepélyes istentisztelet keretében 
ment végbe, mely alkalommal megkapó be
szédet tartott Ebenspanger Sándor lelkész.

A szen tgo tthárd i missiói egyház fenn
tartására újabban adakoztak: Lébény 100 
K, tolna-baranya-somogyi egyházmegyei 
gyámintézet 300 K ; Szentgotthárdról: Lang 
Károlyné 200 K, Dancsecs Jánosné, Schaberl 
Jánosné, Lancsák Imréné 100—100 K.

N yom dahiba csúszott be a Harangszó 
33-ik számába, a somogyi ev. egyházmegye 
július 13-iki gyűléséről szóló tudósításba. 
A hibát így igazítjuk k i: „Németh Pál 
esperes kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg az egyházmegye halottairól, egyházas- 
berzsenyi B e rzsen y i S á n d o r  egyházmegyei 
felügyelőről, dr. A n d o rk a  E lek  egyházmegyei 
világi jegyzőről és H o rvá th  M ihály  orosz 
hadifogságban elhalt gyékényesi tanítóról“.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Gyarmathy Dénes szombat- 

helyi püspöki másodlelkész augusztus hó
6-án vezette oltárhoz az ősi nemeskéri 
templomban menyasszonyát Horváth Lajos 
makkoshetyei földbirtokos leányát Ilonkát. 
Kapi Béla püspök az összegyűlt hívek so
kasága előtt megható beszédben állította 
az új pár lelki szemei elé azt az egy útat, 
melyen egy szívvel kell ezután haladniok 
s meleg szívbőlfakadó imában kérte fri
gyükre az Istennek áldását.

Eljegyzés. Huszár Ágoston szombat- 
helyi m. kir. posta és távirda s. tiszt el
jegyezte néhai Varga Pál zalagalsai evang. 
lelkész özvegyének egyetlen leányát, Olgát, 
Szombathelyen.

Halálozás. Gáncs Zoltán, Ilona férj. 
Sényi Istvánné, Jenő, Aladár, Elemér, Vil
ma az egész rokonság nevében is fájó 
szívvel jelentik, hogy forrón szeretett, fe
lejthetetlen, hű édesanyjuk özv. mesteri 
Gáncs Jenőné szül. kistatai Tatay Vilma 
f. évi augusztus hó 14-én este fél 11 óra
kor életének 61. évében rövid szenvedés 
után Istenéhez elhivatott.

Kedves halottunk temetése f. évi aug. 
hó 16-án d. u. 5 órakor volt az evangéli
kus egyház rendje szerint a Megyeház u. 
17. sz. alatti gyászházból az evangélikus 
temetőbe.

Székesfehérvár, 1921. augusztus 15.
özv. Fadgyas Józsefné szül. Tatay Ka

rolin, özv. Fadgyas Jánosné szül. Tatay 
Róza, Tatay Lajos, Tatay Sándor testvérei; 
Sényi István veje; Gáncs Elemérné szül. 
Pék Margit menye; Sényi Cary, ifj. Gáncs 
Elemér unokái; Bojtos Jánosné sz. Gáncs 
Vilma, Tatay Lajosné szül. Vargha Terézia 
sógornői; Bojtos János sógora.

Máté evangéliuma 11. rész 28. vers: 
„Jöjjetek én hozzám Mindnyájan I“

H Í R E K .

Holland vendégek B udapesten. A mi
nap a fővárosba érkeztek Bouwman és 
Hoekstra kampeni teol. tanárok, valamint 
Wilenga amszterdami ref. lelkész, hogy 
társadalmi és egyházi viszonyainkat tanul
mányozzák.
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Alapittatott 1894-ben.

Horváth Ferenc
első k itün te te tt cipész 

Szentgotthárdon, Vasvármegye

Készít a mai kor legkényesebb igényeinek is megfelelő cipőt, cipőfelsőrészt 
és csizmát, kívánatra divatlap után is.

...... ................................. Á llam ilag tám ogatva...................................................
Több iparkiáliitáson jeles munka, Ízléses alakért és Budapesten az országos 

iparegyesület által ipari jelességért díszéremmel kitüntetve.

A tábornagy  tra fik ja . Hegedűs Lóránt 
pénzügyminiszter nagytrafik-engedelmet 
adott Kövess Hermann tábornagynak, a 
Mária Terézia-rend vitézének. Az engedel- 
met a tábornagy megosztja Stenzel dr. 
ügyvéd özvegyével, akinek férjét a prole
tárdiktatúra idején megölték. A nagytrafik 
vezetője Kövess fia lesz, aki katonatiszt 
volt.

A nyugatm agyaro rszág i képviselők.
Nyugatmagyarországi képviselők egy része 
lemondani szándékoznak mandátumukról. 
Huber János és Thomas Ferenc képviselők 
már ki is jelentették, hogy okvetlenül le
mondanak. Néhány nyugatmagyarországi 
képviselő ellenben azon a nézeten van, 
hogy ők az egész nemzet képviselői és 
Nyugatmagyarország átadásával sincs okuk 
a lemondásra.

* H alá lraítélt kém. A magyar királyi 
katonai törvényszék a minap mondott íté
letet Fekete Lajos elsőosztályu számtiszt 
fölött. Fekete Lajos a csehekkel össze
játszva, a hadügyminisztériumból külön
böző okiratokat lopott el, amelyeket a cse
heknek adott el. A katonai ügyészség kém
kedéssel vádolta meg az altisztet, akit a 
bíróság kötéláltali halálra ítélt.

Rom ániában a föltámadandó Oroszor
szág trónjára Miklós román herceg a jelölt.
A román király másodszülött fiának kap
csolatba hozatala a cári trónnal, bizonyos 
köröknek állandó foglalkozásává lett. Attól 
félünk, hogy nagyon sokan lesznek, akik 
ebbe bele akarnak szólni, elsősorban ezidő 
szerint Lenin és társai.

A magyar uriUánjok egyetlen képes folyóirata, 
a Magyar Lányok legújabb számában Dánielné 
Lengyel Laura érdekes történelmi és Schelper Clara
Ö örű szép regényén kivül számos mulattató el- 

Lést, útirajzot és verset közöl. A Magyar Lá
nyok előfizetési ára negyedévre 30 korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen kfild a kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Andrássy út 16.

A magyar gyermekek legkedveltebb képes folyó
irata, Az Kn Újságom legújabb számában közli Móra 
Ferenc: Csalavári Csalavér és Madarassy László : 
Mari és Tamás című ifjúsági regényeit, azonkívül 
sok szép verset és Az Én Újságom pályázatának 
eredményét. Az Én Újságom előfizetési dija negyed- . 
évre 25 korona. Kívánatra mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy út 16.

Hirdetések.
Köszönetnyilvánítás. Az Ev. Egyetemi 

és Főiskolai Hallgatók Szövetsége által 
f. hó 13-án Kiskőrösön és 14-én Soltvad- 
kerten megtartott „ Ig r ic z-e s té ly e “ alkalmá
val az ottani ev. egyházak lelkészei és 
községek főjegyzői az ifjúság iránti nagy 
szeretetről tettek tanúbizonyságot, őszinte 
elismerésemet, hálás köszőr.etemet fejezem 
ki az ifjúság nevében jóakaratu támogatá
sukért. Azoknak a polgártársainknak pedig, 
kik megértő készséggel adtak egyetemi 
hallgatóinknak magyaros barátsággal élel
mezést és éjszakai szállást, neveiket hálás 
köszönetünk elismeréseként jegyzőkönyv
ben fogjuk megörökíteni. A soltvadkerti 
„Legénytanya“ tagjait, kik fáradhatatlan 
ifjúi leiekkel megértettek . és dolgoztak 
ügyünk sikeréért, meleg szeretettel Írjuk 
nevüket támogató barátaink közé. Mind
nyájuknak hálás köszönet 1 

Budapest, 1921. aug. 16.
Szuchovszky Gyula
ev. valláetanAr — lelkész.

________________________________
A Payr-féle ném et em lékfüzetek 

m ég kaphatók. Megrendelhetők a püspöki 
hivatalban.

Vönöckön szívesen elfogadna egy 
jómódú özvegy nö németnyelvű kis 
leányt 10—12 éveset — lehetőleg ár
vát — akit családtagnak tekintene, 
ruházná s némi fizetést is adna néki 
amit teljesen megtakaríthat. Egyedüli 
s fő foglalkozása lenne egy 7 éves 
fiút német beszédre tanítgatni. Ha 
kedve lesz s jól viseli magát ott ma
radhat férjhezmenésig, amikor meg
felelő jutalomban részesül. 2—3

Léhűer György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tc a  12.

Ev. tanítók és szülők becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szab ályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ara oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelhető: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

E r n s t  J á n o s
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

b e té t gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tc a  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Ev. vallásű oki. tanítónő, ki ügy 
az elemi, mint a polg. leány- és 
fiúiskolák osztályaira előkészít, német- 
és franciát valamint zongoratanítást 
haladóknál is tanít — megfelelő ne
velőnői állást keres. Cím a kiadóban. 
_______________________  3 - 3

Menekült vizsgázott géplakatos 
csépléshez ajánlkozik, vagy e szak
mába való más foglalkozást keres. 
Ajánlatok a budai várbeli lelkészi 
hivatalhoz (I., Verbőczy-u. 28.) küK“ 
dendők.

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli Luther-Szövetség kiadásá
ban csinos kiállítású keresztelési em
léklapok jelentek meg, amelyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkészi hivatalnál (Moson m.) 
kaphatók. 2—10

Cserébe, melyik székesfehérvári 
család volna hajlandó esetleg ráfize
téssel fiamat magához fogadni. La
kom Vasmegyének egészséges német 
vidékén. A csere-fiu a német nyelvet 
nálam tökéletesen elsajátíthatja. — 
Cím a kiadóhivatalban. 4—4

Keresek egy szerény igényű, szor
galmas leányt vagy asszonyt minde
nes cselédnek augusztus második 
felére. Fizetés megegyezés szerint. 
Jó bánásmódban részesül. Schréter 
Ida, Dombóvár (Tolnamegye).

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.
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r Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Í T ,  úgyszintén cséplési b e n z i n t  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint göm bvasat,
négyzetvasat, laposvasat, szalagvasat, fe
kete lemezt, kormánylemezt, szántóvasat, 
raífinált petróleumot, továbbá különféle ura
dalmi ö- és üj korokat rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L IP P  é s  L f t C K N E R  kereskedelmi üzlete
T ele fo n szá m  17. Szent g o tthárd. S ürgönyeim : LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 33

Sajáttermelésü, elsőrendű
fa s z e n e t ,

a legjobb minőségű

kátrányt hordókban, 
fe n y ő  o la j  at, 
ecetsavat, 
gombairtó fa

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T 0  R TA. 
Telefonszám: 17.

B izom án yosok  
8-30 k ereste tn ek .

A Szentgotthárdi Általános Ta-

áruosztálya
a já n lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „H arang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja to v á b b á : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon ;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 27

SÄND0ß FERENCZ
Í W Ö R A G Y A R A

KÓRMENT).

=  L egm agasabb k itüntetések. =
Alapittatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- »és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 38
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Nyomatott Welliscb Béla villamüzemU könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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K«l«ló> czerk eaz tó
« •  k ia d « :

SZALAY MIHÁLY.
T á ra a z a rk a a z t« :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á a z p a to n á ra  
(V aazp rém m eg y a), al«n> 
za téa l d ijak , rek lam ác ió k  
a  HARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z e n tg o tth é rd ra  
(V uavárm agya) kü ldandók

E ló flza téa t e lfo g ad  
m in d en  ev a n g . la lkéaz éa 

ta n ító .
M eg je len ik  m ln d an  vaaár- 

n ap .

V

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap ito tta : Kapi Béla 1910-ben.

•z a rk a a z t l  éa a  k la d á a é r t
fe le ld * :

C Z I P O T T  Q É Z A
SZENT OOrTHÁRD 

(V aavérm egya.)
A „ H a ra n g a z ó "  e lö flza téa l 
é r a  ag é az  é v ra :  L u th e r-  
S zö v a tsé g i ta g o k n a k  clm - 
a z a la g o a  kü ldéaaal 8 8  K, 
c s o p o r to t  kü ldéaaal 8 0  K, 
a  nem  L u thar> 8 zö v a taég l 
ta g o k n a k  c lm a z a la g o a  kül
déaaal 8 4  K, c s o p o r to a  kül

d é s s e l 8 8  K.
A „H aran g o zó * , te r je s t -  
té a é ra  befo ly t ad o m á n y o k 
ból s z ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  In g y en p é ld án y o 

k a t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö  V E T S É G *  H I V A T A L OS  L AP J A.

Üres templomok.
Újabban, mindsürűbben^innen is, 

onnan is kapjuk a keserű feljajdulá- 
sokat: »nálunk bizony fájdalom, va
sárnaponként úgyszólván üres a 
templom !«

Üresek itt is, ott is a templomok ? 1 
Hát akkor most már értjük, miért 
lett a világ a keserűségek és kön
nyek völgyévé. Miért oly rideg, hideg
a világ, háborúsággal teli az élet ? 1_
Az emberiség nagyobbik részéből 
elszállt a Kfis'.tuS Idke.

Egy-egy gyülekezetben — írják 
innen is, onnan is — >a híveknek 90 
százaléka templomkerülö lett«. A hí
veknek 90 százaléka templomkerülő? 
Hát akkor most már tudjuk, hogy 
uton-utfélen, családi körben, az utca
tereken miért sok úgynevezett keresz
tyén ember ajkai olyanok manapság, 
mint a kitárt koporsó, melyből csak 
a lelki halál rothadt szaga áradozik 
és lehelletére elsárgul, amerre csak 
a szem ellát, az ártatlanság fehér 
lilioma; miért űzi iszonyú játékát 
napjainkban a világ piacán az er
kölcsi halál ?! . . . A gyülekezet na
gyobbik fele, talán ép a presbytériuma, 
talán épen az a része, ahol a jómód 
ölelkezik az egészséggel: hátat fordít 
az Úr házának, megfeledkezik Sion- 
nak váráról; nem kelt többé nála 
visszhangot a vasárnapi harang tem
plomba hívogató szava: »menjünk az 
Úr házába«.

Ha a virágot levágjuk tövéről, el
szárad. Ha az ember elszakad Iste
nétől, hűtlenné lesz Istennek házához, 
a templomhoz: életforrásától szakí
totta el magát, lézengő rém lesz belőle, 
aki megfosztotta magát a levegőtől, 
a világosságtól. Isten nélkül, levegő 
nélkül, világosság nélkül élni pedig 
minden, csak nem »élet« az élet 1

Korunk szerencsétlen nemzedéke, 
részint a jómód miatt, részint a ret
tentő nyomorúság miaK legelsősor
ban is az Isten házának, a templom
nak fordít hátat, legelsőbbon Sionnak 
váráról* feledkezik meg. Izrael fiai 
valamikor de máskép cselekedtek s 
manapság is máskép cselekesznek. 
Midőn ott gyászoltak Babilon vizei
nél s búsan zörgették rabbilincseiket, 
lelkűk akkor is ott pihent meg állan
dóan az ellenségtől feldúlt hazában, 
Jehova szent házának omladéka fe
lett. Oda vágyódtak mindíg-mindíg 
vissza s fájó szívükből -e vallomás 
iakadt: Ha elfeledkezem róiad Sión 
vára, feledkezzék el magáról az én 
jobb kezem. Tapadjon nyelvem Ínyem
hez, ha nem te lész az én lelkemnek 
főgyönyörüsége.

A balsorssal küzdő embert, mint 
hű menedékhely várja egyik napról 
a másikra a templom s hívja őt 
imára: Ki meghallod és megérted az 
illatozó virág baját, megérted párja 
vesztett gerlice szomorú búgását, ki 
gondot viselsz a mezők liliomaira, a 
levegő ég madaraira — szent Isten, 
nagy Isten — hallgass meg engem 
is, szegény, szerencsétlen sorsüldözött 
magyarokat is, kik bár tengernyit 
vétkeztünk, mégis csak drágábbak 
vagyunk mindezeknél.

De ugyebár mi ma szívesebben 
járunk el bárhová, csak a templomba 
nem, ahol pedig oly szépen »zeng 
az ének, cseng az ének szent falak 
közt ég felé, buzgó hívek ajka zengi, 
minden hangja Istené s majd hallgat 
a nyáj, szól a pásztor, hirdeti a szent 
igét, dicsőíti, magasztalja az egek 
nagy Istenét.« Mindenre ráérünk, 
csak a templomba nem érünk rá el
menni. Mindent éhezünk és szomju- 
hozunk, csak a mindenható Isten ir- 
gafmát nem éhezzük, nem szomju- 
hozzuk. Minden néven nevezendő 
alázatosságra, gyalázatosságra képe

sek vagyunk, csak Isten előtt meg
alázni magunkat, csak imára kulcsolni 
kezeinket, ez még mindig oly igen 
nehezünkre esik.

Kemény nyakú, pártos nép ! Hiába 
minden. Amig meg nem térsz, sza
badulást hiába remélsz. Végre is ne 
feledd e l: Isten nem csúfoltatik meg. 
Valamit ember vetend, azt aratandja 1

Igricek.
Négyszáz éves fájdalom sír bele 

a sötét éjszakába.. .  Rabszíjra fűz'vé 
viszik legjobbjainkat messze idegen 
országba I Ma máskép szól az ének... 
A fájdalom azonban ma, 400 esz
tendő múltán is ugyanaz ? Fájdal
masabb ! Mert azóta még több magyar 
vér csörgött el hiába! Fájdalmasabb! 
A zöld röge is, melyen nagy őseink 
jártak — velünk együtt panaszosan 
hallatja hangját . . . Martalócok 
osztozkodnak rajtunk! Bitangul egy, 
Isten által egésznek teremtett testet 
darabolnak széjjel! A seb vérzik, sa
jog és mi felemelt kezekkel segélyért 
kiálltunk!. ..  ÜramI Merről, honnan 
küldött ? Milyen irányba emeljük be
csületes derekunkat, megcsonkitott 
karjainkat, gyenge nyakunkat, a sok 
kiáltástól hangtalanná vált ajkainkat, 
elhomályosult tekintetünket?... Nem 
hallunk könyörületes biztatást, sehol 
sem látunk felénk nyúló samaritanusi 
kezeket... Uram, meddig hagyod 
porban, elhagyottan fetrengeni a Te 
népedet? Óh, mikor jön már a mi 
napunk ? Uram, csak a hajnal deren
gését láttasd meg mi velünk, a Te 
dicsőségedért, édes magyar hazánkért 
örömmel meghalunk ! . . .

Ifjak járják a poros országútat. 
Dal az ajkakon, lelkesedés a szívük
ben. Nincs közöttük egy sem csüg- 
getek. Énekelnek. Túrni madár fenn



282 HARANGSZÖ. 1921. szeptember 4

az égen. . .  szál. Multra-jövendőre 
tekint... Évszázados utak melletti 
porrá keveredett szent sírokra, igricek 
sírjára. Akik 1526-tól 1686-ig hor
dozták a hazáért való szenvedés sú
lyos keresztjét 1 Akik járták a végeket, 
az élet veszélyes helyeket. . . és lel
kesítve lelkesedten énekeltek. Vájjon 
ma mit énekelnének ? Panaszkodná
nak, vagy átkozódnának ? Bátorságot 
hintenének vagy kétségbeesnének ? 
Hitük, reményük és fáradhatatlansá
guk boldogabb időt tudna-e ma te
remteni ? Hazaszeretetük martyrom- 
ságot tudna-e ma felmutatni ? Önzet
lenül tudnák-e mindenüket a haza 
szolgálatába állítani ? Avagy ők is 
csak beszélni tudnának?... Turul
madár száll. Történelmi idők magas
lataira ragad magával. . . Hogy job
ban lássuk a mai vezérkedőket.

Igricek. Prófétai ifjak járják ma 
is a poros országutat... Egy meg
gyötört nemzet apostolai ők. önzet
len, hazafias hangulatot keltő érzel
mekkel térnek be az országút men
tén lévő helységekbe. . . Érvekkel, 
tiszta igazsággal lelkesítenek, hogy 
a honfitársak el ne csüggedjenek. 
Másutt sebet kötöznek. Itt-ott vígasz
talnak is. A  szeretetben, a megértés
ben, a hazáért való nemes, önzetle
nül hűséges szolgálatban csillogtatják 
meg a gyógyulás forrását. Hangos
kodni nem igen szeretnek. Csak úgy 
maguknak mondják: ne sírj, magyar! 
ne sírj. . . Messze, mesze a csángók 
közt jó édes anyám vár. A másik 
önfeledten: Eperjesen szép arámat

T  A  B  O  J L .

3 X a .

Ülök ma a múltnak mohos tölgye árnyán. 
Harci indulómat fújják ifjú mások.
A maguk hitében merő óriások:
Egy-két csillogó csepp idők tenger-árján.

Mit nekik a tegnap? A holnapot várják. 
És ásnak a mába tűzfelvető aknát.
Ami nélkülük lett, a pokolnak adnák. 
Mórikálásuknak lihegnek hozsánnát.

És ülök a múltnak mohos tölgye árnyán. 
Átfolyja a jelent ezer gyökérszála.
Új lomb innen pezsdül magas sudarába. 
Tegnap szítt erejét ma bimbóra váltván.

Aki ember-erdőn viharszelet hajtat, 
Fergeteg medrébe csak az avart kapja.
Föl is emelinti, le is megint csapja,
De, ami termést hoz, gyökere van annak.

Vagy tán magot szórna szélviharos örvény? 
öreg polgár-fának kihullt már a magja. 
Fiatal munkás-fa még csak lombját adja. 
Ami lesz, az rejlik, érleli a törvény.

hagytam! A harmadik: én meg Po
zsonyban tanultam ! . . .  Elhallgatnak. 
Dalra kezdnek: Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában. . .  Tovább men
nek. Nyomot hagynak maguk után: 
a hazáért való önfeláldozásra ís kész 
áldozatkészségét. Igyekeznek. Sok 
helyre kell elmenniök... Fájdalma
san érzik: az idő már nagyon, na
gyon nyúlik... Közben új sebek is 
nyílnak, melyre más balzsanos gyógy
írt kell keresni. Szomorúan tudják: 
a betegnek nemcsak feküdnie, de ke
serű orvosságokat is kell beszednie. 
Minél tovább, annál biztosabb a gyó
gyulás 1 '

Az igricek megállanak. Sápadt, 
beesett arcú, révedező tekintetű, se
bet hordozó törpe igric szól hozzájuk: 
Legyetek hívek a hazához 1 ... Ne 
máshoz 1 Rendületlenül. . .  Itt áll a ti 
oltárotok, amelyen Istennek áldoztok... 
Nézzétek, gonosz bocskor tapossa 
kegyeletes halottjaitok sírhantját, amely 
alatt édesanyátok sír, jajgat szomo
rúan, amely alatt édesapátok átko- 
zódik, gyengeségteket korholja 1 ... 
Nézzétek ott a dombon, ott vérzett 
el legjobbik testvértek I. . .  Nézzétek, 
abban a völgyben hurcolták el büszke
ségeinket, fiatal honfitársainkat... 
Csonkán, bénán, öregen megtizedelve 
kerültek csak vissza... Nézzétek 
megtépett rúnáitokat, rongyos cipői
teket, kifosztott szegénységteketl Fiuk! 
Ezekből merítsetek erőt és hitet ön
magatok, lelkesedést és reményt a 
csüggedők számára 1 Az igazi haza
szeretetnek maghintői legyetek, akkor

Itt ülök a múltnak mohos tölgye árnyán. 
Köröttem az erdő letördelve hallgat. 
Fáradt némasága hangtalanul jajgat. 
Hazátlan magyarok járnak benne árván.

Hamvas József.

Az oláh hadseregben.
Pattantyús János megjelent a so

rozáson, mert elmentek érte a csend
őrök. Pattantyús János bevonult a 
román ezredbe, mert szuronyok kö
zött kísérték oda.

És vele ment kétszázötven dacos 
magyar, mert ő értök is elmentek a 
román csendőrök.

Aztán vonatra tették őket és elvit
ték messze, valamerre északra, ahol 
mocsár, sás, hínár övezi a várost, 
ahonnét a madár se viszi hirül a 
kétszázötven magyar házba, hogy mi 
történt a kétszázötven magyarral.

Pattantyús János nem szólt egész 
utón. Magában dörmögött, mint a

növekedni fog a nemzet nagysága s 
elérkezik a magyar haza feltámadásai 

Szuchovszky Gyula.

Sopron.
Nyugatnak éke ős kultura-tűzhely 
Veszélyben lévő drága városom,
Csapongó lelkem merész szárnyalással 
Feletted ma ím sírva átoson.
És látom újra erdökoszorúid,
Tornyaidon a régi patinát.
Lemondhatok-e vájjon rólad én is 
A szíveden nőtt egykori-diák.

Féltett nagy kincse szép Pannóniának, 
Drágakövek közt a legszebb darab,
Szent aggódással tekint rád mindenki 
Ki itt él a szűk magyar ég alatt.
De mindenkinél én szeretlek jobban 
És a legdrágább vagy te énnekem,
Mert te jelented énnekem a mindent: 
Álmait bontó kicsi életem.

Te jelentei nékem játékok mezejét, 
Tavaszi álmok rügyfakadását.
Amit talán már többé el nem érek:
A mennyországnak itteni mását.
O gonavirágzást künn a Deák-téren 
Ahol először játszottak velem 
Röpke daloknak titkos tündérei 
S aranypillangó: gyermekszerelem.

Te jelented nekem a munkát, a küzdést, 
Ami voltam és ami lehetek.
Hitemet, mely eddig rendületlen táplált, 
Kinek köszönjem, ha nem neked.
Amely, mint ifjút messze elvezetett, 
Belőled indult nemrég el az út.
És hittem eddig s hinni fogom tovább, 
Hogy hozzád újra egyszer visszafut.

Nyugatnak éke, ős kultura-tűzhely,
Most elrabolnak, drága városom.
S zokogó lelkem merész szárnyalással 
Feletted most még egyszer átoson.

morcos medve, amikor barlangja 
előtt csaholnak a szaglászó ebek.

Csak a szeme csillogott. A kemény 
tekintetű szeme, amely huszár korá
ban villámokat szőrt a futó oláhokra 
ott a szorosoknál, amikor rátörtek 
a védtelen hazára. Amikor nekieresz
tette lova kantárát. .. Tizenöt oláht 
vágott le egymaga I

Ránézett a testvérekre.
A kétszázötven magyar maga elé 

meredt.
Az őr szuronyára támaszkodva 

állt a marhakocsi ajtajában.
Pattantyús János elgondolkozott: 
— Mi lenne, ha a puskát kicsa

varnám a kezéből I
összecsikorgatta a fogát, aztán 

végignyujtózott a marhakocsi alján.

A kétszázötven magyarra ráadták 
az oláh gúnyát, ráadták az oláh zub
bonyt. Ráhúzták az oláh bocskort, 
fejükbe nyomták a sapkát, aztán le-
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Az édesanyám voltál mindig nékem, 
Sohasem voltál hozzám mostoha,
És most, amikor el akarnak tépni, 
Lemondhatok-e rólad ? Nem ! Soha 1

Rem port Elek.

1606; 1631.
Irta: Porkoláb István.

(Folyt.)
1576 — 1608 közé eső 32 esztendő 

az az időszak, amikor a török há
borúkban lesorvadt Magyarország 
trónján Rudolf ül. Személyében kez
detben fél —, majd egész őrült ural
kodó intézi a nemzet sorsát úgy, 
hogy hosszú uralkodása alatt siva
taggá lesz az egész ország. A legtöbb 
bajnak, ami ekkor az országot éri 
— pedig, de mennyi érte! — nem 
is a török a fő okozója, hanem maga 
a király: uralkodásra képtelen, erély
telen, mindenre reagáló, terhelt ke
dély. Népei sorsát komornyikok inté
zik, ő maga palotája legbensőbb 
termeiben szenvedélyeinek él. Amig 
országaiban a vérrel jóllakott fegy
verek pillanatnyi csendjét is a halál- 
hörgés és a meg-megújuló harcok 
zavarják, addig ő a prágai Hradsin- 
ban órái berregésében, hölgyei mo
solyában gyönyörködik. Életében nagy 
szerepet játszanak még az astrologia, 
az alchimia, a paripák és a szesz is, 
melynek mértéktelen élvezete az őrü
lésig fokozta melanchóliáját. A török 
árnyék-szultánok s Rudolf élete és 
udvara között sok hasonlatos van.

Prágai palotája gyülhelye volt kora 
legveszedelmesebb csirkefogóinak és 
szerencsétkereső kalandorainak. Kü
lönösen uralkodása vége fele környe
zetében önérzetes embert alig találunk; 
tanácsosait ütötte-verte s így termé
szetes, hogy csak azok maradtak 
mellette, akik aljas érdekekért min
dent eltűrtek. Nem szeretett senkit, 
nem a papokat, akiktől félt, hogy 
raegmérgezik, legkevésbé a testvéreit, 
akiktől a trónját féltette. Ezért nem 
fogadta el még a jóindulatú tanácsai
kat sem, aminek eiedményeképpen a 
nálánál valamivel jobb indulatu Má
tyás főhercegnek végre erőszakkal 
kellett ellene fellépni, hogy a koronát 
a Habsburg ház végleg el ne veszítse.

Politikáját a legféktelenebb magyar 
és protestáns gyűlölet jellemzi. Ná
lánál feltűnőbben és ügyetlenebbül 
is, egy Habsburg sem akarta meg
valósítani családjának hagyományos 
célját: németté és katholikussá tenni 
Magyarországot. Célja elérésében a 
jobb kéz szerepét a magyar főpapság 
játszotta, melynek számos tagja 
található ott minden időben, ahol a 
nemzeti és vallás-szabadságjogok te
metésére történt előkészület. És egyet
len egy esetben sem rajtuk, a katho- 
likus főpapságon múlt, hogy sokszor 
csúnya egyéni érdekek vallási jelsza
vakba burkolt zászlóját reá nem bo
ríthatták a magyarság és a protes
tantizmus hullájára. Soraikból sötét 
emlékű neveket ismerünk ezidőből is. 
Viselőikre az egykorú katholikus 
forrás, mint »néma kutyákéról em

lékezik meg, akik lelkiismeretfurdálás 
nélküli végrehajtói, sőt sugalmazói 
voltak a király legszörnyübb ren
deletéinek. Rudolf magyar tanácsosai 
közül Pethe Márton kalocsai érsek, 
Migazzi Miklós váradi, Szuhay István 
egri püspök tűnnek ki szolgalelküsé- 
gükkel. Porgách Ferenc, nyitrai püs
pök, aki olykor-olykor nem tagadta 
meg magyar voltát, egészíti ki a név
sort, és Himmelreich, udvari titkár, 
a »legfőbb javítnokc, akinek tevé
kenysége abban merült ki, hogy a 
király és tanácsosai tetszése szerint 
a legkisebb lelkifurdalás nélkül hami
sította meg a szentesítés végett föl
terjesztett országos végzeményeket. 
Ók intézik Magyarország sorsát a 
szepesi (székhelye: Kassa) és a po
zsonyi kamarák: »a minden bűnök 
kutforrásaic utján A pozsonyi ka
mara elnöke Szuhay püspök, társai 
között a legromlottabbair egyike, hijján 
minden erkölcsi érzéknek, a kassai 
kamaráé Migazzi váradi püspök, pol
gári részről, Belgiojosó Barbiáno, az 
idegen, lelketlen, romlött kalandor a 
kassai főkapitányi székből igyekeznek 
elnyomni minden nemzeti- és vallás- 
szabadságot. Ügylátszott, sikerül is.

A kamarák részéről megindultak 
ennek a kornak hírhedt »fiscális pőréi«. 
Ezzel kezdték. Kifosztották, kétségbe 
és rémületbe ejtették az egész ország 
vagyonos fő- és köznemességét. Ren
geteg vagyon jutott így nem a fiskus, 
nem a köz javára, hanem a jeles 
társaság kezére. Különben a cél úgyis 
ez volt: a legaljasabb egyéni érdek.

taszigálták őket a kaszárnya udva
rára.

A nadrág piszkos volt, a zubbony 
rongyos, a bocskor utálatos, a sapka 
a fülükig ért.

A magyarok összenéztek. Olyanok 
voltak, mint egy koldussereg.

Távol voltak hazájuktól. Nagy, 
sötétkövü kaszárnya udvarán. Min
den magyar mellett egy szuronyos 
rom án... A szél úgy sípolt a siká
torokban. A levegő fojtó volt, mintha 
kevés lett volna benne az élet.

Irgalmas Isten I
Pattantyús János félre fordult, nem 

akarta, hogy szemében meglássák azt, 
ami oda buggyant.

Mert Pattantyús János, a román
kergető huszár könyezett. . .

— Fuss I
— Feküdj 1
— FussI
— Feküdj!

Az őrmester vezényelt, a kétszáz
ötven magyar ugrált, mint a pojáca. 
Csupa lucsok volt, csupa sár, csupa 
megalázás.

ötven lépésre kézben tartott pus
kával pihent egy szakasz román ka
tona. Néha gyakorlatozott, de leg
többször pihent A fegyver mindig a 
kezükben volt és sohasem távoztak 
messzire a magyaroktól.

A kétszázötven magyar véresre 
harapott ajakkal engedelmeskedett a 
parancsnak, ötven lépésről gyűlöl
ködve leselkedett feléjük ezer éles 
töltés.

És így ment minden nap kora 
hajnaltól késő estig. Étlen-szomjan, 
hidegben-fagyban. . .

A román hadnagy későn kelt, ré
szegen feküdt az éjszaka; elkésett a 
rukkolástól.

A szája még csupasz volt, a lelke 
már romlott.

A százados leszidta.
A hadnagy mérges volt. Nem tudta, 

kire haragszik.
Még akkor is szitkozódott, mikor 

a gyakorlótérre ért.
A kétszázötven magyar fáradtan 

gyakorlatozott.
A hadnagy odaért. Megállt a szá

zad mögött, a lábát szétvetette, a 
kezét csípőre tette és úgy nézte a 
magyarok gyalázatát.

Hirtelen gondolata támadt.
Odalépett a század elé s hetykén 

intett az őrmesternek :
— Félre!
Az őrmester a sor mögé lépett.
A hadnagy kirántotta kardját és 

vezényelt:
— Fuss I

kétszázötven magyar futott, 
mint a karámban kergetett paripa. 
Már alig lihegetek, már szemüket 
marta a lecsorgó verejték. . .  már a 
lábuk rogyadozott.
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A bevált recept szerint koholt vád 
alapján pörbe fogtak mindenkit, aki
től valamit remélhettek. Nem volt 
biztonságban senki élete és vagyona; 
nem kíméltek egy Illésházy Istvánt, 
korának kimagasló egyéniségét, nem 
a Homonnayakat, a Rákóczyakat, a 
Nádasdyakat, a Dobó örökösöket, nem 
az érdemet, senkit, akinek tekintélye 
és vagyona volt. A hamis vád, rend
szerint felségsértés, alapján hozatott 
meg a koholt Ítélet: fej- és jószág
vesztésre. Az ítéletek alatt Istvánffy 
Miklós nádori helytartó rosszemlékű 
neve olvasható.

A főurak, az egykor oly büszke 
oligarchák, lenyűgözve, megfélemlítve 
tanácstalanul tűrték a megaláztatásu
kat, a borzalmakat, vagyonuk, életük 
elvesztését. Sokan menekültek lengyel 
földre s akik tehették, behúzódtak jól 
védett váraikba és onnét ki nem moz
dultak. Báthory Istvánt 1604-ben hiába 
hívták országgyűlésre az erős Ecsed- 
ből: »Elmennék — jegyezte meg a 
hívásra, — ha Ecsed vára is eljönne 
velem. . .  « Mikor a nagy, a hatalmas 
urak is így voltak, hogy lehetett a 
»tömeg«: a kisebb nemesség, a job
bágyság ?! Nyögve, jajjal viselte a 
sorsát. Tűrte, mert hát mit is tehe
tett volna mást, egyfelől a német 
zsoldosok szöges csizmáinak a rug- 
dosását, másfelől a török rabszijat, 
hogy mindezek hegyébe elszenvedje 
még földesurai brutalitását is. A nép 
tűrt, evett keserű kenyeret és hulla
tott fájó könnyet. Magyarnak és pro
testánsnak lenni könnyes sors volt! .

(Folyt, köv.)

A hadnagynak még mindig nem 
volt elég.

Egy magyar kidőlt, bukfencet ve
tett. Úgy maradt, ahogyan elesett, 
meg sem mozdult.

A hadnagy őrjöngve hadonászott:
— Gyorsabban I. . .  Fuss !
Mély, dörgő hang zúgott a leve

gőben :
- Á l l j !  V
A kétszázötven magyar megállt. 

Dacos lábuk al$tt szinte megdobbant 
a föld.

A hadnagy elsápadt:
— Ki volt az !
Pattantyús János előlépett a sorból:
— Én!
Sasszemével belenézett a hadnagy 

szemébe:
— Elég volt! 0
A hadnagy megborzongott a dühtől:
— Bitang! — ordította rekedten 

és ütésre emelte karját
Pattantyús János megmarkolta a

A pinkafői ev. árvaház.
Egy eleddig csendben, úgyszólván 

nagy visszavonultságban élő, szere
tetlen tevékenykedő, életeket mentő 
intézményre, a pinkafői evang. árva
házra kívánjuk olvasóink figyelmét 
felhívni. Tizenkét esztendős múltra 
tekint most ez az árvaház vissza. 
Két éven át Pinkafőn a gyülekezet 
egy épületének kis szobájában talál
tak az árvák menhelyet. Nemsokára 
ezután Putsch Sándor pinkafői gyáros 
egyik házát és a hozzátartozó fekvő- 
ségeket adományozta a gyülekezetnek. 
Itt nyílt meg 1919. július 11-én az 
árvák új otthona, melynek felsze
relése és berendezése a pinkafői gyü
lekezet híveinek áldozatkészségét di
cséri. Eleinte egy pinkafői gyermek
telen házaspárra bízatott a gyerme
kek nevelésének, ellátásának gondja, 
később a pozsonyi diakonissza inté
zetből küldött nővérek vették kezükbe 
az árvák gondozását, testi s lelki 
ápolását. A háb uus nehéz években 
egyre jobban kitűnt a rendelkezésre 
álló alapítványok jövedelmének elég
telensége, a gyülekezet sem bírta 
egyedül a terheket, mindig jobban és 
jobban kitűnt, hogy a legmesszebb
menő támogatásra van szüksége, 
nemcsak a vasi felső egyházmegyé
nek, hanem egyházkerületünk minden 
gyülekezete részéről. Jelenleg csak 
két gyermek a pinkafői gyházközség- 
ből való, 9 Kőszegről, 3 Felsőlövő
ről, 1 Nagyszentmihályról, 1 Boros
tyánkőről, 1 Alsólendváról, 2 Nemes
hollósról, összesen 19 gyermek. Tizen-

kardot, egyetlen rántással kirántotta 
s végig vágott a hadnagyon.

Az éles golyóra töltött puskáju 
szakasz a sor elé kanyarodott.

A román szakasz nekikészült a 
magyaroknak.

Pattantyús János öklével végig
kaszált a soron, csak úgy bukfencez
tek a románok.

A román szakasz eszeveszett fu
tásnak eredt.

Késő délután volt, mikor a ma
gyarok bevonultak a városba.

Jöttüket megelőzte a kemény zen
gésű ének:

Kossuth Lajos azt üzente. . .
A nóta szállt. . . szállt. . .
Az egész oláh helyőrség ágyukkal 

kivonult.
Vér festette pirosra a poros utat, 

a megmaradt magyarok énekelve- 
megindultak a börtön felé. . .

kettő köztilök hadiárva, nyolc teljesen 
árva, sőt még közelálló rokonuk sincs.

Az árváknak múlt évi számadásá
ból is közlünk néhány adatot, hogy 
evvel is kimutassuk mennyi jóakaratu 
támogatást vár minden* igaz evangé
likus hívőtől.

Az árvaalapítványok kamatjöve
delme 1099 21 K tett ki. Ez oly cse
kély összeg, hogy egy havi liszt és 
hús készlet fedezésére sem elég. Hadi- 
árvasegély és tartásdíj címén külön
féle egyletektől 5039 K folyt be. Ki
sebb bevételeik összesen 4830, a kü
lönféle adományoké beleértve a nagy 
amerikai szeretetadományt 47,226*44 
K, összes bevétel 58,194 65 K- Evvel 
szemben a kiadások 4,5,304*44 K-t 
tettek ki. Sok-sok jóakarónk közül 
névszerint is meg kell említenünk 
Kapi Béla püspököt, Beyer Theophil, 
Scholtz Ödön- esperes urakat és özv. 
Höllriegel Gyfrgyné kőszegi uriasz- 
szonyt kik állandóan szívükön viselik 
a pinkafői árvaháznak fenmaradását.

Kérő szózattal fordulunk minden 
lelkészhez, tanítóhoz, minden evan
gélikushívőhöz: Ha valakinek néhány 
fiillérje és jószíve van, gondoljon 
árváinkra, a pinkafői árvaházra. Ad
dig vagyunk evangélikusok, amíg sze- 
retetben tevékenykedünk.

N. P.

Vasmegyei olimpiász.
Olimpiász!
Milyen különös cseng ma ez a szó. Ma 

többet jélent egy lemondással. Az elvakult, 
bosszuszomjas győző nem elégedett meg 
határaink szétdarabolásával. Kevés volt 
neki egy megalázott ország minden kínja, 
vergődése. Az ötesztendős kárhozatos múlt, 
Trianon nem elégítette ki; el akarta törölni 
egy szebb jövő minden reménységét, ahogy 
profán kezekkel eltörölte a térképről Ma
gyarország évezredes határait. Kitiltott ben
nünk az olimpiai versenyekről is.

De íme mi történt?
Elleneink ép az ellenkező hatást érték 

el. Megvalósult az első megyei olimpiász 
terve. Miért ? — kérdezhetné valaki, hiszen 
úgysem lehet reményünk arra, hogy a nagy 
nemzetek fiaival összemérhessük erőnket. 
Erre csak azt válaszoljuk, hogy ép ennek 
elérésére, egy testben és lélekben egyaránt 
ép, s a jövő Nagymagyarországának építő 
munkájához kell, hogy edzett ifjúságunk 
legyen, aki visszaszerzi azt, amit mi elve
szítettünk. Egy eljövendő boldogabb és 
szebb Magyarország kelő napjának első 
aranysugara csillan felénk Szombathely 
felöl, ahol Vasvármegye első olimpiai ver
senyét rendezik.

Szeptember hó 18, 19. és 20.-án zajla
nak le ezen olimpiái versenyek, ahol Vas
vármegye minden atlétája szerepelni fog, 
hogy megmutassa a vasi föld őserejét 
Csonkamagyarország többi vármegyéjének 
s bebizonyítsa azt, hogy elkezdődött az új
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élet, s bár összetörtek, porig aláztak min
ket, azonban a jövő mégis a miénk 1

Valamennyi vidéki sportegylet megkapta 
már a versenyre való meghívást s a Vas
vármegyei Testnevelési Bizottság ma arról 
értesít bennünk, hogy a kereskedelmi Mi
niszter a megye területéről beutazó atléták
nak vasúti kedvezményt ad.

A mélyen tisztelt olvasóinkat felkérjük, 
hogy a nemes és magasztos cél érdekében 
a tőle megszokott önzetlen hazafiassággal 
és áldozatkészséggel támogassa Vasvár- 
megye legnagyobb sporteseményének sike
rét, hisz a magyar jövőt szolgálja a leg
csekélyebb áldozattal is, a magyar ifjúság, 
a mi véreink, a jövendő pompás virágos 
kertjének neveléséről van szó! Adományo
kat a kiadóhivatal átvesz, hirlapilag nyugtáz 
és továbbítja rendeltetési helyére.

Értesítés az 1922-ik évi 
„Luther-Naptár“-ról.

Az Ausztriához csatolása itélt Sopron 
városának bizonytalan helyzete szükségessé 
tette, hogy az 19 2 2 -ik  é v i  „ L u th e r -N a p tá r“ 
már most a bizományosok kezéhez, illetve 
biztos helyre kerüljön. Nagy áldozatokkal 
s a szerkesztőségben, nyomdában és könyv- 
kötészetben végzett megfeszített munkával 
a fenyegető nagy veszedelemből még idejé
ben sikerült is a „ L u th e r -N a p tá ru- t  ki
menteni. A szokott helyeken már kapható 
is. Ara a rendkívül gazdag tartalmú, értékes 
és terjedelmes Naptárnak aránylag csekély, 
3 0  korona.

Új bizományosok jelentkezése és egyes 
megrendelések megtétele gyorsan kívánatos. 
A .Luther Naptár“ terjesztői 10 példánytól 

I kezdődő elárusítás esetén frankoküldéssel 
I 30 korona ár mellett 10% kedvezményben 
i részesülnek. Nagyobb mennyiségben történő 

elárusítás esetén a házaló kolportőrnek 
megegyezés szerint nagyobb kedvezményt 
is biztosít a kiadóhivatal.

A k ia d ó h iva ta l je le n le g  m ég  S opron ban , 
i P a p ré t 2. sz. a la tt  van. H a  a zo n b a n  m á r  
\ tén yleg  nem  m u lh a tik  e l tő lü n k  a  keserű  
\ p o h á r  és S o p ro n n a k  A u sz tr iá h o z  c sa to lá sa  

va lóban  m eg történ ik , ú g y  a z  ö ss ze s  m eg 
rendelések, p én zk ü ld em én yek  é s  m egkeresé-  

i sek  a  k ö ve tk ező  c ím re in té ze n d ö k : A „Lut- 
I her-Naptór" szerkesztősége és kiadó- 
I hivatala, Győr. (Evang. Szeretetház.)

E nehéz időkben evang. egyházunk 
I közönségének a „ L u th e r -N a p tá r“- hoz való 
i hűségében bizó szeretettel és testvéries 
i üdvözlettel

Sopron, 1921. aug. 23.
a „Luther-Naptár szerkesztősége.

I Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Nem aluszol?
Szept. 5. Galácia 2. iá—aa A lelki álom- 

u nak is azok a jellegzetes vonásai, amik a 
t testi álomnak. Az alvó rendszerint oly 

álmokat álmodik, amelyekben él, csak a

legritkább esetekben álmodik arról, hogy 
alszik. Aki azt hiszi, hogy élet nevére méltó 
életet él s csak ritkán nyugtalanítja őt a 
lelkiismerete azzal, hogy: „aluszol 1“, az 
. . . alszik. A lelki élet legelső megnyilvá
nulási formája a bűntudat és bűnbánat: 
az én életem nem méltó arra, hogy éljen.. .  
élek azért többé nem én, hanem él bennem 
a Krisztus.

Szept. 6. Filippi 3.17—sí. Az alvó azt 
hiszi, hogy él, pedig csak lélekzik, em észt...  
a létét tartja fenn. Akik csak esznek, isznak, 
élveznek, alusznak s dolgoznak azért, hogy 
ezeket megtehessék, nem élnek magasabb- 
rendü életet az alvó ember életénél. Akik 
mindig a földiekkel törődnek s holdkóro
sak módjára futnak az arany sápadt hold
fénye után, azok mind alusznak. Az én 
hazám túl kék egen.

Szept. 7. Efezus 6 . u—12. Az alvó nem 
vesz észre semmi veszedelmet. Gyilkos 
leselkedik rá s nem védekezik, mert alszik. 
A sötétség ura gyilkos szándékkal les rám. 
Tudatában vagyok ennek? Védekezem? 
Ha nem. . ., akkor alszom!

Szept. 8. 103. zsoltár. A mély, lázas 
álomban pihenő gyermeknek hiába hozná 
le édes anyja a csillagokat, hiába kínálja 
neki szeretetének bármely jelét, nem veszi 
észre, nem nyúl utána. . ., mert alszik. 
Tudom én, hogy Isten az ég legragyogóbb 
csillagát küldte le hozzám Krisztusban, 
észreveszem-e az ö sok-sok jóságát, amivel 
átölel? Ha nem. . ., akkor alszom!

Sz^pt 9. Róma 7 . is—8i. Az alvó tehe
tetlen s érzi is a maga tehetetlenségét. 
Hányszor álmodunk arról, hogy kergetnek, 
szaladni szeretnénk s nem bírunk. Az éb
ren levő is érzi sokszor, hogy a lélek kész, 
de a test erőtelen; az alvónak azonban ez 
az uralkodó érzése. Bír á lelkem a testem
nek parancsolni? Többször nem, mint 
igen ? Akkor alszom !

Szept. 10. Efezus 5 . 14. Aki fölébred, 
annak szinte bántó világossággal ragyog 
szemébe a nap. Aki felébred a lelkiálomból, 
annak felragyog a Krisztus. Mi az. én szá
momra Krisztus? Ragyogó napom, meg
váltóm ? Vagy csak egy történeti, szürke, 
porlepte nagyság ? Ragyogó jelen, vagy 
csak homályos múlt?

Szept. 11. Efezus 5 . 14. A lelki alvás 
nem közömbös dolog. Az alvásnak lelki 
halál a vége. Serkenj föl, aki aluszol és 
támadj fel a halálból 1

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A nemzetgyűlés 

kormányzói kézirattal berekesztette bosz- 
szúra nyúlt üjésggakát. Bizonytalan időre 
szól az elnapÄfas, de mint ismeretes, a 
kormány szándéka az, hogy október köze
péig hagyja pihenni a törvényhozást.

A nemzetgyűlés sokáig volt együtt és 
sok munkát is végzett, a legtöbbet a pénz
ügyminiszter nagyszabású koncepciójának 
törvénybe öntése adta neki. Ez volt eddig 
a legmélyebben járó, legjelentősebb és a 
nemzet legfontosabb érdekeire kiható mun
kája a nemzetgyűlésnek. Egyebekben több 
volt az ülésszakban a szó, mint a csele
kedet, több a füst, mint a napsugaras láng, 
amely a sötétségben megmutatja a fölemel
kedésnek és a megváltásnak az útját.

Baranya és Baja felszabadulása. Ami 
után évek óta áhítoztunk, amiről egyre 
nagyobb izgalommal, remegő ajakkal be

széltünk hónapok óta s ami az utolsó

Eillanatban már-már ismét eltolódni és 
első viharokkal, testvérharccal fenyegetni 

látszott, ime végre mégis csak elkövetkezett. 
A délszlávok Szent István napján megkezd
ték a megszállott Délvidék kiürítését és 
Soós tábornok serege és vezérkara élén 
augusztus 22-én 6 órakor bevonult Pécsre. 
És talán nem egészen véletlen, hogy ország- 
alapitó Szent István napján történt mindez. 
Tolna, Somogy, Baranya, Baja, Újszeged 
és velük a sokat emlegetett háromszögek 
megkínozva, gyötörve, kifosztva, de megint 
csak a mienk.

Töm eges magzatelhajtás. Polgárdi 
fehérmegyei községben tömeges, százakra 
menő magzatelhajtások leleplezése tartja 
izgalomban a falu lakosságát. Már régeb
ben gyanút keltett, hogy a négyezer lakosú 
községben a leikészi kimutatás szerint csak 
egyetlen gyermek született A dolog a 
magzatelhajtásokat végrehajtó orvos, So
mogyi Galitzer Náthán dr. egyik páciensé
nek hirtelen halála nyomán megindult vizs
gálatból pattant ki. Az orvos megakarta 
előzni a veszedelmet és ő maga jelentett 
fel 42 asszonyt magzatelhajtás miatt. Az 
orvos jegyzeteiből azonban nyilvánvalóvá 
lett, hogy az orvosnak is része van a bűn- 
cselekményekben, amire le is tartóztatták.

Hazugság a cseh szlovák egység  t 
A Prager Tagblatt bécsi levelezője beszél
getést folytatott a tót emingrások vezérével, 
Unger Ferenc dr.-ral, aki a független tót 
köztársaság külügyminiszterének nevezi 
magát Unger dr., aki az ez idő szerint kü
lön misszióval Amerikában időző Jehlicska 
dr.-t helyettesíti, a többi közt kijelentette, 
hogy a legnagyobb hazugság, ha azt állít
ják, hogy a cseh-szlovák egység megvan. 
Ma a tótok kilencvenkilenc százaléka cseh- 
ellenes érzelmű. Srobár volt miniszter 
ugyan még csehbarát, kollégája, Hodzsa 
Milán ellenben már kijelentette, hogy csat
lakozik hazája harcához. A csehellenes 
szellem rohamos terjedése nagyon is ért
hető. A csehek elkövették azt a soha jóvá 
nem tehető hibát, hogy a Felvidéket gyar
matként kezelik.

Rászabadítottak a derék tót népre egész 
sereg kardcsörtető tisztviselőt és csendőrt 
s tetejébe még a légionáriusok is a tótok 
nyakára ültek. A korrupció nem ismer ha
tárt. Mindenki megvásárolható. A mi önálló 
kormányunknak, amelyben a nép valamennyi 
rétege képviselve van, úgymond Unger dr., 
csak egy jelszava van: El a csehektől 1 
Jehlicska amerikai agitációja az ott élő tó
tokat egyesítette a cseh nép ellen irányuló 
harcra. Már tót légiók is alakultak.

Belgrádban Franchet d’Esperay tábor
nagy mint rendkívüli követ a délszláv kor
mánynak Millerand sajátkezű levelét adta 
át, melyet Péter király halála alkalmából 
intézett az új királyhoz. Ennek a részvét
látogatásnak az értékét nyomban lenyomta 
a zágrábi községtanácsnak az a határozata, 
hogy Péter király temetésére sem küldött
séget nem menesztenek, sem gyászülést 
nem tartanak.

A washingtoni konferencia hivatalos
nyelve miatt diplomáciai beavatkozásra 
volt szükség Franciaországban. El volt 
terjedve a hire, hogy a konferencián a 
hivatalos és egyúttal kizárólagos nyelv az 
angol lesz. Ez a merész újítás mélyen 
sértette a franciákat. Maga a francia aka
démia is beleavatkozott a dologba. Levélben 
sürgette meg Briandnál a francia nyelvnek 
hivatalos nyelvül való elismertetését. Briand
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megnyugtatta az akadémiát azzal az önér
zetes válasszal, hogy a francia kormány 
nem vesz részt olyan értekezleten, amely 
nem engedné meg a francia nyelvnek mint 
hivatalos nyelvnek a használatát.

Az iszlám -m ozgalom  első jelentős 
eredménye: Mezopotánia alkotmányos ki
rálysággá alakulása. Az új király, Feiszál 
emir, lelkes bizakodó beszédében, mellyel 
az első nemzetgyűlést megnyitotta, különö
sen kiemelte, hogy az egész iszlám meg
mozdul és lerázza magáról az angol, francia 
igát rövid időn belül.

EGYHÁZI ÉLET.
A sopron i theol. a k adém ia  

a» 1 9 2 1 /2 2 . tanévben további 
in tézkedésig  K őszegen  fo ly ta tja  
m űködését. A z akadém iába  
való felvételre  f. évi szeptem ber  
hó 10-ig  az igazga tóságn á l 
Írásban  kell je len tkezn i. C ím : 
S trá n er V ilm os, theol. akadé
m ia i igazgató , e. i. sz. G yéké
nyest Som ogy m egye, E vangé
lik u s lelkészlak. A je len tkező 
ket az igazga tóság  m egfelelő  
időben ér te s íti az előadások  
kezdetének időpon tjáró l. A hall
gatók elszá lláso lása  kö rü l az  
igazga tóság  segédkezet n yú jt. 
A közélelm ezésröl gondoskodás  
történ ik .

Az am erikai evangélikusok hűsége.
Egy fejedelmi adományról, példátlan áldo
zatkészségről adott hirt egy öt pecsétes 
ajánlott levél. Rúzsa István clevlandi evang. 
lelkész (nyíregyházai szülött) arról értesí
tette dr. Raffay Sándor püspököt, hogy 
egyházközsége egy egész esztendeig fedezi 
a budapesti (volt eperjesi és pozsonyi) 
evang. theológia akadémia minden költsé
geit. Erre a célra 300,000 K-t átutalt, mely
ből 100,000 K-t már útnak is indított. A 
clevlandi evang. testvéreinknek ezen nemes 
cselekedete, hozzánk való hűsége, megértő 
áldozatkészsége Istentől legyen áldott!

E gyházkeruleti közgyűlés. A dunán
túli ev. egyházkerület ez évi rendes köz
gyűlését Kapi Béla püspök és dr. Berzsenyi 
Jenő egyházkerületi felügyelő kettős elnök
lete alatt szeptember 22-én Szombathelyen 
tartja. Szeptember 21-én a különböző bi
zottságok üléseznek, nemkülönben ekkor 
tartja közgyűlését a kerületi gyámintézet 
és a Luther-Szövetség.

A gyámintézeti istentisztelet alkalmából 
az ünnepi beszédet Horváth Olivér nagy- 
kanizsai lelkész mondja.

Helyettes-lelkész. A debrecemi evang. 
gyülekezet helyettes lelkészének a Tisza 
kerület püspöke Jónás András, volt bárca- 
újfalui menekült lelkészt küldte ki.

Lem ondott gyám intézeti elnök. Mint 
mély sajnálattal értesülünk Károlyi Endre 
a dunántúli egyházkerületi gyámintézetnek 
világi elnöke lemondott. Ha Károlyi Endre 
elnök megmarad lemondása mellett, akkor 
a gyámintézetet pótolhatatlan veszteség éri. 
Erősen hisszük azonban, hogy Károlyi E. 
visszavonja lemondását s ezekben a nehéz 
időkben nem hagyja el a kormányrudat ő,

kinek nevéhez Dunántúlott a gyámintézet 
felvirágzása fűződik.

Új vallástanárok . A pesti ev. magyar 
egyház Lamnek Vilmos, volt losonci vallás
tanárt és Gaudí László budapesti (fasori) 
segédlelkészt, az Ev. Szózat szerkesztőjét 
vallástanároknak hívta meg.

G yászrovat. Kalmár Pál kardoskuti 
nyug. ev. lelkész hosszas betegség után 
aug. 12-én 70 éves korában elhunyt. Teme
tése aug. 14-én volt Orosházán nagy rész
vét mellett. Feleségén, gyermekein és uno
káin kívül széles körű rokonság gyászolja.

A dunántúli egyházkerület újabb 
vesztesége. Nyugatmagyarország elrablá
sával súlyos veszteség éri a dunántúli egy
házkerületet. Elveszti a körzetébe tartozó 
soproni felső egyházmegyét egészen, a vasi 
felső egyházmegyéből pedig csak Kőszeg 
és Szentgotthárd maradnak meg.

E peresség i közgyűlés. A budapesti 
ev. esperesség aug. 25-én tartotta meg 
közgyűlését. Kaczián János főesperes imád
sága után br. Radvánszky Albert esperes- 
ségi felügyelő mondotta el megnyitó beszé
dét. Majd Mohr Henrik, óbudai lelkész 
adott kifejezést az Egyházmegye fájdalmá
nak, hogy magyar hazánk ev. lakóinak a 
kétharmad részét tőlünk elszakították. A 
mindenre kiterjeszkedő főesperesi jelentés 
felolvasása után Majba Vilmos egyházme
gyei dékán a tanügy terén tapasztaltakat 
ismertette. Tőle tudtuk meg, hogy Buda
pesten az iparos-tanonc iskolákban a val
lástan tanítása is be van állítva, mely újabb 
munkakört ad a különben is nagy munkát 
végző vallástanároknak. Javaslatot terjeszt 
elő az „Erős várunk. . .* egyöntetű ének
lése érdekében az Egyetemes egyház hasson 
oda, hogy ez a hatalmas lutheri énekünk 
mindenütt egy szöveggel és egy dallammal 
énekeltessék. Több adminisztratív ügynek 
a letárgyalása után gyűlés véget ért.

Egyházkerületi közgyűlés. A bányai 
evang. egyházkerület szintén szept. 22-én 
tartja évi rendes közgyűlését. 21-én az elő
készítő bizottságok tartanak üléseket.

A tolnatam ási-i ev. egyház aug. 14-én 
a felpéczi tűzkárosultak javára vallásos 
estélyt rendezett a következő műsorral: 
1. Közének. 2. Oltári ima: Sikos Kálmán 
s. lelkész. 3. Szavalat: Bélák Sándor theo- 
lógiai hallgató. 4. Ének: Az Ur szent bá
rányára. Nőikar. 5. Felolvasás. A megtérés. 
Bélák János, theológiai hallgató. 6. Szavalat. 
Kovács Erzsiké. 7. Ének. Dicsőét Téged. 
Sikos Kálmán lelkész és Kiss Lajos tanító.
8. Szavalat. Kiss Magduska. 9. Beszéd. 
Sikos Kálmán s. lelkész. 10., Szavalat, Ku
nos Sárika és jucika. 11. Ének. Sírnak a 
harangok. Váczy Béla és Kiss Lajos tanító. 
12. Szavalat. Kiss Lajos tanító. 13. Ének 
A néma légben. Nőikar. lU kavalat. Bélák 
Bözsike. 15. Oltári ima. síkos Kálmán s. 
lelkész. 16. Himnusz. Offertorium 658 
korona volt.

Az egyházkerületi tisztv iselőkért. A
„Harangszó“ révén előnyösen ismert keresz
tyén cég: Lipp és Lackner Szentgotthárd- 
ról U/s mm. sót ajándékozott a dunántúli 
püspök „mindennapi kenyeret“ felhívására. 
Itt említjük meg, hogy a fennti cég ugyan
csak a „Harangszó“ szerkesztőségének és 
a nyomda személyzetének fél mm. sót bo
csátott ingyen rendelkezésére.

B ethánia-i konferencia tartatott Nyí
regyházán aug. 19—22 napjain. Hatalmas 
tábora jött össze az Evangélium után vá- 
gyakozóknak. A tartalmas előadásokat reg
geli áhitat előzte meg, este pedig nagysza

bású, a lélekre tisztító hatást gyakoroló 1 
vallásos estélyek: első napon az evang. 
templomban, másodikon a ref. templomban, 
harmadik napon a Vármegyeház dísztér- I 
mében tartottak. A hallgatóságot különösen 
megragadta Búzás Juliska és Huszar Mar- j 
git énekművészete, mely kibeszélhetetlen 
nyomokaf hagyott az ott megjelentek lelkén. i

Előadók a vezetőség tagjaiból kerül
tek k i: Vargha Gyuláné iró, dr. Molnár 
Gyula törvényszéki biró, dr. Ferenczi Gyula 
debreceni egyetemi tanár, Turóczy Zoltán 
arnóti evang. lelkész, ifj. Viktor János kér. 
világ diákszövetségi főtitkár, báró Podma- 
niczky Pál volt eperjesi ev. theol. akad. 
tanár, Nagy István debreceni ref. vallás- 
tanár-lelkész, Vargha Tamás kunszentmik- 
lósi ref. lelkész, dr. Csia Sándor budapesti 
orvos és mások, akik mind komoly szük
ségességét iátják az Evangéliumhoz való 
hűséges ragaszkodásnak . . . Témáik a 
belmisszió és külmisszió tágas mezőin 
mozgottak. Különösen Turóczy Zoltánnak az 
evang. templomban tartott beszédei lesznek ] 
sokáig emlékezetesek a hallgatóság lelké
ben ! az Úr Jézus Krisztus nem gratulálna I 
a mi keresztyénségünkhöz I Szívünkben 
több a gyűlölet, mint a szeretet. Krisztus 
a szeretre hiv fel bennünket

Igric-estély. Az Ev. Egyetemi és Fő- j 
iskolai Halig. Szövetsége a már megkezdett j 
hazafias ünnepélyeket tovább folytatja, hogy 
a csüggedőket vigasztalja, enyhítse a fáj- I
dalmakat 1 Aug. 28-án Fóthon jelentek meg, j
ahol újból tanúbizonyságát adta evang. J
egyetemi ifjúságunk, hogy méltó a minden- 4
nemű támogatásra s azon reménységünket, ,1
hogy a reá várakozó munkát be fogja rn
tölteni — csak megerősítette. Adja Isten, 
hogy a mi ifjúságunkban meg ne csalat
kozzunk !

Bibliai tö rténetek  népiskolák I—II. 1
oszt. valam int III—IV. osztályai szá- -j
m á ra ; irta Geduly Lajos újpesti ev. lel
kész, negyedik és ötödik kiadásban most * 4  
jelentek meg Újpesten, ahol kaphatók Weisz j
Berthold könyvkereskedésében. Ugvanott íj
kapható ugyanazon szerzőtől: „Evang. J
Káté“ népiskolák számára és „Rövid egy- •]
háztörténet“ nép- és polgári iskolák szá- -j
márá.

„Csendes P ercek“ címen néhány évvel I
ezelőtt több evangéliumi lap melléklete 3
gyanánt bibliaolvasók számára rövid emél- 
kedéseket adott ki ifj. Victor János. Most )j
szeptembertől kezdődőleg jóval bővebb c
szöveggel és önálló kiadványként ismét \
meg fognak jelenni a Csendes Peicek. Az a
alapul szolgáló bibliai részek a nemzetközi i;
vasárnapi iskolai leckék körül csoportosul- 
nak, ezért vasárnapi iskolai tanítók különös i
haszonnal használhatják. Egyébként is ma- -j
gányos bibüaolvasóknak épúgy segítségére j
lehetnek ez elmélkedések a Szentírásban ri
való elmélyedésben, mint ahogy alkalma
sak családi áhítaton való felolvasásra is. t 
Egy-egy havi füzet ára 4 kor., postán szál- 1  
lítva 5 korona. A hátralévő csonka év 4 
(szept.—dec.) megrendelhető egyszerre 20 d  
K beküldésével. A megrendelések erre a J  
címre intézendők: ifj. Victor János, Bpest, m  
1. Bertalan-útca 24. III. 1.

A szen tgo tthárd i missziói egyház fenn- ' 9  
tartására a szentgotthárdi kér. fogyasztási 9  
szövetkezet 500 koronát adományozott.

P écsett a nemzeti hadsereg bevonulása 9 
alkalmából szép beszéddel áldotta meg a M  
nemzetiszinü zászlót az ev. egyház névé- <9 
ben Baldauf Gusztáv ev. lelkész.
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Vallástan. Vértesi Zoltán magyarbolyi 
lelkész szerkesztésében és kiadásában meg
jelent újbM az elemi és alsóbbfoku iskolák 
I—VI. o. evangélikus tanulói részére a 
„Vallástan“ című kézikönyve; Hatz József 
tanító fordításában német nyelven Religi
onslehre címen. Kapható Kókai Lajosnál 
Budapesten. Ára 20 korona. Különösen a 
szórványlakó ev. tanulók vallásoktatására 
igen megfelelő Vértesi „Vallástan“ című 
kézikönyve.

H Í R E K .

W ekerle Sándor meghalt. Wekerle 
Sándor, ki négyizben is miniszterelnöke 
volt Magyarországnak, 73 éves korában 
meghalt.

Megszüntették a köztársasági pártot.
A belügyminiszter rendeletet adott ki, a 
mellyel az Országos Köztársasági Pártot 
törvényellenes célú, a magyar nemzet al
kotmányát alapjaiban veszedelembe sodró 
szervezete és a közrendet sértő és vesze
delembe döntő működése miatt megszün
tette és mindennemű működéstől eltiltotta.

Halálosvégü rabló—pandúr-játék.
Nagycenken az országúton gyermekek rabló 
és pandúrt játszottak. Franzstaedter Mihály 
13 éves fiút pajtásai elfogták, mint rablót, 
megkötözték és törvényt ültek fölötte. Ha
lálra Ítélték, akasztófára és mindjárt végre 
is hajtották rajta az Ítéletet. Kötelet sze
reztek és egy vastag faágra felhúzták. A 
játék végzetesre fordult A kisfiú levegő 
után kapkodott, szeme kidülledt, szája 
habzott és ettől a rémes látványtól a pan
dúrok annyira megijedtek, hogy elszalad
tak. Járókelők siettek a szerencsétlen gyer
mek segítségére, de már késő volt, halva 
vették le a fáról.

Az állatforgalmi adó végrehajtásáról
a hivatalos lapban rendeletben intézkedett 
a pénzügyminiszter. Minden forgalomba- 
hozatalkor marhalevélkötelezettség alá eső 
állatt tulajdonjogának átruházásakor az állat 
vételárának, vagy átlagos forgalmi értéké
nek 3 százalékát kell forgalmi adóként 
megfizetni. Áz elvesztett marhalevél máso
latának kiállításakor, az adó újból megfi
zetendő. A rendelet jelzi, hogy az adókul
csot a pénzügyminiszter 2 szálalékra fogja 
leszállítani.

Eltűnt milliók. Egy budapesti rész- 
■ ^énytársaságot, a melynek West-East a 

neve és szállításon kivül pénzátutalással 
is foglalkozik, sokáig följelentették, mert a 
részvénytársaság közvetítésével külföldre 
küldött pénz eltűnt. Az átadott összeg egy 
részét, több milliót a társaság Marton Ist
ván tőzsdebizományosnak adta át, aki ez 
összeggel megszökött. A feljelentések ed
digi kárigénye körülbelül 25 millió korona.

Az utódállamok pénzügyi együttmű
ködése. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter 
cikket irt a prágai Bohémiá-ba, amelyben 
állást foglal az utódállamok pénzügyi 
szuverénitás megódása mellett közös pénz- 
rendszert vezessenek be, amely nem lehet 
más, mint a frank-valuta.

Szerb trónkövetelők. Péter király ha
lálával itt is, ott is jelentkeznek a trón- 

I követelők. György elsöszülött herceg mellé 
; állott a szerb politikának és hadseregnek 
i igen tekintélyes része. Trónkövetelőként 

lépett fel Pál herceg s rajta kivül eddig 
még egy Nemosics nevű herceg. Sándor 
jelenleg Párisban fekszik betegen.

Munkamegszüntetés és bérleszállítás 
Franciaországban. A roubet-tourcoingi 
ipari vidéken a munkások munkamegszün
tetése napról-napra nagyobb mérveket ölt. 
A legutóbbi napok jelentése szerint az em
lített területen 185 gyár közül 127 egészen 
megszüntette üzemét, 49 gyár pedig csök
kentett munkáslétszámmal dolgozik.

A carmauxi bányatelepeken is megkez
dődött a bérleszállítás. A bányatársaság 
kijelentette, hogy a 16 évnél idősebb mun
kások és munkásnők bérét 3.75 frankkal 
leszállítja, ezzel szemben azonban a mun
kásházak bérét 20 százalékkal, a szén árát 
tonnánkint 15 frankkal csökkenti.

Erzberger Mátyás német birodalmi 
képviselőt Griesbach fürdő közelében hol
tan találták, tizenkét revolverlövéssel a 
testében.

A román gabonatermés az idén
1.600,000 tona, amiből 400,000 tonna kerül 
kivitelre. A gabonakivitelt kormányrende
lettel monopolizálták.

A MAGVAK NÉP, e legelterjedtebb és legolcsóbb 
képes családi lap 31>ik szama is gazdag tartalommal 
jelent meg. A Magyar Nép előfizetési ára negyed
évre 60, félévre 110 korona. Mutatványszámot kész
séggel küld a kiadóhivatal Budapest, Szentkirályi
utca 30.

KöszőnetnyilYánítás és nyugtázás.
A sárvári ev. leányegylet aug. 10-én jól 

sikerült kabaré-estélyt rendezett, az »Urá
nia“ mozgószinházban. A szereplők mind
annyian kitünően megfeleltek a hozzáfűzött 
várakozásnak. Hálás köszönettel emlékezik 
meg a rendezőség Palkovics István úrról 
mint a mozgószinház tulajdonosáról, aki a 
helyiséget díjtalanul bocsátottaTendelkezé- 
sünkre, továbbá az összes szereplőkről és 
mindazokról, akik a siker előmozdításán 
fáradoztak. A kiadásokat leszámítva, tiszta 
bevétel maradt 4,900 kor., mely összegből 
200 kor.-t a „Harangszó“ terjesztésére 
küldöttünk, a magmaradt összeg a harang- 
hazaszállítás stb. költségeire fordíttatiK. 
Felülfizettek : özv. Gáyer József né 160 K, 
Szigethy Sándor 150 K, Grósz Károly 114 
K, Berke Géza * 100 K, Németh Kálmán, 
Gayer Endre 70—70 K, Einbeck Géza, 
Rosenthal N. 50—50 K, Szabó Mihály, 
Lóránt Mihály 40—40 K, dr. Stirling Ernő 
30 K, Fiugler József, özv. Holló Alajosné, 
Lórántffy Lajos, Fodor Lajos 20—20 K, 
Csacsovits Istvánne, Ottó Karoly 10—10 K.

Hirdetések.
Egy v e z e tő  já r á sb ir ó  IV-ik é s  

V-ik g im n á z iu m o t v é g z ő  g y erm ek ei 
m ellé  n ev e lő t k eres. C ím  a k iad ó-  
hivatalban . 1—3

,,N é m e t  k isa ssz o n y t k ere se k  
g y er m ek e im  m ellé . C halupka K. 
G y ö r sz a b a d h e g y .“ 1— 2

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli Luther-Szövetség kiadásá
ban csinos kiállítású keresztelési em
léklapok jelentek meg, amelyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkészi hivatalnál (Moson m.) 
kaphatók. 3—10

Keresek egy szerény igényű, szor
galmas leányt vagvasszonyt minde
nes cselédnek szqfifcnber hő köze
pére. Fizetés megegyezés szerint. 
Jó bánásmódban részesül. Schréter 
Ida, Dombóvár (Tolnamegye).

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Vönöckön szívesen elfogadna egy 
jómódú özvegy nő németnyelvű kis 
leányt 10—12 éveset — lehetőleg ár
vát — akit családtagnak tekintene, 
ruházná s némi fizetést is adna néki 
amit teljesen megtakaríthat. Egyedüli 
s fő foglalkozása lenne egy 7 éves 
fiút német beszédre tanítgatni. Ha 
kedve lesz s jól viseli magát ott ma
radhat férjhezmenésig, amikor meg
felelő jutalomban részesül. 3—3

Léhner György
ácsmester

Győr, V ásárh ely i Pál u tc a  12.

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szabályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ara oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél lO'Vo engedmény. Rendelhető: 
a Lulher-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

E rnst János
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, W en n esz  Jenő u tca  5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hü arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.
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r Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T t r z i P i T ,  úgyszintén cséplési B E U V z n N T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ő m b v a s a t ,
négyzetyasat, laposyasat, szalagvasat, fe
kete lemezt, kormánylemezt, szántóvasat, 
raffln ált petróleumot, továbbá különféle ura
dalmi ö- és a j borokat rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L 1P P  é s  L f t C K N E R  kereskedelmi üzlete
T ele fo n szá m  17. Szentgotthárd. Sü rgön yeim : LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI

Sajáttermeléjfcü, elsőrendű 
fa s z e n e t ,

a legjobb minőségű

kátrányt hordókban, 
fen y ő  o la j  at, 
ecetsavat, 
gombairtó fa- 

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T O R T A .  
Telefonszám: 17.

B izom án yosok  
9-30 k ereste tn ek .

HARASS 6 / ^ V

S2ÄSP1PÄK] §2»  soműss

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lóje a Szentgotthárdi Keresztény 
Pogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 28

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

1356 óta
Gyártási 

jegy
14 minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 12-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen árlapot!

Nyomatott Wellisch Bél« villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Falcló*  M «rk«*ztó  
é* k ia d d :

SZALAY MIHÁLY.
T ár**zerke*ztó:

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á a z p a to n é ra
(V eazprém nnagy*), alöfl-
za téa l d ijak , rek lam ác ió k  
a  HARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z e n t f o t th á rd r a  
(V N avárm esye) kü ldcndók .

t ló f lz e tó a t e l f ő je d  
m in d en  ev a n g . le lkéez ék 

ta n ító .
M egje len ik  m in d en  vaeár- 

n a p .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapl Béla 1910-ben.

S z e rk e e z tl áa  a  k ia d ó é é r t
fe le lő ,  i

C Z I P O T T  OÉZA  
• z e n t o o t t h á r d

(V asvár m egye.)
A „ H a ra n g s z ó “  e lő f iz e té s i 
á r a  e g é sz  é v re :  L u ther- 
S zS v e tség l ta g o k n a k  cím* 
s z a la g o s  k ü ld ésse l 8 8  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th er-S zO v e tség l 
ta g o k n a k  c lm s z a ia g o s  kül
d é s s e l 9 4  K, c s o p o r to e  kü l

d é s s e l 8 8  K.
A „ H aran g szó * . te r je s z 
té s é re  befo ly t a d o m án y o k 
ból sz ó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek  Ingyenpéldányo- 

k á t küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I VAT AL OS  L AP J A.

A Luther-naptár.
Egy könyv jelent meg, evangélikus 

atyámfiai, amiről szólni kell itt, a 
legelső helyen. Itt, ahol vezérlő gon
dolatokat szólaltatnak meg lelkes 
emberek. Itt, ahol egyházunk szen
vedései és reményei beszélnek.

Egy könyv jelent meg. Nem betűk 
halmaza, hanem cselekedet. Réve
dezve tapogatódzó egyházi életünkben 

i egy komoly értékes elhatározás Küz
delmek és keserűségek idején olyan 
szózat, melyben nincs ellenségeske
dés, felebarátaink támadása, hata
lomra törekvő rombolás, mégis ele
jétől végéig prófétálja a mi igazsá
gunkat : hazánkét és egyházunkét.

A reformációnak, megindulásától 
fogva, hatalmas építő fegyvere volt 
a könyv. A nyomtatott betű vitte 
szét a világosságot milliók leikébe 
és a legegyszerűbb hajlékban a lel
kek éltetője, vezére lett.

Amikor meggyengültünk a küzde
lemben, ez a fegyverünk is kicsorbult. 
Mások készítettek a mintájára éle- 

! sebbet a maguk számára. Könyvekkel 
támadt ránk az ellenreformáció és a 
legújabb időkben könyvekkel ásták 
alá“ a keresztyén világnézetet azok,

, akik a romok fölött a maguk biro
dalmát akarták megteremteni.

És a legutolsó esztendőkben elhall
gatott az evangélikus könyv. Még a 

! Luther-Társaság sem mert a nehéz 
' viszonyok között megszólalni. Mert 

ma egy könyvnek a kiadása, annyiba 
I kerül, amennyiből azelőtt egy nagy

birtokot lehetett vásárolni.
És Hetvényi Lajos, a soproni 

tanár, meg merte tenni. Akkora hite 
volt, hogy nem félt a kudarctól. Egy 

i egész vagyont áldozott föl, mindenét 
) odaadta egyhaza javára. Nem fon- 
í tolgatott, nem halasztgatott. 0  volt 

az első, aki a cselekedet. Hogy a  
1 Luther-naptár most, így megjelent,

evangélikus egyházunk történetében 
Hetvényi Lajosnak maradandó érdeme 
lesz. . »

Mert mondjam-e, hogy mekkora 
h=t kellett ehhez a cselekedethez? 
L/angélikus egyházunk hívőinek két
tíz .aüát elvesztettük. Még hozzá 
leginkább városi gyülekezeteket, kö
zépiskolákat, ahol az evangélikus 
könyv mindig megértő olvasókra 
talált. És amíg e veszteségeket gyá
szoltuk, a Luther-naptár is gond és 
aggodalom között készült, hogy mi
kor lesz Sopronnak ősi magyar pro
testáns földje is idegen országgá?

És mégis •megjelent a Luther nap
tár. Itt van szép, értékes kötete.

Érzem, hogy milyen rideg a 
szó amit mondok így leírva, kinyom
tatva. Ügy szeretnék minden evan
gélikus családba belépni ezzel a 
könyvvel és elmondani:

Évangélikus testvéreim 1 Ez a mi 
könyvünk. Egyházunknak újszülött 
gyermeke ez. Ne hagyjátok elveszni. 
Mindenkinek ott legyen a szobájában 
és ismerőseitektől kérjétek számon, 
hogy megvan-e neki ? Mert ez a 
könyv a mi evangélikus erőnk mér
téke. Hetvényi elindult az ő hitével 
és bízott bennünk. Ki állhat meg a 
saját lelkiismerete előtt, ha ö benne 
csalatkozott az, aki az evangélikus 
megértő lelkekben hinni tudo'w

Hamvas József.

Egybázkeruleti közgyűlés Csöngén
1807 július havának 1. és 2-ik 

napján.
Csonka egyházegyetemünknek cson

ka egyházkerületei, rendes évi köz
gyűléseik megtartására készülnek lá
zasan. A dunántúli egyházkerület szept. 
22-én Szombathelyen, a bányai egy
házkerület ugyancsak szept. 22-én

Budapesten tartja f. évi rendes köz
gyűlését. A dunáninneni egyházkerü
let ez évi közgyűlése pedig a közel 
múltban, szept. 7-én már is lezajlott 
Tordason. A tiszai egyházkerületről 
ez ideig még nincsen tudomásunk 
hol és mikor tartja közgyűlését. De 
minden bizonnyal az előkészületek 
itt is folyamatban vannak.

Egyházkerületi közgyűléseket nap
jainkban, Dunántúlott úgyszólván ki
vétel nélkül, városi gyülekezetekben 
tartják. így felváltva Sopron, Szom
bathely, Pápa, Győr, Czelldömölk, 
Nagykanizsa, Pécs stb. falai között

íua(ÍC5uaOi.Úwí U UXi
egyházkerület képviselői. Régi idők
ben, 100—120 évvel ezelőtt, Sopron 
mellett Bük, Párád, Rábaszentandrás, 
Kővágóőrs, Nemesdömölk, Nagyge- 
resd, Csönge stb. gyülekezetek voltak 
a kiváltságos eklézsiák, ahol Dunán
túlott nagy előszeretettel hitbuzgó 
apáink közgyűléseket tartottak.

Az 1806-ik esztendőben Szent-Iván 
havának 25 és 26-ik napján Alsó- 
Bükön megtartott egyházkerületi gyű
lésen — »mely alkalmatossággal kér
dés támadván az iránt, hogy minek 
utána az ország törvényeinek értelme 
szerint már többnyire nemcsak min
den vármegyék, hanem az Ítélő- és 
kormányzószékeknél is a magyar 
hazai nyelv bevezetett: ezen Superin- 
tendentiának jegyzőkönyve ezután 
deák vagy magyar nyelven folytattas- 
sék ? ezen kérdés a többségnek aka
ratjával úgy határoztatik meg, hogy 
mivel ezen Superintendentia magyar 
Superintendentiának neveztetik, illő, 
hogy a jegyzőkönyve is azon nyelven 
melyrül, részbül neveztetik, folytat- 
tassikc — az 1807-dik esztendőben 
tartandó Superintendentiális gyűlés 
helyéül Csönge jelöltetett ki.

A csöngei 1807-dik évi egyház
kerületi közgyűlésen Matkovich Pál 
főinspektor és Nagy István superin-
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tendens elnököltek. A jegyzői tisztet 
az egyházak részéről Kárász Ádám 
vasmegyei esperes, kőszegi lelkész, 
a világiak részéről Ajkay Fái Kőszeg 
szab. kir. városi gyülekezet kiküldöttje 
töltötték be. A közgyűlésen az egy
háziak részéről résztvettek: Szakonyi 
József pápai lelkész, a veszprémi 
egyházmegye esperese ; Batsits István 
nemeskéri lelkész, a soproni alsó 
egyházmegye esperese; Hrabovszky 
György a veszprémi alsó és komá
romi egyházmegye esperese; Lakos 
Ádám kapolcsi lelkész, a zalai egy
házmegye esperese, Döbröntei Lajos 
bobai lelkész, a kemenesaljai egyház
megye esperese; Németh István kis- 
péczi lelkész, a győri egyházmegye 
esperese. A lelkészi karból: Kánkri- 
nyi András körmendi, Raits Pál felső
lövői, Töppler Sámuel alhói, Kis Já
nos nemesdömölki, Halassy Mihály 
nagygeresdi, Zigán János hőgyészi, 
Gödör György uraiujfalui, Hrabovszky 
István felpéczi, Síkos István kővágó
őrsi, Schiller Sámuel harkai, Berzse
nyi Lajos vadosfalui, Horváth Sámuel 
bakonytamási, Horváth Péter mész-' 
lényi, László Sámuel mencshelyi, 
Maltsits Ádám nagyvázsonyi, Kiss 
László koltai, Szüts István téthi, Stol- 
ler János simonyi, Huberth Pál gér- 
czei, Tatay Pál nemescsói, Pottyondy 
László alsóbüki, Hajas Károly sza
konyi, Druglónyi Pál vönöczki, Torkos 
Ádám hántai, Hencz Sámuel lébényi, 
Illyés Ádám réthi, Illyés Péter szent-

T Á  1< O  A .
Vargha Gpla költeményeiből*)

S ö té t árn yék .
Közéig a végzet; hallom zúgni szárnyát, 
A romlás réme ül azon.
Lelkemben én, hazám, bukásod árnyát 
Már negyven éve hordozom.

Ez vonta gyászba ifjúságomat, 
Végighúzódott életem nyarán,
Kisért, reám borult, hozzám tapadt,
Elűzni bárhogy akarám.

Olykor feledni kezdtem. Biztatón 
Föl-fölcsillámlott a színes remény 
— Tűnő sugár sötét, ködülte tón —
Meg elborult s hangzik folyvást felém:

Álmok szegény, szegény bolondja, te,
Ne álmodozzál nagy, dicső hazárul;

*) Addig is, míg Vargha Gyula költészetének rész
letes ismertetését megkezdhetjük, közöljük néhány 
prófétai látásáról tanúskodó költeményét, amelyek 
már a háborút megelőző években, sőt amint egyik
nek keletkezési ideje mutatja, már 1879-ben meg
érezte és megmondta, hogy sorsunk az elbukás lesz. 
A szép költemények megérdemlik, hogy mindenki 
könyv nélkül megtanulja őket, elgondolkozzék rajtuk 
ée okuljon belőlük.

andrási, Bongya Sándor szilsárkányl 
lelkészek.

A világiak közül a csöngei egy
házkerületi gyűlésen jelen voltak: 
Nemes és vitézlő Kisfaludy György 
a hőgyészi eklézsia képviseletében; 
Mankóbüki Horváth László a büki 
és szakonyi gyülekezetek felügyelője ; 
Budakeszi Weörös István a vasi kö
zép egyházmegye, Koltai Vidos Zsig- 
mond kemenesaljai egyházmegye fel- 
ügyelője. Mesternázy István és Bartza 
István. Móritz Ferenc a komáromi 
és fehéregyházmegyei felügyelő. A 
soproni alsó egyházmegye képvise
letében Ajkay János a vadosfalui és 
újfalui eklézsiák inspektora volt jelen. 
Jelen volt Káldy János nagygeresdi 
felügyelő. A soproni és ruszti gyüle
kezetek kiküldötteként megjelentek: 
Kleinráth Theofilus, Fabricius András 
és Artner Sámuel. Nemesdömölkről 
Gerber Mihály felügyelő vett részt. 
A győri egyházmegyét Torkos István 
egyházmegyei felügyelő képviselte. 
Ott voltak azután még: Tóth Sándor* 
Tóth Ferenc, Gömbös Antal >s több 
urak« a jegyzőkönyv tanúsága szerint.

A csöngei egyházkerületi közgyű
lésen megjelent egyházi és világiak 
között nem egy, történelmi alakja 
magyarhoni ev. kér. anyaszentegy- 
házunknak. Midőn e 'helyütt megem
lékezünk róluk, áldó imádság mellett 
olvassuk el neveiket.

Az 1807-diki gyűlésen sok egyéb 
érdekes tárgy mellett főleg az iskola

Néped halott. Története,
Mint egy koporsó, szomorúan bezárul. 

1912.
*

K ish itü ek .
Borongó lelked a jövőbe néz,
De az reménytelen, sivár;
Sok százados bűnért, melyet folyvást tetéz, 
E népre, jól tudod, mi vár.

De bár borulni látod napjait,
Küzdj a honért bátran, híven,
Ha csüggedt lelkedet nem tartja fenn a hit, 
A kötelesség tartsa fenn.

1879.
*

H onkeresés.
Ha volna még a föld színén 
Egy ismeretlen,
Ember — nem — lakta gazdátlan sziget, 
Azt mondanám: hajóra véreim,
Én pusztuló fajom 1 
E föld, apáink földje nem honunk,
Csak temetője a magyarnak;
Megőröl itt az ezredéves átok,
De mindenek fölött saját bününk.
Hajóra hát, de az kövessen,
Csak az kövessen engemet,
Ki minden bűnt ledobva indul 
Az új partok felé.

ügy, a soproni iskolák ügye foglal- -I 
koztatta a kerületet, mely iskolák 
kénytelenek voltak most évszázados 
otthonukból menekülni. A második 
pont szerint: »élőszóval megtéttetett ij 
a kiküldött urak által a tudósítás, 
hogy Eő. Excell. Balogh Péter gene- a 
rális inspektor űr a sopronyi osko
lákra nézve a Superintendentia és 
sopronyi Convent közt fentforgó kér
déseket elintézte.« A 18-dik pontnál 
tudomásul vették a M. kir. Helytartó j 
Tanácsnak Budán 1807 április 7-én 
6927. szám alatt kelt »jelentését az g| 
iránt hogy mind a két valláson lévő >' 
evangélikusok oskolai dolgának a * 
Catholikusokéhoz való alkalmaztatá- 
Sára nézve benyújtott Remonstráció ol 
ófelsége eleibe terjesztetvén, méltóz- j 
tatott Őfelsége kegyelmesen azt el- -I 
rendelni, hogy nem fog akadályoztatni, . ij 
hogy a már át küldött tanítási rend- I 
szabás iránt a minémü gyökeres el- 1 
lenvetései lenninek a Superintendiák- i 
nak, azokat Őfelsége eleibeterjesszék.« * j 

A helytartó tanács jelentését be- 1 
hatóan letárgyalván, többek között a a| 
következő határozatot hoztak:

Tiltakoznak, »hogy a törvények ]ll 
világos értelme ellen az evangélikus pI 
oskolák kormánya Catholikusokra 
bizattatnék;« a tudományok oly elosz
tása ellen, »hogy a sopronyi gimná- -11 
ziumban nem volná szabad Rhetori- t 
cán felül tanítani.«

Tekintettel azonban az ügy fon- 
tosságára, a közgyűlés e tárgyban i|
L. ______ L- —  .. " ■ ■■■.'.".'- J l g g g  -J
S mint a hazátlan bolygó Aeneas 
Magával vitte házi istenit,
Vigyük magunkkal legbecsesb,
Valódi szellemkincseinket,
S új földön, új kebellel,
Ifjan és boldogan 
Viruljon nemzetünk. . .

óh balga, balga álom!
Nincs gazdátlan sziget,
8 ha volna is, mit érne,
Ha nincs kebel,
Bűntől, salaktól megtisztulni kész.
Hiába, mindhiába,
Eljő az elkerülhetetlen,
És én szeretném zúgó fejemet 
A földbe fúrni mélyen,
Csakhogy ne halljam 
A végzet mind közelb dübörgő 
Vaslába súlyos, tompa dobbanását,
Mely eltiporja ezt a nemzetet.

1912.
*

Z rínyi u to lsó  ének e. J
Sorsunk betelt, elbuktunk, nem a harcok i 1 
Vérmezején, hol hős halál terem, 
Magunk-kereste kisszerű kudarcok 
Posványa nyelt el gyáván, dicstelen.
Most bánt az önvád, keserít a szégyen, j 
Fekély fakad belső kígyónk marásin. : . ■
Örök váddal ki élni tud, hadd éljen,
Mi haljunk meg, barátim.
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> egy sziikebb körű bizottságot is kül- 
i dött ki azzal a megbízatással, bogy a

kérdés alapos áttanulmányozása után 
• írásba foglalt javaslatát a főinspek

tornak küldje meg, aki is azt a pesti 
genarális közgyűlés elé felterjeszti. 
Ebbe a bizottsága beválasztattak a 

1 lelkészi karból: Töppler Sámuel, K*s 
János, Berky Mihály, Halasy Mihály

> és Hrabovszky István. A világi rend 
t részéről a soproni gimnáziumban 
1 tanító professzorokon kívül: Torkos 
I István, Vidos Zsigmond, Gömbös 
i Antal, Artner Sámuel, Tóth Sándor 
i és Bartza István. A kiküldött bizott- 
i ság 1807 aug. 4-én Újfaluban Bartza

István házában jött össze, készítette 
i el s foglalta Írásba javaslatát.

114 év múlva ez idei szombathelyi
> egyházkerületi gyűlésen is, sok min- 
3 den egyéb fontos tárgy mellett úgy 
i érezzük az iskolák ügye, a százados
> otthonokból menekülni volt kénytelen 
s soproni iskolák ügye foglalkoztatja

majd különösképpen a kiküldötteket. 
 ̂ A helyes és közmegnyugvásra való 
i megoldás azonban most 1921-ben 
í még több hitet, még több szeretet, 
i áldozatkészséget és lelkesedést kíván 

iskoláinkkal szemben, mint 1807-ben.
C. G.

L Jubileumi ünnep Őriszigeten.
Az elszakításra ítélt vasi felső ág. 

hitv. evang. egyházmegye egyetlen 
tiszta magyar gyülekezete, örisziget— 

I Vasjobbágyi, f. évi szeptember hó
m ————— —————— —
: Fennen hirdettük folyvást férfi-voltunk,
3 De örömünk csak hivságokba tölt.
)! Időt s erőt balgán eltékozoltunk,
A Amig kevély nyakunk igába tört.
1 Tiporva, rúgva, megalázva mélyen,
-I Fel-feljajdulni a korbács csapásin. . .
/I Ki szolga módra élni tud, hadd éljen,
/ Mi, haljunk meg, barátim.

’ Tegnap még telve biztató reménnyel,
- — Irgalmas Isten, hogy jutánk ide ? I —
A A messze célt csillag jelölte fénnyel 
c S híven kisért a nagy jövő hite. 
il Iránytalan tévelygünk most az éjben, 
ki Nincs egy sugárka, ég s föld csupa gyász- 

• szín . . .
Remény nélkül ki élni tud, hadd éljen,
Mi, haljunk meg, barátim.

Z Sorsunk betelt, e pusztulásra szánt faj 
Ma még tán nemzet, holnap már nem az;

2 Enyészik, sorvad gyászos elmúlással,
. Megosztozik földjén a czenk, a gaz.
3 Emlék se lesz, mely múltjáról regéljen
h A négy folyó s a hármas bérc határin. . . 
a  Ki népe romján élni tud, hadd éljen,
V Mi, haljunk meg, barátim I 
I 1912

4-én meleg ünnepség keretében ün
nepelte meg temploma megnagyob- 
bításának és tornya építésének 100. 
évfordulóját. Már egy nappal az ün
nep előtt hangos volt a templomunk 
környéke. Derék tűzoltó-egyesületünk 
és mindkét gyülekezetünk hajadon tag
jai teljes számban kivonultak, hogy 
zöld lombbal és virágokkal méltóké
pen feldíszítsék ősi templomukat. A 
torony előtt, amely majdnem a tete
jéig díszbe öltözött, egy hatalmas 
díszkapu állott azzal a felirattal; 
Erős vár a mi Istenünk 1 A toronyból 
pedig,egy hatalmas trikolor hirdette 
az örömnapot.

A tulajdonképeni ünnepség vasár
nap d. e. 10 órakor vette kezdetét. 
Az Ízlésesen feldíszített templomot 
már 9 órakor zsúfolásig megtöltötte 
a hívek serege, köztük sok más val- 
lásu is. Az ünnepi istentisztelet a 
»Maradj meg kegyelmeddel« c. ének
kel vette kezdetét, mely ének közben 
Schmidt János, nagyszentmihályi lel
kész lépett az oltár elé és egy hála
adó ima elmondása után Zsid. 11 . 
iá—1«. v. alapján szívhez szóló sza
vakban méltatta a torony jelentősé
gét. Ezután felhangzott a hívek ajkán 
egyházunk harci és diadalmi éneke: 
»Erős várunk nekünk az Isteni« és 
ezalatt a szószékre lépett Grossing 
János, helyi lelkész, és ugyanazon 
szentigék alapján, amelyekkel 100 
évvel ezelőtt felavatták a tornyot, a
27. zsolt. 4. verse alapján, tartotta 
meg a gyülekezet viharos múltjára 
is kiterjeszkedő ünnepi beszédét,

L egyen  m eg  a  te  akaratod.
Mejgérzém a bajt előre,
Én' láttam, mit nem láta más.
Rávillant a sötét jövőre 
Lelkemből egy egy látomás.
Kiáltozám Kasszandraképen,
Sikoltott ajkamon a vád;
De jós-szavam nevette népem •
S nyugodtan vétkezett tovább.
Tisztán állt a jövő előttem,
Hogy merre fusson a hajó,
Azon percig se tépelődtem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó.
De jött a rettentő Ítélet;
Lehajtva csüggedt homlokom:
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
Rom mindenütt; betelt az átok; 
Ajkunkon a bürökpohár;
De a jövóból mit se látok,
Előttem csak köd és homály.

Sőt vágya sincs többé szivemnek,
Ha bajt látunk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg, 
Atyám, a te akaratod.

1919. V. 1.

amely sok szemből könnyeket csalt 
elő. A »Jer dicsérjük Istent« elének- 
lése után véget ért a délelőtti felejt
hetetlen istentisztelel.

Délután 3 órakor újból megtelt a 
templomunk. Már a kezdő ének: 
»Felvirradt újra ünnepünk«, mély 
hatást gyakorolt a hívek seregére. 
Ezalatt az oltár elé lépett Grössing 
János helybeli lelkész és egy rövid 
imában rótta le a gyülekezet őszinte 
háláját a kegyelmes Isten iránt. Azu
tán pedig egy óráig tartó felolvasás
ban részletesen ismertette az ősi gyü
lekezet dicső és viharos múltját, amely 
felolvasásnak hatása alatt egy szem 
sem maradt szárazon. A mély hatást, 
amit ez az ünneplés gyakorolt min
denkire, legjobban mutatjá az offer- 
tórium, amely a gyülekezeti harang
alapra rendeltetett és amely az alig 
300 lelket számláló gyülekezetben 
eddig páratlan összeget, 1462 20 és 
83 koronát tett ki. — Adná a ke
gyelmes Isten, hogy ez az ünnepi 
hangulat még nagyon sokáig eltöltse 
ennek a kisded gyülekezetnek minden 
tagját, hogy valóra váljék az apostol 
intése: »Tartsd meg, ami nálad va
gyon, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat I«

Az „Evangélikusok Lapja“ 
a „Harangszó“-ért.

Budapesten az »országos ev. szö
vetség« kiadásában, Kirchner Rezső 
és dr. Scholtz Oszkár nívós szerkesz
tésében megjelenő »Evangélikusok 
Lapja« f. évi 31-dik számában a 
következőket írja :

A »Harangszó«, evangélikus egy
házunknak kitünően szerkesztett nép
lapja, mely egyúttal a dunántúli 
Luther-szövetségnek is hivatalos lapja, 
az értelmes evangélikus népet nem
csak az egyházi élet körébe vágó 
eseményekről, hanem a fontosabb 
politikai s társadalmi kérdésekről is 
hétról-bétre pontosan tájékoztatja A 
tanultabb hívek szellemi igényeit is 
teljesen kielégítő magvas vezércikkek, 
a rövid, de gondolatokban gazdag 
tárcák, a szentirás rendszeres olvasá
sára reáneveló »Olvassuk a bibliát« 
című rovat kívánatossá teszik azt, 
hogy a lap evangélikus híveink kö
zött széles körben elterjedjen. A 
»Magyar Gazda« cím alatt hozott 
közlemények pedig fö'dmivesgazdáink 
részére egyenesen nélkülözhetetlenné 
teszik a »Harangszót«. S mégis... 
szomorúan látjuk, tapasztaljuk, hogy
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egyik-másik gyülekezetünkben, mely
nek vezetői az »Evangélikusok Lap
ját« azzal küldik vissza, hogy a mi 
népünknek ez magas, nehéz olvas
mány, a Harangszó sem tud gyökeret 
verni. Tehetősebb intelligenciánkra 
vár tehát az a feladat, hogy a Ha
rangszóval megismerkedjék s annak 
terjesztésével vegye ki részét a nép
nevelő munkából. Reá kell szoktatni 
a népet az olvasásra, de ebben ne
künk tanult embereknek kell előljár
nunk; tehát ne az »Est«-re s egyéb 
destruktiv lapra költsük a pénzünket, 
hanem elégedjünk meg egy napilappal 
s járassuk s családunk tagjaival, ház
népünkkel, evangélikus ismerőseink
kel is olvastassuk rendszeresen az 
egyházi lapokat.

Az »Evangélikusok Lapja« mélyen 
tisztelt szerkesztőségének elismerő 
soraiért hálás köszönetét mondunk. 
Mi fáradozásunknak, lelkesedésünk
nek legszebb jutalmát csakugyan ab
ban találnók, ha végre mindenki 
felismervén a népsajtó fontosságát, 
ennek terjesztésével igyekeznék »ki
venni részét a népnevelő munkából«.

Iskolai oktatásunk, templomi ige
hirdetésünk, lelki pásztorkodásunk s 
ennek ható eszközei napjainkban csak 
elenyésző kisebbséget érnek el. Gon
dolatainkkal, érveinkkel egy minden 
tekintetben életképes független, tisztán 
az evangéliumi világnézet szolgálatá
ban álló népsajtó hiányában a tömeg 
lelkeket megközelíteni nem tudjuk. 
Már pedig ma csak annak van szava 
és súlya, csak az vezet és győz, aki 
a nagy tömeghez hozzá tud férni, 
aki azoknak beszélni tud s velük 
igazát megértetni képes.

Sajnos ezt nálunk még mindig igen 
sokan nem akarják megérteni; fájda
lom főleg azoknál, akiknél az ember 
legjobban elvárná, nem ment át ez 
még a vérbe!

1606; 1631.
Irta: Porkoláb István.

(Folyt. 3.)
Ha lehetett a magyarországinál 

súlyosabb helyzet, hát az erdélyi a*z 
volt. Ez a^szerencsétlen ország előbb 
a Báthoryak, majd Basta és Mihály 
vajda rémuralma alatt vonaglott. 
»Nincs olyan nyelv — írja az egy
korú — ki azoknak kegyetlenségeket 
elmondhassa«. — Ezeken a rémala
kokon kívül pestis, éhínség is pusz
títja a lakosságot s a nyúzásig menő 
adók miatt támadt nyomorról borzal

HARANGSZÖ.

más adatokat jegyeztek fel a króni
kások. Még a jobb módúak asztalára 
is került korpakenyér s a szegényeb
bek fahéjlisztből készült kenyérrel és 
emberhússal táplálkoztak. 1604*ben 
Nagy-Enyeden nyilvánosan mérték 
az emberhúst s később is csak szi
gorú törvénnyel tudták eltiltani.

A kamarilla munkája tehát rész
ben sikerült: Magyarország és Erdély- 
szerte halálos csend honolt. Senki 
nem emelte fel tiltakozó szavát a jog
fosztások ellen, senki nem rántott 
kardot az élete védelmére. Rudolf ki
rály és tanácsosai azt hitték, nekik 
már minden szabad, elérkezettnek 
látták az időt, hogy eleget tegyenek 
a főpapság sürgetésének, hogy a vér
be gázolt, béklyóba vert Magyaror
szágot katholikussá tegyék.

Nagy feladat volt! Lehetetlen! Az 
egész országban ekkor »igen kevés 
a katholikusok száma« — mondotta 
maga a pápa, a magyar-horvát-szla- 
von-erdélyi területen össze-vissza nem 
élt több 300 katholikus papnál. Az 
urak és nemesek közt ritkaság volt 
a katholikus s így természetes, a 
jobbágyság soraiban is, akiknek iga- 
zodai kellett a földesúr vallásához. 
Ilyen viszonyok mellett a főpapság 
nem volt más, mint »fényes és be
folyásos« vezérkar, megfelelő tiszti
kar és tábor nélkül. A tábor a túl
oldalon volt. És bár nem tömött és 
zárt sorokban, mert hiszen a protes- 
tánsság felekezetekre tagolva, nem 
volt egységes és egymás közt is vi- 
szálykodott, életfája mégis oly mélyen 
gyökeredzett, hogy kidönteni már nem 
lehetett. Akik erre vállalkoztak, az 
egész nemzetet zúdították magukra, 
a holttenger nyugalmába merült or
szágot mozdították meg, mely nárko- 
tikus álmából kezdett riadozni. Ru
dolf és társai a végzetükhöz nyúltak 
hozzá. A birodalomban alakulóban 
voltak már azok a pártok, melyek a 
harmincéves háborúban oly nagy sze
repet játszottak és Bocskai István 
sólyomkői-vára környékén is különös 
zaj hallatszott a nagy csendben: a 
szabadságharc felkötött fegyvereinek 
a zaja. A hajdúk indulóban voltak. . .

De még mielőtt a tábortüzek pis
logó parázsa lángot fogott volna, sok 
minden történt. Rudolf megkezdte a 
protestánsok üldözését. Tüzzel-vassal. 
Példa után indult: Stiriai Perdinánd 
főherceg már 1598-ban kiűzte tarto
mányából a protestánsokat. Ezeknek 
egy kisebb csoportja: prédikátorok, 
tanítók, kézművesek télviz idején 
puszta életüket mentve meg, futottak 
magyar földre s itt Thurzó György
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jószágain találtak oltalomra. Még 
meg sem melegedtek jóformán, Ru
dolf elrendelte kiűzésüket. De ez csak 
az első lépés volt. Azután, Szuhay i  
és Forgách püspökök biztatására, a a 
protestantizmus bástyái, a városok í 
ellen fordult. A király és tanácsosai ú 
kieszelték, hogy a városok lakossága 
az uralkodó jobbágyai lévén, az ő 
vallását kötelesek követni. Ez ugyan 
a magyar alkotmányban sehol sem 
volt benne, de mit- törődtek ezzel ők, i 
akiknek a jog és törvény iránt haj- 
szálnyi érzékük sem maradt. Ilyen i 
értelemben ment a rendelet a kassai éj 
főkapitányhoz 1603-ban. Ekkor indult »I 
meg az ellenreformáció. . .

(Folyt, köv.)

fl maiak szívére...
A maik szívére 
Kemény lakat van téve.
A más fájdaíma hiába zörget,
Mint tépett koldus kihaít ház e íő tt:
Az ajtó zárva, a kulcs eíveszett. , .
Nem várja senki a szenvedőt 
Meleg ölelésre.

Azt a kulcsot ha megtaíálnám 
5  íehuíínának előttem a zárak,
Halkan suhannék be minden szívbe, 
Belopni'szavát a Szánálomnak.
Hada verje fel a kegyetlen csendet, j  
Mint reggharangszó,
Mely éjszakát kergeti • j

KERECSÉN?! DEZSŐ. <|

Képek a bosnyák nép életéből.
A bosnyák babonára hajló nép. Mint he- -j 

gyi lakósnak tele van a fantáziája rémekkel, 
kísértetekkel, szellemekkel, ördögökkel. H
Szerinte a rossz ember lelke halála után 
nem pihen, hanem átváltozik vámpírrá és ; 
nyugtalanítja a halandók nyugalmát, külö- |
nősen csendes éjszakákon. Könyörtelenül J
meggyötri az áldozatát. A jó ember holta n
után üdvösséget talál és csendesen nyug- ]
szik sírjában.

A bosnyák az ördögöt szarvval és piros j
sapkában képzeli el magának s „Hromi- i
Dadá“-nak nevezik a főszörnyeteget, aki I
sánta és középén ü l; a többi ördögök pedig |
egy sarokban húzódnak meg. Az ördögök i
feltétlen engedelemmel tartoznak a főördög- 1  
nek. Aki nem engedelmeskedik, az vagy a 1  
tűzbe vagy a tüzes ágyra kerül.

A családra nézve igen felemelő és meg- M  
tisztelő, ha fiúgyermekük pap, szerzetes m  
lesz. ■

Minden családnak megvan a maga védő- d  
szentje. Hozzá folyamodnak a veszélyben «  
és az ő tanácsát követik.

A nép képzeletiben nagy szerepe van ifl 
a bűvös ostornak, gyűrűnek és szőnyegnek, m  
A szőnyeg repülni tud és oda viszi a tu- 
lajdonost, ahova épen kívánkozik. A bűvös 
gyűrű birtokosa gazdag leend, de koldusá -M
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válik, mihelyt elveszíti a bűvös szere. A 
varázsbocskorral és csizmával bárhová el 
lehet jutni. A bocskornak meg van az a 
sajátsága is, hogy az áldozatul kiszemelt 
szerencsétlent el is paskolhatja.

A nép meséiben gyakran előfordul a 
fazék, különösen a puliszkás fazék, amely
ből minél többet fogyasztanék, annál több 
puliszka lesz benne. A bibliabeli olajos- 
korsóhoz való vonatkozása szembeötlő. 
Máskülönben az üres fazék azonnal meg
telik puliszkával, kásával, a bosnyák ked
ves eledelével, mihelyt elcitálja szokásos 
mondókáját a mesének éhes szereplője.

A csodazacskőt meg kell rázni és azon
nal aranypénz hull ki belőle. Egy ilyen 
zacskóval nagy szerencsére tehet szert az, 
aki birtokába juthatott; A szegény ember 
meg épen gazdag lesz és a zacskó árán 
még a király leányát is nőül veheti.

A szellemüzéshez bizonyos ceremóniákat 
vesznek igénybe.

Nagy tekintélynek és tiszteletnek örvend 
a népnél a „Hadschi“, a Mekkába zarán
dokló muzulmán. A szerzetesnek is nagy 
tisztelettel adóznak.

Különös eledele a bosnyáknak az u. n. 
„Panahija*, amely főtt búzából és mézből 
készül, amelyet temetésnél és a halálozási 
nap évfordulóján szoktak ünnepi eledel 
gyanánt elfogyasztani.

Ha az „Ezeregyéj“ meséire gondolunk, 
akkor tisztában lehetünk a bosnyák tündé
rekkel, mesés lényekkel és bűvös szerekkel 
benépesített fantáziájával. Valóságos tarka
barka, színes, keleties világot tár fel előt
tünk, amely ugyan a keresztyén felfogás 
befolyása alatt némileg módosult. T. i. a 
bosnyákok között élő keresztyének bizo
nyos mértékben átalakítólag hatottak a 
muzulmán világfelfogásra és képzeletre.

Vakarcs Kálmán.

Olvassuk a bibifát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Isten temploma bennünk.
Szept. 12. II. Korinthus 6 .  is. Micsoda 

méltóság: én az élő Istennek temploma 
vagyok! Ki kézzel csinált templomokban 
nem lakik, kinek befogadására a föld az 
ég s a tenger sem elég tágas tér, hogyan 
férhet az meg énbennem 1 Jézus az eleven 
példa arra, hogy nem lehetetlen dolog az 
Isten lakozása mi bennünk. Aki ót látta, 
az atyát látta, mert ő és az Atya egy voltak.

Szept. 13. Efezus 20. ao—ae. Isten ben- . 
nünk épülő templomának építő mestere a 
Szentlélek, szegeletköve Jézus Krisztus 
alapkövei az apostolok és a próféták. En
gedelmesen reábizom magamat a Lélekre. 
Máskép nem épülhet m?g bennem az Isten 
temploma.

Szept. 14. II. Korinthus 4 . ío. A temp
lomnak lényeges kelléke az oltár. A Szent
lélek is oltárt állít fel bennünk. Krisztus 
áldozati halálának oltárát s meggyújtja rajta 
a hála gyertyáit. Az én életemben az Úr 
Jézus életének kell visszatükröződnie s az 
erőt hozzá akkor kapom meg, mikor a szí
vem főhelyén a golgothai kereszt fog állani. 
Hogyan is ragaszkodhatnék bűneihez az, 
aki meggyőződött arról, hogy bűnei yjtték 
az Urat a Golgotháral

Szept. 15. János 14. m. A templomnak 
lényeges kelléke a szószék is. A Szent
lélek felállítja bennünk az Isten igéjének 
folyton emlékeztető, intő, vigasztaló szó
székét. Figyelni akarok rá!

Szept 16. Jakab 3 .8 —*. A templomhoz 
orgona is kell. A Szent-lélek alakítja át 
nyelvüuket az Isten dicsőségét s a feleba
ráti szeretet hirdető orgonává.

Szept. 17. Zsidókhoz írt levél 3 Isten 
házánák dísze a bizodalom s a dicsekedő 
reménység. Aggodalmaskodás, kétségbeesés 
nem oda való. A templom mindig a vigasz
talás háza volt. Én bízom benned Uram 
Jézus!

Szept. 18. I. Korinthus 3 . 17. A temp
lomnak a külsejére is gondot kell viselni, 
de csak azért, hogy minél tovább s minél 
jobban szolgálhassa szent célját. A mi tes
tünkre is gondot kell viselni s ehez nem 
is kell nekünk biztatás, csak azon fordul 
meg a dolog, hogy miért viselek én gondot 
a testemre? Azért-e, mert Isten templomát 
nem akarom megrontani, vagy azért, mert 
a test az Istenem ?

HETI KRÓ NIK A .
A politika esem ényei. A kiadott jelen

tések szerint, dacára a politikai szünidőnek, 
élénk  élet van mindenfelé a pártklubokban. 
A politikusokat azonban sokka! inkább 
saját pártjuknak eljövendő életképessége 
foglalkoztatja mint a nemzet egyetemét 
érintő kérdések

A vármegyék bpesti gyűlésen erősen 
tiltakoztak a közigazgatási reform ellen. 
Ugyancsak szó esett ezen a gyűlésen a 
jogfolytonosságról is. A nyugatmagyaror
szági kérdéssel kapcsolatban többször kor- 
mányváltság hire érkezett.

Erősen tartja magát a hír, hogy Appo- 
nyi pártot alakít

Nyugatmagyarországot aug. 29-ére a 
kormány kiüríttette. Az osztrákok bevonul
tak, hogy birtokukba vegyék. Nyugatma- 
gyarország népe azonban megmozdult s a 
legtöbb helyen kivonulásra kényszerítette 
az osztrák csendőröket s a velük együtt 
beözönlött nem kívánt elemet. A vissza
vonulás alkalmával az osztrákokkal együtt 
állítólag meglépett Kirchnopf János boros
tyánkői lelkész, három felsőlövői, képezdei 
tanár és az alsólövői tanító. Úgylátszik 
nagy bűn terheli lelkiismeretüket. Igen, a 
legnagyobb bűn: a hazaárulás. Nyugatma
gyarországot ez időben a legtöbb helyen 
szabad csapatok tartják megszállva. Har
cok majd mindennap vannak

Perbeszédek a Tisza-pörben. A nagy 
bünpörben, melynek kimenetele elé feszült 
érdeklődéssel néz — mondhatni — az 
egész világ, több mint háromhónapi tár
gyalás után megkezdődtek a perbeszédek. 
Elsőnek Szilassy Pál dr. királyi ügyész 
mondott hatalmas, súlyos igazságainál 
fogva megrázó erejű vádbeszédét, melyben 
egy vádlott — Lengyel László — kivételé
vel az összes vádlottakra igyekezett rábi
zonyítani, hogy részben mint felbujtók, 
részben mint tettestársak, bűnösök Tisza 
meggyilkolásában. A szónoki erővel elő
adott, éles jogászi judiciummal fölépített 
beszéd, mély hatást keltett mindenfelé. 
Gál Jenő, Kéri Pál védője igyekezett meg- 
dönteni a királyi ügyész érvelését, utána 
pedig a többi védők következtek, akiknek 
beszédei iránt szintén nagy érdeklődés

nyilvánult meg. A bíróságnak e bonyodal
mas bűnügyben mindenesetre nehéz lesz 
meghozni az ítéletet, de az egész közvéle
mény bízik abban, hogy ez az Ítélet igaz
ságos és megnyugtató lesz.

Kormányintézkedés a drágaság al
len. A drágaság folytonos fokozása arra 
indította a kormányt, hogy intézkedésekhez 
nyúljon a baj enyhítésére. Pénzünk belső 
vásárló ereje augusztusban az előbbi 
hónaphoz viszonyítva újra és ezúttal tete
mesen : 28Va százalékkal rosszabbodott. 
Ma már békeértékének Vm százalékára 
esett vissza, ami annyit jelent, hogy roha
mosan közeledünk ahhoz az állapothoz, 
melyet eddig a legrosszabbnak tartottunk.

Különösen elszomorító, hogy a statisz
tika tanúsága szerint az elsőrendű élelmi
cikkek terén a drágulás még nagyobb, mint 
ipari téren, ami részben a szárazság folytán 
beállott rossz termésre, részben pedig 
ezeknek a cikkeknek kivitelére vezethető 
vissza.

A minisztertanács mellőzte az árak 
maximálását és egyelőre a kivitel korlá
tozásában látja az orvoslás módját. Fon
tosabb közszükségleti cikkekben megszün
teti a kiviteli engedelmek további kiadását. 
A zsirdrágaság letörésére is hatásos intéz
kedések megtételét Ígéri a kormány, melyek 
lényege, mint jelentik, abból áll, hogy száz 
vagon amerikai zsír behozatalára adnak 
engedelmet.

Elhatározta a minisztertanács közélel
mező tanács létesítését is.

Újból rendezték a lakásügyet. Az 
érvényben levő lakásrendelet kiegészítését, 
módosítását az a körülmény teszi égetően 
szükségessé, hogy Csonka-Magyarország 
területén több ezer család hajléktalan és 
a szó szorosan vett értelmében a szabad 
ég alatt van. Az államnak és társadalomnak 
elsőrendű szociális és közrendészeti köte
lessége az, hogy ezeket még a tél beállta 
előtt fedél alá juttassa.

A minisztertanácsi határozattal elfoga
dott rendelettervezet szerint a súlypont az 
igénybevehető helyiségek körének kiszéle
sítésén van. A mai lakásrendelet szerint 
igénybevehető helyiségeken felül igénybe 
lehet majd venni a bűntett vagy nyereség- 
vágyból elkövetett vétség miatt elitéltek 
lakásait is, úgyszintén azokét is, akik ka
tonai kötelezettségük teljesítése alól csalár
dul vonták ki magukat. Igénybe lehet to
vábbá venni a kizárólag erkölcstelen vagy 
olyan élvezeti célra használt lakást vagy 
helyiséget, mely a kereskedelmi élet vagy 
ipari élet körének fogalma alá nem vonható. 
Egészen kivételes szükség esetén igénybe 
lehet venni más lakásnak vagy helyiségnek 
azt a részét is, mely birtokosának törvé
nyes lakásszükségletét lényegesen megha
ladja, valamint a miniszter jóváhagyásával 
fontos állami érdekből egyéb lakásokat, 
vagy helyiségeket is.

Aláírták a magyar-amerikai béke- 
szerződést. A magyar-amerikai béke meg
kötésére a magyar nemzetgyűlés fölhatal
mazása alapján folytatott tárgyalás kedvező 
befejezést nyervén, a minisztertanács meg
bízta Bánffy Miklós gróf külügyminisztert 
annak aláírásával. A békeszerződést az 
amerikai követség palotájában Írták alá. 
Amerika részéről Ulysses Gandsmith ame
rikai megbízott, magyar részről Bánffy 
Miklós gróf külügyminiszter. Az aláírás 
után Grandsmith megbízott szives szavak
ban örömének adott kifejezést, hogy a 
magyar és amerikai nemzet között a béke
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megköttetett Bánffy Miklós gróf válaszában 
a megbízott üdvözlő szavait megköszönve, 
annak a véleményének adott kifejezést, 
hogy a két nemzet között a máris fennálló 
barátságos viszony mind szorosabbá fog 
fejlődni.

Kommunisták összeesküvése. Körül
belül egy hónappal ezelőtt Budapesten a 
rendőrség bizalmasan arról értesült, hogy 
hogy a külső városrészekben többfelé 
gyanús alakok éjszakánkint gyűléseket tar
tanak. Az értesülésre a rendőrség fokozott 
mértékben figyelni kezdte a külső város
részek éjszakai életét s nagyarányú kom
munista összesküvést sikerült lelepleznie 
és az összeesküvőket elfognia. A kommt»« 
nisták nagyarányú puccsot terveztek, a 
mellyel vissza akarták állítani a proletár
diktatúrát, Károlyi Mihály grófot kiáltották 
volna ki elnöknek s a polgárságot valóság
gal ki akarták irtani.

Zagyi Józsefet halá lra  Ítélték. A bu
dapesti katonai büntetőtörvényszék több 
napon át tartott zárt tárgyalás után kihir
dette az ítéletet a Fery Oszkár és társai 
halálának okozásával, felbujtói minőségben 
elkövetett gyilkossággal vádolt Zagyi József 
csendőrgazdászati tiszthelyettes és a zen
dülés bűntettével vádolt Gencsy Arnold 
nyug. csendöralezredes ügyében. A katonai 
törvényszék Zagyi Józsefet gonosz cseleke
det által különösen súlyos körülmények 
között elkövetett nyilvános erőszakoskodás 
büntette címén lefokozásra, a csendőrség 
kötelékéből való elbocsátásra és a nemzeti 
hadseregből való kicsapása mellett kötél 
általi halálra Ítélte el. Gencsy Arnold nyu
galmazott csendőralezredest pedig a zen
dülés vádja és következményei alól fel
mentette. Az ítélet hallatára a tárgyalási 
terem előszobájában tarrózkodó Zagyi Jó- 
zsefné elájult, az előhívott fogházi orvos 
részesítette első segítségben.

Zagyi József az ítéletet nyugodtan fo
gadta. Az ítélet terjedelmes megokolásának 
felolvasása után Mondada tárgyalásvezető 
megkérdezte, hogy kér-e kegyelmet. Zagyi 
védőjével való pár perces tanácskozás után 
kijelentette, hogy perorvoslattal él és ke
gyelmet kér. Ezután az elnök a tárgyalást 
befejezettnek nyilvánította és a bíróság 
kegyelmi tanáccsá alakult át.

EGYHÁZI ÉLET.
A k ik  szeptem ber 22-én  Szom 

bathelyen ta rtan dó  k erü le ti 
közgyű lésen  résztven n i óhajta
n ak  s ez a lka lom m al é jje li s zá l
lá sra  ig én y t ta r ta n a k , ezt azon
n a l je len tsék  a le lkészt h iva ta l
n ak  Szom bathelyre. A k ik  a fé l
á ru  va sú ti je g y  vá ltá sá ra  jo g o 
sító  igazo lván y t ig én y lik , ezt 
a vasú tvonal s  a k iin d u lá s i  
p o n t m egjelölésével je len tsék  
be a p ü sp ö k i h iva ta ln á l.

Lem ondott esperes. Petrovics Soma 
szentesi esperes tekintettel előre haladott 
korára esperesi állásáról lemondott.

A Dunántúli Luther-Szövetség kon
ferenciája Kemeneshőgyészen nagy érdek
lődés mellett folyt le. A konferenciát maga 
Kapi Béla püspök vezette. A részletes tu

dósítást a „Harangszó“ legközelebbi szá
mában hozzuk.

Új egyházm egyei gyám intézeti elnök.
A csanád-csongrádi egyházmegyében gyám
intézeti elnökül a lemondott Thomay József 
helyébe Plavetz Gyula hódmezővásárhelyi 
lelkészt választották meg. Jegyzőkké dr. 
Albertinyi Andor ügyvéd és Maczák 
György nagybánhegyesi lelkész választat
tak meg.

Lelkészavatas. Kapi Béla püspök va
sárnap avatta fel lelkészekké Horeczky 
Béla és Schök Gyula végzett theologusokat 
Szombathelyen. A püspök Horeczky Bélát 
Ajkára, Schök Gyulát Szombathelyre dis- 
ponálta segédlelkészül.

G yülekezeti lapok. Budapesten Gaudi 
László szerkesztésében, mint a fasori ev. 
szövetség lapja érdekes tartalommal jelenik 
meg időről-időre az „Evangélikus Szózat.“

Szarvason „Evangélikus Sion“ címen 
jelenik meg a szarvasi ev. szövetség lapja 
kéthetenként. Felelős szerkesztője: dr. Tóth 
Pál, Társszerkesztője: Kutsinszky Béla. 
Főmunkatársak: Kellő Gusztáv és Bar- 
tos Pál.

Egyházm egyei közgyűlések. A csa
nád-csongrádi egyházmegye f. é. rendes 
közgyűlését aug. 17-én Szentesen tartotta. 
Ez alkalommal ünnepelték az egyházmegye 
25 éves fennállását. A közgyűlést megelő
zően a gyámintézeti istentiszteleten az ün
nepi beszédet Kiár Béla ny. lelkész tar
totta.

A békési egyházmegye ugyancsak aug.
17-én tartotta közgyűlését Orosházán. Itt 
a gyámintézeti istentiszteletet Russ Zoltán 
gárdosi lelkész tartotta.

M agyarkeresztur. Menekülni kénysze
rült soproni evang. tanintézeteink és taná
raink részére aug. hó 28-án szép vallásos 
estély után gyűjtést rendeztek. A gyűjtésből 
430 korona folyt be.

Nemes lelkek. Oberschalt József csa- 
nád-apácai malomtulajdonos és neje 5000, 
Supkéjel N. orosházi egyháztag 30,000, 
Szarvason Komár György szarvasi másod
felügyelő 10,000, Borgulya Pál nemzetgyű
lési képviselő 2,4000—4000, dr. Belopo- 
toczky György főorvos 4000, dr. Bikády 
Antal egyházmegyei felügyelő 1000 K-ás 
alapítványt tettek.

Áldozatkész gyáros. Pácher Gyula 
téglagyáros locsmándi lakos, ki a szent
gotthárdi missiói egyház alapításában te
vékenyen részt vett a lelkészlak és a temp
lom renoválásához szükséges fali téglákat 
és cserép zsindelyeket a szentgotthárdi 
téglagyárából ingyen a gyülekezet rendel
kezésére bocsátotta.

Itt említjük meg hogy a szentgotthárdi 
missiói egyház fenntartására újabban Fel- 
sőszakony 110 koronát küldött.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
• ■>■•■■■■  ..................m * » » m m m » m m m m » m m m . .............. . . . . . . . m m .

H alálozások. Dr. Benkő Károly ügyvéd, 
túlélt férj, úgy a maga, valamint az egész 
gyászoló rokonság nevében mélységes bá
nattól lesújtva jelenti, felejthetetlen és jó 
felesége, hálás gyermek, szerető testvér, 
unoka-húg, sógorasszony és rokonnak dr. 
Benkő Károlyné szül. Grósz Irénnek Bala
tonalmádiban aug. hó 28 án este 7 órakor, 
munkás és példás életének 41, boldog há
zasságának 16. évében, rövid betegség és

szenvedés után történt gyászos és váratlan 
elhunytát.

Drága és felejthetetlen halottunk földi 
maradványát aug. hó 30. napján délután 
4 órakor kisértük ki az alsóvárosi temető 
halottas házából az ugyanott levő Csomay 
családi sírboltba, az ágh. ev. egyház halotti 

■títeertartásai szerint örök nyugalomra he
lyeztük.

Veszprém, 1921. évi augusztus 29. nap
ján. Áldás és béke poraira! Áldott emléke 
örökké fog lelkűnkben élni! özv. Grósz 
Ignácné szül. Kovács Mária, mostoha anyja. 
Grósz Elemér, Nagy Ödön, édes testvérei. 
Schneller, Grósz, Guetmann, Szily, Adler, 
Benkő, Csomay és Sturm családok.

Özv. Lang Antalné hosszú szenvedés 
után Szentgotthárdon elhalt. Nagy részvéttel 
kisérték el utolsó útjára. Áldás emlékén 1

: = :  H Í R E K . =

Lehár báró  nyugalom ba vonult, Pró- 
nay k ilépett a hadseregből. A kormányzó 
Lehár Antal báró ezredest, felülvizsgálati 
eredmény alapján, szeptember elsejével 
nyugállományba helyezte. Prónay Pál hu
szárezredest pedig saját kérelmére elbocsá
totta a nemzeti hadsereg kötelékéből.

T iltakozás B ékéscsaba e lrab lása  el
len. Békés vármegye polgársága és mun
kássága szeptember 4-én Békéscsabán til
takozó nagygyűlést tartott, amelyen állást 
foglalnak a románoknak az ellen a köve
telése ellen, hogy Békéscsabát Szatmár
németi kiürítése ellenében Romániához 
csatolják.

Hogyan m ulat az am erikás m agyar.
A „Gyormegye“ című vidéki újságban ol
vassuk a következőket: A téti kocsmában 
húzz^a cigány. Nagy nekibúsulással hall
gatja a sírva-vigadó magyar nótát egy téti 
magyar, aki most nemrégen tért haza 
Amerikából. A nóta belemarkol a szívébe 
s könnyes szemekkel bámul maga elé. Az 
asztalon előtte sok-sok üveg. A cigány iz
zadva húzza a kesergőt s lassacskán ki
muzsikálja a magyar zsebéből a bugyel- 
lárist. Az amerikai magyar nekivadul s 
széles jókedvében egy 100 dollárost halász 
ki a többi bankó közül. A cigány verejté- 
kes homlokára ragasztja. Eddig van csak. 
Most még csak annyit, hogy 100 dollár 
értéke ma 38,000 korona.

K irabolt vonat. Segesvár és Brassó 
között a vonatot a nyílt pályán álarcos 
rablók megállították, a hálókocsiban levő 
utasokat valami altatószerrel elkábították 
és az utasoktól 600,000 leit elraboltak. A 
vonaton volt egy amerikai konzul is, akit 
szintén megloptak. Az álarcos rablók el
tűntek, mielőtt üldözhették volna.

A nyom dai és rokonipari m unkásság 
bérének em elése. A munkásság körülbelül 
három hete mozgalmat indított a bérek 
emelése érdekében, amely kívánságát az 
egyre fokozódó drágasággal okolta meg. 
Az új megállapodás szerint a szakmunká
sok heti 100, a munkásnök és segédmun
kások heti 60 korona, az éjjeli munkások 
megfelelően nagyobb béremelésben része
sültek augusztus 29-től kezdődően.

A dohányterm és az idén nagyon rossz 
lesz a szárazság és a féreg miatt. Néhány 
vidéken gyönge közepes termést várnak. 
A töíést sok helyen megkezdték.



1921 szeptember 11. HARANQSZO. 295

Alapiitatott 1894-ben.

H o r v á t h  F e r e n c
első kitüntetett cipész 

Szentgotthárdon, Vasvármegye

Készít a mai kor legkényesebb Igényeinek is megfelelő cipőt, cipőfelsőrészt 
és csizmát, kívánatra divatlap után is.

•aiiniiiiHilnininiMiiiniiiMiiiiiiiiuii Á l la m ila g  t á m o g a tv a .  Mim........................

Több iparkiállításon jeles munka, Ízléses alakért és Budapesten az országos 
iparegyesület által ipari jelességért díszéremmel kitüntetve.

2 - 5

Esik a bőr ára. A pesti bőrpiacon — 
a kiviteli engedelem hiánya miatt — a ke
reslet gyönge. Az árak egy hét alatt 10 
százalékkal morzsolódtak le. Birkabőrér és 
magyar marhabőrér 56—60, tarka marha- 
bőrér 62—65, borjubörér 95—105, juhbőrér 
15 korona kilónként a vágóhídon. Róka 
400-500, görény 250—300, borz 280-320, 
nyest 1500— 1800, vidra 1500—2000, vad- 
nyul bőr ára 40—45 korona. Kalapos cé
lokra alkalmas házinyulbőr ára kilogra- 
monként 22—25 korona. A szücsáru dara
bonként 10—15 korona.

Emelkedik a takarmány ára. Az utóbbi 
két hét alatt a takarmányfélékben nagy 
áremelkedés volt. Prima szénáért 440 ko
rona helyett már 620 -630 koronát, bük
könyért és muharért 450 K helvett 660—670 
koronát, takarmányszalmáért 300 K helyett 
400—420 koronát fizettek.

A lóárak tovább emelkednek. A pesti 
lóvásáron jobb minőségű hátasló és csikó 
2500 — 13,000, könnyű kocsiló 18.000—
50.000, nehéz nyugati fajta igás kocsiló 
15,030—42,000, könnyű igás kocsiló 9750— *
19.000, szamár 2600, öszvér 5500, aláren
delt minőségű ló 400—9000, vágólovak 
350—8000 korona.____________ •____________________

Hirdetések.
Pályázati hirdetés.

A rábabogyoszlói ágostai hitvallású ev. 
iskolaszék a nyugdíjazás folytán megüre
sedett tanítói állásra pályázatot hirdet.

Javadalom 3 szobás lakás, kert, mel
léképületek, 744 korona készpénz, 1806 Q- 
öl föld (értéke 36 korona), a többi állam
segély. Az iskolafütésről a gyülekezet gon
doskodik. Kötelességek: 1.—VI -ik osztály 
tanítása, ismétlő iskolások oktatása, kán
tori teendők végzése, minden vasárnap dél
után könyörgés tartása, ifjúsági egylet szer
vezése, énekkar alapítása s belmissziói 
munkában a lelkésznek segédkezés.

Kérvények alulírt iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Mellékleteik: oklevél, működési 
bizonyítvány, kommün alatti magatartásról 
egyházhatósági bizonyítvány. Pályázati ha
táridő f. évi szeptember hó 30.

Sárvár (Vas m.), 1921. szept. 1.

Varga József ev. lelkész
1—2 iskolaszéki elnök.

Kitűnő SCH UNDA-féle 
cimbalom eladó. Cím a 
kiadóban. i _ i o

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli Luther-Szövetség kiadásá
ban csinos kiállítású keresztelési em
léklapok jelentek meg, amelyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkészi hivatalnál (Moson m.) 
kaphatók. 4—10

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szombathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Egy v e z e tő  j á r á s b i r ó  IV-ik é s  
V -ik g im n á z iu m o t v é g z ő  g y e rm e k e i 
m e llé  n e v e lő t k e re s .  C ím  a  k ia d ó 
h iv a ta lb a n . 2—3

„ N é m e t  k is a s s z o n y t  k e r e s e k  
g y e rm e k e im  m e llé . C h a lu p k a  K. 
G y ő rs z a b a d h e g y .“ 2—2

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Ev. tanítók és szülők becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szabályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ara oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelhető: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

E r n s t  « J á n o s
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, W ennesz Jenő utca 55 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Csite Károly újabb könyfei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . . 14 K
Díszpéldány ára . . .  22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . 16 K

Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Ára . . . . .  5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Mit tehetek a HARANGSZÓ-ért?
E lőfizetek  r á l  
M ások e lő tt  is  ism er

tetem  é s  ajánlom  1 
-  T eh etség e m  sz e r in t  

tám ogatom , hogy s z e 
gény, e ls z ó r t  h itrokona
im hoz is  e lju th asso n  s  
bennük is  e r ő s íth e s s e  
a h ite t é s  evan gélik u s  
ö n tu d a to t!

C s i t e  K á r o l y  „Piros alma‘r
című háromfelvonásos népszínművében elő
forduló dalok melódiái elkészültek. Szer
zőjük H e i n t z  F ü l ö p ,  körmendi evang. 
tanító s kiváló fiatal zeneszerző. Műked
velők levélbeli megkeresésre Csite Károly
nál Körmenden kaphatják meg.
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Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Á T ,  úgyszintén cséplési b e n z i n t  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ö m b v a s a t ,
n é g y z e t v a s a t , ,  l a p o s v a s a t ,  s z a l a g v a s a t ,  f e 
k e t e  l e m e z t ,  k o r m á n y l e m e z t ,  s z á n t ó v a s a t ,  
r a í f í n á l t  p e t r ó l e u m o t ,  továbbá k ü l ö n f é l e  u r a 
d a l m i  ó -  é s  ú j b o r o k a t  rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

%

L IP P  é s  L f t C K N E R  kereskedelmi üzlete
Telefonszám  17. Szentgotthárd. Sürgönyeim: LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítója! 35

Sajáttermelésü, elsőrendű 
f a s z e n e t ,

a legjobb minőségit

i c á t f á n y  t  hordókban,
f  e n y ó o l a j a t ,  
e c e t s a v a t ,  

g o m b a i r t ó  f a -  
N z e s z t

és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
Szentgrotthár dói 1.

Sürgönyeim: RETORTA.  
Telefonszám: 17.
B izom án yosok  
10-30 k ereste tn ek .

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminőségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
löje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 29

=  Legm agasabb kitün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 39
Szám talan elism erő blzonyitvány.

Nyomatott Welüsch Bála villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Falaid*  s z e rk e sz tő  
é s  k ia d d :

SZALAY MIHÁLY.
T á rs s z e rk e s z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v ó sz p a to n ó ra  
(V eszp rém m eg y e ), előfi
z e té s i d ijak , rek lam ác ió k  
a  HARANQ8ZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V n sv á rm eg y e) kü ldendők .

E lő fize té s t e lfo g ad  
m ln d an  av a n g . la lkéaz é* 

ta n ító .
M ag ja lan lk  m ln d an  v a s á r 

n a p .

W

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e s z t i é t  a  k ia d á s é r t  
fa la id * :

C Z 1 P O T T  G É Z A  
• z e n t o o t t h Ar o  

(Vasv á rm e g y * .)
A „ H a ra n g tz ó "  e lő f iz e té s i 
á r a  a g é s z  é v ra :  L u th er- 
S zö v a tsé g l ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  k ü ld é ssa l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é ssa l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g í 
ta g o k n a k  c lm sz a la g o *  kül
d é s s e l 8 4  K. c s o p o r to s  kot

r á s s a l  8 8  K.
A „ H a ra n g s z ó ',  ta r ja s z -  
t é té r a  befo ly t ad o m á n y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hl- 
valnknak  Ingyanpéldányo  

k á t küldünk .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ HI VAT AL OS  L AP J A.

Ha pedig Dem hallgattok reám...
Ha az én rendeléseim szerint jár

tok és az én parancsolataimat meg
tartjátok és azokat megcselekszitek: 
esőt adok néktek idejében és a föld 
megadja az ő termését, a mező fája 
is megtermi gyümölcsét. A ti csép- 
léstek ott éri a szüretet és a szüret 
ott éri a vetést és elégségig ehetitek- 
kenyereteket és bátorságosan lakhat
tok a ti földeteken. Mert békességet 
adok azon a földön, hogy mikor le- 
feküsztök senki fel ne rettensen és 
kipusztítom az ártalmas vadat arról 
a földről és fegyver sem megy ál a 
ti földeteken. Sőt elűzitek ellenségei
teket és elhullanak előttetek fegyver 
által. És közületek öten százat elűz
nek és közületek százan elűznek tíz
ezerét.

Hozzátok fordulok és megszapo- 
rítlak titeket; megsokasítlak titeket 
és szövetségemet megerősítem veletek. 
Az én hajlékomat közétek helyezem 
és meg nem utál titeket az én lelkem. 
Közöttetek járok és a ti Isteniek le
szek, ti pedig az én népem lesztek.

Ha pedig nem hallgattok reám, 
parancsolataimat meg nem cselek- 
szitek, megvetitek rendeléseimet és ha 
az én végzéseimet megutálja va ti lel- 
ketek azáltal, hogy nem cselekszitek 
meg minden én parancsolataimat, ha
nem felbontjátok az én szövetségemet:

bizony azt cselekszel én veletek 
hogy rettenetességet bocsátók reátok: 
a száraz betegséget és a forró lázt, 
amelyek szemeket égetnek és lelket 
epesztenek és a ti magotokat hiába 
vetitek el, mert ellenségeitek emész
tik meg azt.

És kiontom haragomat reátok, 
hogy elhulljatok a ti ellenségeitek 
előtt és uralkodjanak rajtatok a ti 
gyűlölőitek és fussatok mikor senki 
nem kerget is titeket.

Ha pedig ezek után sem hallgat
tok reám, hétszerte keményebben 
megostorozlak titeket a ti bűneitekért 
és megtöröm a ti megátolkodott ke- 
vélységteket. Olyanná teszem az eget 
felettetek, mint a vas, a földeket pe
dig olyanná, mint a réz.

Mózes III. 26. 3—18.

Ä Gyámintézet Dunántúlott.
Az evangéliomi világnézet szolgá

latában álló egyházközségeknél, egy
házmegyéknél, egyházkerületeknél az 
élő hitnek, egyházszeretetnek, szíves 
áldozatkészségnek tagadhatatlan egyik 
csalhatatlan fokjnérője: a gyáminté
zet. Amilyen mértékben engednek a 
gyámintézet felhívásának: »egymás 
terhét hordozzátok s úgy töltsétek 
be a Krisztus törvényét« évről-évre 
egy-egy egyházközségben az egyház
tagok : olyan mértékben van bennük 
valami a Krisztus leikéből. Nézzük, 
hogy közelebbről csak Dunántúlott is 
az elmúlt közigazgatási évben az 
egyes egyházmegyék területén a gyü
lekezeteknél milyen mértékben bonta
kozik ki ez a lélek a gyámintézeti 
gyűjtésekkel, illetőleg adományokkal 
kapcsolatban.

A győri egyházmegyében gyám
intézeti célokra gyűjtöttek : Bezi— 
Enese: 290-44, Bönyrétalap 1624 80, 
Csikvánd 506, Felpéc 186 33, Győr 
6975 54, Győrszemere 67, k isbabot 
170, Kispécz- Kajár 265*60, Lovász- 
patona 800, Lébény 593 43, Mérges 
361 22, Mórichida 477, Nagybarátfalu 
785 72, Rábcakapi 202, Tárnokréti 
400, Tét 126, Ujmalomsok 36U, Mó
richida 1920-ról 245. összesen
14,436*08.

A kemenesaljai egyházmegyében: 
Alsólendva (megszállva), Boba 648 46, 
Csönge 306, Gérce 226*54, Kissom-

lyó 1350 06, Kemeneshőgyész 964, 
Nagysimonyi 753*48, Nemesdömölk 
2649 40, Kemenesmagasi 487, Ostffy- 
asszonyfa 155, Pusztaszentlászló 
338 39, Vönöck 317, Zalaegerszeg 
1633, Zalaistvánd 314. összesen 
10,482-84.

A somogyi egyházmegyében: Iha- 
rosberény 171, Iharos 35, Pogány- 
szentpéter 51, Gyékényes 438 48, 
Kaposvár 900, Nagykanizsa 1550-10, 
Nemespátró 289 14, Porrogszentkirály 
267 64, Sand 104-70, Pat 72, Surd— 
Liszó 208, Szepetnek 130 26, Vése 
101, Nagyatád 120, Szőkedencs 150, 
Porrog 174. összesen 4774-75.

A soproni alsó i^M z m eg y ^ b e n  : 
Beled 396, Bük 459 30, Farád 1139, 
Nagygeresd 586*20, Nemeskér 630, 
Rábaszentandrás 1026, Felsőszakony 
622-32, Szilsárkány 775, Vadosfa 
1464*92. összesen 7098:74.

A soproni felső egyházmegyében : 
Ágfalva 1405-23, Lépesfalva 541, 
Bánfalva 908, Báli 1322, Csáva 
1285*47, Fertőipeggyes 1421 *39, Harka 
1043, Kabold 73u, Lajtaujfalu —, 
Kismarton —, Locsmánd 1556 20, 
Petőfalva 945, Borbolya 395, Ruszt 
834 72, Sopron 9047-71, Veperd 915, 
Sopronkőhid 40 43, Sopron női gyám
intézet 3778 92, Theol. ak. gyámint. 
115, Lyc. beim. egylet 753-1 1, Tanító 
képezd#i belmissziói egylet 730*77. 
összesen 27,767 95.

A tolna—baranya—somogyi egy
házmegyében : Alsónána 119 20, Bát- 
apáti 142, Zsibrik 39, Bonyhád 620-52, 
Bonyhádi főgimn. 249, Csikostöttös 
321*29, Ág 100, Gerényes 70, Tarrós 
20, Tékes 43, Dombóvár 309, Sza
badi 242, D.unaföldvár 33, Rácalmás 
20, Ecsény 160-46, Hács 115, Polány 
16, Vámos 188, Felsőnána 1579 94, 
Gyönk 62 08, Miszla —, Udvard 
Györköny 421*75, Hidas 1670 20, 
Maráza —, Izmény 167-22, Győré 
—, Kácsfalu —, Polmány —,

v
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Kalaznó 822 42, Kaposszekcsö 420, 
Keszőhidegkut 170, Belecska 170, 
Kéty 60, Murga —, Kismányok —, 
Váralja —, Kistormás 632*70, Han
gos 5ü, Kölesd 681*57, Kötcse 500, 
Magyarbóly —, Ivándárda —, Bor- 
gád —, Majos 776 53, Mekényes 
—, Mucsfa 82*50, • Nagybábony
135*50, Nagyhajmás —, Nagyszo- 
koly 210 10 / Tamási 153 30, Paks' 
424*59, Pécs —, Pogány —, Rác- 
kozár 474 56, Bikái 412, Tófii 691, 
Sárszentlőrinc 1000, Pálfa —,* Sár- 
szentmiklós 274 30, Somogydöröcske 
219 80, Bonnya 392, Gadács_341*20, 
Szili 488 86, Szárazd 1250 30, Szek- 
szárd 240 85, Jánosmajor —, Kis —, 
Tengelice —, Tab 47 50, Kér —, 
Torvaj —, Tolnabikacs 193*30, Tolna- 
némedi 165, Varsád 658*12. össze
sen 19,026 66.

A vasi közép egyházmegye gyám
intézeti gyűjtése lapunk zártáig nem 
áll rendelkezésünkre.

A vasi felső egyházmegyében: 
Alhó 2541*04, Alsólövő 1333 66, 
Borostyánkő 6720 92, Felsőlövő 
2743*52, felsőlövői gimnázium 999, 
Felsőőr 1255*42, Kőszeg 1779*63, 
Kukmér 5322 18, Nagyszentmihály 
2200, Némethidegkut 1442, ókört- 
vélyes 2890, őrisziget 416.24, Pinkafő 
3102*10, Rohonc 2738*52, Szentgott- 
hárd 742 98, Vágód 342, Várossza- 
lónak 2582, Vasdobra 2964. össze
sen 42,025*21.

A veszprémi egyházmegyében:

T Á R C A .

f\ Himnusz zengésekor.
„Isten áldd meg a magyart I" .

Zengi ezer ajak; —
Én csak állok bús-némán, 

Könnyeim huífanak.

Efelkezdem s meg elhal 
Ajkamon az ének, •  

Helyette csak sóhajom,
Panaszom száíf égnek:

„Nagy Isten I —  mit véthettünk 
Ellened oíy nagyot,

Hogy százados hő imánk, 
Hallatlanul hagyod?!“

Szegény ember malaca.
Mese. Irta : Csite Károly.

Volt egyszer egy szegény ember 
s annak volt egy icike-picike malaca.

Ajka 246*42, Bakonycsernye 50, Bsz- 
lászló 119*20, Btamási 250, Dabrony 
és filiái —, Gecse 500, Hánta 168, 
Homokbödöge 625, Kerta és filiái 
486*22, Lkomárom 476*86, Magyar
szombathely és fii. 1924*98, Marcall- 
gergelyi és fii. —. Nagyalásony 1102, 
öskü 72, Pápa 4104* 13, Sikátor—, 
Somlószőllős 409 52, Súr —, Tés 
157*46, Vanyola 305*30, Varpalota 
650*43, Veszprém 423, Zalagalsa 
272. összesen 12,342 52.

A zalai egyházmegyében: Alsó- 
dörgicse 225, Kisdörgicse 70, Felső- 
dörgicse 146, Akaii 166, Vászoly 75, 
Kapolcs 191*31, öcs 127, Taliándö- 
rögd 189, Nemesvigánt 49, Kővágó
őrs 302*40, Szepezd 84, Keszthely 
147, Mencshely 70*30, Nagyvázsony 
231, Szentantalfa 205, Zánka 75, 
Nemesleányfalu 85. összesen 2438*01.

Az egyházközségeknek szíves ál
dozatkészsége a gyámintézettel szem
ben Dunántűlott, az elmúlt közigaz
gatási évben is, nagy általánosságban 
csak elismerést érdemel. Tekintve 
azonban azt, hogy a gyámintézet 
gyámolító jobbját évről-évre mind 
többen és többen kívánják igénybe 
venni, a szegénység és a nélkülözés 
főleg a missziói egyházakban minden
felé igen nagy, a jövőben még foko
zottabb mértékben kell mindnyájunk
nak a gyámintézet szolgálatába illa
nunk.

Midőn Mózes valamikor az Isten 
hajlékának készítéséhez fogott és ada-

Annyira szerette a szegény ember a 
kis malacát, hogy többször maga 
koplalt inkább, a saját eledelét oda 
adta a kis állatjának.

Bárhova ment a szegény ember, 
a kis malac követte, mint egy kis 
kutya. Mikor kint dolgozott a mezőn, 
avagy az erdőn, a kis malac mellette 
turészott a földben. Munkája végez
tével eljátszadozott vele, simogatta, 
csiszálgatta s a kis malac lábait ég
nek tartva boldogan röfögte:

— Gyuri, Gyuri 1 Oh, be jó em
ber az ón gazdám, mennyire szeret 
engem 1

A mflkickából aztán a jó táplálás 
mellett süldő lett s kezdett tokát 
ereszteni, a háta megszélesedett. 
Jócskán szedett már magára zsirt. 
A szegény ember most még boldo
gabban legeltette rajta a szemét s 
csettentgetett a nyelvével, mint aki 
már jó ízletes falatokat lát az asz
talán.

Most jóformán egész nap azért 
dolgozott, hogy elegendő, hizlalásra

kozásra szólította fel a népet, meg
ható dolog történt: rövid idő eltel
tével jelentették, hogy a gyűjtésnek 
már megvan a kellő eredménye, hogy 
kelleténél több aranyat és ezüstöt 
hord a sokaság. így következett be 
azután a páratlan eset: hogy Mózes 
kénytelen volt a további adakozást 
betiltani. (L. 2. Móz. 36.)

Magyarhoni gyámintézetünk min
den eddigi lelkesedésünk mellett, ettől 
a páratlan esettől, nem de még na
gyon távol áll. C. G.

D a n t e .
Olaszország s vele az egész mű

veit világ most ünnepli Dante halá
lának 600 évfordulóját. Dante az 
olasz irodalomnak legragyogóbb s az 
egész világirodalomnak egyik Jegki- 
válóbb szelleme.

Flórencben született 1265-ben. Éle
téről nem sok biztos adat maradt. 
Legfontosabb eseménye 37 éves ko
rában, 1302-ben érte. Ekkor tudni
illik a szülővárosában fölülkerekedő 
politikai ellenfelei különféle hamis 
vádak alapján száműzték sok más 
társával együtt. Mint száműzött be
járta Itália nagyobb városait, élvezve 
egyes irodalombarát gazdagok ven
dégszeretetét. De honfitársainak há
látlansága s a saját hazátlansága 
soha be nem gyógyuló sebet ütött 
rendkívül érzékeny lelkén. Bolyongá-

legaíkalmasabb eledelt szerezhessen 
az állatja számára. S a süldő roha
mosan gyarapodott. Már nem is tu
dott maga erejéből lábra állni, mikor 
gazdája simogatása közben égnek 
tartotta a lábait.

Tél viz idején aztán egyik kora 
reggelen, mikor már várta a süldő 
gazdáját, hogy jönni fog hozzája a 
szeretetnek valamely megnyilatkozó 
jelével, megrémülve látta, hogy az 
ismerős kukoricás zsombor helyett 
hosszú, éles kést szorongat a szegény 
ember a kezében.

— Irgalom 1 édes jó gazdám, mit 
jelent ez ? 1 — visított a szegény 
megrémült állat.

— Itt az idő, hogy pecsenye és 
zsir legyen belőled cocácskám 1 . . .

A szegény, leszúrt állat vérében 
fetrengve visította:

— Jaj, jaj nekem, hogy ilyent 
kellett megérnem 1 . . . Hazug voltál! 
Mikor szeretetet mutattál, nem engem 
szerettél, hanem saját magadat! . . .
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saiban a keserűség volt utitársa. — 
Szíve keserűségét költeményeiben ön
tötte ki. Csaknem húsz éven át ver
gődött így örökös lelki kínok között, 
míg végre 56 éves korában, 1321. 
szeptember 14-én, tehát 600 évvel 
ezelőtt, szenvedéseitől megváltotta a 
halál.

Ifjúkorától fogva Írogatott és pedig 
— a kor szokásától eltérően — nem 
latinul, hanem nemzeti nyelven, ola
szul. Főmunkáját azonban, mely ne
vét az egész művelt világot betün- 
döklővé fényesíti, a száműzetés ke- 
serüséges éveiben írta. A beláthatat
lan isteni gondviselés, mint annyi más 
nagy embernél, nála is így fordította 
jóra, így gyümölcsöztette a szenve
déseket Ez a főműve a »Divina 
commedia«, vagyis »Isteni színjáték« 
sajátságos, minden népek irodalmá
ban egyedül álló, száz énekes hatal
mas elbeszélő költemény. A mind
nyájunk előtt borzalmasan s fensége
sen sejtelmes túlvilágot írja le a költő 
három főrészben Bemutatja az örök 
kárhozatot, a különféle súlyos bűnök 
szörnyű bűnhődését, a lelkek szen
vedéseit s végül a menyország isteni 
gyönyörűségeit. A bűnök bünhődése, 
s az erények jutalma lelkünket fölemeli 
s az erényre vezérel.

Dante káprázatosán gazdag és 
színes képzelöerővel állítja mindezt 
szemünk elé. Természetesen az egész 
munka telidesteli van szőve a költő 
korára, népére, városára vonatkozó 
dolgokkal. Ezért is, meg aztán a sok 
vallástani fejtegetés, a sok homályos, 
burkolt értelmű szakasz miatt is igen 
nehéz olvasmány

A fenséges tárgy, a tárgyalásban 
pazarul megnyilvánuló fantázia s az 
erkölcsi alapeszme mellett a hatal
mas költemény gyönyörű nyelve és 
zengzetes verselése azok a tulajdon
ságok, melyek Dantét oly kiválóvá 
teszik, az emberiség legnagyobb köl
tői közé emelik.

Adózzunk neki mi is dicsőítéssel; 
hiszen önmagunkat emeljük föl ez
által, mert a mai zűrzavaros, gyűlöl
ködő s túlontúl anyagias világban 
oly jól esik érezni, látni a szellem 
diadalát. r. b.

KriiNt J hiion
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, W ennesz Jenő utca 5 5 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

K é t e l k e d é s .
ítélj meg engemet jó Istenem,
Mert én magamban annyit kétkedem,
Éjem napom a fájó kételyé:
Hogy a szívem valóban tiszta-é ? . .  .

Szándékom igaz, és tiszta a jóra,
De tán nem tudom váltani valóra 
Minden szándékom — minden tettemet, 
Erősíts hát meg Uram — engemet I . . .

Te légy a bírám — mert én nem tudom 
Ha járok-e mindig a jó úton.
Avagy magamhoz — ez a valóság 
Szigorúbb vagyok mint — Te a nagy Jóság.

Kételkedő lelkem nap-nap után kérdezé: 
Kötelmemnek eleget tettem-é ? . . .
Kérlek, Uram, nyugtass meg engemet,
Ne gyötörje a kétely lelkemet!. . .

Tóthné M u n k á csy  E leon óra .

1606; 1621.
Irta: Porkoláb István.

(Folyt. 4 )

Elsőnek a felsőmagyarországi vá
rosok kerültek sorra s ezek között is 
a fővár: Kassa. Ezidőben a protes
tantizmus főhelye, a Felvidék »világító 
fáklyája«, érthető, ha ezen kezdték. 
Sikerrel. A hódolt területen lévő Eger 
helyett már 1597 óta Kassa az egri 
püspökség és káptalan székhelye, 
tehát a száműzött katholicizmus újra 
otthont talált benne. 1601 óta Páz
mány Péterrel az élükön letelepedtek 
a jezsuiták, 1604 január 7-én pedig 
már elvették a protestánsoktól a fő
templomot 1 Az elvételre vonatkozó 
királyi parancsot Forgách Ferenc 
személyesen vitte Kassára s mivel 
az átadás nem ment simán, Belgiojosó 
ágyukat vonatott a nagypiacra, hogy 
érvényt szerezhessen a rendeletnek. 
A város főbírája: Bogáty János,
sziléziai eredetű, de hajdú lelkű, ke
mény protestáns ember, megtagadta 
a templom kulcsainak az átadását. 
Egész napi fenyegetés után csak késő 
este engedett az erőszaknak s adta 
át a kulcsokat. Több, mint ötven évi 
békés birtoklás után így vették el a 
protestánsoktól a Nagy Lajos korabeli 
kassai dómot, mely a legszebb csúcs
íves stílben épült műemlék Magyar- 
országon. A főtemplom után elvétet
tek a többi templomok, a lelkészek 
kiutasíttattak s az istentisztelet meg- 
tiltatott. Már pár hónap múlva h -»gy 
milyen szomorú sorsra jutott a virágzó 
kassai protestáns hitélet, bizonyítja 
egy odavaló buzgó hivő: — »Igen 
félek rajta, — írja — hogy egész 
Kassa két esztendeig pápistává lé
szen«. — Volt oka tartani ettől. Bel

giojosó vallonjaival az egész Felvidé
ken űzte-hajtotta a protestánsokat; a 
papokat elkergette, a templomokat és 
a községek vagyonát lefoglalta s 
átadta a katholikusoknak. Egyedül 
Kassa városának 32 faluját foglalta 
le. Kassa után sor került a többi 
városokra kisebb-nagyobb eredmény
nyel. Pethe Márton kalocsai érsek 
Lőcsét akarta Rudolf parancsa értel
mében visszafoglalni, azonban ez 
többszöri kísérlete dacára meghiúsult 
a polgárok fegyveres ellenállásán. 
Ilyen előzmények után jól tudhatták a 
városok: mi vár reájuk? Hasztalan 
menesztettek követséget Rudolfhoz, 
bár — a szokáshoz híven — sorra 
vesztegették meg az udvaroncokat, 
annyit sem értek el, hogy az uralkodó 
színe elé juthattak volna*). A császár 
ekkor már teljesen az órái ketyegésé
nek szentelte minden idejét és egy
általában nem volt beszámítható, a 
miniszterei pedig romlott emberek, 
gúnyosan utasították el a küldöttséget. 
Hasonló sorsban volt részük Belgio- 
josónál, aki a vallásukat mélyen sértő, 
durva szavakkal utasította el őket. 
A városok az országgyűléshez folya
modtak tehát s a nemesség jól tudva, 
hogy a polgárság után ő következik 
a soron, melegen felkarolta az ügyet.

(Folyt, köv.)
*) A követségjáró Bogáty János, kassai 

bíró, poéta ember, ennek az emlékére irta 
ezt a verset:

Caesaris ad Curiam sedeo noctesque diesque,
Nec datur ingressus, quo mea fata querar. 
Teutones ite duces, et nostro nomine saltern 
Dicite praeolusi praesldis ante pedes :
Si nequeo placidas affari Caesaris aures;
Salten aliquis veniat, qui mihl dicat: abi.

Egy tanító ünneplése.
A kiskőrösi evang. nőegylet meleg 

ünneplésben részesítette Mendelényi 
János ev. tanítót, ki mint az evang. 
nőegylet titkárja megértő buzgóság- 
gal vesz részt annak áldásos mun
kájában. Meleg szeretettel függ egy
házán s ez ád neki erőt minden mun
kájához, mellyel az ifjúság lelkét 
emelni, nemesíteni törekszik.

Ismerve a dal, a zene nagy nevelő 
hatását, megalkotta az »Ev. női da- 
lárdá«-t, »Népdalárdá«-t, »Petőfi dal- 
kör«-t s ezeknek éltetője, vezetője 
ma is.

Lankadatlan munkásságának elis
meréséül egy művészi kivitelű üteny 
pálcával lepte meg a nőegylet, me
lyet Sárkány Kálmánná elnök követ
kező szavakkal nyújtott át az ünne
peknek :
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— Nem lehet célom er alkalom
mal működésének méltánylása, de 
igenis rámutatok arra, hogy rendelt 
hivatásán túl — mely Isten és ember 
előtt a legszebb hivatások egyike — 
mert lelket nevel, kicsinyek lelkét 
nagy célokra — talált még egy nagy 
nemes feladatot: beleoltja felnőtteink- 
be is a kultúra egy másik nagy té
nyezőjének, a dalnak, a zenének ra
jongó szeretetét is. Szeresse és ter
jessze közöttünk a dalnak varázsha
talmát továbbra is, hiszen nagy Lut
herünk mondja: »Nem szégyenlem 
bevallani, hogy a theológia után 
egyetlen tudomány sem helyezhető 
egy sorba a zenével. Mert azt nyújtja, 
amit a theologia ad, t. i. nyugodt és 
örvendező lelket. Engem gyakran fel
üdített és nagy terhemtöl megszaba
dított.«

Nagy szükségünk van nekünk is 
ilyen lélekmegnyugtató felüdülésre, 
hiszen hazánk és egyházunk is dara
bokra szaggatva szenved. De él mind
nyájunkban az az erős hit, hogy Is
tennek, a mi erős várunknak segít
ségével fölhangzik nemsokára A\a- 
gyarország föltámadásának diadal- 
indulója.

Fogadja kedves titkár úr szerete
tünk, tiszteletünk kifejezéseképen ezt 
az ütény pálcát. Adja Isten, hogy 
minél hamarább boldogabb, derűsebb 
tempójú taktusait vezényelhesse vele 
a megújuló s örökké tartó magyar 
harmóniának 1

Ezzel a gondolattal nyújtom át 
önnek a mi szerény ajándékunkat. 
Fogadja szívesen.

A tekintélyes számban megjelent 
nőegyleti tagok azután elénekelték az 
»Erős várunk nekünk az-Isten« kez
detű egyházi éneket, majd a Himnusz 
eléneklésével a szép ünnepély befeje
ződött.

Keresztyén vallásos erkölcsi 
érzések és gondolatok.

Jézus szerint az ember sem nem 
angyal, de nem is ördög, hanem a 
jónak #s rossznak átlaga, keveréke 
és vegyüléke. Még egy Judást is 
megtartva a maga tanítványai között. 
Isten gyermeke és gyarló lény az 
ember egy személyben.

*

Az istenhit Jézus igehirdetésének 
és egész életműködésének a megdönt
hetetlen alapja, ami épen minden élő 
vallásnak az eleje és veleje.

Istenünk, mint atyánknak a fiúi 
elnevezése a keresztyén istenhit egye
temességének a fényes bizonyítéka. 

*
Jézus nem ismer olyan kegyelmet, 

amely az akarat-elhatározás szabad
ságát megbénítaná, de olyan jóaka
ratot sem, amelyből az Isten ereje és 
lelke hiányoznék. Hitünk és imádsá
gunk az Isten erejével munkálja a 
jót és leküzdi a gonoszt, önerőnkből 
mit sem tehetünk — mondja Luther. 

*
Minden igaz vallás az Isten sza

badságából és erejéből él. Hite nem 
végzetszerü lemondás, hanem az élő 
és akaró, szabad és alkotó isteni 
gondviselés iránti bizalom. Ez a 
Kálvin-féle »isteni felségnek« bennünk 
és általunk való megdicsőülése.

*
Isten mindenhatósága nem a jó 

és rossz határán túllévő tudatlan és 
vak természeti erő, hanem a feltétlen 
jóakarat. Mint a mindenhatóság, úgy 
a jóság is csak az Istent illeti meg. 
Bizonysága e jó isteni akaratnak az 
írott törvény és a lelkiismeret, mint 
élő személyes erő és hatalom. Onnan 
a keresztyénségnek komoly és igaz 
erkölcsi jellege és vallásának forrása 
az istenfélelem, tehát vallásos erköl
csi élet- és világrendjének magasztos 
fenségessége.

#
Kant szerint a keresztyén morál 

örök dicsősége, hogy az erkölcsi jó 
és a rósz közötti erőt nem a menny és 
föld, hanem a mennyország és a pokol
közötti ellentéthez hasonlította.

\*
A bünbocsánat a kegyelmes Isten

nek a kenyérhez hasonló mindennapi 
ingyenvaló ajándéka, amelynek össze
foglalója a miatyánk, mint az összes 
keresztyénség egyetlen csodás és 
összekötő, nem elválasztó közös hit
vallása.

, *
Jézus szerint az erkölcsi tisztaság 

vagy tisztátalanság nem a külső 
dolgoktól és cselekedetektől, hanem 
a szívnek s az érzületnek belső minő
ségétől függ. Az isten- és emberszeretet 
gyógyító, segítő, vigasztaló és üdvö
zítő ereje a keresztyénség örök lénye
gének titka. De ebben rejlik egyúttal 
a keresztyén ember szabadságának 
és megkötöttségének is a valódi igazi 
értelme, ami netn más, mint az ő 
tisztasága, szabadsága és igazságos

on Szlávík Mátyás.

szeptember 18

A cár egyik leánya él?
Szenzációs könyv jelent meg a 

francia könyvpiacon, Charles és 
Henry Omessa tollából. A könyv na
gyon érdekesen, számtalan adatra és 
okmányra hivatkozva elmondja Ber- 
dicsev Mária csodálatos vallomásait 
és kalandjait. A fiatal orosz hölgy 
azt állítja, hogy ő Anasztázia nagy
hercegnő, a meggyilkolt cár leánya, 
a Romanovok törvényes örököse és 
az egyetlen, aki a Jekaterinburgban 
borzalmasan meggyilkolt és elégetett 
cári családból életben maradt. Berdi- 
csev Mária, akinek hasonlatossága 
Anasztázia nagyhercegnővel valóság
gal megdöbbentő, azt vallja, hogy 
1918. július 16-án, a rettenetes jeka- 
terinburgi éjszakán őt is több revol
verlövés érte és úgy feküdt anyja és 
nővérei holtteste mellett, mint egy 
halott. Egy Fedor Fedorovics Raskin 
nevű jekaterinburgi asztalos eszmé
letlen állapotban megmentette és elő
segítette aztán menekülését. Borzal
mas kalandok közt Szibérián át el
jutottak Vladivosztokba, onnan Ja 
pánba, majd az Egyesült-Államokba. 
A könyv két francia szerzője szerint, 
ha Berdicsev Mária csalónő volna, 
akkor mindenesetre megkísérelné 
igényt támasztani a Romanovok nagy 
vagyonára, amely London és Kopen- 
hága bankházaiban van. De a fiatal 
leány, aki magát Anasztázia nagy
hercegnőnek nevezi, semmiféle anyagi 
célra nem tör, kizáróan csak el akarja 
ismertetni, hogy , ő a cár leánya. 
Nemcsak a hasonlósága megdöbbentő, 
hanem mindenféle, legapróbb részletet 
tud a cári családról, múltjáról, »szü
leiről« és »testvéreiről.« Mindenesetre 
csodálatos, hogy a cári család élet- 
benmaradt tagjai eddig még nem ér
deklődtek Miklós cár és Alexandra 
cárné állítólagos leánya iránt.

Olvassuk a bibliát!*)
Zsolt. 119., 105.:

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

Szept. 19. 51. zsoltár 1—2. vers. A bű
nös embernek általános jellemző vonása, 
hogy bűneiért intést, feddést zokon vesz 
s megalázkodás helyett — különösen ala
csonyabb társadalmi állású emberekkel 
szemben — a fölényes lenézés álláspont-

*) Valaki arra kéri mindazokat, akik a Harang- 
szó ezen útmutatója szerint szokták olvasni a bib
liát, hogy szíveskedjenek címüket közölni e címmel; 
Evangélikus lelkész, Székesfehérvár.

sága.
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jára helyezkedik. Egyedül Istennek van ha
talma bennünket arra képesíteni, hogy mi
ként Dátfid Nátán előtt, megalázkodjunk a 
mások bírálata előtt.

Szept. 20. 51. zsoltár 3. vers. Hiába 
álnék én mától kezdve teljesen bűntelen 
életet, múltam foltjait nem tudnám eltün- 

I tetni életemről jelenem s jövendőm bár- 
i mily nagy cselekedeteivel sem. Egyedül 

Istennek van hatalma eltörölni múltam bű
neit. Nemcsak megbocsátani, de teljesen 

• eltörölni a Krisztus vérével.
Szept. 21. 51. zsoltár 4. vers. Ha Isten 

fehérré mos is engem minden bűnömből, 
a tisztaságban megmaradni a magam ere
jéből képtelen vagyok. Aki áll, vigyázzon, 
hogy el ne essék. Egészen kimosni s nem- 

\ csak meg-, de kitisztitani engem, egyedül 
Istennek van hatalma erre.

Szept. 22. 51. zsoltár 5—6. vers. A bű- 
( nős ember a legkisebb erkölcsi iparkodás

sal is elképes oltani a lelkiismeretét. Egye
dül Istennek van hatalma arra, hogy min
den jó szándékunk s elszánt iparkodásunk 
mellett is állandóan ébren tartsa lelkiisme
retünket . . . ,  hogy érezzük bűnösségünket.

Szept. 23. 51. zsoltár 7. vers. A bűnös 
i ember szeret abba kapaszkodni, hogy neki 

csak egyes bűnös cselekedetei vannak, alap
jában azonban jó. Egyedül Isten képes 
meggyőzni engem arról, hogy én vétekben 

I fogant, alapjában megromlott, magamtól
i minden jóra tehetetlen ember ^vagyok

Szept. 24. 51. zsoltár 8. vers. A bűnök 
I tanulságait levonni s a legnagyobb bölcse-
i ségre, a Krisztus bűnösökért szenvedett
I kereszthalálának megértésére s megélésébe
i egyedül Istennek van halalma rávezetni az 
i embereket.

Szept. 25. 51. zsoltár 9—10. vers. A 
I bűn örömet igér s keserűséget hoz. Az

Istenhez való megtérés, a tisztaság keserű
séggel kezdődik s örömöt hoz. Én Istenem 1 
Én bűnös ember hová mennék máshoz! 
Könyörül rajtam a te nagyhatalmú irgalmad 
szerint.

MAGYAR GAZDA.

A mezőgazdasági szakoktatás 
reformja.

Szakemberek és politikusok egy
aránt tisztában vannak azzal, hogy a 

I földbirtokreform csonka marad és 
t nem hozza meg a kívánt eredményt, 
I ha azt ki nem egészítik a mezőgaz- 
> dasági szakoktatás reformjával és 
i különösen, ha nem gondoskodnak 

arról, hogy a népnek földhöz jutó 
I rétege kellő hozzáértéssel lásson 

munkához. Nemzeti talpraállásunk 
legfőbb érdekei fűződnek ahhoz, hogy 
a mezőgazdaságban az eddiginél in-

! tenzivebb és szakszerűbb munka foly
jék, mert az ország, mely úgyszólván 
tisztán mezőgazdasági termelésre van 

i ráutalva, csak úgy kaphat új erőre, 
f ha a kínálkozó lehetőségek és ener- 
, giák nem pazarlódnak el. Bizonyos, 
í hogy el kell következnie a gazdasági

szakoktatás reformjának az egész 
# vonalon, a legalsóbb elemi oktatástól 

a legmagasabb kiképzésig. Azért első
sorban minden nagyooD faluban az 
ismétlő iskolát gazdasági iskolává kell 
átalakítani és pedig külön szaktanító
val és megfelelő gyakorlati területtel, 
melyet a birtokreformmal kapcsolat
ban mindenütt ki lehet hasítani. így 
a gyermek már magában a faluban 
megtalálja a lehetőséget arra, hogy 
a szükséges ismereteket elsajátítsa. 
Kívánatos, hogy ezek a gazdasági 
iskolál^mindennapos tanfolyamok le
gyenek, eltérően a mostani ismétlő 
iskoláktól, melyek tudvalévőén csak 
ünnepnapon tartanak előadást

De ugyancsak reformálni kell a 
földmívesiskolákat is. Eddig az volt 
a szabály, hogy ezekbe az iskolákba 
már az elemi iskolai végzettség is 
képesített fölvételre, de csak a tizen
hatodik életév betöltése után. így 
aztán a tanulóra nézve a közbenső 
idő teljességgel elveszett, sőt a fiú 
ez alatt az idő alatt még felejtett is 
abból, amit az elemi iskolában meg
tanult és ezt azután a földmívesisko- 
lának pótolnia kellett 'Ezért kevés idő 
maradt a szakszerű oktatásra. A 
mostani terv az, hogy kisgazdaképző 
iskolákat állítanak fel négy évfolyam
mal, amelyek közül kettő előkészítő, 
kettő rendes tanfolyam.

Épp oly fontos azonban a felnőttek 
oktatása is, illetve azoké, akik már 
nem mehetnek iskolába. A földreform 
kapcsán ugyanis ezernyi apró par
cellabirtok lesz és ezeknek a tulajdo
nosait is irányítani és'ellenőrizni kell. 
Erre a célra szolgálnak majd a gaz
dasági szakoktatók, akiknek hivatása 
lesz kimenni a helyszínére és ott adni 
tanácsot, felvilágosítást a gazdáknak.

H E T I  K R Ó N I K A .
A politika esem ényei. A szállítási 

igazolványokkal kapcsolatban nagy szabály
talanságok, panamák tartják izgatottságban 
a politikusokat és az egész magyar köz
véleményt. Eddig 11 letartóztatás történt.

Nyugatmagyarország. A párisi nagy
követig« konferencia újabb jegyzéket jut- 
tatot^P^párisi magyar követhez a nyugati 
vármegyék átengedése tárgyában. A nagy
követségi tanács felszólítja a magyar kor
mányt, hogy haladéktalanul Ürítse ki mind 
a két zónát.

A magyar kormány halandó a kiürítést 
folytatni, tekintettel azonban ezen a terü
letén uralkodó nehéz helyzetre, az átadás
nak egy újabb módját kívánj kidolgoztatni. 

.  A gilvánfai tizenhárom. Gilvánfa, ba
ranyai kisközség emléket állított a falu ti
zenhárom hősi halottjának és az emlék
művet Kisasszony napján leplezték le. Az

;____________________________

ünnepen megjelent Soós Károly altábor
nagy is, aki vendégül magával vitte New
ton lordot, az angol felsőház tagját. A ven
dégeket nagy lelkesedéssel fogadták. Soós 
altábornagy hosszabb beszédben a kor
mányzót dicsőítette és a magyar nemzeti, 
keresztény irány követésére buzdította a 
polgárokat. Fölszólalt Newton lord is, aki 
szerencsésnek mondta magát, mert részt * 
vehet ezen az ünnepen, amelyen a magyar 
hősök emlékezetének áldoznak. A lordot 
beszéde után a falu népe vállára kapta és 
a magasba emelte.

Fölmondták a hadikölcsön lombard- 
tartozásokat. Az Osztrák-Magyar Bankban 
az antant által odaküldött fölszámolók pa
rancsolnak. Ezek meghagyásából a bank 
most a nála lombardirozott hadikölcsönök 
tulajdonosainak levelet irt, fizessék vissza 
teljes összegükben a folyósított lombard- 
kölcsön összegét. Ez a felszólítás a legna
gyobb zavarba hozza a lombardirozott 
hadikölcsönök tulajdonosait, akik nem 
annyira számításból mentek bele az ügy
letbe, mint inkább erős szuggesztió hatása 
alatt és azért, hogy segítségére siessenek 
a megszorult államnak. Az emberek olva- 
satlanul írták alá az eléjük tett sűrűn tele
nyomott lombardnyilatkozatokat, sokszor 
utolsó garasukat hadikölcsönbe fektetve és 
a tetszetősen kifejtett lombardirozás mű
veletéhez folyamodva a végből, hogy többet 
jegyezhessenek, mint a mennyi készpénzzel 
rendelkeztek. A lombard-tartózas komoly 
visszakövetelése, illetőleg ennek érvénye
sítése, végzetes csapást mérne igen sok 
kötvénytulajdonosra, általános nemzetgaz
dasági szempontból pedig különösen sú
lyosan esnék latba a mostani pénzszükség 
idején. A kérdés elintézése feltétlenül az 
új Magyar Jegyintézetre vár, mely, bár mil- 
liárdokról van szó, ha egy kissé elkésve 
is, bizonyára meg fogja tenni kötelességét.

Újabb kommunista összeesküvés.
Még nincs két hete, hogy Budapesten a 
Gólya-utca 31. számú házában leleplezett 
kommunista összeesküvésről olvastunk s 
most már újabb kommunista összeeskü
vés történt. Ézuttal csupa fiatal munkás, 
vagy mint a kommunisták mondják, ifjú
munkás volt az összeesküvő. A rendőrség 
bizalmas utón arról értesült, hogy Rákos- 
szentmihályon, a Kinizsi-utca 8. szám alatt 
az összeesküvők gyakori gyűléseket tarta
nak, ahol kommunista eszméket fejteget
nek. A detektívek kimentek a jelzett helyre, 
ahol a gyűlés végeztével a távozókat, szám
szerűt tizennyolcat, letartóztatták. A le
tartóztatottak között van Demény Pál ma
gánhivatalnok, az összeesküvők vezetője, 
Nagy Rezső vasöntősegéd és Siska Teréz 
gépirónő, akik megváltották, hogy az össze
esküvésnek célja a jelenlegi rendszer meg
változtatása és a proletárdiktatúra kikiál
tása volt. Az összeesküvést Landler Jenő 
volt népbiztos irányította Bécsből.

A kivitel újabb korlátozása. A föld- 
mívelésügyí miniszter engedelemhez kö
tötte a hagymának, foghagymának, friss 
káposztának és egyéb friss főzelékeknek, 
valamint mindennemű elkészített főzelék
félének kivitelét Engedelemhez kötötte to
vábbá a miniszter a Natéténvben létesített 
nyilt és export sertésvásárróí belföldi szár
mazású kövér sertésnek, valamint belföldi 
sertésből származó zsírnak vámkülföldre 
való kötelét is. A miniszter egyidejűén 
közhírré teszi, hogy búzára, rozsra, árpára, 
zabra, tengerire, babra, borsóra, burgo
nyára, friss és elkészített zöldségfélére,
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illetve főzeléknemiire, élő és leölt barom
fira, tojásra, belföldi származású zsirra és 
belföldi származású kövér sertésre kiviteli 
engedelmet nem fog kiadni. Ilyen irányú 
kérvények beadása tehát okvetlenül mellő
zendő, annál is inkább, mert azokat ikta
tásra sem fogadják el. Ez a kijelentés azon
ban nem vonatkozik azokra a szállításokra, 

X amelyeket az állam vállalt kötelezettségei 
teljesítéseképen saját számlájára teljesít, 
vagy megbízás utján másokkal teljesíttet.

Uj tánc kell a m etódistáknak. A
North-Westen Christian Advocate közli a 
metodista egyház hivatalos jelentését arról, 
hogy a leikészi testület elhatáiozta, hogy 
revízió alá veszi régi tilalmát a tánc ellen 
és beleegyezett abba, hogy az egyháznak 
enyhíteni kell felfogását a művészetek bi
zonyos formáival szemben. Erre azért volt 
szükség, mert népszerűsíteni kellett az egy
házat a fiatal generációnál. A jazz-táncokat, 
de még a keringőt tovább is tiltja az egy
ház, ellenben beleegyezk abba, hogy uj 
tánccal helyettesítsék ezeket. Persze ezt az 
uj táncot még ki kell találni. A vének ta
nácsa eddig csak címet adott az uj metó- 
dista táncnak: Mutual Athletics. (Kölcsö
nös izomfejlesztés.) Az amerikai táncmes
terek egyesülete is pályázott egy megfelelő 
tánccal a metódistáknál; a tánc címe „The 
Wesleyan" volt. De az egyháztanács ezt az 
ajánlatot visszautasította, mert nem felelt 
meg a legmagasabb erkölcsöknek.

EGYHÁZI ÉLET.
A k ik  szeptem ber 2 2 -én  Szom 

bathelyen ta rtan dó  kerü le ti 
közgyű lésen  résztven n i óhajta
n ak  s ez a lka lom m al é jje li szá l
lá sra  ig én y t ta r ta n a k , ezt azon
n al je len tsék  a le ikészi h iva ta l
n ak  Szom bathelyre. A k ik  a fé l
á ru  va sú ti je g y  vá ltá sá ra  jo g o 
sító  ig a zo lván y t ig én y lik , ezt 
a vasú tvonal s a  k iin d u lá s i  
p o n t m egjelölésével je len tsék  
be a p ü sp ö k i h iva ta ln á l.

A dunántúli ág . h. ev. egyházkerü
le t 1921. évi rendes közgyűlés sorrendje: 
Szeptember 21., szerda:

1. Délelőtt 8 órakor: egyházkerületi fő
iskolai nagybizottság ülése a gyülekezet 
tanácstermében.

2. Délelőtt 8 órakor: egyházker. nép
iskolai bizottság ülése az egyházkerületi 
irodában.

3. Délelőtt 9 órakor: egyházker. Tanító- 
egyesület választmányi ülése a vármegye
ház nagytermében.

4. Délelőtt 10 órakor: Dunántúli Luther- 
Szövetség választmányi- és közgyűlése a 
templomban.

5. Délelőtt 12 órakor: Egyházkerületi 
Ének- és Zenepártoló-Egyesület választ
mányi- és közgyűlése a templomban.

6. Délután fél 1 órakor: Egyházkerületi 
törvényszék ülése a gyűl. tanácsteremben.

7. Délután 3 órakor: Egyházkerületi
véleményező bizottság ülése a gyülekezeti 
tanácsteremben. •

8. Délután 3 órakor: Egyházkerületi 
Gyámintézet választmányi- és közgyűlése 
a templomban.

9. Délután 5 órakor: Egyházkerületi 
közgyűlés előértekezlete a templomban.

10. Este fél 7 órakor: Egyházkerületi. 
Gyámintézeti istentisztelet és Dunántúli 
Luther-Szövetségi ünnepség a templomban.

Szeptember 22., csütörtök-:
11. Délelőtt 8 órakor: az Egyházkerület 

közgyűlése a templomban.
A L uther-T ársaság  M ozgószinház 

vállalata  Rt. a napokban tartotta alakuló 
közgyűlését az evangélikus egyház Deák
téri épületében. Radvánszky Albert báró 
elnöklésével. Miután az alaptőkét teljesen 
jegyezték, a közgyűlés elhatározta a rész
vénytársaság megalakulását s megválasz
totta a vállalat elnökének Radvánszky Albert 
bárót és Kapy Béla püspököt.

Sopron. Egy nem dunántúli urinötől. 
ki a Harangszónak búzgó olvasója és ter
jesztője hosszabb levelet kapott szerkesz
tőségünk. A levélből mint nagyon is idő
szerűt, Sopronra vonatkozó részt itt közöl
jük : „A Sopron falai közül kikerülő lelké
szek nagy lélek irányító hatása maradandó 
nyomokat hagyott hazánkban — különösen 
annak túl a dunai részen — az csap át 
onnan mifelénk is és az vezet ma isi — 
S itt elszorul szívem, ha „Sopronéra gon
dolok ! Az egyetlen szó mi mindent jelent 
nekünk evangélikusoknak.“

Lelkészjelölés. A kalaznói gyülekezet 
az üresedésben levő leikészi állásra a 
maga részéről első helyen Zulauf Henrik 
volt hrastováczi lelkészt, a második helyen 
Klenner Adolf bátapáti lelkészt jelölte. A 
dunántúli püspök hivatalból lügen Antal 
volt lőcsei, jelenleg katonai lelkészt és 
Fáik Henriket jelölte.

Harangavatás. A porrogszentkirályi 
ev. gyülekezet, amelytől a háborúban 4 
harangja közül hármat elrekviráltak, a hí
vek önkéntes adakozásból 45,000 koronáért 
3 acél harangot készíttetett. Ezeket a hívek 
nagy lelkesedése és öröme között augusz
tus 14-én avatta fel Balogh István lelkész. 
Azóta a 4 harang Tjsszhangzatosan hirdeti 
az Isten dicsőségét és hívja a híveket imára. 
Melegen üdvözöljük a gyülekezetei.

Felsőszakony. Újabban a következők 
adakoztak: Fenntartási alapra: Gaál Sán
dor és neje Büki Rozália 600, Orbán Gy.-né 
Vis 100 K. Harangalapra: Szabó József és 
neje Boros Karolin Pórládony 100, Hidegh 
Samu és neje SVedenits Eszter 800, Füredi 
Ferenc és neje Fekete Zsófia Csepreg 100, 
Simon Jenő és neje Boros Emma Sopron 
100, Tóth Lajos és neje Kolonits Irma 500, 
id. Varga János és neje Kováts Judit 1000, 
Büki Ferenc és neje Németh Ida 200, Mol
nár János és neje Gaál Lina Nemesládony 
200, Gaál Lidia hajadon 100, Horváth Jó
zsef és neje Tóth Karolin 200, Pécsinger 
Ferenc és neje Németh Ida Gór 200, Hasza 
Kálmánné Boros Irén 50, Szabó Lajosné 
Boros Aranka, Boros Lajosné Boros Lenke, 
Tóth Anna és Sándor, Boros Józsefné, Bö- 
göthy Irén 100—100, Boros István ó§neje 
Szabó Karóin, Mészáros Lajos és neje 
Horváth Borcsa 200—200, ifj. Kolonits Jó
zsef és neje Kiss Jolán 300, özv. Mészáros 
Istvánná Büki Julia 400, Büki Lajos és neje 
Hidegh Róza 200, Hidegh Kálmánné Hor
váth Róza, G e r r it s  Józsefné Szabó Zsu
zsa 20—20, wormsi bírod, gyűlés 400-os 
ünnepi offertórium 1018-16, Szakonyi ev. 
dalárda iskolaufelszerelésekre 3000, ezidei 
konfirmáltak konfirmandus-alapra 520, fel-% 
péczi tűzkárosultaknak 1739, helybeli fogy. 
szövetkezet harangalapra 500, helybeli fogy. 
szövetkezet iskolai felszerelésekre 400 K.

A lelkészek m enetdijkedvezm énye.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
12,1976/921. sz. rendelete egy újabb ren
delettel kibővítést nyert. A féljegy kedvez
ményt kiterjesztették az országos egyházi 
gyűlésekre, zsinati és konventi ülésekre 
saját egyházmegyéjén kívül fekvő bármely 
állomásra való utazás esetében is. Az uta
zás hivatalos voltát a kerület püspökének 
kell igazolnia.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Mészáros Lajos nemeskéri ifjú 

Felsőszakonyban egybekelt Horváth Boris- 
kával. A menyasszony apátián, anyátlan 
árva, ki is Boros Sándor presbyternél volt 
szolgálatban. Egy és fél évi szolgálat alatt 
oly hűséggel és odaadással szolgálta gaz
dáját, hogy ez olyan lakodalmat tartott, 
mintha saját leánya lett volna. A lakoda
lomban ott volt a község egész intelligen
ciája, köztük a jó szomszéd, a helyi plé
bános is, ki szép szavakban ecsetelte a 
cseléd hűségét, a gazda jószívűségét, mint 
a mai anyagias, romlott világnak egy fel
emelő, vigasztaló példáját. Szakonyi tudó
sítónk szerint híresek a szakonyi lakodal
mak, szem-, szájnak ingere bőségesen kí
nálkozik azokon, de talán egy sem múlta 
fölül eddig ezt a lakodalmat, amelyen a jó
szívű gazda kimutatta háláját az ö hűséges 
cselédjével szemben.

H Í R E K .

Felbontották  W ekerle végrendele tét.
Wekerle Sándor az egész vagyonát Sándor 
és Géza nevű fiaira hagyta. Komornájának 
4000 koronát, Fehér Gyula közigazgatási 
bírósági ajtónállónak 40 ezer koronát, a 
Niregyházán építendő plébánia céljaira 
százezer koronát és két holdat, az oda 
kinevezendő plébános javadalmazására hu
szonnégy holdat, a Niregyházán építendő 
sirbolthelyül pedig egy magyar holdat ha
gyományozott.

Ravasz László püspök beik tatása .
A dunamelléki református egyházkerület 
rendes közgyűlését október elsején tartja 
Budapesten. Délelőtt tizenegy órakor iktat
ják be ünnepiesen a Kálvin-téri templom
ban Ravasz Lászlót, az egyházkerület új 
püspökét.

A vidék és a vasipari k iállítás. A
földmivelésügyi miniszter a mezőgazdák 
figyelmét hivatalosan is ráterelte az „Or
szágos Vas- és Gépipari Kiáilítás"-ra. 
Most, hogy a gazdág az aratást befejezték, 
csoportos kirándulást rendeznek a paksi, 
dunaföldvári és a székesfehérvári gazdák, 
akik jelentékeny bevásárlást tettek. Ugyan
ilyen érdeklődés mutatkozik a vidéki kis
iparosok részéről is.

Ö sszeom lott a  gyulafehérvári koro
názási palo ta. A gyulafehérvári nagy
templom közelében a koronázási ünnepsé
gek alkalmából folyó építkezésnek egy 
része — mint az Orient Rádió jelenti — 
beomlott. A hivatalos vizsgálat megállapí
totta, hogy a beomlást az okozta, mert a 
munkálatok túlgyorsan készültek és nem 
voltak elég szilárdak. Az egész ügynek 
szinte szimbolikus jelentősége van. Az 
egész Nagyromániáról is el lehet mondani;
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„túlgjorsan készült, nem elég szilárd“ s 
így természetesen csak az lehet a vége, 

. ami a gyulafehérvári koronázási palotáé.
Valami mégis csak olcsóbb lesz.

Mint oázis a drágaság sivatagában hat a 
hir, hogy október 15-étől fogva a cukor 
ára 12 koronával olcsóbb lesz a jelenlegi 
árnál. A gyárosok erre nézve már kötelező 

ji Ígéretet tettek, az állami részesedésnek 23 
koronára való leszállítása következtében.

A bolsevikok letartóztatták Tolsztoj 
>t leányát. A bolsevikok letartóztatták Tolsz

toj Leó leányát, Tolsztoj Alexandria gróf
nőt, az éhező vidék megsegítésére alakult 
nagyorosz Bizottság tagját.

Kóborcigányok a Dunántúlon. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesülethez 
a Dunántúl több részéről ismételten érkez
tek be panaszok a kóborcigányok garáz
dálkodása miatt. Különösen sok a cigányok 

k kihágása a Dunántúl felső részében. A gaz- 
f.i daközönség most felterjesztéssel akar for- 
b dúlni a kormányhoz, hogy a kóborcigányo

kat fékezze meg és ezt a sérelmes gazdá
id ügyet véglegesen rendezze.

Hetvenöt koronát ér a régi százko- 
n ronás. A pénzügyminiszter rendeletet tett 
i-A közzé, melynek értelmében folyó évi szept. 

10-étől kezdődőleg szeptember 30-áig be- 
záróan az Osztrák-Magyar Bank magyar 

íl fel ül bélyegzés ü 100 koronáról szóló jegyeit 
rn már csak 25 százalékos levonással, vagyis 

75 korona értékben kötelesek fizetésképp 
i:' kicserélésre, vagy felváltás céljából elfo- 

gadni. A jelen rendelet azonban ne n érinti 
r> a szerb-horvát-szlovén megszállás alól fel- 

szabadult területeken forgalomban levő 
bankjegyek kicserélésére nézve kiadott és 

bt kiadandó külön rendelkezéseket.
A szovjet-kormány agyonlövetett 

rí hetvenkét ellenforradalmárt. A bolsevista 
kormány agyonlövetett hetvenkét embert. 
Az volt a vád ellenük, hogy forradalommal 

Ui akarták megdönteni a kommunista kor
ín mányrendszert. Több neves tudós, egy 
.'.szenátor és az oroszországi társadalmi 
p egyesületek szövetségének egy vezető tagja 
ni is van a meggyilkoltak között (U.)

t Mit tehetett a HARANGSZÓ-ért ?
E lőfizetek  rá !
M ások e lő tt  is  ism er 

te tem  é s  a ján lom !
T eh e tség e m  s z e r in t  

tám ogatom , h ogy s z e 
gén y, e ls z ó r t  h itrok on a
im hoz is  e lju th a sso n  s  
bennük is  e r ő s íth e s s e  
a h ite t é s  evan gélik u s  
ö n tu d a to t!

Hirdetések.
Pályázati hirdetés.

A rábabogyoszlói ágostai hitvallású ev. 
iskolaszék a nyugdíjazás folytán niegüre- 

, sedett tanítói állásra pályázatot hirdet.
Javadalom 3 szobás lakás, kert, mel- 

léképületek, 744 korona készpénz, 1806 □ -  
lö öl föld (értéke 36 korona), a többi állam- 

segéfy. Az iskolafűtésről a gyülekezet gon- 
>ó doskodik. Kötelességek : 1.—VI -ik osztály 
sí tanítása, ismétlő iskolások oktatása, kán-

lM ÍM B M M ÍM É lB Íá filM Íy i

tori teendők végzése, minden vasárnap dél
után könyörgés tartása, ifjúsági egylet szer
vezése, énekkar alapítása s belmissziói 
munkában a lelkésznek segédkezés.

Kérvények alulirt iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Mellékleteik: oklevél, működési 
bizonyítvány, kommün alatti magatartásról 
egyházhatósági bizonyítvány. Pályázati ha
táridő f. évi szeptember hó 30.

Sárvár (Vas m.), 1921. szept. 1.

Varga József ev. lelkész
2—2 iskolaszéki elnök.

Ev. főiskolai hallgató n e v e l ő  
állást keres. — Cím a kiadóhiva
talban. 1—2

Csite Károly újabb könyvei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . 14 K
Díszpéldány ára . • . . 22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . .  . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . . 16 K

Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szivekben. Legendák, me

sék. Á r a .................................5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

Gyártási ^  z
sr 1356 óta

jegy ^ < 3 ?
IjL minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 13-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen árlapo t!

_________

Szentgotthárdon az Erzsébet utcá
ban eladó egy földszintes ház, mely 
áll 3 szobából, 2 konyhából, pincé
ből s egyéb mellékhelyiségekből. A 
házhoz szép gyümölcsös kert is tar
tozik. Cím a kiadóhivatalban. i—3

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szabályok
című füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelhető: 
a Luther-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51 /a.

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli Luther-Szövétség kiadásá
ban csinos kiállítású keresztelési em
léklapok jelentek meg, amelyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkészt hivatalnál (Moson m.) 
kaphatók. 5—10

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Egy vezető járásbiró IV-ik és 
V-ik gimnáziumot végző gyermekei 
mellé nevelőt keres. Cim a kiadó- 
hivatalban. 3 —3

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szombathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Kitűnő SCH UNDA-féle 
cimbalom eladó. Cím a 
kiadóban. 2—10
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l Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Á T ,  úgyszintén cséplési B K l v : z i l V rr  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint göm bvasat,
négyzetvasat, laposvasat, szalagvasat, fe
kete lemezt, kormánylemezt, szántóvasat, 
rjxíl'iiiíílt petróleumot, továbbá különféle ura
dalmi ó- és  é j  t>ox*oka<t rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

m

L IP P  é s  L R C K N E R  kereskedelmi üzlete
Szentgotthárd. Sürgönyeim: LACKNER.Telefonszám  17.

L
A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 

Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 36

aaaitaaBflE

Sajáttermelésü, elsőrendű
f a s z e n e t ,

a legjobb minőségű

k á t r á n y t  hordókban,
f e n y ő o la j  at, 
ecetsavat, 
gombairtó fa

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: R E T O R T A .  
Telefonszám: 17.

B izom án yosok  
10-31 k ereste tn ek .

r  -------------- ---------------------------------------------—— - — I

t ó i d  •

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a já n lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminóségii „H arang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja to v áb b á : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n o s  T a k a rék p én ztá r .
Telefond 2. szám. 30

KÖRMEND.

=  Legm agasabb kitün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

. órák. 40
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Nyomatott Weílisáb Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szenígotthárdon,

S V - .
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F a la ié i  u t r k t i z t l  
4a k ia d ó :

- SZALAY MIHÁLY.
T á n a z a r k a iz t é :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira to k  L o v á a z p a to n á ra  
(V a izp ré m m a g y a ), alóli- 
z a té i l  d ijak , rak lam éo ló k  
a  HARANQSZÓ k iad ó h iv a
ta lé n a k  S z a n tg o tth é rd ra  
(V navérnnagya) kü ldandók .

K lódza tóat a lfo g a d  
m ln d an  av a n g . la lkéaz óa 

ta n ító .
M ag ja lan lk  m ln d an  vaaár- 

n a p .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

A lap íto tta : Kapl Béla 1910-ben.

A „ D U N Á N T Ú L I  l u t h e r - s z ö v e t s é g « h i v a t a l o s  l a

S z a rk a a r tl  é a  a  k ta d á a é r t  
fa la ld a  i

C Z I P O T T  G É S A  
• z i n t o o t t h Ar o  

(Va a v é rm a g ra .)
. A „ H a ra n g a ié "  a ló f l ia té a l  

é r a  a g é a z  é v r a t  L a ther*  
S zó v a taég l ta g a k n a k  aim* 
a z a la g o a  kü idéaaal S t  K, 
a a o p o rta a  kO ldéaaal 8 0  K, 
a  n am  L u th a r -g z ó v a ta é g l 
ta g a k n a k  a lm a z a la g a a  Ml* 
déaaa l 8 4  K, a a a p a r ta a  MM* 

déaaa l 8 8  K.
A „ H a ra n g o z ó ',  ta rjaaz*  
té a é ra  k a f a l / t  a d a m  Anyák- 
b é l azó rv é n y k an  lak é  hl* 
ra ln k n a k  In g fa n  p é ld án y o 

k a t k l l d ln k .

Az egyház tagjaihoz.
Édes hazánknak, Magyarország- 

\ nak keresztre feszíttetésével, meg
csonkításával keresztre feszítették, 

i megcsonkították, megtiporták a tria- 
i nőni hóhérok magyarhoni evangéliomi 

keresztyén anyaszentegyházunkat is. 
A másfél millió evangélikus keresz- 

\ tyénböl ma csonka Magyarországon 
alig él fél millió.

Amikor így ellenségeink jóvoltából 
i romokban hever evangélikus keresz- 
i tyén anyaszentegyházunk épülete is, 

ha valamikor a történelem folyamán, 
most kell, hogy magunkra vegyük 
újból mi evangélikusok Péter apostol 
lelkes intelmét: ti is, mint éló kövek 

i építtessetek fel, hogy legyetek lelki 
házzá.

Ez apostoli intésből két dolog kö
vetkezik ; egyik nevezetesen az, hogy 
nekünk maroknyi magyar evangélikus 
keresztyéneknek Krisztus magyarhoni 
év. keresztyén anyaszentegyházának 
épületében élő köveknek kell most 
lennünk, azaz munkás keresztyének
nek; olyanoknak, kik az építésben 
nemcsak holt anyag, hanem segító 
munkások gyanánt szerepelnek.

Az a lanyha keresztyénség, mely 
az egyház testében még mindig, mint 
valami ragályos betegség pusztít; az 
a vallási közönyösség, az egyház dol
gaival való nemtörödés, amely sok 
gyülekezetben még mindig általános, 
határozottan azt mutatja, hogy az 

i egyház épületében még mindig nem 
minden tag élő kő. Sót sokkal több 
egy-egy egyházban, egy-egy gyüle
kezetben a holt kő. Az egyház ügyei
vel nem törödók, a vallás dolgaival 

> nem gondolók, csak bénult, holt tag
jai az egyháznak. A jó Isten áldására 

i egyáltalán nem méltók. Aki végtére 
i is nem a holtak, hanem az élók Is- 
i tene.

t

i___________________________________

A másik doldg, ami az apostoli 
intelemből szintén mintegy önk.ént 
következik, hogy nekünk, mint élő 
köveknek, lelki házzá kell épülnünk, 
vagyis egy-egy egyháznak, gyüleke
zetnek, egyházmegyének, kerületnek, 
az egész egyetemes egyháznak olyan 
csak hoz, házhoz kell hasonlítania, 
mely az egyetértés lelke kormányoz.

A összetartás, az egyetértés lel
kének birtokában aztán mi evangéli
kusok, ha még úgy megfogyatkoztunk 
is, ha még oly kevesen vagyunk is 
imponáló erőt képviselünk továbbra 
is úgy be- mint kifelé; magyarhoni 
evang. egyházunk, édes hazánk, Ma
gyarország felépítésében, általában a 
közéletben tettekkel tényező leszünk 
és maradunk. Úgy legyen 1

k „Dunántúli Lnther-Szövetség“ 
I. konferenciája

augusrtus hó 30—31. napján folyt 
le Kemeneshőgyészen. Négy napra 
volt tt. vezve, de több előadó nem 
jelenhetett meg, azután az ország 
nyuga végeinek aug. 29-én esedé
kessé Ut átadásakor kirobbant poli
tikai e mények is erősen izgalomban 
tartottak, különösen az elszakításra 
s megcsonkításra ítélt vármegyékből 
való résztvevők lelkét; úgy hogy 
szükségessé vált a konferencia idejét 
megrövidíteni s a tárgyalásra váró 
anyagot összetömön* ni. Igaz, hogy 
ezáltal a munkapro/ ammvn itt-ott 
változás esett, de mégis a két napig 
tartó konferencia oly magas színvo
nalú, az érdeklődés oly kitartó s ál
talános volt, a szerzett benyomások 
s okulások oly maradandók voltak, 
hogy úgy a konferenciát megszervező 
Kapi Béla püspök s közvetlen munka
társai, mint az összes résztvevők,

igaz lelki örömmel s aszal as érzés
sel távozhattak szeptember 1 -én, hogy 
nemcsak üdvös dolog volt a konfe
renciát összehívni s ason megjelenni, 
hanem hogy a jövőben is okvetlenül 
rendezni kell ilyen konferenciákat. 
A konferencia megnyitására eljöttek 
s a konferencia megnyitásának ünne
pélyességét megjelenésükkel emelték 

, Bers'-ínyi, egyházkerületi felügyelő, 
/  Berzsenyi Jenöné, a »Luther-Szövet

ség« női elnöke. Jóleső lelki öröm
mel láttuk a konferencia megrende- 
zői s résztvevői között a kemenes- 
hógyész—magyargencsi gyllekeset
buzgó felügyelőjét, Radó Gyulát, ki
nek nagy része volt abban is, hogy 
a vendéglátó gyülekezet oly magya
ros vendégszeretettel tudta ellátni a 
megjelenteket. Ott voltak még: Varga 
Gyula, Takács Elek, Bayer Theofil, 
Zongor Béla, Schöll Lajos esperesek, 
azonkívül harmincnál több lelkész, 
nagyobbára a »Luther-Szövetség« 
egyházmegyei megbízottai.

Augusztus 30-án, reggel 8 órakor 
megkondult a harang: Isten szine elé 
szólítván a Luther-Szövetség mun
kásait. A templomajtóban Varga Gy. 
esperes a kemenesaljai egyházmegye 
nevében, Radó Gyula felügyelő a ke- 
meneshógyészi—magyargencsi gyüle
kezet neveben üdvözölte Kapi Béla 
püspököt s a kíséretében megjelen
teket. Bent azután a kedves beren
dezésű régi templomban úrvacsorát 
osztott a főpásztor lutherszövetségi 
munkatársainak, akik azután, lélek
ben így megkönnyebbülve, flnnepies, 
megilletódött hangulatban vonultak 
át a tanácsteremmé átalakított egyik 
iskolaterembe.

A konferencián Kapi Béla püspök 
elnökölt. Megnyitó szavaiban, melye
ken végigborongott az elszakftás ve
szélyében forgó nyugati végekért s 
egyházunknak ottani sok nagy javai
ért való aggodalom, de Isten meg-



segítő erejébe vetett bízó reményke
dés is — üdvözölte a »Luther-Szf- 
vetség« jelenlévő női elnökét, az egy
házkerület jelenlévő felügyelőjét, ki
mentette azokat at előadókat, akik 
meg nem jelenhettek, azután átadta 
a szót az előadóknak.

Legelsőnek Szalay Mihály, lovász- 
patonai lelkész mondotta el „A lel
kész munkaprogrammja“ című tanul
mányát. A lelkész munkaprogrammja 
legyen életcél, melynek megvalósítá
sára felteszi mindenét, egész életét. 
Inkább munkában vássék el, mint 
úgy rozsdásodjék meg. Legfőbb pio- 
grammpont: a lelkek üdvözítése. A 
lelkésznek azt kell éreznie, hogy »raj
tam, épen én rajtam múlik és nem 
máson, a lelkek megmentése, a haza 
boldogulásai »Add nekem Isten, 
Skóciát, vagy meghalok«, mondotta 
Knox János, a nagy skót reformátor ; 
a lelkész is így érezzen : »Add nekem 
a gyülekezetét, vagy meghalok!« 
Arra kell törekedni, hogy a hitetlen
ség csak sziget legyen a hit tenge
rében. Érezze a lelkész felelősségé
nek súlyát, hogy a lelke leroskadjon 
Isten előtt, így aztán majd felemel
kedik hivatása magaslatára.

Takács Elek, homokbödögei leikéz, 
a veszprémi egyházmegye esperese 
„A nem evangélikus iskolába járó 
tanulók vallásoktatása* című, e kér
dést világosan látó egész terjedelmé
ben felölelő erős gyakorlati érzékre 
valló munkáját olvasta fel. A hitok
tatók díjazását rendezni kell, de nem 
a tanulók száma, hanem az órák 
száma alapján.

Beyer Teofil főesperes munkája 
„Az egyházi fegyelem*-ről szólott. 
Az egyház fegyelem nélkül nem gon
dolható. Az apostoli korban is, a re
formáció korában is gyakoroltak egy
házi fegyelmet. Ma is szükség van 
rá. Bizonyos mértékben meg van ma 
is, (pl. adófizetés, a hívek gyermekei
ket elviszik keresztelni, házasok 
megesküsznek, anyák egyházkelésre 
mennek stb. ez a hosszadalmas egy
házi fegyelmező munka eredménye) de 
ennél több kell. Nem kényszereszkö
zökről van szó, hanem köztudattá 
kell tenni, hogy az egyházközösség
hez való tartozás nagy kincs, akkor 
aztán könnyű lesz egyházi fegyelmet 
tartani.

Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész 
A Luther-Szövetség szervezkedéséről, 
körzetek alakításáról, a helyi csopor
tok munkaprogrammjáról, a szövet
ségi megbízottak munkaköréről stb. 
értekezett. A szövetség általános cél
ját abban jelölte meg, hogy élővé
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kell tenni az egyháztársadalmat, a 
lelkész köré új munkatársak nevelé
sének s új erőforrások nyitásával.

Balikó Lajos, kőszegi lelkész „Az 
igehirdetés*-rö\ adott igen élvezetes 
formában gyakorlati útbaigazításokat 
a hallgatóknak.

Németh Qyula, szekszárdi lelkész, 
a Luther-Szövetség titkára, az ifjúsági 
szövetség és diákszövetségprogramm- 
jit, munkakörét és alapszabályzatát 
ismertette.

Hetvényi Lajosnak „A nem közép
iskolai ifjúság (konfirmáltak) gondo
zása“ című dolgozata került azután 
felolvasásra s ezzel az első napnak 
d. e. 8—12-ig, majd d. u. 3—6-ig 
tartó, megfeszített figyelmet kívánó 
munkája véget ért.

. Este 8 órakor istentisztelet volt; 
ná vendéglátó gyülekezetnek Pábián 
Imre sárszentlőrinci lelkész hirdette 
ékes szóval az Igét, Ezsaiás 5 5 . 6 .  
alapján, mondván, hogy a mai em
beriség egyik része sokat elvesztett, 
másik része sokat nyert; az Istent 
azonban az egész világ elveszítette; 
őt kell líjra megkeresnünk, hogy bol
dogok legyünk.

■A második nap munkája a »Jövel 
Szentlélek Úristen« eléneklése után 
Prőhle Károly theologiai tanár imá
jával s Máté 6. része alapján tartott 
bibliamagyarázatával kezdődött. Fi
gyelmet lekötő, sajátosan egyéni elő
adásának hármas célja volt: minta
adás bibliamagyarázatra, a lelkészi 
hivatásra való buzdítás, lelki épülés.

Utána Kapi Béla püspök olvasta 
fel a legáltalánosabb érdeklődés kö
zepette „Egyházunk helyzete* című 
tanulmányát. Egyházunk helyzete a 
kath. egyházhoz barátságos, de ren
dezetlen ; az együttműködés nincs 
elvi alapokra fektetve. A ref. egyház
hoz való viszony teljesen elhanyagolt, 
pedig feltétlenül szükség volna együtt
működésre. A külföldi evang. egy
házakhoz való viszony erősödött ez 
tekintélyünket idehaza is növelte, 
életünket élénkebbé tette. Befelé, egy
házunk belső helyzetét tekintve, azt 
látjuk, hogy sohsem volt annyira 
bűnös az emberiség és sohsem érezte 
oly kevéssé a bűntudatot, mint ma
napság. A mai ingadozó világban 
igen nagy szükség van szilárd hit
vallásra és szilárd hitvallókra.

Azután Zongor Béla, körmendi 
lelkész, a vasi-közép-egyházmegye 
esperese ismertette a Luther-Szövetség 
egyházvédelmi-propaganda-, sajtó
szakosztályának programmját. Bizott
ság alakítandó, mely érdekeinket a 
kormánnyal szemben képviselné, sé

relmeink orvoslását szorgalmazná, fi 
Fontos dolog, hogy az arra rászorúló I 
egyháztagokat erkölcsi, anyagi s jogi 3 
védelemben tudjuk részesíteni, evég- 
bői vegyük számításba evangélikus 
jogászainkat. Ismertetni kell a közön
séggel evangélikus vallású nagy em- I 
béreinket. Részesítsük ingyen tanítás- ? 
ban szegényeinket. Ez mind bele fog 
kerülni az egyházvédelmi szakosztály 
programmjába.

A sajtószakosztály programmjának 
ismertetésénél szóba került a legfon
tosabb : a nyomda ügye. Már volna 
a kerületnek, illetve a Luther-Szö- I 
vétségnek nyomdája, egy áldozatkész c( 
hívünknek, a soproni Benkő Jánosnak M 
segítségével, de a sopronmegyei za- -i 
varos politikai viszonyok miatt, nem n 
tudtunk a nyomdához hozzájutni, il- I 
letve megvételétől vissza kellett lépni, ti 
Mivel most a »Harangsző« az a töl- T 
csér, melyen keresztül belekiáltjuk ;i 
gondolatainkat százezrek leikébe, azért 
ezt a lapot úgy, sőt jobban mint a 
eddig, fogja a Luther-Szövetség tá- -í 
mogatni.

Felvetődött Zongor Béla előadá- -I 
sával kapcsolatban egy német nyelvű, ti 
de magyar lelkű ev. néplap kiadásá- Ä 
nak gondolata; a konferencia az erre 
vonatkozó tervezet és javaslat készí
tésével megbízta Ziermann Lajos 
soproni, Schöll Lajos hidasi esperes, 
és dr. Tirtsch Oergely kőszegi lel
készeket.

Azt is elhatározta a konferencia,,, b 
hogy a Luther-Szövetség ki fog adni id 
olyan iratokat, amelyekre szükség u 
van, de amelyeket a Luther-Társaság ,u! 
még eddig nem adhatott ki. (pl. kon- -n 
firmációi vezérfonal.) • I

Ezután Varga Qyula, a kemenes- -a 
aljai egyházmegye érdemekben gaz- -I 
dag esperese adta elő sok esztendős ű 
személyes munkálkodásán alapuló öl 
tapasztalatait a szórványgondozásról. \Í  
Tartalmas előadását, útbaigazításait, .a  
a kérdésnek sokoldalú, gyakorlati 
megvilágítása bizonyára sokat fognak 
használni a szorványgondozás nehéz 
ügyének. Térkép és kimutatás készí- fl 
tendő a kerület összes szórványáról, 
szórvány könyvtár állíttandó egy u. •.] 
n. »szórványkönyv« Írandó, mely 
tartalmazza mindazt, amit a szór
ványbeli híveknek kezébe akarunk i 
adni.

Horváth Sándor, dombóvári h. lel- 
kész előadása a szektamozgalmakkal u  
szemben való lelkészi kötelességekről ■  
fejezte be a délelőtti tanácskozást. í |  
A mozgalmak egyik oka az egyház dl 
valamely hiánya, néhol a lelkész ma- -fl 
gatartása; a hiányt teljes odaadással Jj
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kell pőtoloi. A másik ok a lelkekben 
van.

A délutáni tanácskozást ismét 
PrŐhle Károly bibliamagyarázat?* ve- 

t zette be. Róm. lev. I. 8. v. alapján 
'• elmélkedett a lelkészi hivatásról.

Utána az elnóklö főpásztor olvasta 
I fel a konfirmációi Oktatásról írt ta

nulmányát. Főmegállapítása volt, hogy 
a konfirmáció nem a keresztség ki-

> egészftősére szolgáló szentség, hanem 
■ egyházpedagógiai cselekmény. Ne le- 
\ gyen az tanítás, de prédikáció se,

hanem el kell találni a kettő közötti 
I hangot. Erre már a theológián kell 
I készülni. Konfirmációi vezérfonalra
> égető szükség van, de tankönyvre is.
I K> kellene tolni a konfirmandusok 
( korhatárát, a 13. —15. életév közé.

Evégből jó lenne gyermeklélektani 
f tanulmányokat végezni. A konfirmá- 
i ciói vizsga az ünnepélytől alhol csak 
I lehet, különválasztandó. A konfiru».á- 
I lás módja minden gyülekezetben azo

nos legyen.
Végül Ziermann Lajos, soproni 

lelkész, „Az Úrvacsora jelentőségéről“ 
hozott igen* szép és meleg kedélyről 
tanúskodó dolgozatot. A hallgatók 
elé állította azt a tapasztalati s gon
dolkodásra késztő igazságot, hogy 
ahol sok az Urvacsorázó, ott sok az 
adakozó és sok a templomlátogató.

*
Már jól belehajolt a második nap 

is a késő délutánba, mikor az utolsó 
dolgozat meghallgatása után azzal 
az érzéssel lélekzettek fel a konfe
rencia tagjai, hogy jó munkát végez
tek, lélekben gazdagodtak. Felmerült 
az a gondolat, hogy az elhangzott 
előadásokat és felolvasásokat össze
gyűjtve ki kellene adni, egyrészt, 
hogy azokon mások is okulhassanak, 
másrészt, hogy lássa az evangélikus 
nagyközönség: hogyan dolgoznak a 
Luther-Szövetség munkásai. De a 
tervet anyagi nehézségek miatt — 
sajnos — félre kellett tenni. Ehelyett 
a Szövetség rövid tájékoztatót fog 
kiadni a tagok számára az eddig 
végzett munkáról s a jövő terveiről.

A konferencia külső kereteiről 
szólva, nem lehet sző nélkül hagyni 
a kemeneshőgyész-magyargencsi gyü
lekezet áldozatkészségét és vendég
szeretetét, amellyel a konferencián 
résztvevő harminchat vendéget min
den jóval ellátta. A hívek Hőgyész- 
bpn is, Genesen is, egymással ver
senyezve ajánlották fel hajlékaikat 
éjjeli szállásul a vendégeknek és bi
zonyos, hogy a konferencia minden 
tagja jól érezte magát a kedves ma

gyar családok körében. Itt-ott még 
emléket is vettek a vendégektől: egy- 
egy névaláírást az énekeskönyv utolsó 
lapjára, azt is, hogy honnan való a 
vendég. De hogy mindenek mégis 
oly szépen s ékesen folytak, abban 
különösen nagy része volt a gyüle
kezeti elnökség buzgó munkatársainak, 
az énekkar tagjainak, akik lelkesen 
végeztek minden rájuk bizott dolgot.

Bucsűzóul, a konferencia tartalmas 
vallásos estet rendezett a högyészi 
templomban. Meg is telt a templom 
zsúfolásig. Közének után Takács Elek 
Veszprém egyházmegyei esperes oltári 
imát mondott, Kutas Kálmán zala
egerszegi lelkész a saját és Muraközi 
verseiből gyönyörűen szavalt; Schök 
Gyula s. lelkész igen szépen énekelt 
Németh Gyula szekszárdi lelkész or- 
gonakiséretével; különösen szép volt 
a »Hiszek egy Istenben,« Kárpáti, 
soproni tanár dallamára; Kapi Béla 
püspök magas szárnyalásu, szívet- 
ielket megragadó beszédet mondott 
János evangéliumának 11. része alap
ján. A szép ünnepély a Himnusz 
eiéneklésévei záródott. Aztán a ven
dégek és vendéglátók eloszlottak, 
álomrahajtották fejüket s másnap, 
szept. 1-én, a kora reggeli órákban 
bucsűztak el egymástól abban a tu
datban, hogy a két nap Isten nevé
ben, igazi jó munkában telt. A ke- 
meneshögyészi—magyargencsi gyü
lekezet jó hírét-nevét pedig 36 búcsúzó 
vendég vitte el a Dunántúlnak más 
36 gyülekezetébe, okulásul, példa
képül. Hering János.

Fohász.
Miként a szárnyatőrt madár sír a porban, 
Árnyas íomb ölére vágyom —  s óh hasz

talan I
Úgy sír a lelkem is, Uram, mert szállni

vágy,
Szállni Tefeíéd I —  óh de szárnya

zúzva van.
Remegő tollai hiába nyílnák szét. 
Napsugaras légbe enyhe lombra vágyva: 
óíomsúíy van rajtuk, —  a test, a bűn

terhe. —
^isszahuííanak a szennyes föld porába. 
Hozzád fordulok, —  mert. meg nem

szégyenül a
Hozzád folyamodók esdeklő orcája, —  
Tehozzád kőnyörgök, Uram I —  Légy

orvosom,
Hullass szent balzsamot felkem tört

szárnyára f

Harangavatás Rábaszentandráson.
Lélekemelő ünnepség keretében 

avatta föl a soproni alsó egyház
megye esperese, Hérints Lajos, aug. 
28-án a sobori leányegyházközség 
új harangját. A harangot Molnár Ist
ván és neje sobori egyháztagok aján
dékozták a gyülekezetnek. A jó létek
ből fakadó kegyes ajándék önmagát 
dicséri s jutalma is önönmagában 
van, de igaz örömére szolgálhatott 
az adományozóknak a gyülekezetnek 
általuk szerzett magasztos öröme. 
Az avatásra érkező esperest diadal
kapu várta, hol a gyülekezet nevében 
Kovács István rábaszentandrási h. 
lelkész fogadta és köszöntötte az 
egyházmegye egyházi vezérét, ki az 
őszinte szeretetnek szavaival vála
szolt. Majd a torony alá vonult a 
gyülekezet s a nagyszámú vendég, 
ott mély áhítatot keltő avatóbeszéd
del adta az esperes a régivel együtt 
betöltendő hivatásának az új haran
got, mely az avatóbeszéd végén is
tentiszteletre hivta a híveket; ezt az 
iskolában Kovács Mihály nagymóric- 
hidai és Mikolás Kálmán szilsárká
ny! lelkészek, a szabadban pedig 
Gerencsér Zsigmond győri hitoktató
lelkész végezték. Istentisztelet után az 
esperes elnökletével díszgyülés tarta
tott, hogy a gyülekezet jegyzőkönyvi
leg is megörökítse a nap emlékét s 
köszönetét mondjon azoknak, kik az 
ünnepség fényét és magasztosságát 
emelték. Díszgyülés utáni közebédről 
a sobori nőegylet gondoskodott min
den dicséretet fölülmúló bőkezűség
gel. Este műkedvelő előadás zárta be 
a nap ünnepségeit. Műsora: 1. Ko
vács János nagy hatással szavalta 
a Hitvallást. 2. Irredenta dalok. Éne- 
kezték Kovács János és Bősze Irma. 
3. Fekete Toborzó. Szereplői: Né
meth Irén, Varga Béla, Bősze Irma, 
Német Jenő, Varga Kálmán, Németh 
Kálmán, Németh Jolán, Molnár Irén, 
Bősze Szidi, Németh Mariska, Né
meth Róza, Kovács Juliska, Polgárdy 
Róza, Németh Róza G., Németh Ju
liska és Molnár Jolán voltak. Az egész 
műsor azt a nagy és gondos munkát 
dicséri, melyet a gyülekezet jó taní
tója, Schrantz József, a betanításra 
fordított. Az estély tiszta jövedelme 
8320 korona volt, melyből a Nőegy
let a Soproni Theológiára adott 100 
koronát, á rábaszentandrási gyüleke
zet harangalapjára 100 K*t, Gyám
intézetre 100 koronád a Harangszó 
terjesztésére 100 koronát, a sobori 
iskolai könyvtárra 100 koronát.

mM
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1606; 1631.
Irta: Porkoláb István.

(Folyt. 5.)
A rengeteg sérelmet, mely az or- 

szágfjűlésre felhalmozódott, betetézte 
a valláskérdés s a kassai templom
foglalás híre rendkívül felizgatta a 
rendeket. Ehhez képest 1604 február
3-án Pozsonyban összeült ország
gyűlésen feliratban fordultak Mátyás 
főherceghez, a távollevő király »ké
péhez«, kérve vallásügyi sérelmeik 
orvoslását. A főherceg kicsinyes, ki
térő válasszal intézte el a rendek 
kérelmét, akik ezúttal már nem elé
gedtek meg egy előkelő gesztussal, 
hanem az országgyűlés berekesztése
kor a nádori helytartó előtt eleve is 
óvást emeltek minden vallásháborítás 
vagy templomfoglalás ellen, és kijelen
tették, ha ilyenek mégis előfordulná
nak, élni fognak törvényadta jogaik
kal. De jellemző a rendek alattvalói 
hűségére és kitartó türelmére, hogy 
vallásügyi kívánságaik megtagadása 
ellenére is megszavazták a kért adót 
s a törvényköoyvet Mátyás főherceg
gel egyértelmüleg állapították meg. 
Huszonegy törvénycikkből állt ennek 
a hires országgyűlésnek a méghire- 
sebb végzeménye, amelyet, mint tör
ténni szokott, elküldöttek Rudolfhoz 
szentesítés végett Prágába. Egyidejű
leg juttatta el Mátyás főherceg is a 
véleményét, azt ajánlja, tiltsa meg a 
király törvényileg a rendeknek, hogy 
a legközelebbi országgyűlésen ismét 
előhozakodjanak vallásügyi sérelme
ikkel. Rudolfnak nem kellett ilyesmit 
kétszer mondani; kapott a tanácson 
és a XXI. t.-c. után egyszerűen oda 
hamisította Himmelreichhel a hírhedt 
»XXII. articulust«. Ebben az önkényü- 
leg betoldott t.-cikkelyben keményen 
elutasította az evangélikus rendeknek 
— a többségnek — hozzá intézett 
kérelmét, továbbá kijelentette, hogy 
mint a római katholikus vallás buzgó 
őre, azt Magyarországon nemcsak ter
jeszteni, hanem felvirágoztatni óhajtja, 
miértis valamennyi elődének e vallás 
érdekében alkotott mindennemű tör
vényeit és rendeletéit újból hatályba 
helyezi s a legszigorúbb büntetés 
terhével.eltiltja a vallásügyeknek or
szággyűlésen való tárgyalását.

A katholikusság kárörömmel fo
gadta ezt a rendelkezést, amely pedig 
a sarkalatos magyar állam-jogok ellen 
épp úgy irányult, mint a protestánsok 
ellen, akik elkeseredésükben ezúttal 
már a kardjukra csaptak. De még 
nem húzták ki. Csak kijelentették 
Belgiojosó kassai főkapitánynak, hogy
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a törvénytelen XXII. artikulus miatt 
az egész törvénykönyvet semmisnek 
tekintik, az országgyűlésen megaján
lott pénz- és vér-adót ki nem állítják 
és ha a protestánsoknak szabad 
vallásgyakorlat nem engedtetik, — a 
cselekvés terére lépnek. . . Érthető, 
ha az Arany Bulla hires záradékát 
oly nagy gondjuk volt eltörölni a 
Habsburgoknak — hiszen sokszor 
függött a fejük felett Damokles-kard- 
ként. . . Most is. . . A gálszácsi 
gyűlés határozatát megértette Belgio
josó, tudta, mit jelent a rendek szá
jából ezt hallani: a cselekvés terére 
lépnek.. .  A kassai vallon főkapitány 
fölujjongott, hogy forradalomba sike
rült hajtani a nemzetet: lehet rabolni, 
gyilkolni, és rakamazi táborában 
mindjárt zsoldot kiáltatott. A rendek 
pedig szétnéztek vezér után és a sivár 
sötétségben meglátták Bocskai nap
fényes alakját...

(Folyt, köv.)

Gandhi, az indiai forrada
lom prófétája.

Újabban mind sűrűbben ismétlőd
nek meg India különböző pontjain az 
angol uralom elien lázadó tömegmoz
galmak. A brit kormány erőfeszítései 
sorra csődöt mondanak, s legfeltűnőbb 
ezekben a véres kudarcokban az, hogy 
noha az angol gépfegyvereket szinte 
nem is védekező tömegek ellen for
dítják, mint például a hírhedt amrit 
sári mészárlások alkalmával, végül 
mégis a s z ív ó s  angol uralom tesz 
folytonos engedmények formájában 
megnyilvánuló, hátráló lépéseket. En
nek a különös tünetnek adja most 
magyarázatát az egyik amerikai lap, 
a Newyork Call, érdekes képet nyújtva 
Gandhiról, az indusok körülrajongott 
új prófétájáról.

Gandhi sovány, aszkéta-életü, fana
tikus hindu, aki tudatosan játsza vé
gig hazája földjén a Megváltó szere
pét. A jézusi szeretet hirdetésével 
akarja ellenállhatatlan erejű táborrá 
egybekovácsolni népét.

»Ellenségeinket sem szabad gyű
lölni« — mondja s magáévá teszi 
és gyakorlattá .prédikálja azt a jézusi 
tanítást, mely szerint ha egyik arcun
kat megüti valaki, nyújtsuk oda neki 
a másikat is. A passzív buddhizmus 
új prófétája halálosan meg van győ
ződve arról, hogy ez a legjobb mód
szer a zsarnokság legyőzésére, — 
aa megszégyenítés alázatos, csöndes 
fegyvere a szuronyok és ágyuk kér-

kedőn csörgő és dörgő argumentu
maival szemben. Már pályája elején, 
1893-ban eredményeket ért el, mikor 
Dél-Afrikába sietve, 160,000 hívét rá 
tudta venni arra, hogy pusztán türe
lemmel és passzív rezisztenciával 
tegye bénává az angol elnyomást. 
Most Indiában hirdeti az igét, vagy, 
amint ő mondja: a forradalom elleni 
forradalmat s a háromszázmilliós nép 
mind nagyobb tömegei esküsznek fel 
követésére.

»Vegyétek ki gyermekeiteket az 
angol iskolákból,« — »ne forduljatok 
angol bírósághoz,« — »ne fogadjatok 
angol hivatalt és címeket,« — >ne 
fizessetek angol adót.« — Ganthi 
tanításai csupa ilyen »ne«-vel kez
dődnek s velük szemben tehetetlenül 
áll az angol adminisztráció lelketlen 
gépkolosszusa. S Gandhi tanításaiban 
oly igék is foglaltatnak, melyeket 
Európa is megszivelhetne: »A kese
rűség és a boszuindulat a destruktiv 
erők, a jóság és a szeretet a kon
strukció alapjai!«

Gandhi arról ábrándozik beszédei
ben, hogy az ő tanain keresztül In
diára vár az egész szenvedő világ 
megváltásának missziója. A nagy 
szellemi váltógazdaság törvényei ér
telmében könnyen meglehet az évez
redeken át pihenő India veszi át újra 
az évezredeken át kifáradt Európától 
a jó útmutató szerepét.
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Olvassuk a bibliát!*)
Zsolt. 119., 105.:

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

Isten kérdései.
Szept. 26. I. Mózes 3.9. Isten állandóan 

szemmel kiséri az életünket s így folyton 
fölöttünk érezhetjük ezt a kérdést: Hol 
vagy ? Istentől rendelt helyemen kötelessé
geim teljesítése közben vagy a bűn sötét 
bokrai között bujkálva találna engem ez a 
kérdés ?

Szept. 27. I. Mózes 4 . o. Isten számon- 
kéri tőlem a hozzámtartozóim életét. Lelki, 
testi életét egyaránt. Van-e felelősségérzés 
bennem irányukban? Hol is van az én 
testvérem. Hitben vagy hitetlenségben, 
nyomorban vagy megelégedésben?

Szept. 28. Ezsaiás 6 .8 . Isten aratókat 
vár az aratásába, építőket az Isten orszá
gának mind nagyobb mérvű építéséhez. 
Jelentkezem-e/mikor hív, megyek-e, mikor 
küld?

Szept. 29. I. Királyok 1 9 . 13— is. A 
barlangba menekülő, nekibúsúlt, az ki 
ügyéről lemondó, már csak a meghalást

*) Valaki arra kéri mindazokat, akik a Harang
szó ezen útmutatója szerint szokták olvasni a bib
liát, hogy szíveskedjenek címüket közölni e címmel : 
Evangélikus lelkész, Székesfehérvár.
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kívánó Illést ezzel a kérdéssel szégyeníti 
meg az Ú r: Mit csinálsz itt ? és újra mun
kába küldi őt. Lemondó kétségbeeséseim
kor ölhetett kezekkel búsulva hallom-e az 
Urat: Mit csinálsz itt ? munkára fe l!

Szept. 30. Jeremiás 35. is—is. Az Úr 
szól hozzám jó reggel s int szüntelen. Bi- 
zony«joga van az Urnák szememre hányni, 
hogy emberek szavai több hitelt s gyorsabb 
beteljesedést tanálnak, mint az övéi Nem 
veszed-e fel az intést, hogy hallgass az 
én beszédemre ? Felveszem U rA  I

Okf. I. János 6.80—67. Mí^TJézus ke
nyérrel lát el, sokan követik, mikor kényel
metlen kérdéséket kezd feszegetni, kezdik 
elhagyni. Mikor a Sátán kisért, néz rám 
Uram a te szemrehányó tekinteteddel s 
kérdezd meg tőlem: Vájjon te is el akarsz-e 
menni ? hadd omoljak megszégyenülve 
lábaidhoz!

Okt 2. Máté 1 6 .13—i®. Ti pedig kinek 
mondotok engem ? Ez a legfontosabb élet 
s halál között döntő kérdés. Mit felelek 
reá? Te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
fia, ki engem elveszett s elkárhozott bűnös 

. embert megváltott.. . Tudom-e ezt s ami 
fontosabb, hiszem s érzem-e?

MAGYAR GAZDA.
Állattenyésztési vándorgyűlés.

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület a Tolnavármegyei Gazda
sági Egyesülettel szeptember 24-én 
és 25-én, Bonyhádon állattenyésztési 
vándorgyűlést rendezett.

20,000 kor. haszonbér egy hold 
homokos földért. Kecskemét városa 
most tartott nyilvános árverésen adta 
haszonbérbe a szikrai homokos föl
dek egyrészét. A 80 — 100 holdat ki
tevő területért mintegy 2 millió ko
rona folyt be a város pénztárába, 
úgy hogy az átlagos holdanként ha
szonbér 20,000 koronát tesz.

Vagonhiány. Gazdasági életünkre 
mind súlyosabban nehezedik a va
gonhiány. A malmokat akadályozza 
a közélelmezésben és hogy a lakos
ság mérhetetlen kárárára halomra 
dönti az egész építkezési programot, 
ennek jellemzésére csak egy adatot 
hozunk föl. Értesülésünk szerint a 
hazai cementgyárakban mintegy 1200 
vagon cement vár elszállításra, meg
rendelt áru, mely ilyenformán nem 
juthat el rendeltetési helyére és mely
nek hiányában minden építkezés le
hetetlen.

Emelkednek a zsákárak. A kor
mány által engedelmezett 400,000 
darab zsák importja már megkezdő
dött A zsákkészlet felfrissítése meg
szüntette a nyomasztó zsákhiányt, 
ami !\ gabonanemüek forgalmára is 
kihatással volt. A zsákkészletek sza
porodásának ellenére a zsák ára 
emelkedett. Az árak 75 és 70 kor.

körül mozognak. A használt zsákok 
átlag 20 százalékkal olcsóbbak. Köl- 
csöndíj 5‘20 korona hetenként és 
darabonként.

Áru és termény. Miután a föld- 
mivelésügyi miniszter a lisztkivitelre 
szabott határidőt november 3Q-ig 
meghosszabbította, a malmok ter
ménytőzsdén újra megkezdték a vá
sárlást, Tiszavidéki bűza 1530—65, 
pestmegyei bűza 1630—55, rozs 1150 
—70, takarmányárpa 1375—450, sör
árpa 1525 -1600, tengeri 1700—750, 
köles 1150—1200, repce 1800-900, 
korpa 850—900, újbab 20—20 50— 
21, óbab 17 —18, Viktória borsó 18 50 
— 19, biborhere 27, lucerna 800, új 
lóhere 950, muhar 1400—1450, nap
raforgó 1400 — 1450, kendermag 23, 
mák 50—60 koronába került.

A borpiac lanyha, Belföldi keres
let alig van, az Ausztriába való 
export a politikai helyzet miatt stag
nál. Az óbor ára jóformán változat
lan. A szüreti kilátások kedvezőek, 
de az újbort és a mustot nem nagyon 
keresik. Elsőrendű mustot 2000 —2100 
koronáért adtak el.

A budapesti lóvásáron az árak 
darabonként koronákban a követke
zők voltak: Jobb minőségű hátasló 
és csikó 2500—17,000, könnyű ko
csiló 15—26,000, nehéz nyugati fajta 
igásló 15,500—50,000, könnyű igásló 
9000 — 16,000 korona.

HETI KRÓNIKA.
■■ •aM viaaaiaaaM aM >a«M «M M M M M M 8M B aaM iM iiaM tsaiiM af >•■■■■>>■••>•••

A politika esem ényei. A kiviteli en
gedd mek botrányának egyelőre nem lesz 
folytatása a politikában, mert mind a kor
mánynak, mind pedig a kormánypártok ve
zetőinek az a fölfogása, hogy amíg a bün
tetőeljárás véglegesen ki nem deríti az egész 
tényállást, a politikai megnyilatkozásoknak 
szünetelniük kell. Politikai körökben álta
lában az a vélemény, hogy nagyatádi Szabó 
— környezetének súlyos visszaélései miatt — 
végül is kénytelen lesz állásából távozni.

Fölkelés Délszerbiában. Hogy Dél- 
szerbiában történik valami és pedig valami 
nagyon komoly dolog, arról mar hirt adtak 
a lapok. De hogy a valóságban mi megy 
ott végbe, arról nehéz biztos híreket sze
rezni. A szerb sajtó azt írja, hogy Dél
szerbiában bandák garázdálkodnak, a kül
földi sajtó pedig lázadásokról adott hirt. 
Az a hir járta be a sajtót, hogy egy vad 
törzs, a kacsákok hegyi törzse lázadt föl 
egy-két délszerbiai kerületben

A legsötétebb Balkánon, ahol ezek az 
események történnek, nincsen gyorsszárnyu 
sajtótudósitó, amely világgá hirdetné azo
kat. A szerb kormány meg gondoskodik 
arról, hogy a valóság ki ne kerülhessen 
onnan, mert ha kikerülne, nagyon furcsa 
színben tüntetné föl a nagy garral világgá 
kürtőit .jugoszláv* konszolidációt

Genf városa a nemzetközi vonatkozású
kongresszusoknak most valóságos tanyája. 
Minden mozgalom, mely számot tart arra, 
hogy a népek egymásközti viszonyába ille
tékesen és súllyal beleszólhasson. Genfbe 
gyűjti össze híveü, hogy onnan hirdessék 
az igét. Ez a modern zarándckhely falai 
között most is egyszerre három kongresz- 
szust lát vendégü. A legfontosabb ezek kö
zött természetesen a nemzetek szövetségé
nek, vagy mint löviden mondani szokás, 
a népszövetségnek idei közgyűlése, üzen, 
sajnos, mi még nem veszünk részt, nem 
lévén még tagja a népszövetségnek. Ellen
ségeink éppen most vívják meg hadjáratu
kat az egész világsajtóban azzal a céllal, 
hogy felvételünket elgáncsolják. De a má
sik két kongresszusban már benne vannak 
képviselőink és önfeláldozó munkájuknak 
sikerült is a figyelmet a mi rettenetes ál
lapotunkra fordítani.

T rencsénm egyében m egtilto tták  a 
magyar beszédet. Bella, trencsénmegyei 
zsupán rendeletet adott ki a magyar nyelv 
nyilvános használata ellen. A rendelet a 
többi között a következőket mondja: .Fel
hívom a közhatóságokat, hogy a-legenergi- 
kusabban járjanak el ama visszaélés ellen, 
hogy Vérrel kivívott szabadságunk gúny- 
jára a nyilvános helyeken majdnem min
denütt kihívóan beszélnek magyarul . . . 
Elvégre Szlovenszkóban élünk és ezer 
okunk van rá, hogy eddig elnyomott nyel
vünkre kényesek legyünk. Ez a nyelv men
tett meg minket szolgaságunkban az élet
nek. Ezért nem engedhetjük meg, hogy a 
mi földünkön tendenciózusan idegen nyel
vet használjanak szóban vagy írásban. Föl
hatalmazom az összes hatósági alkalma
zottakat, hogy mindenkit, aki a megye te
rületén nyilvánosan és kihívó módon ma
gyar nyelven beszél, rögtön igazoltassanak. 
Minden magyar felirásií üzlet nyomtat
ványt hivatalosan el kell kobozni, mert nem 
engedhető meg, hogy a Szlovenszkóban 
élő vállalatok gúnyt űzzenek az őket fenn
tartó államból. Figyelmeztetem a lakossá
got, hogy igazodjék ezekhez az elvekhez, 
mert aki e rendelet szelleme ellen vét, az 
kihágásának következményeit magának tu
lajdonítsa."

EGYHÁZI ÉLET.
.Tábori beszédek* c ím m el a  legköze

leb b i n a p o k b a n  m eg je len ik  eg y  p réd ik á c ió s  
könyv, m elynek  s z e r ző je :  S z a b ó  G á b o r  
szá za d o s , ev. tá b o r i lelkész. S za b ó  G á b o r  
tá b o r i le lkész id ő rő l- id ő ié  fá ra d h a ta tla n u l  
ő ssze g yü jtv én  m a g a  köré a  k ö rle tp a ra n cs
n o k sá g  terü letén  s z é ts z ó r t  eva n g é lik u s k a to 
n áin kat, ilyen k o r ta r ta tn i s zo k o tt  k a to n a i  
is ten tisz te le tek  é s  eg yéb  k a to n a i ün nepélyek  
a lk a lm á v a l e lm o n d o tt tá b o r i b eszédeivel á l
ta lá n o s  fe ltű n é s t  kelte tt. — E zek e t a  beszé
deket m o st S za b ó  G á b o r m eg je len te ti k ö n y v  
a la k b a n  .  T á b o ri b eszéd ek“ elmen. A k ö n yvre  
előre fe lh ív ju k  eva n g é lik u s tá rsa d a lm u n k  
f ig y e lm é t.

Egyházkerületi közgyűlések. A dunán- 
innem egyhker. közgyűlése szept. 7-én zajlott 
le Tordason. Dr. Kéler Zoltán elnöki megnyi
tójában többek között rámutatott arra, hogy 
a forradalom, kommunizmus és a még most 
ist lappangó destruktiv irányzat mennyire 
meglazította az erkölcsöket, csökkentette 
híveink egyházszeretetét, hitünkhöz való
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ragaszkodását és áldozatkészségét, miért 
is válvetve kell munkálkodnunk, hogy a 
téveszmékkel ideig-óráig megtántoritott né
pünket az evangéliom boldogító forrásához 
visszavezethessük.

Az egyházkerületről szóló, mindenre ki
terjeszkedő jelentést Kiss István püspök- 
helyettes terjesztette elő.

A pénzügyi jelentés kapcsán a* kerület 
magáévá tette Kapi Béla dunántúli püspök
nek a hitoktatók szolgálati viszonyára vo
natkozó szabályrendelet tervezetét.

A dunántúli egyházkerület szept. 22-én 
Szombathelyen, a bányai egyházkerület 
ugyancsak e napon Budapesten tartotta ez 
évi rendes közgyűlését. Mindkét közgyűlés 
lefolyásáról lapunk legközelebbi számában 
emlékezünk meg részletesea

Új egyházm egyei felügyelő. A vesz
prémi egyházmegyei gyülekezetek dr. KlUge 
Endre lemondásával megüresedett egyház
megyei felügyelő állásra, Bélák Lajos pápai 
járás föszolgabiráját, a pápai gyülekezet 
felügyelőjét választották meg. Melegen üd
vözöljük.

A kerületi felfigyelő áldozatkészsége»
Dr. Kéler. Zoltán kerületi felügyelő 5000 
K-ás alapítványt tett a dunáninneni egyház- 
kerület nyugdíjas lelkészei és lelkész öz
vegyei, árvái számára; 1000 K-t adomá
nyozott az anyagi bajokkal küzdő széCsé- 
nyi egyháznak és 1000 K-t a tordasi egy
ház harangalapja javára»

Egy gyülekezet vesztesége. A vesz
prémi evang. gyülekezetei nagy veszteség 
érte. Egyik legbuzgóbb, legtevékeyebb tagja, 
dr. Benkő Károlyné eltávozott az élők so
rából. Mint az ev. nőegyletnek 11 év óta 
alelnöke, résztvett minden gyülekezeti moz
galomban, tele volt jóakarattal, minden szép 
és jó iránt való lelkesedéssel. Művelt, okos, 
igazi asszony volt. Hitére, vallására sokat 
adott, s jóllehet túlnyomórészt katholikus 
vallása város társadalmában élt, magát 
mindig nyiltan és szívesen nevezte evan
gélikusnak. Amellett résztvett minden ne
mescélú mozgalomban. Meglátogatta s vi
gasztalta a rabokat, felkereste a betegeket, 
a szegény családokat, az elhagyott gyerme
keket, s ahol lehetett, ott segített: igazi 
samaritánusi munkát végzett. Amibe bele
fogott, azt teljes odaadással, nemes lelké
nek és széleskörű műveltségének minden 
erejével végezte. Nemcsak önmagának, ha
nem evang. egyházának is becsületet szer
zett; nyilvános munkálkodása példaként 
lebegett minden evangélikus nő előtt. Fáj, 
hogy elvesztettük, még sok szépet vártunk 
tőle, hiszen csak 41 éves volt. De Isten el
szólította közülünk; csak áldott emléke 
maradt itt tisztelőink szívében. Mi, vesz
prémi evangélikusok, ha rágondolunk, az
zal a sóhajtással fordulunk a Mindenható
hoz: „Adj óh Uram az elköltözöttnek örök 
üdvösségei, nekünk pedig adj evang. asz- 
szonyaink között sok hozzáhasonló munka
társat.“ H. 1.

Dr. Baltik Frigyes volt püspöknek 
síremléket állítanak. Balasagyarmaton, 
boldogult dr. Baltik Frigyes püspöknek 
síi emléket állítanak s e célból gyűjtést ren
deltek el.

Vallásos estély Tordason. A dunán
inneni egyházkerület közgyűlése alkalmából 
Tordason vallásos estély volt a következő 
műsorral: 1. Közének. 2. Kiss István püs- 
pökhelyettes imája. 3. Fohász Benka Gyu
lától. Szavalta: Podhradszky Irma. 4. Ve
gyeskar. 5. A hit mint erő. Szabad előadás. 
Tartotta Jeszenszky Károly lelkész. 6. Isten

rendithetetlen várunk. Gajdács Páltól. Sza
valta Baki Vince tanító. 7. Vegyeskar. 8. 
Záró ima. Mondotta Meskó Károly lelkész.
9. Közének.

Hollandusok az ev. gyermekekért.
I. von Dijk oldenmarkti (Hollandia) lelkész 
6672-82 K küldött a magyar ev. gyermekek 
segélyezésére. Ebből az Összegből kapott 
a soproni árvaház 1000, a győri árvaház 
1000, a szarvasi árvaház 2000 K-t. Schöll 
Katalin sopronbánfalvai 8 gyermekes hadi
özvegynek 672 82 K juttattak.

Hány evang. gyermek iratkozött be 
& szarvasi evang. népiskolába. Mint az 
Evangélikus Sión Írja Szarvason az 1921/22. 
tanévre a belső iskolákba beiratkozott ösz- 
szesen 800 gyermek Ebből fiú 430, leány 
370. A tanévmegnyitó istentiszteleten jelen 
volt 558 tanuló.

Az egyetem es gyám intézet áj ügy
vivője. Az egyetemes gyámintézeti bizott
ság az elnökség megválasztásáig az elnöki 
teendők elvégzésével Broschkó G. A. buda
pesti német egyház lelkészét bizta meg.

Legszebb emlék. Alsószopöri Nagy 
Ferenc jószágkormányzó halála alkalmával 
annak özvegye 400 koronát adományozott 
a sárvári templom javára.

Vönöczk. Dezső Lajbsné elhalt kedves 
leányai emlékére á templom fentartására 
6000 koronát adott.

ZalaBzentgrót. Dr. Horváth Károly 
budapesti tanár a nyári szünidő alatt min
den vasárnap a kis gyülekezet nagy lelki 
örömére és épülésére istentiszteletet tartott. 
Mint a gyülekezetnek buzgó pénztárosa, 
Simán Ferenc Írja nekünk, valósággal új 
erőt öntött a már nagyon is gyöngülő lel- 
kekbe. Dr. Horváth Károly a gyülekezet 
céljaira 300 K-t, Csányi Ida a nőegyletnek 
200 K-t ajándékozott.

A dunáninneni egyházkerület gyám
intézeti gyűjtése. A dunáninneni egyház- 
kerület körzetébe tartozó egyházmegyei 
gyámintézetek az elmúlt közigazgatási év
ben gyámintézeti célokra összesen 13,658 43 
K gyűjtöttek.

A közgyűlés alkalmából a gyámintézeti 
ünnepi beszédet Belicza András nógrádi 
alesperes tartotta. /  •

c s a l Adi é r t e s ít ő .
Halálozások. Szentgotthárdon elhalt ifj. 

Bartal István, Bartal István és neje Pável 
Katinka egyetlen fiúgyermeke, ki a vérhas- 
járványnak lett az áldozata.

Thirring Béla kúriai biró 62 éves korá
ban hosszas szenvedés után elhunyt.

Vettük a következő gyászjelentést: Az 
alkotó férfikor leggyümölcsözőbb szakában: 
munkás életének 36. esztendejében, példát
lan lelki nagysággal harcolva az évek óta 
benne rágódó kór ellen, mérhetlen sok 
szenvedéstől kimerültén, végképp elpihent 
az örök nyugalomban, a mi drága jó fiunk, 
reménységünk, életcélunk : Benedek Árpád 
a budapestvidéki tankerületi kir. főigazgató
sághoz beosztott állami főreáliskolai tanár.

Minden szép és nemesért hevülő lelke 
f. hó 17-én d. u. fél 2-kor röppent el kö
zülünk égi hazájába, ahova övéinek bús 
emlékezete vigasztalhatatlan bánattal sír 
utánna.

Temetése f. hó 20-án d. u. 3 órakor 
volt az evangélikus egyház halotti szertar
tása szerint, az uj temető halottas házából.

Remegő ajkunkon elhal a zokogás, csak 
égi könyörületért epedő néma fohász tud 
fakadni elgyötört lelkűnkből.

Isten örök irgalma legyen felejthetetlen 
halottunkkal, akinek drága emlékét a szí
vünkben őrizzük, amíg élünk.

Hivő lélekkel hisszük, hogy akinek el
múlása fölött most kesergőnk, a túlvilágon 
kárpótlást fog nyerni, amiért az élet oly 
kegyetleigil bánt vele.

Győr, 1921. szept. hó 17. napján.

% BENEDEK VINCE 
és családja.

Hegyeshalmi Fischer Elemér, a Dunán
túli egyházkerület jegyzője s a lébényl 
egyházközség felügyelője szeptember 16 án 
41 éves korában meghalt Budapesten. 
Temetése szeptember 18-án volt Örkény
ben.

Az elhaltak emléke legyen közöttünk 
áldott 1 i
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A Tisza-pör. Öthónapos tárgyalás után 
befejezték a Tisza-pör főtárgyalását. A 
bíróságnak óriás anyagokat kell áttekintenie. 
Maga a jegyzőkönyv 5600 oldalra terjed és 
a bírák külön följegyzései is vaskos kötetet 
alkotnak. Gadó István elnök a legrövidebb 
időn belül óhajtja az ítélet kihirdetését, 
de a részletes megokolást csak később 
hozza nyilvánosságra. A pörben 185 sém- 
piiségi pariasz^ jelentettek be. Ezekről á 
felsőbb bírósági fórum fog határozni.

Egynéhány számadat. Baranya vár
megyéből a 272 községből 243 község. 
Somogyvármegyéböl 45 község és Tolna 
vármegyéből 5 község kapcsolódott az 
anyaországhoz. Területe 700 ezer katasz- 
trátis hold 420 ezer lakossal. 420 ezer test 
tehát ismét a mienk; vájjon lesz-e elég 
erő az államban, hogy ne csak a testet, 
hanem a lelket is idekapcsolja a nagy ma
gyar jövendő építésére.

Mindenütt több a nő, mint a férfi. 
Európa népesedési statisztikáját már rég
óta hátrányosan befolyásolta, hogy a nők 
szaporodása jelentékenyen felülmúlta a fér
fiak számát. A nagy férfihiányról most 
Amerikában is panaszos statisztika jelent 
meg, amely szerint Newyorkban a férfi
lakosok száma 1920-ban csak 13 százalék
kal növekedett, míg a női lakosok szapo
rodása megközelíti a 15 százalékot. Vagyis 
egyetlen városban tízezerrel több a nő, 
mint a férfi. Ne csodálkozzunk hát, ha a 
kerek világon mindenütt annyi lány pártá
ban marad. . .

Másodvirágzás. Keszthelyen egy pol
gári iskolai tanár kertjében az*gyik almafa 
az idei dús termés után a napokban má
sodszor is kivirágzott. Szakértők véleke
dése szerint a bőtermő fa, kedvező időjá
rás mellett, ez évi második termését is 
könnyen beérlelheti.

Hatmillió hadirokkant a világon. A 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal közrebocsá
tott statisztikája szerint mintegy hatmillióra 
tehető az összes hadirokkantak száma. Ez 
a szomorúan tekintélyes szám az egyes 
hadviselt országok között a következőkép
pen oszlik meg: Franciaország 1.500,000, 
Németország 1.400,000, Anglia 1.170,000, 
Olaszország 570,000, Lengyelország 320,000, 
Egyesült-Államok 245,000, Cseh-Szlovák 
köztársaság 178,000, Ausztria 164,000,
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ugyanannyi a szerb, a horvát és a szlovén 
hadirokkant. Kanada 88,000, Románia 84,000 
és Belgium 40,000 rokkantat mondhat ma
gáének.

Tntaek Anna képes folyóirat*, * Magyar Lányok 
legújabb, szeptember 15-1 számában ismét gazdag 
tartalommal jelent meg. A Magyar Lányok elófíse- 
tési dija negyedévre 30 korona. Mutatványszámot 
kívánatra Ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, VI., 
Andrássv út 16.

Az Én IJiágom Oaál Mózes képes folyóirata 
szeptember 15-i számában számos mulattat^, tanul
ságos elbeszélést és verset kózól. Az Én Újságom 
előfizetési díja negyedévre 25 korona. Mutatvány- 
számot kivánatva ingyen küld a kiadóhivatal. Buda
pest, VI., Andrássy ut 16.

Herczeg Perese képes irodalmi folyóirata, az 
Új Időknek szeptember 15-ki száma Kádár Lehel és 
Croker érdeke* regényein kivül közli Pékár Gyula 
és Balázs Sándor elbeszéléseit, Guelfo Civinint kis 
drámáját, Székely István humoros nevelláját, Gács 
Demeter versét, az Új Idők novellapályázatának 
nyerteseiről szóló jelentést és a nyertesek arcképeit, 
Wekerle Sándorról és temetéséről való fényképfel
vételeket, a Move által rendezett kiállítás több ké
pének és szobrának képmását és Mühlbeck Károly 
éa időszerű fejléceit. Az előfizetési ára negyedévre 
00 korona. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadó- 
hivatala. Budapest, Andrássy út 16. sz.

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősiti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egym áshoz 1

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége 1

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk 1

Hirdetések.

Csite Károly qjabbtÜDJTCi:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ára . . . . 20 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo

násban. Ára . . . . 10 K
Csere leány, csere legény. Elbe

szélések. Ára . . . . 20 K
Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 12 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a .................................8 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

Klein Sándor órás és ékszerész 
Szentgotthárdról keres néhány isko
lát végzett jó fiút tanoncnak. A fiú 
teljes ellátásban, jó bánásmódban, 
ruházkodását illetőleg is jóakarp tá
mogatásban részesül. 1—4

Dunántúli nagyobb város, nagyobb 
iparvállalatnál egy fiatal kezdő (22— 
26 évig tisztviselő felvétetik. Német 
nyelvben jártasak előnyben részesül
nek. — Kimerítő ajánlatost pontos 
személyes adatok megjelölésével »Biz
tos jövő« jelige alatt kiadóhivatalunk
továbbít. 1—3

Egy idősebb alezredes-család egy 
jó házból való mindenes leányt keres, 
aki a háziasszonnyal együtt a ház
tartási munkálatokat végzi. Fizetés 
megegyezés szerint. Ajánlatok: Ev. 
lelkéssl hivatal Kaposvár (Somogy m.) 
küldendők. - i_  3

Alapiitatott 1894-ben.

Horváth Ferenc
első kitüntetett cipész 

Szentgotthárdon, Vasvármegye

Készít a mai kor legkényesebb igényeinek is megfelelő cipőt, cipőfelsőrészt 
és csizmát, kívánatra divatlap után is.

....... - .......... ............ Államilag támogatva. ...... ........................................
Több iparkiállításon jeles munka, ízléses alakért és Budapesten az országos 

iparegyesület által ipari jelességért díszéremmel kitüntetve.

3 - 5

E rnst .János
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, W ennesz Jenő utca 55 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Ev. főiskolai hallgató n e v e l ő  
állást keres. — Cím a kiadóhiva
talban. 2—2

Kitűnő SCH UNDA-féle 
cimbalom eladó. Cím a 
kiadóban. 3-10

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szombathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Szentgotthárdon az Erzsébet utcá
ban eladó egy földszintes ház, mely 
áll 3 szobából, 2 konyhából, pincé
ből s egyéb mellékhelyiségekből. A 
házhoz szép gyümölcsös kert is tar
tozik. Cím a kiadóhivatalban. 2 —3

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe utáa meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Keresztelési emléklapok. A 
Dunántúli Luther-Szövetség kiadásá
ban csinos kiállítású keresztelési em
léklapok jelentek meg, amelyek da
rabonként három koronáért a lébényí 
evang. lelkész! hivatalnál (Moson m.) 
kaphatók. 6 — 10

Ev. tanítók és szülők becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erkölcsi é s  illem szabályok
cimü füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esemé
nyére ad nagyon kedves hangon 
illemtant. Ára oly csekély (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
mas. Nagyobb mennyiségek rendelé
sénél 10% engedmény. Rendelhető: 
a Lutber-Társaság könyvkereskedé
sében Bp., Vili., Szentkirályi-u. 51 /a.

Adatait a Haraipó terjesztésére!
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Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z I F Á T ,  úgyszintén cséplési b e n z i n t  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ö m b v a s a t ,
n é g y z e t v a s a t ,  l a p o s v a s a t ,  s z a l a g v a s a t ,  l e 
i t e t e  l e m e z t ,  k o r m á n y l e m e z t ,  s z á n t ó v a s a t ,  
r a f f l n  á l t  p e t r ó l e u m o t ,  továbbá l t ű l ö n f é l e  u r a 
d a l m i  ó - é s  ú j b o r o k a t  rendes napi áron ab S'ZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L IP P  é s  L f lC K N E R  kereskedelmi üzlete
Telefonszám  17. Szentgotthárd. Sürgönyeim: LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI

J
SajáttermelÓ6ü, elsőrendű 

f a s z e n e t ,
a legjobb minőségű

í t á t r á n y  t  hordókban, 
f e n y ő o l a j  a t ,  
e c e t s a v a t ,  
g o m b a i r t ó  f a 

s z e s z t
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tg o tth á r  d ó n .

Sürgönyeim: RETORTA.  
Telefonszám: 17.
B izom án yosok  
11-31 k ereste tn ek .

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
ajánájjfl: saját szappangyárában 
gyártón elsőminöségü „H arang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá: elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga- 
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 31

FERENCZ
YÓRR6YARA

KÖRMEND.

----- L egm agasabb kitün tetések . =
Alaplttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverö szerke
zettel. Tartós, szolid munka Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 41
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Nyomatott Welliscta Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdion.
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F « l* ld i a z a rk e iz td  
é i  k ia d d :

SZALAV MIHÁLY.
T á ra iz a rk a iz tA :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tok  L o v á iz p a to n á ra  
(V e iz p ré m m a g y a ) , á ld o 
z a té i t  d ijak , rak lam ác ló k  
a  HARANQ8ZO k iadóh iva
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V m v érm eg y a ) kü ldendők

E ld flz a té it e lfo g ad  
m in d en  «varig. la lk é iz  é i  

ta n ító .
M eg je len ik  m in d en  v a iá r-  

n a p .

S z a rk a iz t l  éa  a  k le d é ié r t
fa la id é :

C Z I P O T T  O É Z A  
• z e n t q o t t h Ar d

(V aavárm egya.)
A „ M e re n g .ló "  a ió f lz a té i l  
é ra  eg é az  é v re :  L u th er-  
S z ttve taég l ta g o k n a k  clm - 
a z a lag o a  kü ldéaaal 8 0  K, 
o a o p o r to i kü ldéaaal 8 0  K, 
a  nem  L u th a r-S zö v e ta ég l 
ta g o k n a k  c lm a z a la g o a  kül
déaaa l 8 4  K, o a o p o rto a  kü l

déaaa l 8 8  K.
A „H aran g azó * , ta rjaaz*  
té l é r e  befo ly t a d o m á n y o k 
ból a z ó rv é n y b an  lakd hí
veinknek Ingyanpéldénye- 

k a t kü ldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

Dunántúl szerepe 
hazánk feltámadásában.
Egyházasberzsenyi dr. B e rzsen y i J e n ő  egy
házkerületi felügyelő megnyitó beszéde a 
szombathelyi egyházkerületi gyűlésen 1921. 

szeptember 22-én.

Szomorú lélekkel jelentünk meg 
ma egyházkerületi gyűlésünkön. Érez-* 
zük mindnyájan, mennyire megnehe
zült az idők járása felettünk. Ezer 
év óta sok csapás érte országunkat. 
Sajó, Várna, Mohács után közel ju
tottunk a megsemmisüléshez. És e 
nevek után írhatjuk negyediknek 
Trianont.

Hazánknak kétharmad része jutott 
idegen, nálunk kulturátlanabb nép 
járma alá és vele evangélikus hit
feleinknek több mint fele távozott.

De legsúlyosabb veszteség reánk 
dunántúliakra Sopronnak elrablása 
olyan állam által, melynek védelmé
ben zúdult reánk a katasztrófa. Sop
ron az a város, melyben ifjúságunk 
verófényes napjai teltek el. Az a kul- 
turempórium, amelyből tudománnyal 
felfegyverkezve indultunk az élet 
küzdőterére. Az a város, amelynek 
mint a némethoni egyetemi városok
nak az egyetemi hallgatók, úgy en
nek is a tanulók adják meg már több 
mint negyedfél századon át sajátságos 
diákváros jellegét, amelyet Dunántúl 
így fel nem találhatunk.

Ezt kellene nekünk elveszíteni?
Még most keblünkre tartva öleljük, 

de az ántánt hatalmas keze szórja 
felénk villámait. Vájjon elvonul-e csen
desen felettünk, vagy pedig pusztító 
erejét ránk viharozza dühe, nem tud
juk. Kétség, remény és aggódás közt 
telnek el napjaink. De azt az egyet 
tudjuk, hogy van egy isteni igazság
szolgáltatás, amely ha késik is, de 
el nem múlik.

Én, ki Isten kedvező kegyelméből 
hosszú időn át életpályámnak már 
végére érkeztem, hiszem Magyaror
szág feltámadását. És pedig hiszem, 
hogy mi dunántúliak tesszük meg az 
első lépést. Hiszem, hogy mi képesek 
leszünk határainkat megvédeni. Ez 
lesz az első mozdulat, mely előre 
vezet.

Idegen nyelvű, de hazafias, bátor 
érzésű népeink harcolnak a végeken. 
Harcoljunk mi is szóval, amely éle
sebb, mint a kard. Különösen lelké
szeink és tanítóink hirdessék a haza- 
fiságot és élesszék templomban, is
kolában, bárhol a hazaszeretet láng
ját. Legyen minden működésükben 
erős magyar nemzeti öntudat, akkor 
munkájuk sikere lesz hitünk meg
valósulása.

Egyházkerületi közgyűlések.
Dunántúli egyházkerület.

Egész Dunántúlról, közel s távol
ról összesereglett világi és egyházi 
kiküldöttek nagy érdeklődése mel
lett folyt le szept. 21. és 22-én a 
dunántúli egyházkerület ez idei köz
gyűlése Szombathelyen. Jóleső érzés
sel állapítjuk meg ezúttal, világi ura
inknak fokozottabb mértékben való 
érdeklődését a közegyház dolgaival 
szemben. Az egyháziak közül sajná
lattal i élkülöztük Scholtz Ödön és 
Bajer Theofil espereseket, kik tekin
tettel »községeik izzó hangulatára« 
nem jelentek meg.

A Dunántúli Luther-Szövetség köz
gyűlése.

Egyházkerületünknek ez a fiatal, 
de nagy feladatok megoldására hiva
tott, erőteljes egyháztarsadalmi egye
sülete máris eredményes működésről 
számolhatott be szeptember 21-iki

közgyűlésén, amelyen Zongor Béla a 
sajtó é$ propaganda szakosztály, 
munkaprogrammját ismertette. Olva
sóink figyelmét is felhívjuk az evan
gélikus sajtó életbevágóan fontos 
ügyére, továbbá a diákszövetségekre 
és az ifjúsági egyesületekre. A szö
vetség vagyona kerekszámban 210,001 
korona. A közgyűlés megbízta az el
nökséget, hogy nyomda beszerzése 
céljából tegye meg a szükséges és 
jónak látott lépéseket. Megállapította 
a többi kerületek hasonló szervezetei
vel való együttműködés feltételeit. 
Elhatározta több iratnak kiadását s 
egy ifjúsági énekeskönyvnek megszer
kesztését. A szövetség eddigi mun
kálkodásából, a célszerű vezetésből 
következtetve jogosít reményekkel 
tekinthetünk annak jövője elé. A Ha
rangszó is szorosabb kapcsolatba ju
tott a Luther-Szövetséggel, amennyi
ben lapunk a szövetség tulajdonába 
ment át.
Az egyházkerületi tanítói egyesület 

gyűlése.
Az egyházkerületi gyűléssel kap

csolatban tartotta meg Szombathelyen 
szeptember 21-én a vármegyeháza 
kistermében évi közgyűlését a tanító- 
egyesület. Krug Lajos elnök meg
nyitója után Kisfaludy Károly tartotta 
meg baráti szeretettől áthatott, nyelvi 
szépségekben bővelködő felolvasását 
a hősi halált halt káldi tanítóról, 
Hajnal Endréről, akinek emléke ki
törölhetetlenül él ismerői* szívében. 
Azután dr. Okolicsányi László, a 
Nemzeti Szövetség elnöke és kikül
döttje tartott előadást az integritás 
kérdéséről. Krug Lajos az evangéli
kus tanítók szolgálati viszonyait meg
határozó szabályrendelet tervezetről 
értekezett. Mendöl Ede az evangélikus 
kántorok szolgálati szabályzat terveze
téről olvasott fel. A pénztárosi és szám
vevői jelentés után a gyűlés véget ért.



314 HARANQSZO. 1921 október 2

Egyházkerületi gyámintézet.
Az egyházkerületi kiküldötteknél, 

de a nagyközönségnél is évről-évre 
mind nagyobb érdeklődést vált ki az 
egyházkerületi gyámintézet, amely in
tézmény egyházi életünkben az élő 
hitnek egyik legbiztosabb fokmérője.

Az egyházkerületi gyámintézet köz
gyűlését szept. 21-én d. u. 3 órakor 
tartotta a templomban. A közgyűlést 
a gyámintézetnek világi elnöke Ká
rolyi Endre.nyitotta meg, ki Dunán- 
túlott a gyámintézetnek éltető lelke. 
Megnyitó beszédében többek között 
a következőket mondotta: Fogyunk, 
egyre fogyunk, mi szerencsétlen ma
gyarok. Vigyázzunk, hogy végkép el 
ne fogyjunk. Fogjunk azért össze, s 
szerető szívünk egész melegével szol
gáljuk anyaszentegyházunkat, magyar 
hazánkat.

Scholtz Ödön egyházi elnök távol- 
maradásával az egyházi elnöki tisztet 
Tompa Mihály kemenesaljai gyámin
tézeti elnök töltötte be.

Károlyi Endre világi elnök terje
delmes évi jelentésben számolt be a 
gyámintézet életében előfordult egyévi 
eseményekről.

Czipott Géza gyámintézeti ellenőr, 
ellenőri jelentésének meghallgatása 
után, mint a gyámintézetnek ideigle
nes pénztárosa bemutatta a gyámin
tézet ez évi számadásait E szerint 
Dunántúlott gyámintézeti célokra be
folyt 152,758*21 K- Ebből az összeg
ből szabadrendelkezésre áll 62,586*46 
K, melyből a felét az egyetemes gyám
intézetet illeti. Nagyszeretet adomány-

T Á  S í O  A .

Egy szál vérvirág.
Irta: Porkoláb István.

Ott jártam a nyugati Végeken, 
ahol a rozsdafoltos domboldalakon 
csöndes faluk hátai fehérlenek; a 
házak előtt búsan sóhajtó fenyők tör
nek az ég felé; a kiskertekben bána
tosan hervadoznak az őszirózsák; a 
háztetők 'nyílásain géppuskák ásíta
nak halált; és a földes-gerendás szo
bák ablakaihoz manlicherek vannak 
támasztva, hogy markos kezek rásüt
hessék az ezeréves rossz szomszédra: 
a betörő osztrákra. . .

A Nyugati Végeken az őszirózsák 
között most vérvirágok nyílnak...

Arra jártam és leszakítottam egy 
szálat a sok közül. . .  /

ra összesen 16,269*79 K gyűjtötték, 
illetőleg adtak össze Dunántúlott. A 
szabadrendelkezésre álló alapból az 
egyházkerületi gyámintézet összesen 
36 gyülekezetei, intézményt segélye
zett. Részletes kimutatást a Harang
szó legközelebbi számában hozzuk.

Az egyházkerületi gyámintézet az 
üresedésben levő egyetemes gyám
intézeti elnöki állásra szavazatát báró 
Radvánszky Albertre és Pálmay La
jos győri esperesre adta.

A közgyűlés több fontos határozat 
elfogadása után Tompa Mihály egy
házi elnök buzgó imájával ért véget.

A Gyámintézet és Luther-Szövetség 
templomi ünnepsége.

Szeptember 21-én este fél 7 óra
kor a gyámintézet és a Luther-Szö
vetség közös templomi ünnepséget 
tartottak. A 274. közének eléneklése 
után az oltári szolgálatot Németh 
Károly lébényi lelkész végezte. Köz
beeső ének után pedig Horváth Oli
vér egyházi beszédet mondott. Ká
rolyi Sándorng László Miklósné or
gona kíséretében Kuczl Bibliás em
beréből énekelt. Károlyi Endre dr. 
egyházkerületi gyámintézeti világi el
nök ünnepi megnyitó beszéde után 
Károlyi Sándorné és László Miklósné 
Kirchner Elek 84. zsoltárját énekel
ték, mire Németh Gyula szekszárdi 
lelkész >A vallásos művészet népie- 
sítése és népszerűsítése* címen tar
totta meg előadását. Utána Balogh 
Ernő segédlelkész Kiss Gábor igaz
gató-tanító orgonakísérete mellett tá-

Soproa. A bécsi domb. Egy szűk 
mellű, nyurga emeletes ház, a hom
lokán cyclops-szemmel: mint amilye
nek erre beljebb a hegyoldalakról 
nézegetnek alá. Csak a fenyő hiány
zik előle, egyébként éppen olyan né
metfalusi ház ez is, akár a többi sok 
odakflnnt, a Nyugati Végeken. A la
kója egy idős özvegy asszony, fehér 
hajjal, piros szemhéjjal.? Gonddal élt 
és sokat sírt. Talán az uráért, aki 
fiatalon halt meg, vagy a fiáért, aki 
Limanovánál esett el. Bizonyára 
midkettőért sírta ki a szemeit. Most 
is sír, mikor az almáriumban sze
mébe csillanik a fényes huszár attila. 
Csak akkor apadnak el a könnyei, 
ha rámosolyog az ő napsugara: a 
leánykája. Kicsi szívig érő teremtés: 
csupa május. Csupa puhaság, göm- 
bölyüség, mint a labdarózsák, csupa 
szin, élénkség, mint a la-franze-ró- 
zsák s a szemei, akár egy-egy nefe
lejcs-bokor, kéklenek elő fehér hom-

rogatón régi magyar korálokat szó- l 
laltatott meg. Az ünnepség Kapi Béla a 
püspök gyönyörű imájával és áldá- i 
sával, a Himnusz eléneklésével nyert i 
befejezést. I

Egyházkerületi közgyűlés.
Szeptember 22-én reggel 8 órakor 

rövid istentisztelet után dr. Berzsenyi 
Jenő egyházkerületi felügyelőnek la
punk vezető helyén leközölt meg- i 
nyitóiával vette kezdetét az egyház- -i 
kerületi közgyűlés. Kapi Béla püspök- i 
nek mindenre kiterjeszkedő részletes 4 
püspöki jelentése ezúttal is a kerü- -j 
letnek hű tükrét tárta a kiküldöttek  ̂
elé. '

A püspök jelentésében mindenek- A 
előtt szintén rámutatott arra a nagy 1 
veszteségre, amely Nyugatmagyaror- -] 
szágnak, közelebbről Sopronnak el- J 
csatolásával kerületünket érte. De 4 
bízik, hogy ezt a darab főidet végül 1! 
mégis csak sikerül megtartanunk. J 
Majd ezzel kapcsolatban a soproni i 
iskoláknak szükségparancsolta kiürí
téséről, elhelyezéserői szólott Nagy j 
elismeréssel adózott a vend gyüleke
zeteknek hűségéért, a baranyai gyü
lekezeteknek lelkes magyar magatar- -I 
tásáért. Jelentésében érintette a theo- -I 
logiai fakultás, a tábori püspökség, 
a fő rend iház refo rm jának  a kérdését, t 
a wormsi birodalmi gyűlés megün- -i 
neplését. Hálásan emlékezett meg az l 
amerikai és a svéd evangélikusok i 
segélyéről. ' I

A legszívélyesebben üdvözölte a j 
református testvérek elhívott új ve

lőkét árnyaló aranyhaja alól. ők ket
ten élnek ebben az öreg, ónémet ház
ban. És még valaki tartozik hozzájuk: 
egy fiatalember, egy »főiskolás« — 
amint itt városszerte hívják az erdész- 
és bányász-akadémikusokat. A szívig 
érő kicsi lány vőlegénye, mindene ő, 
és a kisírt szemű asszonynak is a 
reménysége, fia helyett a fia.

Ez a három ember hogy szerette 
egymást I. . . Mint Senkiszigetén az 
Aranyember és Noémi, meg az édes
anyja. . .

Sokszor elnéztem őket, amint a 
kicsi lány és a nagy fiú kinézegettek |
az ablakon ; gyönyörűek, fiatalok és 
ragyogók voltak. És a háttérben, mint 
a Nemtő, az édesanya... Úgy el
gyönyörködtem bennük. Hogyne?! I
Ki ne gyönyörködik a Májusba, a 1
virágzó fákba, más örömébe ? . .  .

Most, hogy ezek a hervadásos, 
méla őszi délutánon ismét arra jár
tam, szinte önkénytelenül tévedt a
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záréit: Balogh Jenő főgondnokot,
r' Ravasz László püspököt. Fájó lélekkel 
ii áldozott néh. Petri Elek püspök em- 
> lékének.

Bejelentette, hogy dr. Hering Zsig- 
mond pénzügyi bizottsági elnök állá
sáról lemondott. Dr. Heringnek — 
mondja a püspök jelentésében — csak 

n megköszönni képes, de meghálálni 
soha a kerület az ó munkásságát. 
Az elismerés legszebb hangján kö
szöntötte Horváth Sándor főesperest, 
80 éves évfordulója és az esperesi 

? székből való távozása alkalmából. 
4 Az egyház új vezéreit: dr. Radó 

Gyulát, Bélák Lajost, Fenyves Ede 
esperest sok-sok bizalommal üdvö- 

:» zölte. Megható szavakban köszönte
i meg Magyary Miklós volt zalai eg
ri peres eddigi esperesi, László Miklós 
i) titkári munkásságát.

Az egyházi életet kielégitőnek ta
li lálta, ámbár a rend tekintetében itt-ott 
r még a forradalom hatásai nyilván- 
v valók.

Érintette az egyházlátogatásokat, 
f a nyomda kérdését; Dombóvár, So- 

mogyvámos anyasítását, a pécsvidéki 
n missiói lelkészi állás szervezését. Be

jelentette, hogy a minisztérium a 
soproni tanítóképzőnél hitoktatói ál-

ii lást szervezett s hogy a nyugdíjas 
lelkészeket is hajlandó az állam némi 
segélyben részesíteni.

A jelentés végén hálás köszönetét 
nyilvánította az egyes egyházaknak, 

n nevezetesen az evang. népnek az 
*> elmúlt közigazgatási évben tanúsított

>í tekintetem a házra, az ablakra, őket 
M kerestem, a tavaszt, a májust: a 
:»cherub-arcu leányt és a sastekintetü, 
>i lobogószemű férfit. De az ablakon 
n nem nézett ki senki: le volt az füg- 
jí gönyözve, be volt csukva, mint a 
rí halottak szemei.

Vájjon hova lettek? — Mi történt?
A Szent-Mihály temető megadta a 

v választ.. .

Egy napon, mint a halálveszélyt 
; jelző sziréna-bugás, zúgott végig a 
'A Nyugati Végeken: »Jön az osztrák!« 
\ Jön, hogy a haldokló, hősi nemzet 

testéről le szakíthasson még egy élet
képes végtagot. Ám a haldokló nem- 

ix zet váratlan talpra állt, fiai: a ma- 
’ gyarok, németek, a horvátok fegyvert 
n ragadtak s az osztrákot, ezt a lég
ig gyávább és legősibb ellenséget véres 
s>: fejjel kergették túl a Lajtán.

Azok között, akik fegyvert ragad- 
it tak a Nyugati Végek ,,védelmére, ott 
h volt a kicsiny lány vőlegénye: a sas

páratlan áldozat készségéért.
A közgyűlés a püspök jelentését 

hálásan vette tudomásul és a kerü
leti felügyelő indítványára elhatározta, 
hogy a jelentést, egész terjedelmében 
kinyomatja.

Ezután a külömböző bizottságok 
tettek jelentést, melyeknek meghall
gatása után a püspök imájával s a 
Hymnusz eléneklésével a közgyűlés 
véget ért.

Bányai egyházkerület.
Dr. Raffay Sándor jubileuma.
A bányai egyházkerület közgyűlése 

alkalmából bensőségteljes, meleg ün
nepségben részesítették dr. Raffay 
Sándor püspököt, lelkészi pályafutá
sának harminc éves határkövénél. 
Az ünneplés 21-én este kezdődött, 
amikor az Ev. Szövetség gyermek
énekkara és az Iparos képző Protes
táns Egylet Dal-Egylete fáklyákkal 
kivilágítva szerenádot rendezett a 
püspök tiszteletére, -kit Győry Ló
ránt ny. miniszter üdvözölt. Másnap 
a kerületi közgyűlésen dr. Zsigmondy 
Jenő felügyelő köszöntötte meleg 
szavakkal a püspököt Este 6 órakor 
folytatódott az ünnepség a templom
ban. Az Erős vár a mi Istenünk 
eléneklése után Tolnay Kornél Máv. 
elnökigazgató köszöntette és méltatta 
munkásságát.

Pékár Gyula államtitkár a kultusz- 
miniszter üdvözlő iratát adta át, majd 
üdvözlő beszédében többek között a 
következőket mondotta: Székely vér

nézésű, bronzarcu főiskolás is. Az 
első riadóra ment és verekedett. Ve
rekedett a Hazáért, Sopronért, a ki
csi leányért...

Ágfalvánál nagy harc volt. A ma
gyarok győztek — az osztrák elfu
tott. »A veszteségünk mindössze há
rom halott« — jelentették a magyar 
fölkelők. A három közül az egyik a 
lobogószemű főiskolás volt, akinek 
tegnap még azt suttogta a cherub- 
arcu kicsi lány: »Mindenem!...«

»Egy elesett fölkelő« — mondja 
a jelentés. . .

»Mindenem!« — sikoltotta eszelő
sen a menyasszony...

És becsukódott az ablak, mint a 
halott szeme. Nem néz ki rajta senki, 
a székely erdész meg éppen soha 
többet. n,

A fehérhaju, piros szemhéju öz
vegyasszony folyton sír. Most már 
nemcsak a fia attilája aránylik a 
szemébe, ha az almáriumba nyúl,

folyik ereiben s a régi nagy protes
tánsok Bocskayak, Bethlenek, a Rá- 
kócziak, a Kossuthok lelke ég benne. 
A protestántizmus úgyszólván nem 
más, mint szabadságharc s ma is 
ilyen szabadságharc folyik, de ez 
életre, halálra' megy.

Pékár beszédje után sorban üdvö
zölték a püspököt: dr. Zsigmondy 
Jenő, Perényi Zsigmond báró, Papp 
Elek min. tanácsos, Rásó Lajos, Ko
vács Andor és Kruttschnitt Antal 
főesperesek.

Raffay püspök minden alkalommal 
meghatottan válaszolt az üdvözlések
re : Én csak kiáltó szó vagyok a 
pusztában — mondotta — dicsőség 
és dicséret ne illessen mást, mintjaz 
Istent.

Mint az evang. nép szócsöve csat
lakozva mi is az üdvözlőkhöz, meleg 
szeretettel köszöntjük a jubiláns 
püspököt és kérjük az Egek Urát: 
Áldja meg őt s őrizze meg őt to
vábbra is I

Gyámintézeti templomi ünnepély.
A bányai egyházkerületi gyámin

tézet ünnepi estélyét szeptember 21-én 
este a Deáktéri templomban tartotta. 
Az ünnepi szónok dr. Zsilinszky Endre, 
a Szózat vezércikk írója volt. Elő
adása tele volt eszményi gondolatok
kal, amelyen végighúzódott a mély
séges aggódás magyar hazánkért, 
evang. anyaszentegyházunkért. Neves 
művészek és művésznők egészítették 
ki a nívós műsort.

hanem a kicsi lánya vőlegényének az 
erdész-dolmánya i s . . .

De borzasztó az ilyen gazdátlanná 
vált ruhákat látni!.. .

A cherub-arcu kicsi lány tegnap 
még fehérruhában járt és Reája gon
dolva boldogan mosolygott, ma talpig 
feketét visel és könnytelen szemekkel 
viziósan néz maga elé. Még nem tud 
sírni; majd. . .

A Szent-Mihály temetőben egy 
hősi sírral több domborul s az égen 
egy fényes csillaggal kevesebb ragyog: 
— ki veszi észre? Alig más, csak a 
krónikás, aki szomorú szívvel járja 
szomorú hazája . véres-avar borította 
útjait, katona-sirokkal megtelt teme
tőit, hogy feljegyezze- a késő utódok 
számára: »Lássátok, itt is, meg itt 
is és mindenfele voltak magyarok, 
akik annyira szerették a hazájukat, 
hogy meghaltak érte. Dicsőség ne
kik!. , . «
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Egyházkerületi közgyűlés.
Szeptember 21-én reggel 9 órakor 

gyámintézeti istentisztelettel vette kez
detét, melyet Mendöl Lajos szarvasi 
főgimn. vallástanár tartott. Dr. Zsig
mondy Jenő felügyelő megnyitójában 
a trianoni béke szomorú következ
ményeire mutatott rá. Dr. Raffay Sán
dor püspök évi jelentése után rátér
tek a kerületi tisztviselőknek és kü
lönféle szakbizottságoknak a kiegé
szítésére. A sok tárgy közül érdekes 
volt a munkásbiztosító eljárása, mely 
üzemnek minősítette iskoláinkat s az 
ev. tanítókat munkásbiztosítási köte
lezettség alá vonta. Elhatározták lel
készt könyvtárak felállítását, valamint, 
hogy a vallást-tanítók részére theol. 
tanfolyamot szerveznek. A segély 
ügyek, felebbezések, indítványok le- 
tárgyalása után a püspök imájával 
fejeződött be az emlékezetes köz
gyűlés.

Visszaemlékezés.
Mint a gyorsan tűnő, lenge délibábra,
Úgy gondolok gyermekéveim korára; 
Eltűntek, elszántak a gondtalan évek, 
Ámde megmaradtak mind a szép emlékek.

ősz  — idő volt éppen; oly szép volt az
[alkony ;

Jó anyámmal voltunk künn, a patak parton, 
így szólt hozzám akkor az ő szelíd hangja: 

Édes kicsi lányom! hogyha megnősz nagyra, 
Ha nem látod majd a világot oly szépnek, 
Ha megtudod, benne menyi a bűn, vetek : 
És ha éri lelked szenvedések árja : 
Tekintsen föl szemed majd a keresztfára!

Tovább is beszélt még, szelíd hangon, halkon, 
S én ott hallgattam az őszi alkonyaiban : 
Van meg egy jo anyad, egy második anya ... 
Ez adja mindenünk... úgy hívjuk hogy:

[Haza!
Ősapáink véren szerezték ezt nékünk : 
Híven kell szeretni, — drága örökségünk. 
Kedves legyen neked sikja, halma, bérce, 
Sok hősünknek vere hullott már ki érte! 
Honleányi kebled égesse a bánat,
Szelíd arcát hogyha elborolni látod.

Kikerültem már az Élet tengerére, 
Anyámnak szavait a szívembe vésve. 
Hogyha éri lelkem szenvedések árja:
Csak némán tekintek föl a keresztfára. 
Szegény hazámat is bús csapások érték... 
Elrabolták legszebb síkját, halmát bércét! 
Pedig elhullott sok dicső hősünk vére, 
Idegen országok bársonyos füvére. 
Honleányi keblem égeti a banat, 
Míg'gyaszos álmából hazáin föl nem támad.

Csajbók Lidiké.

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pa! utca 12.

R valláserkölcsi okta
tás ellen.

Sokan vannak, akik azt gondolják, 
hogy korunkban a keresztyén világ
nézet és a valláserkölcsi nevelés el
len intézett támadás erejét veszítette, 
többé már nem igen lesz képes tö
megeket mozgásba hozni, az embe
reket félrevezetni, vagy pedig hogy 
egyáltalán elhallgatott már. Hogy 
máskép áll a dolog, igazolja az alábbi 
eset:

új Köln városának szociálistái úgy
nevezett vörös iskolahetet rendeztek, 
melynek az volt a célja, hogy az is
kolák vallásoktatása ellen tüntessenek. 
A gyűlés nagy felvonulással kezdő
dött, amelyen mintegy 2000—2500 
ember vett részt. A tüntetők kéthar
mad része Uj-Köln hat laikus isko
lájának kirendelt tanulóiból került ki. 
A menet elején vitték a három szo
ciálisa párt vörös lobogóját, zene
karok és énekkarok voltak mindenütt 
a tüntetők közé beosztva. A tüntetők 
az agitációs plakátoknak egész töme
gét vitték magukkal, amelyeken ilyen
fajta kommunista izü felírások dísze
legtek ; »Szülők, szabadítsatok meg 
bennünket a vallásoktatástól!« »Szo- 
ciálista tanítókat követelünk!« >Le 
a potsdami szellemekkel!« »Az erköl
csösség netovábbja az Istentagadás
ban rejlik!« »Kutass új szellem után 
és vesd meg a régit! Ez a követelés 
hozza meg a szerencsédet és nem a 
biblia !«

A leányok hajában koszorú volt 
és azon ilyen felírások: >Le az is
kolai reakcióval!« »Engedjétek hoz
zánk jönni a gyermekeket a laikus 
iskolába!« »Éljen az istentagadó em
beriség I«

A tüntető felvonulásnak az volt a 
célja, hogy a Fuldastrassén levő 
Luther Márton-templom istentisztele
tét megzavarják. Csakugyan a tem
plom előtt a vörös vezérektől feliz
gatott tömeg s a vezérek egyike egy 
emelvényre állott és kalapját lengetve 
elkiáltotta magát:

»Le a papokkal!«
Erre a jelre a tömeg többször 

megismételte ezeket a szavakat és 
őrjöngött a vörös mámortól. A fel
vonulás a Herzberg-téren tüntető 
gyűléssel végződött. Élőször Löwen- 
stein kommunista városi tanácsos 
í llott fel szólásra, aki kijelentette, 
hogy a laikus iskoláért való küzde
lem po’itikai küzdelem. És az Isten 
nem más, mint egy kapitalista nagy
hatalom. Ha a proletáriátus osztály

öntudatra ébred, akkor legyőzi a 
burzsoáziának ezt a princípiumát. A 
harc tulajdonképen nem a parlament
ben vagy a törvényhozásban fog el
dőlni, hanem a proletáriátus óriási 
tömegeinek a kulturális és a gazda
sági kérdésekben kell a nagy szabad
ságharcát megvívni. A laikus iskola 
lesz az első cél ebben a harcban.

Utána egy elvtársnő beszélt, aki 
többek között a következőket mon
dotta: »Engedjétek a kisdedeket hoz
zám jönni, ezt mondotta a nagy Ná- 
zárethi, ezt mondjuk mi is. Ki kell 
dobni a vallási oktatást az iskolák
ból. Mi világi iskolákat követelünk. 
Neveljék és világítsák fel gyermekei
ket a szülők. Az ellenálló szülőket 
kényszerítsék a saját gyermekeik, 
hogy lemondjanak a vallásoktatásról 
és ha a szülők nem engednek a kény
szernek, jöjjenek a gyermekek szülőik 
engedelme nélkül hozzánk, mi azután 
majd gondoskodni fogunk róla, hogy 
ezek a gyermekek a laikus iskolában 
maradjanak.«

Akinek szeme van a látásra, látja, 
füle a hallásra, hallja mindezeket s 
legalább egy pillanatra gondolkodóba 
esik, ha keresztyénnek érzi magát, 
szereti hitét, egyházát.

Új iskolalátogatási törvény.
A nemzetgyűlés az 1921. évi XXX. 

törvénycikkben új iskolatörvényt álla
pit meg, melyet, mint közérdekű dol
got, röviden leközlünk. Megállapítja 
a tankötelezettséget 6 — 15 évig. 
Ezalatt hat elemi és három ismétlő 
osztály elvégzése kötelező, úgyszintén 
a kötelező vasán- és ünnepnapi is
tentiszteletlátogatást is kimondja.

A szülő köteles gyermekét beiratni. 
Ha elmulasztja, 600 koronáig meg
büntetik. Ami annyit jelent, hogy a 
pénzbüntetés helyébe behajthatatlan
ság esetén elzárás-büntetés lép. Az 
ilyen gyermeket hivatalból írják be 
az iskolába és mulasztásaiért külön 
büntetik a gondozóját.

A rendesen beíratott gyermek gon
dozójára minden félnapi mulasztásért
4—4 korona pénzbírságot szab ki az 
elöljáróság. Ha a gyermek harmad
szor is igazolatlanul mulaszt, a bir
ság minden félnap után 8 korona. 
Minden másodízben mulasztó tovább
képző népiskolai tanuló után 50 ko
rona, harmadizben mulasztó után 100 
korona birság jár. •

A negyedízben mulasztó gyermek 
gondozója már kihágást követ el és
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600 koronáig terjedhető pénzbünte
téssel, vagy ennek megfelelő elzárás
sal keil sújtani.

Ismételjük, hogy a hivatalból beirt 
gyermekek gondozóját mindjárt az 
első ízben is pénzbüntetéssel (tehát 
nem birsággal) sújtják.

Nevezetes rendelkezése a törvény
nek, hogy a kiszabott bírságokat és 
büntetéseket teljes egészükben ugyan
annak az iskolának szegény tanulói 
segítésére kell fordítani. Ez a segítés 
csakis természetbeni adományokból 
állhat, mint például iskolakönyvek, 
eszközök, ruházat, cipő, orvosság stb. 
Az istentisztelet mulasztását iskolai 
óra elmulasztásával egyenlőnek tekin
tik. Aki az iskolai vagy közigazgatási 
szerveknek a törvény végrehajtására 
vonatkozó rendelkezéseinek bármi 
módon ellenszegül, azt meghiúsítja 
vagy meghiúsításában tudatosan köz
reműködik, kihágást követ el, melyért 
egy hónapig terjedhető elzárással és 
és 600 koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel kell büntetni.

A Sopronból id e ig len esen  
e lh e ly ezett tan intézetek  tan 
év -m egn y itásá t, tek intettel 
Sopron rem élhető  m egm en 
tésére , b izonytalan  időre e l
halasztották . A G yőrbe h e lye
zett evan g . főgim názium ban, 
a B onyhádra h elyezett evan g . 
tan ítóképző  in tézetben  é s  a  
K őszegre  h elyezett th eo lo g ia  
akadém ián teh át okt. 1-én 
nem  kezdődik  m eg  a tan ítás. 
A ta n év -m eg n y itá s  időp ont
járól a beiratkozottakat az  
ig a zg a tó sá g o k  idejekorán  
értesítik . -

Olvassuk  a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

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

Isten keres.
Okt. 3. I. Mózes 3 .9 . Isten segít, áld, 

vígasztal, véd. Gyakran halljuk ezt emle
getni. De, hogy Isten keres ? — Pedig a 
teremtés munkája után már Ádámnál meg 
kellett kezdenie kereső munkáját. S még 
mindig nem szűnhetett meg tőle.

Okt. 4 1. Mózes 32 . ss—so. Isten nagy 
gondot fordít kereső munkájára. Müvén 
utakon járatja meg Jákobot, míg eljön az 
a drága óra. melyben vele találkozhatik 
Ma is alig foglalkoztatja Istent köztünk 
valami más jobban, mint az emberkeresés.

És ez természetes. Hiszen segítő, áldó vé
delmező karját sem mutathatja meg igazán 
annak, ki nem érezte magán az Ó kereső 
kezét.

Okt. 5. I. Sámuel 3 . t —ío Mennyi ki
tartással szólongatja az Úr a kis Sámuelt? 
Mennyi erőfeszítést kell végeznie Néki, 
csak addig is, míg egy lélekre valahol rá 
talál a szólongató szava ?

Okt. 6 Ezekiel 34 . u. Miért nem isméi
nk fel jobban a kereső Istent? Mert Ó 
elveszetteket keres. S aki rá akar ismerni 
arra az Istenre, aki őt keresi, annak meg 
kell látnia magát a maga elveszettségében.

Okt. 7. Lukács 15.4—5 A keresés min
denegyes emberrel szemben Isten munka
programjának első pontja, melyet ő  sze
mélyenként, személyesen folytat. Ennek 
megtapasztalása nélkül lehet ugyan valaki 
vallásos és Istenről beszélő, gondolkodó, 
érző, de isten nem juthat vele eleven ösz- 
szeköttetésbe.

Okt. 8. Lukács 19 . ío. Isten kereső pro
gramja kidomborodik az Úr Jézusból is. 
Talán a zé i nem tudtál eddig Jézussal 
többre menni, mert nem tudtad, hogy Ö 
Istennek elveszetteket kereső kezével akar 
megragadni, valósággal megmarkolni téged?

Okt. 9. Lukács 15. 8—ío. Ha valakin 
Isten kereső munkája célt ér, akkor valami 
nagyon nagy örülni való történik. Arról 
nincs szó a bibliában, hogy Isten örül an
nak, ha valakinek megmutathatta segítő 
kezét. De egekbe ható öröm cseng-bong 
ottan, ahol Istennek kereső munkája meg
talált egy elveszettet.

MAGYAR GAZDA.
A takarmányhiány

kétségbeejtően érezteti hatását az ál- 
latenyésztés terén és e tekintetben a 
gazdák katasztrólálissá válható ve
szély előtt állanak, ami viszont az 
államgazdiság szempontjából is be
láthatatlan károk előidézője lesz. A 
takarmány hiány az idei szárazság 
következteben oly nagy, amilyen 
emberemlékezet óta nem volt. A 
mostani esőzések már semmit sem 
segítettek, úgy, hogy ősszel és főként 
télen ennek súlyos kimenetelű kö
vetkezményei már mutatkozni fognak. 
A nagy takarmányhiány következté
ben egyrészt az állatok minősége a 
legroszabtra fog válni, másrészt túl
zás nélkül mondható, hogy az állo
mányt e katasztrófális baj megfogja 
tizedelni. Ezeknek a következmények
nek pillanatnyilag kedvezőnek látszó 
következményeit mihamar érezni fog
juk.

Ezzel ellentétben azonban a tej és 
tejtermékek ára oly magasra fog fel
szökni, hogy ezen cikkek a szegé
nyebb néposztály számárá úgyszólván 
megközelíihetetlenek lesznek. Ennek 
természetes következménye lesz a 
gyermekhalandóság emelkedése is.

Ezen veszélyeken kívül a legsúlyo
sabb veszélyt a gazdatársadalom 
anyagi tönkremenése, az állammal 
szemben teljesítő képességének bekö
vetkező hiánya fogja magában rejteni, 
ami úgy nemzetgazdasági mint állam- 
háztartási szempontból minden mó
don és eszközzel elhárítandó. A föld
művelő lakósság egyik jövedelmi for
rását s így teljesítő képességének 
bázisát az állattenyésztés képezi. Ennek 
dacára kétségbeesve tapasztaljuk, 
hogy a meglevő kevés takarmányt 
is a gazdatársadalom szipolyozására 
minden konjukturális alkalmat elő
szeretettel megragadó kereskedők 
szállítják. Ez eilen a gazdatársadalom 
tönkretételét eredményező eljárás el
len a legerélyesebben tiltakozunk, azt 
az illetékes tényezők figyelmébe 
ajánljuk s ezen hatóságokat felhívjuk, 
hogy a takarmánynemüeknek kiszál
lítását nemcsak a gazdák egyéni ér
dekéből, hazem az állam elsőrendű 
érdekéből is minden rendelkezésre 
állóeszközzel akadályozzák meg.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A nemzetgyű

lés megszavazta a közalkalmazottak száz- 
percenles újabb drágasági segélyét.

Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter le
mondott. Lemondását maga Bethlen azzal 
okadatolta meg. hogy külső körülmények 
késztették Hegedűst a visszavonulásra^

Nyugatmagyarország kérdésében újabb 
tárgyalásokat folytatnak. Állítólag van re- 
ménv a megegyezésre.

Egy meghibbant elméjű Kövér Ibrahim 
György nevezetű egyén revolveréből sor- 
tíizet adott le a nemzetgyűlésen. Rakov- 
szkyt akarta megölni.

A nemzetgyűlés feltétel nélkül kiadta 
a kijárással vádolt képviselőket.

Vend tüntetések az ántántmisszió 
előtt. A magyar hazához mindhalálig való 
ragaszkodásnak gyönyörű példát mutató 
tanujelét adta a vendség Muraszombatban, 
Felsőszö|nökön és Nagydolányban az án
tántmisszió előtt. Varasáról ántántmisszió 
érkezett Muraszombatba francia, angol, 
japán, szerb és magyar határkiigazitó bi
zottsági tagokkal. Muraszombaton több 
ezer főnyi küldöttség várta őket ilyen fel
kiáltásokkal :

— Éljen Magyarország!
— Magyarok akarunk maradni!
A tömegben elvegyült egy-két megfize

tett jugoszláv bérenc is, de a határtalan 
lelkesedés láttára hangot sem mertek adni 
Jugoszlávia mellett.

A bizottság megjelent Felsőszölnökön 
is, amely a demarkációs vonalon túl esik 
és magyar fenhatóság alatt van. Alig időz
tek itt kis ideig nemzeti színű zászlókkal, 
mintegy 3C00 vend jelent meg előttük a 
megszállott területről. A hatalmas tüntető 
tömeg először szép szóval, majd erélyes 
kifakadásokkal követelte, hogy szabadítsák 
fel őket a jugoszláv járom alól, mert a
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jugoszláv államhatalom nemcsak, hogy ke
nyeret nem ad nekik, de a koldus felatot 
is kiveszi a szájukból. Felemelő látvány 
volt, amikor egy vend asszony hirtelen 
elhatározással felugrott egy asztalra és 
tüntető lelkesedéssel elszavalta a Talpra 
magyart. A jugoszlávok a tüntetések miatt 
elfogtak eddig és elhurcoltak mintegy 500 
embert, köztük a péterhegyi és a felsőcsa- 
logányi ev. lelkészeket.

Mint em ber, m egértem  a m agyarok 
fájdalm át, m ondotta M assaryk. Massa- 
ryk elnök ungvári tartózkodása alkalmával 
a nála tisztelgő küldöttségek üdvözlésére 
válaszolva, többi között a következőket 
mondotta: Ami az Erdős-Kárpátok auto
nómiáját illeti, ez a mi számunkra kötele
zettség, amely a békeszerződésből folyik 
és amelyet mi magunk is vállaltunk alkot
mánytörvényünkben.

A magyar kulturegyesület küldöttsége 
előtt Massaryk elnök kijelentette, hogy el 
sem gondolható, hogy a cseh köztársaság
ban valamelyik népet elnyomjanak.

Az Erdős-Kárpátok vidékén élő magya
rok nevében Korláth dr. üdvözölte az el
nököt és memorandumot nyújtott át neki, 
amely összefoglalja a magyarok kéréseit 
és óhajait.

— Mint ember, megértem - -  válaszolta 
neki az elnök, — hogy önök nem könnyen 
törődnek bele az új helyzetbe. Nem aka
rok rekriminációkba tévedni, de a dolgok 
mostani állapota végleges. Elvárom az önök 
érdekében, hogy önök a köztársaság alap
jára helyezkedjenek. Ebben az esetben 
önök is tárgyilagosan fogják megitélni a 
kormány belpolitikáját.

EGYHÁZI ÉLET.
Az 1 6 0 6 ;  1621 . c ím ű  c ik 

künket a jö vő  szám ban  fo ly 
ta tju k .

Uj pénzügybizottsági elnök. A du
nántúli egyházkerület dr. Hering Zsigmond 
lemondásával megüresedett kér. pénzügyi 
bizottsági elnöki állásra megválasztotta dr. 
Mesterháiy Ernő nyug. főispánt, nagy- 
geresdi felügyelőt.

Nyugalom ba. Pulay Gábor bobai lel
kész október elsejével nyugalomba vonult. 
Vele a dunántúli lelkészi gárdának1* egyik 
legtiszteletreméltóbb alakja, kiváló lelki
pásztor, jeles szónok távozik a munka me
zőről. Őszinte lélekkel kívánjuk neki, hogy 
boldog megelégedésben, jó egészségben 
sokáig élvezze a nyugalomnak napjait.

Évm egnyítás. Az egyetemes egyház 
budapesti theologiáján Draskóczy Lajos 
igazgató szeptember 11-én a Deák-téri 
templomban ünnepélyes istentisztelet kere
tében nj ította meg a tanévet. Ezen theolo- 
giára 44 hallgató iratkozott be, illetve 
vettek fel.

T itkári á llásáró l lem ondott. Kapi Béla 
dunántúli püspök titkára, László Miklós 
titkári állásáról lemondott s vallástanári 
állást vállalt Szombathelyen. László Miklós 
5 éven át kiváló buzgalommal, nagy ügy
szeretettel, mindenkivel szemben készséges 
előzékenységgel végezte hivatását. Távozá
sát őszintén sajnáljuk.

H arangavatás. Szép ünnepség kereté
ben avatták fel a farádi templom új ha
rangját, mely alkalommal a felavatást Hen- 
rints Lajos esperes végezte, Bojtos László 
és Mikulás Kálmán szilsárkányi lelkészek 
közreműködésével.

Áthelyezések. Horváth Sándor dombó
vári h. lelkész Meszlenbe helyeztetett át. 
Helyét Gaál József foglalta el.

Új m ásodlelkész. Kapi Béla püspök 
másodlelkésznek Novák Rezső meszleni 
segédlelkészt nevezte ki.

Lelkészavatás. Péter Henrik budapesti 
theologián végzett leikészjelöltet dr. Raffay 
Sándor püspök szeptember 23-án avatta 
lelkésszé a Deáktéri templomban. Az új 
lelkész Harta, Pestmegyei egyházközségbe 
kapott segédlelkészi meghívó levelet.

A szentgotthárdi missziói egyház fenn
tartására adakoztak újabban: Kemenesaljái 
gyámintézet 200, Vasi közép 250, Meszlen 
257 59, Sopron 100 K-t. Dervarics Jánosné 
Budapestről 400 K-t.

Igricestély. Az Ev. Egyetemi és Főis
kolai Hallgatók Szövetsége szept. 11-én 
Tápiószelén jelent meg, hogy bemutassa 
a magyar haza ügyéért való fáradhatatlan 
készségét. Hazafias hangulatot keltő ünne
pélyükkel magukkal ragadták a nagy szám
ban megjelenteket. Ott volt a községnek 
minden számottevő tagja. Azon a napon 
együtt lelkesedett a község apraja nagyja 
a mi ifjúságunkkal. Bárcsak a lelkesedés
ből mindnyájunk számára őszinte remény
ség  lenne, a reménység pedig megvalósu
lást eredményezne. . .

Felügyelő választás. Bensőséges ün
nepe volt az újcsanálosi egyháznak aug. 
21-én, amikor beiktatta hivatalába felügye
lőjét dr. Nemes Gézát, a szerencsi cukor
gyár jogtanácsosát. Az ároni családból 
származó felügyelő, — kinek édesapja 
Nemes Károly diósgyőri lelkész, — biza
kodó reményt kelt a gyülekezetben. Ugyanez 
alkalommal lelkes ünneplésben volt része 
a kiérdemesült felügyelőnek Jamniska Gyu
lának, aki örökös tiszteletbeli felügyelőnek 
választatott meg.

A kem enessöm jéni leányegyházköz
ségben a nőegylet Pap Sándor tanító kez
deményezésére augusztus hó 21-én 108 
taggal megalakult. Az alakuló gyűlésen 
megjelent dr. Radó Gyula egyházmegyei 
felügyelő, aki ezzel is tanujelét adta a nő- 
egylet ügye iránt való meleg érdeklődésé
nek. A nőegylet elnökéül egyhangú lelke
sedéssel dr. Berzsenyi Jenőné választatott 
meg, akit Pap Sándor tanító üdvözölt. Dr. 
Berzsenyi Jenőné meghatottan mondott kö
szönetét a közgyűlésnek s örömének adott 
kifejezést, hogy a nemescélu intézmény lé
tesítésével Gyurátz Ferenc nyug. püspök
nek a gyülekezetben 1904. évi egyházláto
gatása alkalmával kifejezett óhaja teljesült. 
Székfoglalójában hangsúlyozta, hogy a nő
egylet munkája valláserkölcsi érzéstől át
hatott legyen.

Majd dr. Radó Gyula egyházmegyei 
felügyelő szólt közvetlen szavakkal a nők
höz. Rámutatott arra, hogy a mai kishitű
séggel és hitetlenséggel szemben a nőknek 
nagy kötelezettségeik vannak. A nők van
nak hivatva, hogy a hitnek aludni készülő 
tüzét élesszék. Rámutatott továbbá a gyer
meknevelés nagy fontosságára, intvén a 
szülőket, hogy gyermekeiket szoktassák le 
az istenkáromlás rossz szokásáról.

A nöegylet ügyvezető alelnökéül Pap 
Sándor tanító, alelnökéül Lampért Jánosné,

pénztárosául Sebestyén Józsefné, jegyzőjévé 
Sebestyén Józsefné, jegyzőjévé Sebestyén 
Lajosné választattak meg.

A nőegylet főcéljául egy imaház létesí
tését tűzte ki Céljául tűzte ki továbbá a 
segélyre szorulók gyámolítását. Pénztárába 
tagsági díjak és adományok címén össze
sen befolyt 6550 koiona, mely összegből 
4000 korona imaház alapra, 1800 korona 
szabad rendelkezésre fordíttatott.

A nőegyleti tagok szép száma s a tag
sági dijakból és adományokból befolyt szép 
összeg elég bizonysága az elért anyagi és 
erkölcsi sikernek s ha a tagok hitbuzgó- 
sága meg nem lankad és áldozatkészségére 
a jövőben is számítani lehet, akkor joggal 
remélhető, hogy a nőegyletnek kitűzött ne
mes céljai mihamarabb meg fognak való
sulni.

Nemeskocs. özv. Fülöp Lajosné díszes 
orgonát készíttetett 120 ezer koronát meg
haladó költséggel, a gyülekezet elrekvirált 
harangja helyett pedig 3 q harangot öntet 
160 ezer koronáért a soproni Selténhofer 
cégnél. — Párját ritkító áldozatkészségéért 
áldja meg őt a jóságos Isten I — A hívek 
ez alkalomból úgy a templom belsejét, mint 
a tornyot 55 ezer korona költséggel reno- 
váltatták.

Boba. Az anyagyülekezet a templom 
tornyának újonnan való bádogoztatására 
54 ezer koronát áldozott.

A dom bóvári evangélikus nőegylet 
ezúton mond hálás köszönetét azoknak, 
kik a templom- és harangalapra rendezett 
magyar estélyre jegyüket megváltották, ill. 
felülfizettek. A vidékiek közül: Stráner Vil
mos Kaposszekcső 100, Eösze Zsigmond 
Tolnanémedi, Gyarmathy Ferenc Tab, Mül
ler Róbert Felsőnána, Németh Károly Lé- 
bény 30—30, Horváth Lajos Gyékényes 50, 
Mód Lénárd Nagysimonyi 15, Neubauer 
Árpád Bonyhád 50, Frank Károly és Flug 
István Csikostöttös 40, Hoffmann Samu 
Kaposszekcső 25 K.

„Az Erő". Képes ifjúsági lap. Már 
megjelent középiskolás ifjúságunk számára 
„Az Erő" ez évfolyamának szeptember el
sejei száma. A lap tartalma nagyon gazdag. 
Különösen érdekfeszítő Sárándy István, 
kiváló ifjúsági írónak most kezdődő regé
nye „Sánta Bic“ címen. Másik fő érdekes
sége a most bevezetett leányrovat, melyben 
dr. Kelecsényi Jánosnénak jelenik meg egy 
folytatásos, feltűnő szép stílusban írt na
gyobb elbeszélése leányok számára. A szer
kesztőség ezzel annak a régi kívánságnak 
tett eleget, hogy külön leányrovat beveze
tés által az ő speciális igényeik is kielégi- 
tessenek. Az irodalmi cikk Daniéról szól, 
dr. Máté Elek avatott tollából. Olvasunk 
cikket Nyugatmagyarországról. Egy további 
cikk a nagy kinai földrengésről szá.mol be, 
mely közel 300,000 embernek életét oltotta 
ki. A vitézzé avatáson kívül közöl még 
költeményeket, humoros verseket. A cser
késztáborzásról, irodalmi szemlét és közzé
teszi 8 pályázatát. E kiváló ifjúsági lapot 
ebben az esztendőben is Ravasz Árpád ref. 
főgimn. igazgató és Záborszky János kiváló 
ifjúsági munkás és író szerkesztik. Előfize
tési ára egész évre 50 kor., fél évre 25 kor. 
Megrendelhető a kiadóhivatalban: Buda
pest, IV. Váczi-utca 20. — Melegen ajánl
juk „Az Erö“-t úgy fiú- mint leány diák
ságunk, illetőleg azok szüleinek figyelmébe. 
E lap oly mesterien van szerkesztve, hogy 
polgáristától fel a gimnázium legfelsőbb 
osztályáig mindenki a legnagyobb haszon
nal olvashatja.
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozások. Dunszt Ferenc alsórönöki 

gazdálkodó 77 éves korában elhalt.
Súlyos csapás érte Baldauf Károly né

metújvári hívünket Magdus leánya 5 éves 
korában sarlagban elhunyt.

özv. Knausz Mihályné 77 éves korá
ban Szenigotthárdon elhalt.

Legyen az elhunytak emléke áldott!

:::::::::::: H Í R E K . = =

Tisza István-emlékünnep Pápán.
Szombaton, szeptember 24-én volt a dunán
túli ref. egyházkerület közgyűlése Pápán 
Németh István ref. püspök es Balogh Jenő 
főgondnok elnöklésével. A közgyűlés után 
Tisza István-emlékiinnepet rendeztek. Tud
valévőén Balogh Jenő előtt Tisza volt a 
református egyházkerület főgondnoka.

► A magyar levélbélyeg — ötvenéves. 
Az első magyar levélbélyeg kibocsátásának 
ötvenéves évfordulóját szeptember 25-én 
ülte meg a Magyar Tudományos Akadémia 
díszgyüiésén. Az ünnepségek tartamára kü
lön kiállítást is rendeztek, melyen bemu
tatták a magyar kir. posta történelmi értékű 
nagy bélyeggyűjteményét.

3000 vagont és 22 mozdonyt követel 
Románia Németországtól. A Németor
szágban tartózkodó jóvátételi bizottság oláh 
delegátusai 22 jó mozdonyt és 300 vagont 
követelnek, mint amennyit a németek annak 
idején elvittek Romániából. Az így követelt 
vasúti anyagot állítóan rövidesen már út
nak is indítják Romániába.

A német császár sorsa. Az ánlánt- 
hatalmak jegyzékben követelték a hollandiai 
kormánytol Vilmos császár őrizetének szi
gorítását. Hollandia most értesítette az ag
gódó szövetségeseket, hogy a császár kas
télyát drótkerítéssel vették körül s levél
postáját is állandóan ellenőrzik. A rab csá
szár még sétára is csak a hatóságok bele
egyezésével távozhat a kastélyból.

A XIV. országos katolikus nagygyű
lés. Az országos katolikus nagygyűlést elő
készítő bizottság Zsembery István dr. el
nöklésével tartott ülésén elhatározta, hogy 
a XIV. országos katolikus nagygyűlést 1921. 
november 6., 7., 8. napjain rendezi Buda
pesten.

Oroszországban elrabolják az éhező 
gyermekek élelm iszerét. Miután beiga
zolódott az, hogy az éhínséget szenvedő 
orosz gyermekek részére élelmiszereket 
szállító első vonatot kifosztották, az Egye
sült-Államok kormánya a segélyakciót 
egyelőre teljesen beszüntette.

H i r d e t é s e k .

K r n s t  J á i i o H
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára *

Győr, W ennesz Jenő utca 55 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szállít:

Gyártási
• 1356 óta
jegy

14 minőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsmunkában, legjobb svéd és 

stájer acélból

kaszát, sarlót, 
káposztagyalut, 

vakarót. 14-20
Minden mennyiség a legrövidebb 

időn belül szállítható.
! Kérjen á rlapo t!

Gyermekek mellé nevelőnőnek 
ajánlkozik 4 polgárit végzett ifjú leány. 
Cím a kiadóhivatalban. i_ 4

B o r j á d  (Baranya m.) evang. 
leányegyház elhalálozás folytán 
másodsorszámu ev. vallásit, kántor
képesítéssel is biró férfitanitót 
keres. Fizetése: törvényben előirt. 
Önköltségen való személyes azon
nali bemutatkozás szükséges. — 
Megválasztása esetén a vasúti 
költség megtéríttetik.

Vértesi Zoltán
1—2 magyarbólyi lelkész.

Egy szegénysorsu, árva VII. oszt. 
gimn. magántanuló — tisztviselő fia 
— instruktornak ajánlkozik vidékre 
alsógimnázisták mellé. Hegedülni is 
tanít.

Cím: Ev. lelkész« hivatal, Kispéc 
Győr m. 1—3

Klein Sándor órás és ékszerész 
Szentgotthárdról keres néhány isko
lát végzett jó fiút tanoncnak. A fiú 
teljes ellátásban, jó bánásmódban, 
ruházkodását illetőleg is jóakaró tá
mogatásban részesül. 2—4

Szentgotthárdon az Erzsébet utcá
ban eladó egy földszintes ház, mely 
áll 3 szobából, 2 konyhából, pincé
ből s egyéb mellékhelyiségekből. A 
házhoz szép gyümölcsös kert is tar
tozik. Cím a kiadóhivatalban. 3—3

Egy idősebb alezredes-család egy 
jó házból való mindenes leányt keres, 
aki a háziasszonnyal együtt a ház
tartási munkálatokat végzi. Fizetés 
megegyezés szerint. Ajánlatok: Ev. 
lelkész! hivatal Kaposvár (Somogy m.) 
küldendők. 2—3

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szombathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Dunántúli nagyobb város, nagyobb 
iparvállalatnál egy fiatal kezdő (22— 
26 évig tisztviselő felvétetik. Német 
nyelvben jártasak előnyben részesül
nek. — Kimerítő ajánlatokat pontos 
személyes adatok megjelölésével »Biz
tos jövő« jelige alatt kiadóhivatalunk 
továbbít. 2—3

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli Luther-Szövetség kiadásá
ban csinos kiállítású keresztelési em
léklapok jelentek meg, amelyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkész! hivatalnál (Moson m.) 
kaphatók. 7—10

Adakozzunk á Haranyszó terjesztésére!

Kitűnő SCH UNDA-féle 
cimbalom eladó. Cím a 
kiadóban. 4—10

Csite Károly njabb könyvei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . . 20 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék. Új bővitett díszes kiad. Ára 5 K 
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo

násban. Ára . . . 10 K
Csere leány, csere legény. Elbe

szélések. Ára . . . 20 K
Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 12 K
Jézus a szivekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 8 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.
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Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha t ű z i f á t ,  úgyszintén cséplési B K N Z i r v T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint g ö m b v a s a t ,  
n é g y z e t v a s a t ,  l a p o s t a s n t ,  s z a l a g v a s a t ,  l e 
k e t  e  l e m e z t ,  k o r m á n y l e m e z t ,  s z á n t ó v a s a t ,  
r a í F i n á l t  p e t r ó l e u m o t ,  továbbá k ü l ö n f é l e  u r a 
d a l m i  <»- é s  ú j  b o r o k a t  rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L IP P  é s  L f iC K N E R  kereskedelmi üzlete
Telefonszám  17. Szentgotthárd. Sürgönyeim: LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítója!

-MaaiMMBar

Sajáttermelósü, elsőrendű

f a s z e n e t ,
a legjobb minőségű

k á t r á n y t  hordókban, 
f e n y ő  o l a j  a t ,  
e c e t * a v a t ,  
g o m b a i r t ó  f a 

s z e s z t
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth örd on .

Sürgönyeim: R E T 0  R TA. 
Telefonszám: 1 7 .

B izom án yosok  
i2-3i k ereste tn ek .

K Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsöminöségii „H arang“ 
szfnszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lóje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sárga- 
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

' Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 32

KÖRMEND.

=  L egm agasabb k itüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 

'A odern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, Iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverö szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 

kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 42
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Nyomatott Weiiiscb Béla,'villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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ilató* « z e rk a u t«
é s  k ia d « :

! SZALAY MIHÁLY.
T A raaza rkeaztd

I NÉMETH KÁROLY.

t K ézira tok  L o v á a z p a to n d ra  
) (V eazp ré m m e g y e), aldfl- 
> za téa l d ijak , rak lam éo lék  
i a HARANQ8ZÓ k iadóh iva

ta lé n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V navérm agya) küldendők

E lő fize tés t e lfo g ad  
m in d en  av a n g . le lkéez és 

ta n ító .
‘ M eg je len ik  m in d en  v a sé r  

n a p .

A „D

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A lap íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S z e rk e sz ti é s  a  k ia d á s é r t  
f a la id é :

C Z I P O T T  O É Z A  
s z e n t q o t t h Ar o

(V asvérm egye .)
A „ H a ra n g s z ó “  e lő f iz e té s i 
é r a  e g é sz  é v r e : Luther*  
S zö v e tsé g i ta g o k n a k  clm - 
s z a la g o s  k ü ld é sse l 8 6  K, 
c s o p o r to s  k ü ld é sse l 8 0  K, 
a  n em  L u th e r-S z ö v e tsé g l 
ta g o k n a k  c lm s z a la g o s  kül
d é sse l S 4  K, c s o p o r to s  kü l

d é s s e l 8 8  K.
A „ H aran g szó * , te r je s z 
té s é r e  b e fo l / t  a d o m án y o k 
ból szó rv á n y b a n  lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo- 

k á t küldünk.

U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I VAT AL OS  LA*PJA.

1 Alapítsunk ifjúsági egyesületeket!
Akié az ifjúság, azé a jövő. Mind- 

r azok, akik vezető állásokban vagy 
n közkatona sorban felelősségérzettel 
ií irányítják vagy teljesítik a haza és 
i romokból való újjáépítésének szent 
ti munkáját, nagy örömmel üdvözlik a 
J Luther-Szövetség ifjúsági sza.kosztály- 
r> nak mind szélesebb lendületbe jövő 
ti munkáját, amelyet úgy a tanuló ifjú

ság, valamint a falusi ifjúság között 
r megindított és tervszerűen végezni 
i akar. Ámbár ismerjük azokat a ne

hézségeket amelvekkel az ifjúsági 
munka vezetőinek megküzdeniök keil, 

ti mégis tekintve annak sorsdöntő fon- 
il tosságát, szinte lehetetlennek tartjuk, 
d hogy lelkészeink és tanítóink, akik 
a elsősorban vannak hivatva erre a 
g gazdag aratással is kecsegtető mun-
i kamezőre, ne volnának hajlandók min- 
b den erejük latbavetésével fáradni e 
n magasztos cél érdekében : a magyar
ii ifjúságot megmenteni a Krisztusnak 
1 és á hazának, s ezáltal megalapozni 
a az egyház és a haza boldogabb, gaz- 
b dagabb jövendőjét.

Kívánatosabb azonban, hogy ifju- 
* Ságunknak megszervezése egységesen 
U történjen, mert az elszórt, egyéni te- 
7 vékenység még pillanatnyi sikerek 
n mellett sem mutathat fel állandó ered- 
n ményeket. Kérjük tehát azokat, akik 

e téren dolgozni akarnak, kövessék 
r  mindenben a Luther-Szövetség ez 
ii irányú intézkedéseit és útmutatásait. 

Németh Gyula szekszárdi lelkész ke
zébe van letéve az ifjúsági munkának 

ti irányítása, aki hozzáértéssel és lelke- 
k sedéssel vállalja és teljesíti megbízá
si tását. Minden tényező : lelkész, tanító, 
q prezsbiterium és a szülők karolják 
ít fel szeretettel, ügybuzgósággal, kitar- 
feí tással és türelemmel ezt a halaszt- 
,í! hatatlan munkát, amelynek elmulasz- 
B' tása pótolhatatlan veszteséget jelent.

A Harangszó ezen a téren is min
dent elkövet, hogy úgy az ifjúságnak, 
mint a munka vezetőinek oldalán 
állva kivegye részét a jövő nagy 
Magyarországának felépítéséből.

N. K.

-Keresztyén vallásos erkölcsi ér
zések és gondolatok.

Nem szociálizmus vagy kommu
nizmus, s nem is »kurzus«, hanem 
nagy szolgálatokban gazdag szeretet- 
élet kell a magyar keresztyénségnek. 
Az istenfiuságot és az isteiiországát 
nélkülözi napjainkban.

*
Istenünk a mi atyánk, és mi az ő 

gyermekei vagyunk, akik az ő atyai 
szeretetéből élünk, mozgunk és va
gyunk, — ez magva és örök tartalma 
a Jézus evangéliumának, mely meg
találja a maga útját, módját és esz
közeit az emberi szívekhez.

*
A gond és az aggodalom az em

ber megtérésének legnagyobb aka
dálya, sőt a gazdaság a lélek legna
gyobb ellensége és az Isten riválisa. 
Azért nem is lehet 2 úrnak: az Isten
nek és a mammonnak szolgálni: »Sze
gény gazdagoki« — mondja Jézus. 

*
A keresztyén ember élete folytonos 

bűnbánó megtérés, újjászületés és 
megszentelődés a külvilágban.

* 1A jog a szeretetnek külső kerete 
és alapja. De azért nagy' különbség 
van külső engedelmesség (legalitás) 
és a szeretet szolgálata (moralitás) 
között.

*
A jó ä boldogság, a rossz a bol

dogtalanság forrása. Hogy mi a ket

tőnek különböző lényege, a törvény 
és a lelkiismeret mondja meg nékünk. 
Az ember ellentéte azzal amivé le
hetne s aminek kellene lennie.

*
Valójában az Isten ereje és szere- 

tete minden erkölcsi élet forrása -és 
ez a kereső, zörgető és könyörülő 
szeretet Jézus megváltói személyisé
gének alapvonása.

*
Az Isten országa az Isten — és 

emberszeretet szolgálatának az or
szága, amelyben Isten gyermekei és 
testvérekként szeressük és gyakorol
juk a békét, az igazságot és a sza
badságot. Tökéletes erkölcsi jellegénél 
fogva egy életideál, de azért még 
sem csupán morális ország vagy 
erényállam. Az istentől való s mégis 
bennünk, általunk és közöttünk való
sul. Nem beszédben, hanem erőben 
áll, mely mint olyan a legfőbb jó, 
minden erkölcsi javak összfogalma, 
az egész történelem célja s minden 
bajnhk a vége, s így a teljes és tö
kéletes boldogság, míg halálos ellen
sége a bűn a maga egyéni és tár
sas közösségi vonatkozásaiban. Ütja 
sokszor a szűk ösvény, a szenvedés, 
a vértanuság, sót a halál a keresz- 
tyénség történetében.

*

Az utolsó szó az emberiség tör
ténetében az Istené, mint minden lét 
forrása, fejlődési törvénye és végcélja.

*

Jézus messiási hivatásának tragi
kuma abban van, hogy ő, ki mást 
nem tett, mint segített, tűrt, szenve
dett, szolgált, szeretett és erősített, 
oly harcot idézett elő, mely szétvá- • 
lasztott családot, barátságot és nem
zetséget, hogy aztán a népnek és a 
vallásnak állítólagos ellenségeként a 
keresztfán végezte életét. Ez előkelő
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királyi szolgálatával lett az emberi
ség megváltójává és üdvözítőjévé.

*

Jézus nem személytelen ideáknak, 
hanem az Isten szeretetének képvise
lője és hordozója, ki ítéletet és üdvöt 
hozott az emberiségnek.

*
Az Isten országa és ezzel az evan- 

géliomi ethika tragikuma, hogy olyan 
világban kell megvalósulnia, amely 
teljes ellentéte az evang. élet- és vi
lágfelfogásnak. Ez a kereszthalálnak 
is örök titka és misztériuma.

*
Az igaz hitért való buzgalom a 

gyakorlatban oly embertelenségre és 
szeretetben való szegénységre vezetett, 
amelyben mind e mai napig szenved 
közöttünk és bennünk a keresztyén- 
ség. Szomorú példája a világháború 
a maga összes nyomorúságaival.

*
Ha a világ csak egy félóráig va

lósítaná meg a krisztusi Isten- és 
emberszeretet gyakorlati evangéliumát, 
megszűnnék a sok jaj és baj az em
berek között és megoldatnék a szoci
ális kérdés is a maga összes vonat
kozásaiban. Ez volna aztán az evan
géliumi értelemben vett kommuniz
mus is ebben az agyongyötört világ
ban, amelyben oly kevés a szeretet 
s oly sok a bűn s aniak forrása az 
önzés. Dr. Szlávik Mátyás

Aiatamk a Haraiszó terjesztésére!

Önérzet.
Egyik amerikai protestáns egy

háznak van egy lelkésze, aki egészen 
különös nevet érdemelt ki magának. 
»Beteg gyülekezetek orvosa« a neve. 
Különleges munkája abból áll, hogy 
kegyadományokból tengődő gyüleke
zetekből olyanokat farag, amelyek 
megállnak a maguk lábán. Az alábbi 
eset álljon itt tevékenységének jellem
zéséül — és egyúttal lecke gyanánt is :

»Néhány hete ellátogatott Penn- 
szilvániában egy jómódú faluba, hogy 
utána nézzen egy gyülekezetnek, 
amelyik már ötven esztendőn keresz
tül részesült segélyben. Évente két
százötven dollár gyámintézeti ado
mányt kapott.

Először is bement a takarékpénz
tárba, hogy megtudja, mennyi be
tétje van a gyülekezet tagjainak. A 
betétek összege közel négyszázezer 
dollár volt. Azután elment a telek
könyvre, megnézte mennyi az ingat
lan vagyon és mennyi a betáblázott 
adósság.

Ezekkel az adatokkal felfegyver
kezve, közgyűlést tartott, s éktelen 
dühhel, megvetéssel és gúnnyal le
pocskondiázta az egész eklézsiát. 
Odavagdalta nekik, hogy semmire
kellő naplopók, amilyeneket keveset 
hordoz hátán a föld. Felnőtt emberek, 
akik csecsemő módjára szívják a 
gyámintézet emlőit. Az orruk alá 
dörgölte, hogy biztosra veszi, hogy 
a Mindenható be nem ereszti őket 
a mennyországba attól való féltében,

T Á R C A .

Az utcán.
I.

Százak, ezrek íótnak-futnak köröttem, 
Emberfoíyam ömlik sűrűn, tömötten. 
Bár a hullám, a törtetők árja von, 
Lassan, csöndben ballagok én utamon.

—  Mit szaladjak? —  Baífagva is elérek, 
Ahová ti, vakon futó testvérek. 
Siessetek gyorsan, mert a perc halad I 
Adieu I —  Viszontlátásra a föld alatti

II.
Nagy paloták, sürgő tömeg, 
Drága, fényes boltok, —
Mint őserdők vadembere, 
Köztetek úgy bolygók,

Megbámulom a fényt, nyüzsgést, —  
S minden —  hidegen hágyl 
Csak testem itt I A íeíkemmel 
Nagy-messze száll a vágy.

Messze vágyom I —  Akárhová 
Hol semmi zaj, pompa, —
Mérhetetlen sivatagba,
Uttalan vadonba. — i.

Apró históriák.
Irta: Szabó Gyula.

Csajka — gránátból.
Egyik menetzászlóaíjunk masíro

zott Lengyelország homokos síkjain. 
A levegő már puskaporos volt, mi
kor egy erdőszélre értek. Eljött a dél. 
Letelepedtek. A gulyáságyukból ki
merték a menázsit. Jóízűen falatoz
tak, K . ..  őrmester és D. . .  önkén-

hogy felszedik az utcák aranyköve
zetét és dollárokat veretnek belőle.

Másnap egyenként meglátogatta a 
családokat. Feltette az embereknek a 
kérdést: elég nélkülözhetlennek tart- 
iák-e az egyházat arra, hogy fizesse
nek is érte? Ha igen, írjanak .alá 
egy ivet, melyen bizonyos heti járulék 
befizetésére kötelezik magukat A 
gyülekezet jövedelme egy nap alatt 
duplájára emelkedett; az erkölcsi 
önérzet felébredt; s a newyorki gyám- 
iatézeti elnökség a felszabadult két
százötven dollárt olyan célra fordít
hatta, ahol égető szükség volt rá.«

1 6 0 6 ;  1 6 2 1 .

Irta: Porkoláb István.

(Folyt. 6.)

Magyarország története Mohácsot 
a nemzet temetőjének nevezi. Méltán. 
A temetőben a sirt a török ásta: az 
ellenség, és a jóbarát: a német. Ma 
már tudjuk: melyik ásta mélyebbre?...

Mohács előtt sem volt ismeretlen 
fogalom a magyar előtt: a török és 
a német. Eleget hadakozott az egyik
kel s megtanította rá a másik: mi 
az a rossz szomszéd? De igazán 
csak Mohács után tudta meg: kik 
ők ?. . . A török ellenségként fegy
verrel igázta le s az erősebb jogán 
kormányozta az országot, a német 
jóbarátként közeledett: — Ha a ko
ronát nekem adjátok — Ígérte az 
osztrák herceg a magyar uraknak — 
akkor megszabadítják bennetek a tö-

tes sóváran nézték a kanalazó tábort. 
Hol, hol nem, — elhagyták a csaj
káikat. Nagy baj volt az. Kérni sem 
lehetett: először, mert nem volt, má
sodszor, mert azért büntetés is járt. 
Nehezen várták, míg egy jó bajtárs 
odaadja a magáét.

— Hogy nem tud most egy gránát 
levágódni itt a közelben ? — Szólt 
az őrmester az újonc-önkénteshez.

— Miért? — Ugyancsak furcsán 
bámult az őrmesterre.

— Mert akkor lenne tányér.
—  ? ? ?
Nem jó az ördögöt a falra festeni. 

Alig pár perc múlva, alkalmas göd- 
rött vágott a közelben a búgó muszka 
gránát.

Kissé megzavarta az ebédelő tár
saságot. Sokáig azért nem tartott az 
ijedtség, mert az Treg csontok azt 
mondták: katonadolog, a fiatalok pe
dig elhitték. Ettek tovább.
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röktől. . .  — Az ígéret és az ara
nyak, amikkel tetézve volt, mint ed- 

i d'g és ezután, most is elcsábították 
, az urakat — főpapokat, mágnásokat 

— és magyar királlyá koronázták 
! Habsburgi Ferdinándot. A történelem

ből kisötétlik, hogy mit váltott be az 
Ígéretéből, mit adott a magyarnak: 
önmagát, a török mellé egy másik 

i ellenséget. Új fogalmakkal, új szavak- 
I kai gyarapította a magyar keservek 

szótárát: az idegen zsoldosok, a ka- 
marilla, a vérpad ekkor honosodnak 
meg a magyar nemzet életében. — 
A török nem Ígért semmit, de készen 

r tartotta a rabszíjjat, szórta a lűzcsó- 
f vát szüntelen és behajtotta az adót 
i irgalmatlanul. És nyújtott Bocskaitól 
í Kossuth Lajosig védelmet, menedéket 

minden idők szabadságharcosainak... 
Mohács után alig járt le félszáz esz- 

; tendő, változott a szerep: a jóbarát- 
il ként jött német, a keresztény vált £z, 
i igazi ellenséggé — az ellenségként 
! jött török, a pogány, ha uzsora áron
i is, barátja lett a magyarnak. Vagy 
il legalább is nem fogott akkora fejszét 
. életfája gyökereinek, mint a nyakára 
?. szakadt dinasztia. A némettel szem
ei ben a törökhöz fordult a magyar.

Pedig a p'ogánnyal nem szívesen 
q parolázott senki, de szívesen szövet

kezett volna éppen ellene a Habs
burgokkal mindenki: csakhogy nem 
lehetett. Aki mégis megtette, Fráter 

) Qyörgy tragikus sorsára jutott, vagy
ii úgyjárt. mint Bocskai. . .

Bocskai István élete hű képe an-

Az őrmester futott, rohant a rob- 
d bánás helyére.

— Hála Isten, önkéntes úr! — 
i kiáltott — van tányér! . . .

Mikor visszaszaladt, két hosszú 
gránátrészt tartott boldogan a kézé

iben. Rongyokkal kissé megtörölték. 
A A menázsi Ízlett abból is.

Az orosz többször nem lőtt oda.
— Úgylátszik elhallgat. — Szólt 

; .az önkéntes.
— Nem baj, — legyintett kezével 

az őrmester — van már tányérunk 
és többet nem akar, vagy nem tud 
küldeni, vagy ha még ideküldene egy

►■ csomagot, abban kanál is lenne.
— Furcsa kis tányér. — Köteke

dett velük valamelyik baka.
Az őrmester ránézett hosszan, kö

ti molyán, az erős emberen látszott, 
> hogy fáj neki ez az évödés, szemei
dből ezt lehetett kiolvasni: ez is a 
■ í hazáért van és te gúnyolsz? Majd 
é félig lelkesen és már félig dühösen 
t: csengett a hangja:

nak a sarkigazságnak, hogy jó ma
gyar és jó protestáns nem lehetett, 
vagy. csak ideig-óráig fegyvertársa 
a Habsburgoknak. Nem, még akkor 
sem, ha, mint Bocskai, örökölte 
is a Habsburgpártiságot atyjától: 
Györgytől, akit éppen emiatt tartott 
fogva János Zsigmond erdélyi feje
delem. A hűséges feleség: Sulyok 
Anna megosztotta férjével a rabság 
kenyerét s így történt, hogy 1557-ben 
Kolozsváron, a fogságban adott életet 
Bocskai Istvánnak, történelmünk egyik 
legnagyobb alakjának. De Bocskai 
élete megcsudálni való példája a 
majdnem fogyhatatlan türelmü, hűsé
ges alattvalónak is, aki csak akkor 
fogott fegyvert, mikor valósággal a 
kezébe kényszerítették, amikor a val
lása, a nemzete és a saját önvédelme 
miatt már el sem kerülhette. Érthető; 
Miksa király udvarában, ahol 20 éves 
koráig volt nemes apród, szinte kiirt- 
hatatlanná erősödött benne családjá
nak hagyománya: a Habsburgpárti- 
ság. A császári udvarból fiatalon 
került az erdélyi fejedelmi udvarba 
a Báthoryak mellé, akik közeli roko
nai voltak. lit a trón oszlopa, dip
lomata és hadvezér egyszemélyben. 
Erős német érzelmeinek csakhamar 
mutatkozik is a hatása: a Báthoryak 
évszázados politikájában a változás 
az ő befolyásának az eredménye, 
amikor Zsigmond fejedelem a török 
ellen Rudolffal szövetkezik. És Bocs
kai István éppen a török elleni had
járatban, a győzelmes havasalföldiben

— Furcsa, furcsa, de a hazáért 
nem furcsa, hanem szép, nagyon szép !

A századparancsnok, aki ezt a je
lenetet jóízűen figyelte és hallotta az 
őrmester utolsó szavait is, odament, 
megveregette vállát:

— Jól van, őrmester, felelete olyan 
szép volt, hogy magam gondoskodom 
két fényes csajkáról.

Mire gondolt Horgos?
Patrulba ment őrvezető úr Csúcsos 

és Horgos közvitéf. Az állás előtt 
kellett valamit kipuhatolni. A digó 
(olasz) észrevette őket, mert három
négy srappnellel is kedveskedett nekik. 
Horgos a kezén meg is sebesült. 
Gyorsan egy sziklához kúsztak és 
mintha semmi sem történt volna, ne- " 
vetve kérdezte Csúcsos:

— Na, mire gondoltál Horgos az 
imént?

— Arra, hogy az a nyavalyás 
Varga biztosan megette volna a me- 
názsimat, ha elesem az imént. (Varga

mutatta meg, hogy jobb hadvezér, 
mint diplomata. Később úgyanis volt 
oka megbánni a németpártiságot: 
emiatt nótázták meg Erdélyben s 
ekkor Rudolfhoz költözött Prágába. 
A királynak kedves embere, erdélyi 
ügyekben tácsosa volt s mint ilyen
nek, bihari birtokai különös oltalom 
alatt állottak. Jó viszonyban volt 
Belgiojosó kassai főkapitánnyal, de 
csak addig, amíg a zsaroló olaszba 
oltott spanyolnak győzte folyósítani 
a »kölesöneket.« Amikor ezt megta
gadta, halálos ellenségévé tette Bel- 
giojosot, aki ekkor már alig várta, 
hogy ürügyet találjon az elfogatására 
s így a kifosztására. Az ürügy csak
hamar kinálkozott. 1604-ben Rudolf 
visszaadatta Bocskainak elkobzott 
erdélyi jószágait, melyeken szétnézve, 
látta az ottani borzalmas nyomorú
ságot. Kétségtelen, hogy ez alkalom
mal Bethlen Gáborral is érintkezésbe 
lépett: hogyan lehetne segíteni rom- 
lásbajutott »szülő anyjuk,« Erdély 
sorsán? De fegyveres elintézésre nem 
gondoltak s Bocskai németpártiságá- 
ban ekkor sem rendült még meg. 
Csak akkor, midőn Belgiojosó, akinek 
besúgták a Bethlennel folytatott le
velezést és elfogatása végett haddal 
ment ellene, ébredt a tudatára annak, 
hogy a magyarnak nem a török, 
hanem a német a nagyobb ellensége 
s hogy neki nem a császár oldalán 
van a helye. . . Ekkor sok-sok meg
fontolás után húzott kardot.

Teljes tudatában a nagy történeti

nevű barátját kérte meg, hogy őrizze 
meg a porcióját, míg visszatér, aki 
véletlenül igen nagygyomru legény 
volt)

A katonaló.
Ravaruszka közelében egyik üte

günknek már alig volt ideje a vissza
vonulásra. Amint az ágyukba befog
ták a lovakat — gránát süvített. 
Talált. Egy ló elpusztult, egy súlyo
san megsebesült. Egy, kettői — pil
lanat gyorsan kifogták szegényeket 
és — hajrá, tovább I. .  .

Most megható jelenet játszódott 
le, aminek ezt a címet is adhatnám:

A kötelesség szimbóluma.
A sebesült állat feltápászkodott. 

Fájdalmas szemmel nézett a rohanó 
ágyuk után. Majd látható kínnal, s 
erejének végső megfeszítésével vágta
tott és elérte az üteget. Kötelesség- 
szerüen helyére ugrott s még vagy 
kétszáz lépésnyire futott, futott, míg 
élettelenül össze nem rogyott.
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hivatásnak, mely reá várt, indult 
harcba. Nehéz helyzetben volt; hij- 
ján mindennek: pénznek, fegyvernek, 
katonának. Maga sem tudta, hol ve
szi mindezt. Vagy talán nagyon is 
jól tudta: egy eddig meg nem becsült, 
kimeríthetetlen emberfajta kínálkozott 
neki szinte önkénytelen: a hajdúk.

Kik voltak ők ? — A háromrészre 
szakadt Magyarország jellegzetes szü
löttei. A mohácsi vész évében tűnnek 
fel, mint a török rémei, hogy idők 
múltával csapásai legyenek minden
nek, ami elrabolható és mindenkinek, 
aki, ami megölhető. Az elviselhetet
len földesúri iga alól világgá futott 
kóborlókból, a török által hazátlanná 
tettekből, a háborúk nyomorfiaiból 
lettek ők: a hajdúk. A ma gyermeke 
fogalmat alkothat magának róluk, 
hiszen szemünk láttára bomlottak fel 
hadseregek, amelyeknek vértől ittas 
söpredéke baromi kegyetlenségeket 
vitt véghez Európaszerte, hogy sza
badjára eresztett szenvedélyeit kielé
gíthesse. Szemünk láttára folytak le 
események, melyek élénken példázzák: 
milyen az ember, a homo sapiens, 
mikor kiveszik a valóságából és ál
lattá teszik. Es mikor nem akad senki, 
aki ezeket a felszított indulatokat 
ügyes tapintattal letudná vezetni...: 
akkor, hosszú háborúk után a vér- 
gőzben, a fájdaimakban, a gyilkolás
ban születik az az emberfajta, akinek 
minden mindegy, csak egy a fő, hogy 
az ösztönét jóltarthassa. Ez az em
berfajta, akár a dúvad, veszedelmes 
mindenre, ami a társadalomban élő 
egyénnek szent, éppen ezért, mint 
kártékonyát kiirtani törekszik a tár
sadalom. Vannak azonban esetek, 
amikor az üldözött majdnem erősebb, 
mint az üldöző, amikor olyan nagy 
tömegbe lép fel, hogy magát a tár
sadalmat veszélyezteti: ekkor kerül 
harcra, véres, irgalmatlan küzdelemre 
a sor. Pedig a harc helyett a meg
bocsátásnak, a kibékülésnek volna 
helye, mivel a forrongások az em
beriségre előnyösen csak amnesztiá
val végződhetnek; ám sokszor úgy- 
láts:ik, hogy a megbccsátásmem em
beri erény...

(Folyt, köv.)

E rnst János
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, W ennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon *732.

Adunameiiéki református 
püspök beiktatása.

Petri Elek halálával megüresedett 
püspöki székbe okt. 1-én iktatták be 
Bpesten Ravasz Lászlót, a dunamelléki 
ref. egyházkerület megválasztott püs
pökét. Az egyházkerület közgyűlése 
a ref. teológia dísztermében kezdő
dött. A közgyűlésen Darányi Ignác 
fögondnok és Kátai Endre püspök
helyettes elnökölt Takács József lel- 
készi főjegyző jelentést tett a köz
gyűlésnek a püspökválasztás ered
ményéről. Ravasz Lászlót küldöttség 
hívta meg a közgyűlésre, ahol a ke
rület nevében Darányi Ignác főgond
nok üdvözölte. Azután a közgyűlés 
tagjai ünnepi menetben vonultak a 
Kálvin-téri református templomba. 
A templomban TaJcács József imád
sága után Németh István, a dunán
túli ref. kerület ősz püspöke mondta 
a beiktatóbeszédet

— Kincses Kolozsvár megtanultad 
és megérezted, úgymond a többi közt, 
hogy mi az igazi mély lelkimunka. 
Fáj megmondanom, de nem hallgat
hatom el, hogy itt sokszor fognak 
tövisek tépni, azok a jelszavak, ame
lyektől ma hangos Csonkamagyar- 
ország, üres, sivár szavak és csak 
megtévesztésre alkalmasak. Majd 
megható szavakkal beszélt azokról a 
testvéreinkről, akiket elszakított tőlünk 
az erőszak s végül fölhívja a püspö
köt, hogy tegye le a hivatalos esküt.

Németh István beiktató szavai után 
az új püspök letette az esküt, mire 
a kerület esperesei áldást mondtak 
az új püspökre. Áldás után az új 
püspök mondta el székfoglaló egyházi 
beszédét:

— Bármennyire érzem kicsiny
ségemet és csekélységemet, én itt eb
ben a pillanatban az én magyar re
formátus magyar népemnek képvise
lője vagyok. Elhívtatok ide, Erdélyből, 
a fájdalmak és a könnyek hazájából 
és én elhoztam közétek a síró ma
gyarok könnyeit és szenvedéseit. A 
fájdalmak és a szenvedések élő üze
nete vagyok, a levágott testrészek 
megfagyott sikoltása. Azért jöttem 
ide, hogy a magyar föltámadást, a 
magyar jövőt hirdessem. Már érzem, 
miről álmodik a magyar puszta, lá
tom, mit takar a délibáb köde. Hi
szem, hogy az Isten küldött közétek 
és ezt rótta ránk föladatul, hogy e 
hazafiui szenvedések tüzében edzett 
erős hitemmel vigasztaljam az én 
magyarjaimat, hogy építsek és hogy

megerősítsem a szíveket a magyar i 
küzdelemre.

A költői lendületű beszédet meg- 
hatottan hallgatta végig a közönség, j 
Jelen volt a kormányzó megbízásából \ 
Ráday Gedeon gróf, Bethlen. Részt i 
vett a beiktatáson a főváros hattagú t 
küldöttsége Sipöcz Jenő polgármester ! 
vezetésével. Erdélyből héttagú papi 
küldöttség Kemény Árpád báró veze
tésével. Az evangélikus egyházat 
Raffay Sándor, a rom. katolikus egy
házat Nemes Antal, az unitárius egy
házat Józan Miklós püspök képvi- ] 
sehe. Elküldte képviselőit a neológ i 
és az ortodox izraelita hitközség is. .1

A püspök egyházi beszédével a fl 
templomi beiktatás véget ért és a a 
közgyűlés tagjai az egyházak, az a 
egyesületek, a főváros és a mene- A 
kültek küldöttsége ünnepi menetben q 
vonult vissza a református teológiára, , 
ajiol a püspök a tisztelgőket kihall- A 
gatáson fogadta.

A lelkipásztor tükre. Irta: Vor- Á 
werk Ditrik; fordította: Wallraben- -] 
stein Jakab. Á ra: 6 kor. A szerző d 
a magyar fordításhoz írt előszavában n 
azt mondja: >A magyarhoni prot. 1 
lelkészi karnak a háború után minden íj 
erejét össze kell szednie, hogy a aj 
háború okozta sebeket gyógyíthassa. 
Szedjetek össze minden erőt, azt ( 
kiáltja könyvem a lelkészi kar felé«. I 
Valóban ez a könyv nagy segítségére d 
lehet a lelkészeknek, amennyiben' q 
pártatlan, éles tükröt tart eléjük. .1 

A könyvet különösen a lelkészek J 
forgathatják nagy haszonnal, de sok i  
jóra va^ó ösztönzést adhat mások- A 
nak is. I

Olvassuk a bibliát! a
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,

- De Isten nem lel hajlékot.
Isten vezet.

Oki. 10. II. Mózes 1 3 .21— 22. Itt mutat- 1
kozik be Isten először egy népnek úgy, 1
mint, aki vezet. Nappal felhöoszopban, éjjel 1
tűzoszlopban ; mindenki számára felismer- 1
hetöen. Nem kell hozzá ritka éles szem, j
nem különös figyelőképesség. Elég lett J
volna, hacsak a vezetők tudják a jeleket; 1
de Isten azt akarja, hogy mindenki meg- -I
tudja az Ő vezetését. Te" is.

Okt. 11. II. Mózes 20. a. Isten nagyon rJ
számon tartja azt, amit az Egyptomból 1
kivezetettekkel cselekedett. Nemcsak úgy, 
mint nagy jótéteményt, hanem mint az ő  . \S 
vezető igényének bejelentését. Ehhez fűzi 
a tiz parancsolat kijelentését. Mert Ö ve- 4
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zetni akar. Nem hátul kullogni seregvégén, 
mint a szanitécek, hogy csak azokat szedje 
fel, akit sebesülten visszamaradnak a nagy 
népáradat nyomán. Óh de sokan ismerik 
itt félre Öt. Hogy ö  vezetni akar!

Okt. 12. Zsolt 136.16. Izrael nem tudja 
elfeledni azt, amit megtapasztalt Isten ve
zető voltában. Mózes egész életén, azután 
a próféták szólásain, a zsoltárokon, az 
egész ó testamentumban, sőt azontúl is az 
új-ban, ottan világit emlékezésekben a tűz- 
oszlop. Ma is felejthetetlenné lesz Isten 
azoknak, akik megtapasztalták, hogy O 
vezet. Lett-e már Isten neked ettől felejt
hetetlenné? Hogy zengtél már hálaéneket 
arról az Istenről, aki oly csodásán vezet.

Okt. 13. V. Mózes 31.8.  Aki egyszer 
megtapasztalta, hogy Isten vezet, az más
kor is számíthat reá. Sőt számíthat arra 
is, hogy ép úgy mint Ő, más is megkapja 
Isten vezetését. Milyen megnyugvás lehetett 
ez Mózesnek, mikor átadja vezető helyét 
Józsuénak. Milyen nagy megnyugvás lehe} 
ez nekünk is ! Mind magunk mind a mieink 
felöl 1 Ugyan kihasjnálom-e ?

Okt. 14. I. Mózes 24 .*7—48. Isten vezető 
munkáját nemcsak népekkel szemben gya
korolja. Eliézer, Ábrahám szolgája, jóval 
előbb, mint Izrael népe tapasztalta és ál
dotta azt. Egy leáfynézés nem országos 
ügy. De még ennér kisebb dolgokban is, 
egészen mindennapiakban kész Isten ve
zetni minket. Eliézer szolga. Nemcsak nagy 
embereknél, de az utolsónál is kész meg
bizonyítani Isten, hogy vezető Isten.

Okt. 15. Zsolt. 143. io. Isten annyira 
vezető természetű, szabad kérni, hogy ve
zessen. Óh mily boldog az, aki minden 
kikötés nélkül Reá bizza az élete vezetését 1 
Egészében és részleteiben egyaránt. Milyen 
boldog leszel, ha mindennap kérni tudod 
Öt korán reggel: Uram, hogy a Te veze
tésed alatt legyen e napon!

Okt 16. Zsolt. 48. is. Isten vezetése 
nemcsak pillanatnyi bajokra, súlyos ese
tekre való. Ó kész állandóan, mindvégig 
átvenni életünk felett a vezető szerepet. 
Sőt igazán csak azoknál vállalhat vezetést, 
akik egyszersmindenkorra átadják magukat 
e célból Néki. Ha célt ért rajtad Isten ke
reső munkája, akkor egyszersmindenkorra 
megkezdődik rajtad a vezető.

MAGYAR GAZDA.

A répalepke hernyó elleni 
védekezés.

A répavetéseken május-júniusban 
lezajlott hernyókártétel megismétlő
dése előtt állunk. A második generá
ció, az elsőnél számban sokkal több, 
fog fellépni. A gazdák kötelessége, 
már csak a saját érdekükben is, hogy 
a csapás ellen a lehető összes ren
delkezésre álló eszközzel védekezze
nek, mert nem valószínű, hogy a 
mostan várható kártételt a répa ki
szedésig csak valahogyan is kiheverje. 
Ugyanis, köztudomású, hogy a gyor
san fejlődő hernyó óriási mennyiségű 
levelet fal fel, azonban, ha a földben

elegendő nedvesség van, a répa a 
hernyók bebáboződása után még le
veleket hajtva magához tér és tovább 
fejlődik. A termés ugyan mennyiség
ben és minőségben is a rendes mö
gött ma^ad, mert pld a hernyó járta 
répa cukortartalma 30—40 százalék
kal csökken. De szükséges az erélyes 
védekezés azért is, hogy a lepke ha
tártalan elszaporodásának gátat ves
sünk, mert szabadjára engedve, a 
jövő évben az egész mezőgazdasági 
termelést veszélyeztetheti.

Dr.. Bruno Wahl a »Wiener Land
wirtschaftliche Zeitungénak egyik 
számában az alábbi védekezési eljá
rásokat ajánlja.

Mindenek előtt, mondja dr. Wahl, 
a hernyók ellen a küzdelmet haladék
talanul meg kell kezdeni, mihelyt je
lentkeznek, mert a kártétel a hernyó 
falánk sága és vándorkedve következ
tében lényegesen kiterjedhet és meg
nagyobbodhat. Foltonkint történő meg
jelenés esetén egyes kisebb infíciált 
területeket ne kíméljünk. Hintsünk 
lazán szalmát (15—20 q holdanként) 
a répára és égessük fel. ilyen esetben 
a tűzveszélyre vigyázzunk. Ha ele
gendő szalmát használtunk, akkor 
minden hernyó elpusztul, bár a répa 

f is szenved, de az elért eredményhez 
képest a bekövetkező veszteség nem 
bir semmi jelentőséggel. Ugyanígy az 
5 százalékos lugkóoldattal való per
metezés is biztosan megöli a her
nyókat, miként azt a hohenaui kísér
letek igazolják, bár egyszersmind a 
répa is lényegesen szenved.

Nagy területeken egyenletesen tör
ténő fellépés esetén erőművi és vegyi 
védekezési módok jönnek számításba. 
Az utóbbiak értéke felöl még nem 
vagyunk tisztában bár vannak, akik 
a klórbárium és az urániazöld hatá
sában feltétlenül hisznek míg sokan 
azt egyenesen tagadják. Ennek oka 
az lehet, hogy a hernyók a mérgezés 
után nem azonnal, hanem csak pár 
nap múlva pusztulnak el s a kárté
tel időközben tovább tart. A türel
metlen gazda nem győzi kivárni a 
mérgek hatását, a hernyók elpusztu
lását, s idő előtt ezt a következtetést 
vonja le, hogy a permetezés ered
ménytelen. Viszont lehetséges, hogy 
a gazda már abban az időben per
metezett, amikor a hernyók bebábo- 
zódás végett a földbe bújtak s az el
tűnésüket a gazda a méreg hatásá
nak tulajdonítja. Minden esetre három 
százalékosnál gyengébb klórbárium 
oldatot használni nem ajánlatos, sőt 
idősebb hernyók ellen ennél még 
erősebbet, még pedig 2% melasz

vagy rozsliszt hozzákeverésével, hogy 
az oldat jobban tapadjon. Urániazöld 
0 3 százalékos oldatban használandó. 
Ennél kísérletet kell tenni az iránt, 
hogy a mész helyett két százaléknyi 
melaszt tegyünk az oldatba, mert 
valószínű, hogy a mésszel be nem 
piszkitott leveleket a hernyó szíveseb
ben fogja rágni. Az az előny is való
színű, hogy a levelek nem égnek el 
annyira. Erre nézve azonban még 
nincsenek biztos tapasztalatok.

Tekintve, hogy a második gene
ráció ellen való védekezés előtt állunk 
és hogy közel vagyunk a répa ara
tásához, nem- szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy a klórbárium, de 
különösen az arzéntartalmu védő 
anyagok (urániazöld), mérgező hatá
súak s nemcsak a használat közben 
igényelnek elövigyázatot, hanem a 
bepermetezett levelek sem használ
hatók fel többé takarmányozásra, 
mert azokat az eső már le nem mossa 
(nincs is eső) A mai takarmányhiány
nál pedig a répalevél lényeges fon
tossággal bír.

A tenger mennyiségű hernyó le
rázása és eltaposása nagyobb terü
leten számításba nem vehető. Ugyanez 
áll a szárnyasokkal való lelegeltetésre 
is. Az alább ismertetett erömüvi vé
dekezési módok bár tekintélyes költ
séggel járnak, de a gyakorlatban jól 
beváltak, azért különös Figyelmet ér
demelnek.

A hohenaui rendszer abban áll, 
hogy a répasorok közé sorszéles 
deszkát fektetnek s rendesen lányok 
és asszonyok a répaleveleket egyen
ként a deszkára fektetve, arra mezit- 
lábbal rátaposnak miközben a her
nyókat elmázolják. Egy morva rend
szernél hasonlóan deszkákat használ
nak, amelyek kátránnyal vannak be
kenve s amelyeket a sorok között 
végighuzva a ráragadt hernyókat sep
rűvel verik agyon s a répasor végére 
kiérve a deszkákat forró vízzel mos
sák le. Ez utón a hernyók feltétlenül 
elpusztulnak. Ugyancsak Morvaor
szágban használt eljárás a következő 
is. A répakapára a késeket leszedvén, 
házilag sortávolságnyi széles mintegy 
két méter hosszú öt centiméter ma
gasságú pléhperemmel ellátott deszka 
gyűjtővályukat alkalmaznak s azon
kívül sodronyfésüt szerelnek fel. Az 
így preparált gépet a répasorok kö
zött járatják s a vályúkba gyűlt her
nyókat időnkint kiürítik és elégetik. 
Ezen védekezési eljárás oka egymás 
után többször is meg kell ismételni, 
hogy az irtás tökéletes legyen.
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A védekezésnek m ég egy módja 
van, amit különösen a m ég nem in- 
ficiált táblák védelm ére használunk. 
Ha ugyanis a férges tábla inficiálf 
területeit kátrányos deszkákkal nem  
vagyunk képesek izolálni, akkor a 
táblát 30 cm. szé les  és 40 cm. mély 
meredek, különösen a m egvédendő  
tábla felöli falán m eredek és sim a  
falu árokkal vesszük körül, am elyben  
az összegyű lt, vándorló hernyókat 
időnkint elpusztítjuk. M észnitrogénnek  
az elh intése sem m i szóbavehető  ered
ménnyel nem jár. M íg a m érgezett 
gyom csom ókra a hernyók a júniusi 
tapasztalatok szerint, -nagy m ennvi- 
ségben összegyűltek . N agy seg ítség 
gel voltak a madarak is, am elyek a 
hernyólepte területeket előszeretettel 
látogatják.

HETI KRÓNIKA.
Tárgyalás az egységes pártról. A

keresztény egyesülés pártja hat pontban 
foglalta össze az egységes párt program
jára vonatkozó kívánságait. A keresztény 
párt a programtervezetet szabatosan írásba 
foglalta és átküldötte a kisgazdapártnak 
tárgyalás végett. Átiratban arra is megkér
ték a kisgazdapártot, hogy a programpon
tokra tegye meg mielőbb észrevételeit és 
kívánságait és megállapodásairól legkésőbb 
október 8-ig értesítse a kereszténypártot. 
E napon ugyanis a párt a programterve
zetet átadja Bethlen István gróf miniszter- 
elnöknek, aki régebbi elhatározása folytán 
október 9-én Ráday Gedeon gróf belügy
miniszterrel és Belitska Sándor honvédelmi 
miniszterrel Pécsre utazik, ahol nagyobb 
politikai beszéd keretében fogja részletesen 
ismertetni az egységes pártról való állás
pontját és azokat a programpontokat, a 
melyeknek alapján az egységes párt meg
alakulását reméli. A miniszterelnököl ba
ranyai útjában a kormányt támogató pár
toknak számos tagja fogja elkísérni.

Összehasonlítás az árak között. Az 
európai államok között Magyarországnak, 
Ausztriának és Lengyelországnak a leg
rosszabb a valutája, a pénze. Érdekes ösz- 
szehasonlítani a magyarországi árakat a 
másik két államéval, kiderül, hogy az utol
sók között mi vagyunk a legelsők s így 
vigasztalhat bennünket az a tudat, hogy 
még mögöttünk is vannak. Bécsben egy 
zsemlye 7 korona, egy ceruza 40, egy liter 
bor 200,;egy nyakkendő 1000, a borotvál
kozás pedig 70 korona. E hihetetlen árak
nál csak a lengyelországiak magasabbak. 
Egy üveg pezsgő 12,000 lengyel márka, egy 
ebed 600, egy férfiing 1600, egy férfiruha 
26—30,000 és egy pár boxcipö 10—12,000 
lengyel márka. Drágán fizetik meg szegény 
lengyelek, hogy felszabadították őket.

Németország újra nekiindult parlamen
táris élete — a birodalmi gyűlés most ült 
megint össze — aránylag kedvező belpo
litikai helyzetet talált. A Bajorországgal 
támadt viszály simán elintéződött, a gazda
sági szankciók megszűntek és a koalíció 
kibővítésének a kilátásai is megjavultak.

Mindezt azonban ellensúlyozza a küszöbön 
álló döntés Felső-Sziléziáról, amely körül 
a legnagyobb bizonytalanságban vannak a 
német pártok. Ha németország Felső-Szi
léziának nagyrészét elveszti, akkor összedől 
az utolsó hónapok minden számítása, egész 
munkája. *

A népszövetség, miután a vilnai kér
désben eddig nem tudott tekintélyével ki
mondott szavának érvényt szerezni, most 
a felsősziléziai és az albán ügyekkel pró
bál szerencsét. A népszövetségi tanács 
Genfbe rendelte a felsösziléziai német és 
lengyel munkásság egy-egy képviselőjét és 
elhatározta, hogy az e héten befejezendő 
teljes ülések után is együtt marad. Mind
ebből azt következtetik, hogy a fersőszilé- 
ziai kérdés Ítélet előtt áll. Albániát illetően 
Cecil lord legközelebb ismertetni fogja az 
albán-szerb határon történt összetűzéseket 
és indítványozni fogja, hogy mielőtt a hely
színére bizottságot küldenek ki a további 
villongások megakadályozására, ismerje el 
a népszövetség Albánia függetlenségét.

Wilson, a bukott pacifistabarát, megint 
megszólalt. Nem bírja elviselni az ameri
kaiaknak azt a kívánságát, hogy végre va- 
lahára békét kössenek a volt középponti 
hatalmakkal. A demokrata párt néhány ve
zető szenátorát felszólította, hogy foglal
janak állást. Az új szerződések megszava
zását nem teszi pártkérdéssé, minden egyes 
tag belátására bízza a szavazást.

Amerikában eltoltak a helyéről egy 
várost. Minesota államban, Hibbing város 
alatt gazdag vaséictelepet fedeztek fel. Az 
élelmes amerikai üzletemberek mindenáron 
ki akarták használni, de nem férkőzhettek 
hozza. Végre gondoltak egyet és — eltolták 
a helyéből Hibbing varosát 15,000 lakosá
val együtt 2 és félkilométernyire eddigi 
helyéről. A tolatási munka 3 évi szakadat
lan munkába került. Áthelyezték a vízveze
téket, a villamos üzemeket, a telefonhuza
lokat. A házakban egyetlen szeget sem 
mozdítottak meg és a lakosokat sem za
varták meg foglalkozásukban.

EGYHÁZI ÉLET.
Egyetemes gyűlés. A magyarhoni ev. 

egyetemes egyház ez évi rendes közgyű
lését Geduly Henrik püspök és báró Soly- 
mossy Lajos egyetemes felügyelő elnöklete 
alatt folyó évi november hó l0-én Bpesten 
tartja.

Egyházkerületi alapítványok. A du
nántúli egyházkerületben, az elmúlt köz- 
igazgatási évben, az egyházkerület céljaira 
nagyobb alapítványokat tettek: Hegyeshalmi 
Fischer Imre 180,000 K-t; Bozzay Miklós
10,000 koronát '

Iiarangavatás. Az ostffyasszonyfai 
gyülekezet szeptember 25-ikén tartotta 
újonnan beszerzett 2-ik harangjának avató 
ünnepét. Az avatást Varga Gyula esperes 
végezte. Sokak szemében a meghatottság 
könnye csillant meg, amikor a mélyen érző 
szív megindító erejével szólott a harang 
hivatásáról. A harang, amely 309 kg. súlyú 
és 97,961 koronába került, a hívek közada
kozásából jött létre. Itt említjük meg, hogy 
szeptember 21-ikén Ostffyasszonyfán bor
zalmas tűzvész pusztított.

A dunántúli egyházkerületi gyámin
tézet ez évben a következő gyülekezeteket,

intézményeket segélyezi. A nagyszeretet 
adományra: Szekszárdot, Leopoldiánumra: 
Akaiit, Kisszeretet adományra: Kaposvárt 
ajánlja. 1400' kor. segélyben Keszthely ré
szesül. 1000—1000 korona segélyt kapnak: 
Zalaegerszeg, Veszprém, Sárvár, Nagyvá
zsony, Nagykanizsa, Bánfalva, Ivánegerszeg, 
Pinkafői árvaház. Dombóvár, Szentgotthárd, 
Kőszegi diakoniss<!aház, Fehérvárcsurgó; 
800 kor.: Alsólendva. 600—600 kor: Lajta- 
újfalu, Felsőlövői tanítóképző, Börcs, Al- 
sónána, Felsőcsalogány, Rácalmás, Duna- 
Földvár, Tapolcafő. 4Ö0—400kor.: Egyhá- 
zashetye, Hácspettend, Nagybarátfalu, Nagy- 
szokoly, Nemeshany, Zalagalsa, Kemenes
aljái konfirmandus otthon. Királyföldi-Ostffy 
alapítv. kamataiból Pusztaszentlászló: 574 
kor. Soproni theologusok segélyezésére: 
645 kor. Soproni tanítóképző intézet nö
vendékeinek segélyezésére: 645 kor. fordít. 
Egy a megszállás alatt lévő leikészi állás 
jövedelméhez2000kor.-val járul: Rupprecht 
alap kamatait: 80 kor. Répceszemere kapja.

Elhurcolt ev. lelkészek. A jugoszláv 
hatóságok a vendeknek* impozáns magyar 
tüntetése miatt elhurcoltak vagy 700 pol
gárt, köztük Gojdina István péterhegyi és 
Zsupanek Sándor felsőcsalogányi lelkésze
ket. Az elhurcoltak részint a marburgi, 
részint a laibachi börtön lakói.

Halálozás. Heinz Károly torzsai lelkész 
augusztus 23-án 32 éves korában meghalt. 
Meleg szívű pap volt, ki különösen nagy 
szeretettel karolta fel az árvák ügyét. Em
léke legyen áldott!

Új vallástanár. Kapi Béla dunántúli 
pöspök Pécsre vallástanárnak kinevezte 
Kárner Károlyt, a lipcsei egyetemről csak 
a közelmúltban hazatért segédlelkészt.

Sárvár. Görög Károly, orosz fogságból 
hazatért, de útközben Szemmeringen elhalt 
édes fia emlékére a sárvári egyház céljaira 
600 koronát adományozott.

Szentgotthárdon az evangéliomi Diák- 
szövetség alakuló gyűlését a templomban 
október 1-én tartotta. A szövetség elnöke: 
Sokoray Miklós, titkára: Sokoray Dezső 
lettek. Pénztárosnak megválasztották Sár
kány Károly VII. o. t., ellenőrnek Haftl 
Emil VI. o. tanulót.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Sziklósi Szabó Péter, Vas

vármegye nyugalmazott főszolgabírója, szep
tember 29-én, életének 74. évében Celldö- 
mölkön meghalt. Régi protestáns nemesi 
családból született, mint egyházának és 
hazájának reklámnélkül dolgozó hű fia élt, 
s most, hogy meghalt, nyugodtan lehet róla 
elmondani, hogy igazi jóember volt. Áldás 
emlékére !

H Í R E K .

Hegedűs Lóránt beteg. Hegedűs Ló
ránt betegen fekszik váci-utcai lakásán. 
J.endrassik Ernő professzor, aki mindennap 
fölkeresi, a legteljesebb nyugalmat és pi
henést ajánlotta neki. Állapota iránt rend
kívül sokan érdeklődnek, de az orvos szi
gorú utasítására senkit se bocsátanak hozzá.

A bajor királyi család Sárvárott. 
Sárvárra érkezett a bajor királyi család
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Leonrod báró föudvarmester kíséretében. 
A királyi család hosszabb ideig marad 
Sárvárott.

Berzeviczy Albertet kiutasították sá
ros! birtokáról. Amikor legutóbb a ma
gyar állampolgárokat a Felvidékről kiuta
sították, ugyanez a sors érte a sárosmegyei 
birtokán tartózkodó Berzeviczy Albert tit
kos tanácsost is. Egész családjával együtt
24 órán belül kénytelen volt a köztársaság 
területét elhagyni.

Ahol a diófa kétszer termett. A gyü
mölcsfák idei kétszeri virágzásáról az or
szág minden részéből hoztunk már híreket. 
A debreceni eset túltesz valamennyin. Egy 
civisház udvarán a termésétől megfosztott 
diófa ugyanis nemcsak új levelet és barkát, 
de gubó nagyságú, szépen fejlődő másod
szori diótermést is hozott.

A méhészet felkarolása a középis
kolákban. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a földinivelésügyi miniszterrel 
egyetértöleg rendeletet bocsájtott ki, mely
ben — utalással a cukortermelésünk csök
kenésére — arra hivja fel a főigazgatókat, 
hogy felügyeletük alá tartozó fiú- és leány
középiskolában (gimnáziumokban, reál- és 
kereskedelmi iskolákban) vezessék be es 
honosítsák meg a méhészetet.

Gyönge dohánytermés. A nagy szá
razság és a férgek pusztítása miatt igen 
gyenge a dohánytermés. A dohány levelei 
aprók és a kerti dohány gyenge minőségű. 
A belföldi fogyasztásra elég a dohány, de 
kivitelre alig juthat.

Rekord bankjegytermés Ausztriában. 
Szeptember második felében az osztrák 
bankjegyforgalom újra nem kevesebbel, 
mint 1,97 milliárddal emelkedett. Az egész 
jegyforgalom ezzel elérte a 61 milliárd ko
ronát, úgy hogy ez már fejenként 10,000 
káronát jelent. Ez év eleje óta a bankófor
galom 14l/a-röl 61 milliardra szökött fel, 
tehát megnégyszereződött. Hetenként átlag 
1,3 milliárd új bankjegy került forgalomba.

A románok svájci kölcsönt kaptak. 
A román minisztertanácson a pénzügymi
niszter bejelentette, hogy 40 millió svájci 
frank értékű kölcsönt kötött. A kölcsönből
25 milliót árucikkekben bocsátanak a kor
mány rendelkezésére.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó- fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Móritz László Bu
dapest 6 K, Zámolyi József Moson 23 K, 
Kotnidesz Mihály Szarvas 3. Gvórffy Béla 
lelkész, Felpécz 500 K, Sándor József Zala- 
galsa 7, Nőegylet Sárvár 200, Rózsa Irén 
Beled 20, P^ngrácz Ernő Pápa 12. Sobor 
100, Vértesi Zoltán Magyarboly 57, Weigl 
Ádám Mucsfa 57, özv. Tompa Józsefné 
Vásárosfalu 50, Mórocz Kató Budapest 7, 
Mátis Kálmán Nagyvázsony 12 K, Léhner 
György Győr 7, Biró Vincéné Diszel 5 K, 
Bozzay Miklósné Nemeskocs 50 K, Fodor 
Mihály Devecser 20 K, Mesterházy Károly 
Kemenessömjen 40, Müller Antalné Győr 
14, Bödecs Károly Nagylengyel 14, Hor
váth János Téth 14, Bogdán József Dáka 
20, Tárnokréti 100, Sárszentlőrincz 29440, 
özv. Németh Lászlóné Lébény 8, Németh 
Károly lelkész, Lébény 200 K.

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz!

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető emb.ernek érdeke és köte
lessége !

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk!

B o r j á d  (Baranya m.) evang. 
leányegyház elhalálozás folytán 
m ásodsorszám u ev. vallásu, kántor- 
képesítéssel is bíró férfitanitót 
keres. F izetése: törvényben előírt. 
Önköltségen való személyes azon
nali bem utatkozás szükséges. — 
M egválasztása esetén a vasúti 
költség m egtéríttetik.

Vértesi Zoltán
2—2 magyarbólyi lelkész.

k

Alapíitatott 1894-ben.

H o r v á th  F e r e n c
első kitüntetett cipész 

Szentgotthárdon, V a s v á r iü e g y e

Készít a mai kor legkényesebb igényeinek is megfelelő cipőt, cipőfelsőrészt 
és csizmát, kívánatra divatlap után is.

............... ....... ................... . Államilag támogatva. ...... .........■«........ ...... ...........
Több iparkiállitáson jeles munka, ízléses alakért és Budapesten az országos 

iparegyesület által ipari jelességért diszéremmel kitüntetve.

Ev. tan ítók  és szü lők  b ecses figyel
m ébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erkölcsi é s  illem szabályok
cím ű füzetkéjét

Az élet minden fontosabb esem é
nyére ad nagyon kedves hangon  
illem tant. Ára oly csekély (drb.-ja 2  

K), hogy ingyenterjesztésre is a lkal
m as. N agyobb m ennyiségek rendelé
sénél 1 0 °/o engedm ény. R endelhető: 
a L uther-T ársaság  könyvkereskedé
sében Bp , V III, Szentkirálvi-u. 51 /a .

Klein Sándor órás és ékszerész  
Szentgotthárdról keres néhány isk o 
lát végzett jő fiút tanoncnak. A fiú 
teljes ellátásban, jó bánásm ódban, 
ruházkodását illetőleg  is jóakaró tá 
m ogatásban részesü l. 3 — 4

Egy idősebb a lezred es-csa lád  egy  
jó házból való  m indenes leányt keres, 
aki a háziasszonnyal együtt a h áz
tartási munkálatokat végzi. F izetés  
m egegyezés szerint. A ján la tok : Ev. 
lelkészt hivatal K aposvár (Som ogy m.) 
küldendők. 3 — 3

Egy szegén ysorsu , árva VII. oszt. 
gim n. m agántanuló —  tisztv iselő  fia 
—  instruktornak ajánlkozik vidékre 
alsógim názistak  mellé. Hegedülni is 
tanít.

C ím : Ev. lelkészt hivatal, K ispéc, 
G yőr m. * 2 — 3

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli L u th er-S zövetség  k iadásá
ban csin os kiállítású keresztelési em 
léklapok jelentek m eg, am elyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkészt h ivatalnál (M oson m.) 
kaphatók. 8 — 1 0

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Kitűnő S C H U N D A -fé le  
cim balom  eladó. Cím a 
kiadóban. 5 __10

Gyerm ekék m ellé nevelőnőnek  
ajánlkozik 4 polgárit végzett ifjú leány. 
Cím a k iadóhivatalban. 2 — 4

__________________ ír *• . , ' r i - é J i.mi . v , . < i
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
ajánlja: saját szappangyárában  
gyártott e lsőm in óségü  „Harang“ 
színszappanát. R endeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi K eresztény  
F ogyasztási és  Értékesítő S zö vet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző term ésű urasági ó és 
Új borait a napi árakon ;

ebenseci kristályszódát, sárga 
vásznat és em ail edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 33

119 £YORAGY
Kö r m e n d .

m

===== Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 

Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 43
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Sajáttermelésü, elsőrendű
f a s z é  net,

a legjobb minőségű

kátrányt hordókban, 
f  e n y ő o la ja t ,  
ecetsavat, 
gombairtó fa

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
Szentg-otthórdon.

Sürgönyeim: RE TORTA.  
Telefonszám: 17.
B izo m á n y o so k  
i3-3i k ereste tn ek .

Aki már az 1 9 2 2 -ik  év i
, v -  ' i f '

Képes  Luther-Naptárt
olvasta, az annak gazdag, szívhez szóló, rendkívül érdekes és változatos tartalmáról 
elragadtatással nyilatkozik.

Sokat veszít tehát az, aki az 1 9 2 2 - i k  é v i  L u th e r - N a p t á r  mipjl jelöbbi 
megrendelését, illetve megvételét elmulasztja. Ára az előállítási költségeké 
aránylag olcsó; 30 korona

A bizományosoknál elhelyezett példányok min^f* gyorsabban történi 
és az eladott példányok árának beküldése a mostani rendkívül súlyos viszoi 
zött kívánatos.

Tévedések elkerülése céljából a kiadóhivatal közli, hogy Sopronnal a postai 
közlekedés zavartalanul fennáll, tehát a Luther-Naptár kiadóhivatalához"1 intézett meg
rendelések, pénzküldemények, megkeresések továbbra is Sopronba (Paprét 2.) cím- 
zendők.

Nyomatott WelHsch Bá!s viüzmüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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K«le lóa  * z « r k e * z t 6
♦ •  k i a d ó :

SZALAY MIHÁLY.
T A r a a z a r k e a z t A :

NÉMETH KÁROLY.

K é z i r a t o k  L o v A a z p a t o n á r a  
( V t a z p r é m m e ( y a ) ,  a lófl-  
z a t é a l  d i j a k ,  r a k l a m A c ló 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  S z e n t f o t t h á r d r a  
( V u a v á r m a g y a )  k ü l d a n d ó k .

E l é n z e t é a t  e l f o g a d  
m i n d e n  a v a n g .  l a lk é a z  éa  

t a n í t ó .
M a g j a l a n l k  m l n d a n  v a . á r 

n a p .

HflRANGSZD
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

•  z a r k a a z t l  é a  a  k l a d á a é r t  
f a l a l ó a :

C Z IP O T T  GÉZA  
• z e n t o o t t h A h d

( V a a v á r r r a g y a . )
A „ H a r a n g . z ó "  a l ó f l z a t é a l  
á r a  a g é a z  é v r a :  L u t h a r -  
S z ö v e ta A g l  t a g o k n a k  a lm -  
a z a l a g o a  k ü l d é a a a l  8 6  K, 
c a o p o r t o a  k ü l d é a a a l  8 0  K, 
a  n e m  L u t h a r - S z A v a t a é g l  
t a g o k n a k  o l m a z a l a g o a  k ü l 
d é a a a l  8-4 K, c a o p o r t o a  k ü l 

d é a a a l  8 8  K.
A „ H a r a n g a z ó * ,  t a r j a a z -  
t é a é r a  b a f c l / t  a d o m á n y o k 
b ó l  a z ó r v á n y b a n  l a k ó  hl-  
v a l n k n a k  I n g y e n p é l d á n y o  

k á t  k ü l d ü n k .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I VAT AL OS  L AP J A.

Geduly Henrik püspök 
egyházlátogatásai.

Canonica visitatio a hegyaljai 
egyházmegyében.

G eduly Henrik tlszakerilleti ev . 
püspök szeptem ber 19— 30-ig  püs
pöki egyh ázlátogatást tartott a h eg y 
aljai csonka egyházm egyében . Látni 
akarta a pásztor a vihar után nyáját 
Isten igéjével és  szem ély es látásával 
fel akarta szítani az istenfélelem  és  
hazaszeretet tüzét. F ancsal, Hernád- 
vécse, Ú jcsanálos, Arnót, T állva, 
A baűjszántó, D iósgyőr, O rm ospuszta, 
R udobánya, Kurittyán, Jákfalva, Sajó- 
kaza, ö z d  és  M iskolc evangélikusait 
látogatta  m eg. A z egyh ázlátogatás  
külsőségeib en  egyáltalában nem lát
szott m eg az, hogy e vidéken valaha  
is egyháztagadó kom m unizm us volt. 
A régi fény és a régi lelkesedés fo 
gadta mindenütt a püspököt. L o va s
bandérium ok, díszkapuk, üdvözlő kül
döttségek, hatalm as néptöm egek, telt 
tem plom ok fogadták. J ó leső  érzésse l 
tapasztalta  m indenfelé nem csak ebben, 
de a közigazgatási h atóságok  s a 
ref. é s  róm ai és görög  kath. egyh á
zak vezetőinek m indenfelé m egnyilat
kozó kijelentéseiből, valam int a leg 
különfélébb küldöttségek ü d vözlései
ből is, hogy evang. egyházunk m eg
becsü lésnek  örvend mindenfelé. Igaz, 
hogy egyházunk is  igyekezett m éltó- 
képen képviseltetni m agát. A püspök  

- kíséretében állandóan ott volt Tóth  
Ján os főesp eres helyettes és 3 — 10 
lelkész. Igazán festői látvány volt, 
am ikor az Úr oltára előtt ott állott 
a sok  lelkész, középen a püspök ki
m agasló , püspöki alakjával. Az eg y 
h ázlá togatás k ü lsőségeiből bizonnyal 
soká ig  em lékezetes marad különösen  
egy kép. M ikor Jákfalváról Sajóka- 
zára m enet egy dom btetőn m egállóit 
a menet, hogy átnézzen a közellévó ,

de már elszakasztott országrészbe, 
egyszerre csak egy lovasbandérium  
közelgett a kanyargós úton fölfelé. 
Elől három  Rákóczi korabeli öltözetbe  
öltözött lovas, régi, aranyos ló szer
szám m al, a középső kezében nem zeti 
lob ogó . Báró R advánszky Kálmán  
öltöztette fel e lovasokat m úzeum ából. 
Az egyik katonás verssel üdvözölte  
a bajvívó Luther szellem ét, a m ásik  
pedig áttárogatózta  a m egszállott te 
rület felé m agyar szívünk b á n a tá t: 
B ercsényi kesergőjét. E m lékezetes  
lesz  az a rudobányai este is, am ikor 
b ányam écsével, lám páiéval, fáklyáival 
és  lovasbandérium m al kivonult a 
bányam unkásság  és h itva llást tett a 
püspök előtt. Az egyházlátogatásnak  
m egvolt a m aga belső , egyházépítő  
s  lélekm entő értéke is. Újjáéledt az 
egyház iránt való  érdeklődés és á l
dozatkészség, a gyülekezeti vezetők  
buzgalm a, de az igazi értékek, a p ü s
pöki igehirdetések nyom án érlelődő  
gyüm ölcsök  majd csak — term észe
tesen  —  ezután lesznek láthatók. —  
A hegyaljai egyházm egyében  44 e sz 
tendeje nem volt már egyh ázlátogatás.

Ilerky Mihály,
az inszurgensek tábori papja. 

Irta: Payr Sándor.

• M ost hát lesz protestáns tábori 
püspök is. Egy m ásodik Zadravecz. 
M ennyit küzdöttek apáink a múlt sz á 
zad eiején csak egyszerű  tábori pa
pokért is. Az egyetem es gyűlések  ten
geri kígyója a tábori papság volt.

A m ohácsi vész után ném et tábori 
papok voltak a reform áció e lső  h ír
nökei. Itt járt nálunk A gricola János  
eislebeni lelkész is, az interimek sz e 
rencsétlen h őse . Zrínyi M iklós m ellett 
Szigetvár veszedelm ében  ott volt mint 
szem tanú Siklósi M iklós nagym arosi

lelkész, aki em lékverset írt Zrínyi 
hősi halálára. B ocskay, B ethlen , Rá- 
kóczy tábori lelkészek nélkül soh a  
sem  voltak hadjárataikban. Thököly  
Imrének a hegyfalu i A sbóth Ján os  
és  a nem escsó i A áchs M ihály, az  
énekköltő volt tábori papja. M iszlai 
A ndrás, az u tolsó  vajtai pap >A ko- 
roncói harcról« 1704-ben >a holt 
tetem ek között való  léteiében« irta 
gyászénekét és  a »M indenkoron ro 
m o l« ’ kezdetű bujdosó éneket.

D e hát ki volt Berky M ih á ly ? . . .  
A tábori püspökség  ú ttörő je !

N éha egy tréMs anekdota a nép 
száján jobban fenntartja jeleseink em 
lékezetét, mint a jegyzőkönyvekből 
szedett h osszú  kivonat.

B oldogult K arsay Sándor püspök  
urunk mondta el. M ikor m eg volt 
eléged ve a káplánjával, akkor egy-egy  
anekdótával jutalm azta. D e hogyan  
volt az elm ondva I Hangja átható, 
kifejező arcán minden izom  m ozgott, 
erős izzó  szem e tűzben égett. Csupa  
élet és e levenség , csupa szív  és lélek  
az eg ész  nagy em ber. A szem élyek  
és  tárgyak az ő szava  és gesztu sa  
által m egelevénültek . L egegyszerűbb  
beszédei nagy hatásának is ez volt 
a titka. Próbálta volna azokat m ás 
elm ondani I Zábrák D énes e lőad ásá 
ban volt valam i hason ló. De K arsay- 
ban több a kom olyság  és  gravitás.

És hát elkezdte. Ki volt az a Berky 
M ihály?  Hát azt sem  tudja, uram  
öcsém  ? No, szép  dolog. Hát mit ta
nulnak maguk a teológián ?

Berky M ihály az utolsó  nem esi 
fölkelésen  az inszurgensek papja volt. 
Mikor aztán itt G yőr mellett Szabad 
hegynél futni kezdett a magyar sereg, 
bizony megfutott ám Berky M ihály  
uram is. M ár-m ár a füle mellett fü
tyültek el az e llen ség es golyók . Ek
kor lát a m ezőn egy M ária-szobrot. 
D e ö, a lutheránus pap csak nem  
folyam odhatik Szűz M áriához. Protes
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táns önérzetét a veszély  pillanatában  
is m egőrizte. A szobor elé érve azon 
ban az u tolsó  percben végre is köny- 
nyített a lelkiism eretén, m o n d v án :

—  Édes jó Szűz M áriám, soha  
sem  imádtalak, m ost sem  imádlak. 
D e az én jó Istenem téged áldjon 
m eg, ha  a hátad m ögé bújok, m ost 
az egyszer, szépen kérlek, segélj 
m eg.

M eg is szabadult. Epen ment v isz-  
sza  az eklézsiába. Hát ez volt Berky  
M ihály.

Az ilyen anekdóták h őse  azonban, 
ha a h istória lám pásával világítjuk, 
pórul szokott járni. Kiderül, hogy  
nem is az volt a neve, nem is ott 
volt lelkész, nem is  akkor élt é s  nem  
is m ondhatta azt. S  a többi. D e Berky  
M ihály ez esetben szerencsésebb  volt. 
Az ő adatai úgy nagyjában v a lah o 
gyan helytállanak. L ássuk csak.

Berky M ihály Qércén született 
V asm egyében 1763-ban. N em esdöm öl- 
kön és Sopronban tanult. 1781-től 
hat éven át R advánszky Ján os báró  
házában volt nevelő  Radványban. 
Ekkor ment ki W ittenbergbe, hol a 
m agyar könyvtárnak is ő  volt az őre  
három  éven át. 1790. őszén  a nagy- 
m űveltségű Prónay L ászló  bárónak, 
a pesti zsinat elnökének házába ment 
ism ét nevelőnek. 1791-ben pedig az 
egyesü lt sim onyi és  sárvári gyü leke
zet m eghívását fogadta el s  Hra- 
bovszky Sám uel püspök ez év okt. 
27. avatta fel. Ekkor már 28 éves  
világlátott, tudós, nagyúri körökben  
is forgolódott, ékes beszédű s mint

T Á R C A .

A néger anya szeretető.
Angol eredetiből fordította:

Dr. Tirtsch Gergely.
Azt határozták, hogy m eg kell 

halnia. Az ő  elsőszülöttjének, az ő  
apró kis fiának, aki csak tegnap látta  
m eg a napvilágot, annak kell meg-' 
halnia, mert a nyom orék alaktalan  
jobb lábbal jött e világra. Legalább  
így m ondta ezt az az öreg asszony, 
aki a szü lésnél segédkezett s  egy 
m agában fen h argon  duruzsolt, azt 
hívón, hogy a fiatal anya alszik.

D e élve volt, csak szem eit zárta  
le . Erősen aludt az éjjel, de m ost 
hogy a szü lés okozta fáradtságot ki
p ihente, ébren pihent. Az öreg a sz-  
szony szavára  rögtön m agához kérte 
a gyerm ekét s midőn karjába vette

a fentebbi anekdóta mutatja, egyszer
sm ind jó hum oru papi em ber volt.

Hat évet töltött m ár mint lelkész  
Sim onyiban. Ekkor jött az e lső  n e
m esi fölkelésre a parancsolat. 1797- 
ben ugyan is újra kitört a francia h á
ború. N apoleon  már B écset fenye
gette. E gym ás után ültek fel paripá
ikra a  várm egyék délceg vitézei. 
Q yőrm egyében M atkovich István, Pál 
öccse, volt az egyik kapitány. V as
m egyében a V idos, Kisfaludy, B oda  
és  Chernél neveket találjuk a n em e
sek élén . A ugusztus hóban 27 vár
m egye inszurrekciója táborzott már 
Szom bathely  m ellett a szanati m ezőn.
16-án m aga I. Ferenc is eljött a ki
rálynéval, hogy szem lét tartson felet
tük.

Ekkor írta B erzsenyi D ániel remek  
ódáját »A felkölt nem ességhez«  :

Él még nemzetem Istene,
Buzgó könnyeimen szent öröm ömledez.

Állsz még, állsz szeretett hazám,
Nem dőlt még alacsony porba nemes fejed...

Csak sast nemzenek a sasok,
S nem szül gyáva nyulat Núbia párduca.

Ekkor kellett inszurgens tábori pap 
az evangélikusok  részéről is. M atko
vich Pál, a dunántúli főinspektor és  
N agy István püspök a nem könnyű  
állásra Berky M ihályt találták m in
denben legalkalm asabbnak. Sokat for
golódott a nem es urak között, m en
jen m ost hát a csatába is velük. És 
Berky vállalkozott is. 1797. május
5-én  N em esdöm ölkön fogadta el a 
tábori papságot s m ivel a püspök  
távol Sárszentlőrincen lakott, Perlaky

ijedelem m el látta, hogy tényleg n yo
m orék lába van. D e csak annál na
gyobb szeretettel szorította azt keb
lére s keserűen sírt miatta annál in
kább, mert ism erte népe törvényét, 
m ely szerint minden hibás gyerm eket 
m eg kell ölni s  legfeljebb egy hóna
pig élhet, m íg nyom orék volta b izo
n yossá  válik. Azt is tudta, hogy m ost 
inkább fogják vele szem ben a törvény  
vassz igorát alkalm azni, mert h iszen  
ő törzsfőnök leánya. E törvény sz e 
rint csak a teljesen épek m aradhat
nak életben, a többieknek m eg kell 
halniok, hogy a nép Közép-Afrikának  
leg e lső  törzse legyen  a harcban. Mind 
ez kesergett az elm éjében, am íg ott 
behunyt szem m el ébren feküdt s ez 
az egy  kérdés égette lelkét, hogyan  
m enthetné m eg gyerm ekét. . E lhatá
rozta, hogy m egm enti, vagy m eghal 
vele.

A zalatt az öreg asszony  folyton  
fecsegett s  elm ondta a törzs ö sszes

D ávid a kem enesaljai főesperes Pápán  
június 18-án mutatta^őt be a vitézlő  
nem es seregnek.

Ugyan milyen lehetett az egyen 
ruhája? M ózes-táb lát akkor m ég ke
vés papunk viselt. A pesti zsinaton  
1791. úgy határoztak, hogy ünnepé
lyes alkalm akkor papjaink szokott 
fekete szinü ruhát (germanioa) v ise l
jenek palásttal és táblákkal. D e Nagy  
István, akkor m ég csak szentlőrinci 
esperes, aki rövid szab ású  m agyar  
ruhában járt, ez a ló l felm entést kért, 
mert neki,- úgym ond, a lőrinciek m eg  
nem engedik, hogy m ás ruhát v ise l
jen. A reform átusok róm. kát. papok  
módjára reverendában jártak. Kór, 
hogy az inszurgensek cifra fényes  
uniform isa m ellett Berky M ihály papi 
ruhájáról nem maradt kép szám unkra.

A ugusztus 10 én ment el Berky a 
szom bathelyi táborba, a királyi d ísz
szem lén már ő  is ott volt. Ez a lka
lom m al azonban nem került háborúra  
a dolog. I. Ferenc a cam poform iói 
békekötéssel egyezett meg a franciá
val és az inszurgenseket haza b ocsá 
totta. Berky M ihály is már szept. 8 . 
visszatért s im on yi— sárvári gyü lek e
zetébe.

A következő 1798. évben júl. 1. 
N agygeresdre hívták m eg s hét évig  
lelkészkedett itt is, A gyülekezet tör
ténetében olvassuk , hogy Berky az 
1801 — 1802. évi inszurrekciós nem esi 
seregnél tábori lelkész is volt. Erről 
a nem esi fölkelésről azonban nem  
tudok. B ocsor  István szerint 1805. 
is volt inszurrekció. Berky Q eresdről

újságait. A fiatal anya oda sem  hall
gatott, de hirtelen egy újság m egra
gadja figyelm ét. »Mimolu« —  így új
ságolja  az öreg —  »hazajött, m essze  
volt a férfiakkal a nagy erdőn túl a 
fehér em bereknél, akik sokat b eszé l
nek a nagy fehér szellem ről és  g y ó 
gyítani tudják a sebeket és b etegsé
geket.« Túli —  mert az volt a fiatal 
anya neve —  feleszm élt e szavakra, 
rögtön m egfogam zott lelkében a terv, 
tudta már, hogyan fogja m egm enteni 
gyerm ekét. Szökni fog vele, elszökik  
a fehér em berekhez, el a nagy ren
getegen  keresztül, hátha m eggyógyít
hatják az ő kis fia lábát is. Majd 
aztán v isszatérhet egyszer népéhez  
fiával, kinek akkor majd ép eg ész
ség es  teste lesz és ha majd apja, a 
törzsfőnök m eghal, az ő fia lesz a 
király, mert h isz az ő fiát illeti m eg  
a hatalom . A király három fia, de 
az ő  ura is, a  király veje, a csa tá 
ban halt m eg, nincs senki, ki joggal
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1805. febr. 20. a lovászpatonai gyü 
lekezetbe távozott s élénk részt vett 
a kerületi gyű léseken . Itt a legkép
zettebb lelkészek közé tartozott. 1807- 
ben Ján ossa l együtt őt is kiküld
ték abba a bizottságba, mely Urai- 
ujfaluban a m ásodik Ratio E ducatio
n s  állam i tantervét birálta és kifo
gáso lta .

Patonáról 1808. Pápára hívták. 
Itt is öt évet töltött és  m egvá lasz
tották a veszprém i egyházm egye e s 
peresének. Erre az időre esett 1809. 
az u tolsó  nem esi fölkelés a gyór-  
szabadhegyi nagy fu tással, m elyről 
az anekdóta szó l. H ogy már m ost 
Berky mint pápai lelkész 46 év es  
korában is vállalkozott-e ism ét a tá 
bori papságra, az anekdótán kívül 
m ás h iteles adat nem bizonyítja. 
1809-ben a francia háború miatt ke
rületi gyű lés sem  volt. A jegyzőköny
vek tehát annál kevésbbé szólnak  
róla. Karsay püspök Berky M ihályt 
a késő vénségében  m ég szem élyesen  
ism erte. Ez ném i h itelességet ád az 
anekdótának.

Pápáról Berky 1813. G ergelyibe  
ment lelkésznek. M ég az 1844. évi 
N évtár szerint is úgy szerepel G er- 
gelyiben , mint »érdem teljesen k iszo l
gált esperes és a kerületi főtörvény
szék tanácsnoka.« T ehát valószínű leg  
G ergelyiben halt meg. Karsay is ger- 
gelyi lelkésznek, a szintén hires T om 
p os B a lá zs utódjának mondta. A n év
tár a nevét Berkének írja, míg a ré
gebbi forrásokban mindenütt Berky- 
nek o lvassu k .

ím e a vígkedvű, anekdótás fiatal 
tábori papból így lett 82 év es kiér- 
dem ült esp eres, az egész  traktus 
N esztora. Ha anekdótát nem költenek

örökölhetné a királyi hatalm at, csak  
ez az ó  m ost halálra szánt kis fia. 
Ezért is kell neki a fehér em berek
hez m enoie, hogy kis fia életét m eg
m entse. S e gondolatban m egn yu go
dott és  el is  aludt.

M ásnap Túli felkelt és szeretettel 
gondozta  gyerm ekét. Látta, hogy a 
többi asszonyok  részvéttel és könnyes 
szem m el tekintgetnek reá, de ezt nem  
akarta észrevenni. Ekkor jött hozzá  
egy harcos és  m on d ja : »A mi urunk, 
a te atyád akar téged és  gyerm eke
det látni.«

Túli szó  nélkül felkelt, fogta a 
gyerm eket és követte a harcost. Ment 
a törzsfőnök háza felé. Ez ott ült a 
ház előtt, körötte a nép vezérei és  
bölcsei. A szegény asszony  szíve  
majd hogy m egszűnt dobogni. »Add

róla, aminek azonban volt históriai 
m agva is, a mai nem zedék már el 
is feledte volna. Tábori püspökségre  
nem  vitte a dolgát, az b izonyos. De 
azért tudós, buzgó pap volt. Á ldas- 
sék  em léke.

1 6 0 6 ;  1 6 3 1 .
Irta: Porkoláb István.

(Folyt. 7.)

A hajdúk a társadalom  szám k ive
tettjei voltak. Törvény nem védte 
őket, ellenben halált szabott rájuk. 
D e . kiirtani nem lehetett őket, oly  
nagy szám baa éltek országszerte min
denfele. A hajdú törvényen kívül állt, 
az élete nem volt b iztonságba sehol, 
soha , aki elfogta, leölhette, akár a 
barm ot. Irgalm atlanul öltek, vágta is 
m in d en k i: a m agyar, a török —  és  
a hajdú, aki ilyen körülm ények kö
zött állattá sülyedt, kegyetlenségben  
túl tett mindkettőn. M intha se  hazája, 
se  Istene nem lett volna. »Az Istent 
a T iszántúl hagytuk« —  mondották  
Erdélyben, mikor az Istenre kérték 
őket, hogy ne legyenek olyan irgal
m atlanok. Mert irgalm atlanok voltak, 
szin te leirhatatlanok azok a kegyet
lenségek , amiket müveitek, ő k e t  e le 
venen  nyúzták m eg, ha elfoghatták, 
ők viszont elevenen  sütötték m eg, 
aki a kezük közé került. S a szám uk  
nem hogy fogyott volna, egyre nőtt. 
B ocskai fellépésekor v a ló ság os nem 
zeti veszedelem m é növekedett m ár a 
hajdukérdés, am elynek m egoldását 
m égi mindenki a kiirtásukban látta. 
Csak a német, az okos, ügyes, e lőre
látó ném et, az gondolkodott m ásként: 
zsoldba fogadta őket és velük irtatta

oda gyerm ekedet N gam binak lányom «  
—  m ondta a főnök és  az e lső  bölcs  
em berre mutatott.

R eszketve m egtette az asszony  az 
apja k ívánságát. Ngam bi levette a 
gyerm ek ruhácskáját és m egm utatta  
a gyerm ek nyom orék lábát. »Nézd  
Uram, tényleg igaz, am it m ondanak, 
a jobb lába rövidebb és csípőjében  
kidagad. U ralkodhatik-e majd fölöt
tünk ilyen em ber mint ez len n e?  
V ezeth eli-e  ez majd harcosainkat c s a 
tába?« »Nem , N gam bi«, felelt a főnök 
»ne félj, korcs fajzat nem fog utánam  
uralkodni e népen. E fiúnak m eg kell 
halnia és ha majd én halok m eg, hú
gom  fia, ki ép és  eg észséges, örökli 
a hatalm at.«

Atyám , uram !« —  kiáltott fel Túli 
s  odavetette m agát az apja lábaihoz,

a m agyarságot I Ebet — ebbel 1 B ásta  
a hajdúkkal pusztittatta sivataggá  
Erdélyt s hasonlóképpen velük akarta  
vérbeborítani M agyarországot B elg io -  
josó, mikor B ocskaival összetűzött. 
A kassai főkapitány a hajdúknak  
ígérte szabad zsákm ányul Váradot, 
D ebrecent, Kerekít, az ország  leg v i
rágzóbb h elységeit, ha zsoldjába á lla 
nak. És a hajdúk, akiknek az volt 
az istenük, aki jól fizette, ott a ha
zájuk, ahol torkig lakhattak minden 
földi jóból, elrém ültek ettől a kápráz
tató íg é re ttő l: —  Nem zetünk hóhérai 
—  mondották — m égse leszünk. —  
A hajdú szív  kérge alatt rezegtek  
m ég nem esebb érzések, csak kikellett 
ezeket váltani. M egfelelő vezér kellett, 
aki a feltám asztott ösztönöket h elyes  
irányba terelje, lev ezesse , aki jobb 
kezet nyújt annak, akinek eddig csak  
balkezet nyújtottak, aki hazát ad a 
hazátlannak, békét az üldözöttnek. 
Ez a vezér volt B ocskai, az em ber
szívek  élesszem ü  ism erője. S zavára  
mint varázsütésre szegődtek  h ozzá  
azok a hajdúk, akik B elg io josó  szem 
kápráztató Ígéretétől m egriadtak, és  
vezérlete alatt elindultak kivívni a 
m agyar nem zeti- és va llás-szab ad 
ságo t.

B ocskai —  saját szava iva l élve —  
m egette már kenyere javát, mikor 
kardot kötött. N em  önérdekből, kény
szerű ségbő l tette. N agyszerű  történeti 
hivatást te ljesített: megmentette a ma
gyar alkotmányt és a magyar protes
tantizmust. A kicsi Erdélyt európai 
tényezővé tette, m elynek trónján m eg
rem egtette B écset, Prágát és elhárí
totta az osztrák-cseh -m orva-sziléz  
protestánsok felett lebegő  v e s z é ly t ; 
igaz, hogy csak időre-órára, mert a

»hagyd fiamat életben, nem követelem  
szám ára a hatalm at, hadd uralkodjék  
utánad húgod fia, ezzel én nem gon 
dolok, csak engedd, hogy az én g yer
mekem éljen.«

»Nem Túli, ezt nem engedhetem . 
N em  élhetnek az elkorcsosultak tör
zsünk törvényei szerint. M eg kell hal
nia. Menj leányom , jobb neki ha 
m ost m eghal, m intsem  hogy egész  
életén át nyom orék legyen.

Túli felkelt és gunyhója felé ment. 
Nem sírt, de annál erősebb lett e l
határozása, hogy m egm enti gyerm e
két. M ég az éjjel elszökik, nekivág a 
rengetegnek és elm egy a fehér em 
berekhez, akiknél M im olu volt.

(Folyt köv.)
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fehérhegyi csatában bekövetkezett a 
katasztrófa. (A cseheknek jó volna  
erre most v isszaem lékezni I) B ocskai 
m egszerezte nem zetének és a protes
tánsoknak a bécsi békét, am ely ered
m ényeiben, hatásában szinte k iszám it- 
hatatlan. Ha B ocskai nincs, akkor ma 
aligha volna m agyar protestantizm us. 
Mert hiszen tudjuk, egy Pázmány in
dult el a protestantizm us ellen, aki
—  szem ben a protestáns XVI sz á 
zaddal —  a katholikus XVII. szá za 
dot vezette be, am ely m indvégig a 
katholicizm us diadalától v isszh an gos. 
E lsősorban B ocskai Istvánnak k öszön 
hető, hogy a m agyar protestánsok  
ma nem kiáltoznak egym ásra, mint 
a valdensek, akik akár a hatalm as 
erdőirtáson véletlen m egm aradt fák
—  olyan ritkák. . . (Folyt, köv.)

Ravasz László dr. ref. püspök 
programjából.

R avasz L ászló  dr. dunam elléki ref. 
püspök program beszédjében, beikta
tása  alkalm ából többek között a kö
vetkezőket m on d otta :

—  A z ország  ö sszeom lása  után  
átérezte mindenki, hogy M agyaror
szág  keresztény ország. A protestan
tizm us olyanform a, am elynek tartalm a  
a keresztyénség. Jézusnak, de Pál és  
Ján os apostoloknak a harca is harc 
volt a judaeizm us ellen. Ez a harc 
a protestantizm us harca. Ennek az 
eszm ének harcosa vagyok én is. M a
gyarországnak Regnum C hristianum - 
nak kell lennie 1 a z  országot nem  
tőrrel és  gyilokkal, hanem  K risztus
sal lehet regenerálni. A katolicizm us 
a forradalmak után m indig gyorsan  
nyom ul előre, mert szü k ség essé  tette 
ezt a gyorsan reorganizáció, A kato
licizm us konzervatív, tehát konzer
váló  ereje is van. És ez a h ivatása. 
A gyorsan reorganizáció  szü k ség es
sége  azonban gyakran tú lzásba és 
hibákba sodorta. A török hódoltság  
utáni m agyar restauráció pl. a vér
tanukhoz és  a gályarabokhoz, a nagy  
forradalmak utáni restauráció pedig  
M etternich rendőrállam ához vezetett. 
M ély fájdalom m al látnám , ha ez a 
kísértés ma is megejtené ezt a h ata l
m as nem zeti konzerváló erőt. Nem  
a kálvinizm ust féltem , mert aki m eg
halni is tud, az nem fél. D e feltem  
a nem zetet. Mert a nem zetet b izonyos  
szent játékok áldozatául odadobni 
nem  szabad. Az evangélikus és uni
tárius testvéregyházak felé —  foly
tatja — az erősebb testvér lovagias

ságával nyújtom kezemet. A püspöki 
székben egyházam  főpásztora kívánok  
lenni, nem korm ányzója és nem finan- 
cierje. Kerületem minden szószékét  
úgy tekintem, mint az én szószékem et 
és  minden hívét, mint az én h íveolet. 
Ez a program om , ezzel köszöntök be.

Mi evangélikusok  a reform átusok
nak R avasz L ászló  dr. püspök sz e 
m élyében, az erősebb testvér lovag ias
ságáva l felénk nyújtott kezet k észsé
g es  öröm m el ragadjuk m eg. Szentül 
m eg vagyunk győződve, hogy a két 
testvérnek együttérző, szeretetteljes 
munkáján Istennek á ldása leend. 
R avasz L ászló  püspököt a m agyar 
evan gélik u sság  nevében hódoíóteljes  
tisztelettel üdvözöljük, életére, főpász
tori m unkásságára Istennek gazdag  
kegyelm ét kérjük.

B í i n g h a  p á t e r
a magyar kath. férfi típusáról és 
a protestáns egyház követelmé
nyeiről egyháztagjaival szemben.

A B. H. egyik u tolsó  szám ában  
olvassuk , hogy B angha B éla  s. J. 
B udapesten az Egyetem i tem plom ban  
beszédet m ondott a katolikus férfiliga  
tagjainak. B eszédében  különösen a 
katolikus férfivilág és a m agyar ka- 
to likusság alapvető  hibáit ostorozta  
és  rám utatott arra, hogy a katolikus 
m agyar férfiaknak három nagy hibája 
v a n : következetlenek, m egalkuvók és  
példátlanul kom olytalanok. A követ
kezetlenség  különben kifejezésre jut 
a m agyar népnél is, am ely képes a 
következetlenségnek arra a csim bo- 
rasszóiára, hogy el nem m ulasztja a 
vasárnapi m isét, imádkozik, va llásos, 
de em ellett csúnyán káromkodik. 
K atolikus férfiaink el nem engednék  
gyerm ekeiknél a keresztelőt és halot- 
taiknál az egyházi tem etést, de a szü 
letés és  a halál közötti időre nem  
vetnek súlyt. A francia em ber kép
telen volna erre a következetlenségre, 
ha ő szem bekerül az egyházával, 
akkor gyerm ekét nem is keresztelteti 
m eg és  halottait sem  részesíti egy
házi tem etésben. A katolikus férfiaink 
hitéletéből hiányzik a lelkieken a la 
puló m élység  és kom olyság és a hit
élet előírásainak az életben való  a l
kalm azása. Hiányzik az életnek az 
elm élyítése, hiányzik egyszóval az 
eleven hit. Ezzel szem ben azonban  
azt látjuk, hogy a látványos dem on
strációra, keresztény mivoltunk tün
tető hangoztatására igen nagy a haj
landóság. N ém elyek keresztény m i

voltuk bizonyítására elegendőnek tart
ják az antiszem ita tüntetést, de lelki 
életükkel egyáltalán nem törődnek. 
Áttérve az oly gyakori m egalkuvásra, 
objektive m egállapítja, hogy a kato
likus férfi helyzete példátlanul n ehe
zebb, mint például a protestánsé. A  
protestáns egyház nem követel any- 
nyit, mint a k a to lik u s; a katolikus 
élet m illiószor nehezebb és a katoli
kus em ber nagyon ham ar kerül szem 
be az egyházzal. A katolikus férfiak 
kom olytalanságára viszont jellem ző  
tünet, hogy a hitélet m egnyilatkozá
saiban hiába keressük a nagy töm e
geket, pedig nem is a m eggyőződés  
hiánya, mint inkább, csak a felü letes
ség , a lelkiekkel való  nem törődés az, 
am i távoltartja őket.

Ami a következetlenséget, a m eg
alkuvást, a kom olytalanságot illeti, 
sajnos, ezt B angha páterrel elm ond
hatjuk mi protestánsok, közelebbről 
mi evangélikusok is igen sok egyh áz
tagunkkal kapcsolatban „

Ami B angha páternek am a kijelen
tését illeti, hogy a protestáns egyház  
nem követel annyit, mint a katolikus; 
a katolikus élet m iiliószor nehezebb, 
anélkül hogy vitatkozásba akarnánk  
bocsátkozni B anghával, kénytelenek  
vagyunk leszögezn i ezúttal is ama  
régóta ism eretes igazságot, hogy a 
prot. egyházak , így közelebbről az  
ág. hitv. ev. keresztyén anyaszen egy- 
ház, tagjaitól sem  többet, sem  keve
sebbet nem  követel, mint am ennyi a 
szentírásban van m egírva. A hit és  
az erkölcsi élet dolgában ez reája  
nézve az egyedüli zsinórm érték. S ez 
a mérték teljesen e lég ség es az ü d vös
ségre.

H ogy már m ost em e zsinórm érték  
következtében a protestáns em ber 
élete m ennyivel könnyebb, ennek e l
b írálását az o lvasóra  bízzuk.

C. G.

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli L u th er-Szövetség  k iadásá
ban csin os k iállítású keresztelési em 
léklapok jelentek m eg, am elyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkész! h ivatalnál (M oson m.) 
kaphatók. 9 — 1 0

Egy szegénysorsu , árva VII. oszt. 
gim n. m agántanuló —  tisztviselő  fia 
—  instruktornak ajánlkozik vidékre 
alsógim názisták  m ellé. Hegedülni is 
tanít.

C ím : Ev. lelkész! hivatal, Kispéc, 
G yőr m. ' 3 — 3
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Pásztorunk a Jézus.*)
Pásztorunk a Jézus, H ozzá tartozunk, 
Hű ölébe rejtve, félni nincs okunk. 
B árhová vezessen , csak kövessük ő t ,  
Járva pusztaságot, harm atos m ezőt.

Pásztorunk a Jézus, Rája ism erünk, 
H ogyha tiszta hangja lágyan szó l ne

künk.
M egpirongat néha, édes a s z id á s ; 
ó  vezessen  minket, ö ,  és senki m ás.

Pásztorunk a Jézu s m eghalt nyájáért, 
Mindemk juhra hullt a drága vér. 
Rajta van pecsétje minden gyerm ekén, 
»Lelkem  adtam néki —  szó l —  és

így enyém .«

Pásztorunk a Jézus, karja fegyverünk, 
Jönne bár a farkas, mit sem  árt nekünk. 
A halál völgyében szívünk nem rem eg, 
Tudjuk, a halált is Jézu s győzte meg.

*) A Halleluja evangéliumi énekgyűjteményből, 
melynek kottás kiadása most készül. Ára előjegy
zésben 80 korona. Megrendelhető: Bethánia Buda
pest, Vili,, Gyulai Pál u. 9.

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Vezető Isten.
Okt. 17. Zsolt. 139.0—10. Vezető Isten. 

Mily szokatlanul hangzik ez még mindig! 
De mennyire ilyennek látta ő t a Zsoltárban 
ujjongó lélek. Neki keze is van! Nemcsak, 
hogy segítsen karunk alá nyúlva; nemcsak, 
hogy áldjon fejünket simítva; nemcsak, 
hogy töröljön könnyes szemeinken, hanem, 
hogy legyen, mivel fogja vezetni kezünket. 
Mert az ö  vezetőkeze nem messziről mu
togat. Közel jön, belénk fog az Ő keze, 
az Ö jobb keze. Van-e már neked, — nem 
segítő, hanem vezető Istened?

Okt. 18. Zsolt. 23.1—4. Milyen sok él
ménye lehetett annak a vezető Istenről, aki 
nem csak kezét, hanem egész lényét vezető 
természetűnek látta 1 A szemét, a hangját, 
az alakját, szerszámait gondját és egész 
foglalkozását vezetéshez "idomultnak. Úgy, 
mint pásztorét. A pásztornak szinte egyetlen 
munkája a vezetés Vezet, mikor legeltetni 
megy; vezet, mikor itatni, vezet, mikor 
nyugtatni viszi nyáját. Még a veszedelem 
elől s veszedelem közben is vezető munkát 
kell végeznie csupán. „Az Úr az én pász
torom.“

Okt. 19. János 10.2—5 . Nem lealázó 
az, hogy valaki pásztorunk akar lenni ? 
Hát nyájba valónak néznek minket? Az 
Úr Jézustól nem lealázó. Ő ezzel csak azt 
mutatja meg, hogy a vezető Isten is testté 
lön Benne. Pásztorunk akar lenni azért, 
mert meglátta, hogvmekünk jobban, mint 
jó tanítóra, szükségünk van Ra, a jó pász
torra. Mióta még életét is adta a juhokért, 
megszerezte az egyetlen jogot, hogy pász

torunk legyen. Óh aki ezt tudja, az nem 
szégyenkezve, hanem szent dicsekvéssel 
énekli: „Pásztorunk a Jézus “

Okt. 20. Zsolt. 107 .28. A vezetés nem 
legelőről legelőre, forrásról forrásra, útról 
útra történik csupán. Nem is csak valami 
kellemetlen helyzetből. Hanem mindenek
előtt egy rettenetes állapotból. A bűnből. 
Ebből a legsanyarúbb sanyaruságból. Aki 
nem engedi kivezettetni magát bűneiből az 
Úr által, annak nem tudja Jézus megfogni 
2  kezét

Okt. 21. Mété 2 . 9—10. A napkeleti böl
cseket arra a helyre vezeti a csillag, ahol 
Jézust találhatják. Isten vezető munkájának 
céljában ma is ez áll minden más előtt. 
Ő vezet el nemcsak a gyermek — Jézushoz 
Bethlehembe, hanem ahhoz, Aki meghalt 
érted a Golgotán. Engedtek már, hogy oda 
vezessen ?

Okt. 22. Mikeás 2 . 12—13. Isten vezető 
munkájában hátra yan még egy igen fontos 
rész. Az amellyel Ő az övéit összevezérli,. 
mint nyájat ugyan, de mégis — seregbe. 
Seregbe, melyre nem harmatos legelők, 
ezüst források, hanem harcmezők várnak. 
És nagy kitörések a Sátán frontja ellen s 
nagy áttörések a Sátán frontján. A harcban 
is előttünk megy a vezető Isten. Nem a 
front mögül dirigál, mint a modern, had
vezérek. Elől a király. Élünkön az Úr!

Okt. 23. Zsolt. 119.105. Mivel vezet a 
vezető Isten ? Sohasem karddal. Mindig 
valami fényléssel. Ez volt a Mózes felhő
jében, tűzoszlopaban, a bethlehemi csillag
ban. Ma is fénnyel vezet. Az ige szövét- 
nekes fényével. Fényes felhő elfoszlik, 
tűzoszlop kialszik, csillag elhalványul s 
még a nap is elmúlik, de a jeleken túl s 
a jelek nélkül is örökké megmarad az ige 
világító, vezető ereje. És ez az ige tud 
mindenütt oda hullani világosságával lé- 
pésről-lépésre a lábad elé. Lehetnek jó 
tanácsadóid, jó példaadóid, jó útmutatóid, 
de teljes vezetést csakúgy kapsz, ha ma
gad közvetlen élsz az igével. Aki a vezető 
Istennel akar élni, annak az igével kell 
állandóan élni. Vájjon hányán vannak így ?

MAGYAR GAZDA.

Szüretelnek.
Az idén hosszabb életűek az ő sz i

rózsák, mint m áskor, édesbúsan, le 
hajtott fejjel álm odoznak m ég a ker
tekben, mintha nem is  ő sz-h av ára  
fordult volna az idő járása. Pedig, 
a kalendárium szerint, itt van már 
a zuzm aráshaju O któber; ám m ost 
jól v iselte m agát a vén fiú, nem  
lom bot hullató dérrel, testet borzol- 
gató  szé lle l, hanem  tavasz ias m osoly-  
lyal, rügyetfakasztó lan gy-m elegséggel 
köszöntött reánk. A köd elm aradt 
valahol a tengereken, azúros az ég, 
ragyog a nap, a fákon, a késő s z e 
relem re em lékeztetve, m ásodszor virít 
a virág. A gyüm ölcsöt érlelő  forró  
nyár után gyönyörű ősz  következett 
el, m egérett minden gyüm ölcs, az 
u tolsó  i s : a szö llő . Szüretelnek. A

szinpom pásra hím zett ősziruhába ö l
tözött hegyek oldalain, lankáin nyúj
tózkodó présházak, hajlékok b enépe
sültek és egy röpke időre m egeleven e
dik a régm últ, am ikor a tokaji, a 
som lói, a badacsonyi szüreteken  
gyöngyőspártás szépasszon yok , rózsa -  
vizilla tos k isasszonyok  daliás nem es  
urakkal, urfiakkal lejtették a ván k os
táncot Bihari m uzsikája szavára  és  
elálm odoztak L avotta e lső  szere lm é
nek bűs-gyönyörberingató  m elód iá in .. .  
A rajvonalba sorakozó  rendek közt 
v ígan ós leányok, m enyecskék hajla
dozva, ringva-rengve szedik a sző llőt, 
pajzánul enyelegnek  a puttonyos 
leg én yek k el, dal, édes m agyar nóta  
is  kél életp iros ajkukon és  szá ll 
m essze , m essze, hírül adva m inden
kinek, hogy a sok szom orú ság  kö
zepette egy kis v íg ság  is a k a d t: a 
s z ü r e t . , .  Jó szüret v an ; m inőség  
tekintetében igen jó. Som lón  legalább  
az idei term és az utóbbi évtizedek  
legjobb évjáratait is —  am ilyen volt 
az 1893-as, az 1903-as, 1908-as —  
m essze túl haladja és, mint a szö l-  
lősgazd ág  öröm m el mondják, a leg 
öregebb em ber sem  em lékszik olyan  
jó borra, mint az idei lesz. Adja a 
jó Isten, reánk fér: bor, búza, bé
kesség  ! . . .

*

Kétszeres termés.
A példátlanul forró nyárt követő  

enyhe v erő fé n y es , ősznek tulajdonít
ható az a ritka eset. am elyről egyik  
olvasónk  értesít bennünket. A vesz-  
prém várm egyei Som lón —  írja —  
az egyik sző lő sg a zd á n a k  kétszeres 
fü g e -term ése volt az idén. Az első  
a rendes időben, júliusban, a m ásodik  
pedig m ost, szeptem ber u tolsó  nap
jaiban. É s ez a m ásodik term és, 
am ely a mi kiimánk alatt rendes 
körülm ények között csak a jövő jú
liusra érett volna be, nem csak éppen  
olyan szép  volt és b őséges, mint az 
első , hanem  sokkal édesebb és za 
m atosabb. A rendkívüliség annál 
feltűnőbb, m ivel a fügefa tavassza l 
hozott gyüm ölcse csak a következő  
nyáron, tehát egyév  m úlva érik be.

Klein Sándor órás és ékszerész  
Szentgotthárdról keres néhány isk o 
lát végzett jó fiút tanoncnak. A fiú 
teljes ellátásban, jó bánásm ódban, 
ruházkodását illetőleg  is jóakaró tá 
m ogatásban részesü l. 4 — 4

Gyerm ekek m ellé nevelőnőnek  
ajánlkozik 4 polgárit végzett ifjú leány. 
Cím a k iadóhivatalban. 3 — 4
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HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A kisgazdapárt 

fontos és jelentős határozatokat hozott: 
pontokba foglalva megállapította azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a kormányt a 
jövőben támogatja. A kisgazdapárt határo
zatának leglényegesebb pontjai, hogy a 
párt követeli a szabad királyválasztás tör
vénybeiktatását, a választójog reformját, 
de az eddigi széles radikális alapokon, 
ellene mond a nemzetgyűlés meghosszab
bításának és erőteljesen követeli a teljes 
és tökéletes jogrendet és a közszabadsá
gok helyreállítását.

Nyugatmagyarország kérdésében Velen- 
czében konferenciát tartottak.

Kéri Pált halálra ítélték, Fényes 
Lászlót felm entették a Tisza-perben.
1918. október 31-én egy őszi ködös dél
utánon gyilkos golyótól találva halva ros- 
kadt össze Magyarország egyik legnagyobb 
államférfia, gróf Tisza István. Azóta for
dult az idő. Az ország testét végigszán
totta forradalom. A tetteseknek sikerült 
idegen földre menekülniük a magyar igaz
ságszolgáltatás sújtó keze elől. A felbuj
tóknak azonban nem. Ezeket elérte a ne- 
inezis. Hosszú vizsgálat után, százhét napon 
keresztül tartó tárgyalás után október 5-én 
hirdette ki a magyar független bíróság, 
mint a nemzet élő lelkiismerete az Ítéletet 
a bűnösök felett, lesújtva azokra és fel
mentve az ártatlanokat.

A bíróság a kihallgatott tanúvallomások 
alapján bűnösnek mondja ki Kéri Pált 
gyilkosság bűntettében, mint felbujtót, 
Gaertner Marcellf gyilkosság bűntettében, 
mint bűnsegédet és ezért Kéri Pált halálra, 
Gaertner Marcellt 14 évi fegyházra Ítélte.

Fényes László hírlapírót és Vágó Wil
helm Jenőt az ellene emelt vád alól fel
mentette.

Ha a magyar kezek egytnásra talál
nak! Horthy Miklós’kormányzó megtáto
gatta Pécset. A pályaudvaron a városi és 
megyei előkelőségek élén dr. Kiszely Gyula 
kormánybiztos üdvözölte. A kormánybiztos 
beszédére Horthy Miklós kormányzó a kö
vetkezőkben válaszolt:

— Köszönöm a hozzám intézett üd
vözlő szavait. Sokáig kellett várnom arra 
a percre, hogy eljöhessek ide Baranya de
rék népéhez és magam is tanúja legyek 
szeretett véreim örömének. Meg vagyok 
győződve arról, hogy megőrizték szívük
ben a megpróbáltatás alatt is a hűséges, 
odaadó ragaszkodást az édes hazához és 
bízom benne, hogy a felszabadult területek 
népe erős támasza lesz sokat szenvedett 
országunknak. Még fáradságos munka, 
nehéz küzdelmek várnak reánk, de ha a 
magyar szívek összeforrnak és a magyar 
kezek egymásra találnak, nyugodtan néz
hetünk a jövő elé. Felemelt fővel, bátor 
szívvel haladunk azon az utón, amely az 
ország újabb felvirágoztatása felé halad.

Az ÉME és a Központi Sajtóválla
lat. Az Ébredő Magyarok Egyesületének 
központi Intézőbizottsága tudomására hozza 
összes tagjainak, hogy a Központi Sajtó
vállalatnál a legutóbbi napokban beállott 
irányváltozás miatt, amely a keresztény fel
fogással homlokegyenest ellenkezik, úgy 
a Nemzeti Újsággal, mint az Uj Nemze
dékkel mindennemű érintkezést megszakí
tott s addig, míg a Központi Sajtóvállalat 
kebelében újra a magyar faji felfogás nem 
jut érvényre, semmiféle hivatalos és nem 
hivatalos közleményt ott el nem helyez.

EGYHÁZI ÉLET.
A Luther-Társaság közgyűlése. Lut- 

her-Társaságunk, ezen egyetlen evangélikus 
irodalmi társaságunk most vasárnap, okt. 
hó 16-án tartja néhány évi szünetelés után 
első közgyűlését Szombathelyen. A közgyű
lés elé, mely eme fontos hivatásu irodalmi 
társaságunk új munkába lépését jelzi s 
mely az új elnökség munkaprogrammjának 
beterjesztésére nyújt alkalmat, méltán élénk 
érdeklődéssel tekint evangélikus egyházunk. 
Ha a nehéz közlekedési viszonyok, vagy a 
súlyos megélhetési gondok sokakat távol 
tartanak is a közgyűléstől, egész evangélikus 
egyházunk figyelme bizalomteljes várako
zással tekint a Luther-Társaság közgyűlésé
nek határozatai elé. Szívből óhajtjuk mi is, 
hogy ezen tanácskozás nyomán áldás fakad
jon evang. egyházunkra. A Luther-Társaság 
október hó 16-iki közgyűlésének és ünnep
ségének programmja különben a következő: 
délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet lesz 
a szombathelyi templomban melyen dr. 
Varsányi Mátyás budai lelkész, a Luther- 
Társaság főtitkára hirdeti Isten igéjét. Isten- 
tisztelet után a Társaság megkoszorúzza 
Berzsenyi Dániel szobrát, mely alkalommal 
dr. Kovács Sándor theol. akad. tanár, az 
Ösvény szerkesztője tart beszédet. Ezután 
az igazgató-választmány ülése következik. 
Este 6 órakor a templomban vallásos ün
nepség lesz, melyen művészi számok kere
tében báró Radvánszky Albert, a Luther- 
Társaság világi elnöke tart ünnepi beszédet. 
Az ünnepséget Kapi Béla püspöknek, a 
Luther-Társaság egyházi elnökének imád
sága zárja be. A Luther-Társaság szombat- 
helyi közgyűlésére felhívjuk olvasóink fi
gyelmét. Vajha azon minél többen részt- 
vennének, s erőt és lelkesedést merítenének 
egyházi munkánk iránt.

A soproni theol. akadémia tanév
megnyitása. Tekintettel Sopron remélhető 
megmentésére, a dunántúli egyházkerület 
vezetősége olyképen intézkedett, hogy a 
soproni theol. akadémia Sopronban kez
dette meg működését. Október hó 8-án 
volt a theol. akadémia ünnepélyes tanév
megnyitása, melyen résztvett Kapi Béla 
püspök, dr. Zergényi Jenő egyházmegyei 
felügyelő, dr. Heimler Károly főiskolai fel
ügyelő, dr. Thurner Mihály Sopron polgár- 
mestere, dr. Schindler János városi taná
csos, Takó, az erdészeti főiskola dékánja, 
a soproni egyházközség lelkészi kara és 
számos érdeklődő. Az egyházi ének elzen- 
gése után Kiss Jenő theol. akadémiai tanár 
imádkozott, majd Stráner Vilmos theol. 
akadémiai igazgató mondott mély gondola
tokban gazdag megnyitó beszédet. Utána 
dr. Prőhle Károly akadémiai tanár az op
timizmusról és pesszimizmusról tartott a 
jelen időkben különösen aktuális és értékes 
előadást. Majd Kapi Béla püspök szólott 
az akadémia tanári karához és ifjúságához 
s a theol. akadémia és Sopron jövendőjé
nek nagy bizonytalanságai közepette azokra 
a feltétlen bizonyosságokra mutatott rá, 
melyekről elfeledkeznünk egy pillanatra 
sem szabad. Lehetséges, hogy a theol. 
akadémia mint theologiai fakultás más he
lyen folytatja munkálkodását, de akkor is 
elválaszthatatlanul szerves viszonyban kell 
maradnia az egyházzal, mert hivatását csak 
is így teljesítheti. És mindenkor oly lelkü
letű lelkészeket kell nevelnie, hogy azok a 
nép vallásosságnak, erkölcsösségnek, mű
veltségnek emelése által dolgozzanak a 
magyar föld integritásáért. A Hymnusz ha

talmas hangjai zárták be a lélekemelő ün
nepséget.

Helyreigazítás. Károlyi Endre dunán
túli gyámintézeti elnök megnyitóját az ere
deti szöveg birtokában a következőkép 
igazítjuk helyre: „Fogyunk, egyre csak fo
gyunk ! Vigyázzunk, hogy meg ne törjünk, 
hanem köszirtként megálljunk és legjobb 
képességeink teljes kifejtésével munkáljuk 
egyházunk és hazánk javát.“

Raffay Sándor dr. püspök, Hollandiá
ban járt. Utrechtben résztvett Cramer tanár 
beiktatásán. Október 9-én lord Parmon 
meghivására, mint a westminsteri apátság 
vendége előadást tartott egy londoni érte
kezleten. Előadásának tárgya: „a vallás, 
mint a nemzetek egyesítésének tényezője“ 
volt.

Alapítvány. Dr. Zsigmondy Jenő, a 
bányai egyházkerület felügyelője, 10 éves 
felügyelősége alkalmából a kerület rend
kívüli szükségleteinek fedezésére 10,000 
koronás alapítványt tett.

A tiszai evang. egyházkerület köz
gyűlése. Szeptember hó 14-én folyt le a 
tiszai evang. egyházkerület közgyűlése. A 
gyűlést' megelőző napon a gyámintézeti 
istentiszteleten Marcsek János tokaji lelkész 
tartotta a szentbeszédet. A közgyűlést Pau- 
lik János imája vezette be. Dr. Meskó 
László, helyettes felügyelő megnyitó beszéde 
után Geduly Henrik püspök jelentése mély
séges hatást váltott ki, midőn a tiszta 
evangélikus állásponton méltó kritikában 
részesítette Prohászka püspöknek a frank
furti keresztyénszociálista gyűlésen a refor
máció egyházaira mondott felháborítóan 
igaztalan vádoló nyilatkozatát; visszauta
sította azt a törekvést, mely a nemzeti 
hadsereget elkatholizálni akarja, midőn azt 
Kapisztrán János védő szent oltalma alá 
óhajtja helyezni, intelemmel fordult egyhá
zunk minden tényezőjéhez — lelkészekhez 
és világiakhoz — a mélyebb, állandóbb és 
folytonosabb hitélet éidekében. Fontosabb 
tárgyak voltak: a jogakadémiák megszün
tetése tárgyában kiadott miniszteri rendelet, 
mellyel szemben a kerület az egyetlen ev. 
jogakadémiának minden eszközzel leendő 
fenntartása mellett foglalt állást. Az evan
gélikus világszövetség eszméjét nagy öröm
mel és még nagyobb reménykedéssel üd
vözölte s az ádventi offertóriumot készség
gel ajánlja fel e célra. Hozzájárult a nyug
díjkérdés sürgős és korszerű megoldásáról 
szóló határozatokhoz.

Szeretetvendégség. A budapesti Ev. 
Leányegylet folyó hó 1-én tartotta az első 
1921—22 évi szeretetvendégségét a Deák
téri iskolák dísztermében. A háziasszonyi 
tisztséget dr. Kneffel Józsefné, ügyvéd neje 
látta el. A szeretetvendégség Mojsisovich 
Natália titkárnő imádságával vette kezdetét, 
aki beszámolt az Egylet eddigi munkájáról, 
jelenlegi állapotáról, megvalósítandó ter
veiről. Dr. Kneffel József, aki Marcsek Já
nos vallástanári lelkész Tokajba való tá
vozása óta, az elnöki teendőket látja el, 
bibliamagyarázatot tartott, felhívta a hall
gatóságot a komoly keresztyénség követel
ményeinek teljesítésére! Utána Schermann 
Margit: Károlyi Valéria „Megtérés“ című 
költeményét szavalta el meleg átérzéssel. 
„Az egyháznak a Jézus a fundamentuma“ 
éneket Szabó Mária, Lengváry Juci, Scher
mann Margit és Szánthó Margit, az Egylet 
quartettje énekelte el. A szeretetvendégsé- 
get báró Podmaniczky Pál lelkész, volt 
eperjesi theol. tanár hitben gyökerező 
bibliamagyarázata és imádsága fejezte be.

(S z . O y.)
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Uj doktor. Szuchovszky Lajost, több 
éven át volt ceglédi h. ev. lelkészt folyó 
hó*9-én avatták a Kolozsvárról Szegedre 
menekült Egyetem jogi fakultásán az ál
lamtudományok doktorává. Jól esik hirt 
adnunk ifjú lelkész-testvéreinknek a tudo
mányokban elért sikereiről, ezzel kifelé is 
nagyban emelik egyházunk értékét. Őszinte 
szívvel gratulálunk az uj doktornak!

Beled. Pálfi Lajos ácsmester, a beledi 
evangélikusok otthonára 1000 koronát, 
ugyanezen célra Matisz Béla Nagymarton- 
ból 1000 koronát adott. Buti János föld
művesgazda templomalaphoz 1000 koronát. 
Vásárosfaluból özvegy Tompa Józsefné 
ugyanezen célra 1000 koronát adott. A vá
sárosfalvi leányegyházközségnek egyház- 
fentartási célra férje emlékére 1000 koro
nát, leánya emlékére 500 koronát.

Letartóztatások. Jolsvatapolcán a cseh 
csendörség letartóztatta Boczkó Gyula lel
készt és Erős Géza tanítót. A letartózta
tást itt is a határmegállapító bizottság ut- 
jával hozták kapcsolatba. — Ugyancsak 
letartóztatták a csehek Sörös Béla losonci 
református leikészt.

Harangavatás. A farádi evang. gyüle
kezetnek 100,000 korona költséggel beszer
zett uj harangját nagy ünneplő közönség 
jelenlétében szept. 18-án avatta fel Hérints 
Lajos esperes, Mikolás Kálmán szilsárká- 
nyi és Bojtos László vadosfai. lelkészek 
közreműködésével. A templomi ünnepélyen 
jelen voltak Cziffiák József csornai főszol
gabíró, Balogh alezredes, járásparancsnok, 
Farád község képviselőtestülete teljes szám
ban, továbbá ,a helybeli róm. kath. egyház 
és izr. hitközség számos tagja, valamint 
nagy vidéki közönség. Az ünnepi istentisz
telet után megszólalt az új és régebbi ha
rang szép és harmonikus hangjuk mindenki 
tetszését megnyerte. A harangavatási ün
neppel kapcsolatban a farádi és jóbaházi 
ifjúság az elrekvirált orgonasipok helyébe 
ú] sípok beszerzése céljára az iskolakert
ben emelt nagy sátorban gazdag műsorral 
hazafias és szórakoztató műkedvelői elő
adást rendezett Hajba Sándor tanár ren
dezésével, kinek tudása s fáradtságot nein 
ismerő lelkes buzgósága párosulva az if
júság meleg odaadásával, biztosította az 
előadás szép sikerét. A várakozást messze 
túlhaladó nagy számban megjelent közön
ségre az előadás végeztével az iskolai tan
termekben gazdag buffet várakozott, mely
nek különféle sültjeit, finomabbnál fino
mabb süteményeit és gyümölcseit a gyüle
kezet nőtagjai adakozták össze s annak 
gazdagításához a legegyszerűbb egyháztag 
is szíves áldozatkészséggel hozzájárult úgy 
az anyagyülekezetben, mint Jóbaháza fiijá
ban a nőegylet buzgólkodása mellett, vala
mint a csornai egyháztagok nötagjai is, 
hogy azoknak mérsékelt áron való értéke- 
sitéséböl minél több jövedelem legyen a 
kitűzött célra. Dicsérettel kell kiemelni azon 
12 nőnek mindenre kiterjedő figyelmét s 
fáradhatatlanságát, kk az ételnemüek el
rendezését nagy ügyességgel, elárusitását 
pedig készséges figyelmességgel s kitartóan 
végezték. A jól sikerült ünnepély mintegy 
harmincezer korona tiszta jövedelmet ho
zott a gyülekezetnek.

Budapest lakossága. 1921 dec. 31-én 
megejtett népszámlálás adatai szerint Bpest 
lakosságának a száma 930,247 volt. Olva
sóinkat bizonyára érdekli a vallásfelekezeti 

i eltolódás. A majdnem milliós lakosú vá- 
[ rosban evangélikus csak 42,704 van; refor- 
i mátus 98,326; unitárius 4836; római kath.

554,672; görög kath. 9989; görög keleti 
3802 ; izraelita 212,736.

Az evangélikus egyetem i és főiskolai 
hallgatók október elsején megalakították 
az Országos Evangéliumi Szövetség Főis
kolai Szakosztályát. Sajnos, az egyesület 
szociális működése a diákság égető szük
sége dacára anyagi okokból csak lassan 
indulhat meg. A múlt nyáron Szarvason 
rendeztek jól sikerült mulatságot, amelynek 
tiszta jövedelme mindössze 22 ezer korona. 
Ez az új egyesület alapja. A szövetség ve
zetősége számít a közönség támogatására.

Magyar Keresztyének Naptára az 
1922. évre. Szerkesztették Csűrös István 
és báró Podmaniczky Pál. Az érdekes és 
változatos tartalmú naptárban az evangé- 
liomi keresztyénség szelleme vonul végig 
s nagyban hozzájárulhat a lelkek erősíté- 
hez és jó útra vezetéséhez.

H Í R E K .
Debrecen város vitézi telkek céljaira.

Debrecen város tanácsának a legutóbbi 
közgyűlésen tett előterjesztésére vitézi tel
kek céljaira Debrecen város háromszáz 
hold földet ajánlott fel.

Hogyan védik a németek valutájukat? 
Berlinben most automobilkiállítás van. Ha 
külföldiek vesznek gépkocsit, a rendes ár 
kétszeresét kell fizetniük.

Meghalt a württembergi király. II. 
Vilmos württembergi király, aki a trónról 
való eltávolítása óta állandóan betegeskedve 
teljes visszavonultságban élt, hetvenhárom 
éves korában meghalt Bebenhausenben.

Japán adomány szegény gyermekek 
számára. A szövetségközi leghajózási bi
zottság japán delegáltja, K. Saigo ezredes 
Budapestről való távozása előtt 20,000 K-t 
adott át a külügyminisztériumban azzal a 
kéréssel, hogy ezt az összeget szegény 
gyermekek segítésére fordítsák.

Vasbányák a Dunántúl. Azok a kuta
tások, amelyek a Dunántúl már hosszabb 
idő óta folynak, végre eredményre vezettek. 
Kőszeg környékén vastag vasrétegeket tar
talmazó területeket találtak.

Nagy áremelkedés Bécsben. Az utóbbi 
napokban a közönség feltűnő tömegben 
lepi el a boltokat és áruházakat, hogy sü- 
lyedő pénzét áruval kicserélje. Az árak a 
nagy keresletre horribilis módon emelked
nek. Egy férfiruha 45,000 korona, 1 kg. 
kávé 800, 1 kg. sertéshús 410, zsir 760 K.

Uerezeg Ferenc képes irodalmi folyóirata az Uj 
Idók október l.-i számában SzőUősi Zsigmond és 
Dobosi Pécsi Mária, a Persepüoné elrablása című 
regény gyorsan nevessé vált szerzője irt eloeszélést 
és Farkas Imre verset. Az idegen írókat Raul Auern- 
beimer képviseli a gazdag és tartalmas számban, 
amelyben Márk Lajos igen érdekes dolgokat'mond 
el az amerikai milliárdosok életéről és amelyben 
párisi divatlevél tájékoztatja az olvasókat a legújabb 
páriái divatról. A lapot Mark Lajos, HoUósi Simon, 
Makoldy József festményeinek képmásai, a Tisza 
pór főtárgyalásáról, a  bajnoki tenniszveraenyről stb. 
készült fényképfelvételek és Mühlbeck Károly elmés 
fejlécei díszítik és folytatódik benne Croker éa Kádár 
Lehel regénye. Az U j  Idők előfizetési ára negyed
évre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Andrássy ut 16.

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Nyilvános nyugtázás.
A fe lp é c z i tű zk á ro su lta k  nevében a 

gyülekezet vezetősége a leghálásabb köszö
netét fejezi ki ama megértő és a nemes 
ügyet felkaroló gyűl. vezetőknek, akik gyü
lekezeteikben megérző szívük sugallatát 
követve felemelték szavukat szerencsétlenül 
járt hitrokonaik érdekében. Isten áldását 
kérjük továbbá a fáradhatatlan buzgalmu 
gyűjtőkre, valamint a nemeslelkü adako
zókra, akikhez elhatott segélykiáltásunk. 
A mindeneket számomtartó Isten fizesse 
vissza százszorosán az önzetlen adomá
nyokat, amelyek hivatva vannak a lesújtot- 
takat felemelni, a sors csapása által ütött 
sebeket hegeszteni.

A Harangszó jelen számában megkezd
jük az adományok nyugtázását, amelyek a 
következő sorrendben folytak b e : Szalay S. 
Kispécz 200, Lébény 220460, Szergény 
1164, Rábczakapi 1750, Sobor 1500, Répce- 
szemere 432, Kerécz Ferenc Budapest 100, 
Rábaszentandrás 1438, Kövágóőrs 1000, 
Levél 300, Ménfő 2869, Németjárfalu 950, 
Külsővat 153, Borgáta 278, Vásárosfalu 300, 
Kisfalud 807 80, Hanszki Sámuel Budapest 
20, Cseri Géza Bpest 25, Wanderer Márton 
Lajoskomárom 60, Jóbaháza 382, Dombó
vár 408, Vásárosmiske 450, Vanyola 864*60, 
Kőszegi Takarékpénztár 10T Gyámintézet 
Pápa 700, Felsőszakony 1739, Kecskemét 
1000, Zalaistvánd 926, Terestyénjákfa 600, 
Nemesládony 549, Rábakeresztúr 366, Vár
alja 50, Kemenessömjén 167, Egyházas- 
hetve 236, Kiskamond 280, Körmend 900, 
Bönyrétalap 3597. Tényőfa^u 365, Potyond 
580, Nemescsó 2744, Kőszegdoroszló 1004, 
Cegléd 50, Grósz János Kistormás 50, 
Zalagalsa 79 korona. A nyugtázást a kö
vetkező számban folytatjuk.

Tisztelettel kérjük egyutal azon gyüle
kezetek vezetőségét, ahonnan eddig a 
gyűjtőív nem érkezett vissza, hogy az* az 
elszámolás megejthetése végett szívesked
jék a felpéczi ev. lelkészi hivatal címére 
mielőbb megküldeni.

Hirdetések.
Egy jó karban lévő W ertheim  

szekrény m egvételre kerestetik. Aján
latokat a k iadóhivatalba Szentgott- 
hárdra kérjük. i — 3

A budai ev . egyh ázk özség  kelen
földi köre vallástanár segédlelkészt 
keres. K ötelezettségek és díjazás felől 
az érdeklődőknek szób elileg  vagy  
levélben részletes fö lv ilágosítást ad 
a kelenföldi ev . lelkészi hivatal (I., 
V illányi út 1.) 1 — 3

L elk észek  figyelm éb e.
Eladó hibátlan, nehéz  

posztóból készült reveren
da fölé való papi köpeny. 
Cím a kiadóhivatalban.

1 - 3

I
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Egy úri csa lád  két kis leánykája  
m ellé, kik közül az egyik az elem i 
iskola  III. o ., a m ásik I. osztályába  
jár, ok leveles tanítónőt keres, aki a 
m agyar és ném et nyelvet tökéletesen  
bírja. A pályázók francia n yelv ism e
ret és Zongorázásban való  jártas
sággal előnyben részesülnek. Űri b á 
násm ód biztosítva lesz . A já n la tok : 
Ev. lelkészi hivatal K aposvár (Teleky  
u. 7. sz.) Som ogy m. küldendők.

Pályázati hirdetés.
Alszopor (Sopron m.) evang. leányegy

ház a megüresedett tanítói állásra pályá
zatot hirdet. Pályázhatnak okleveles evang. 
férfitanítók. Javadalma: természetbeni lakás, 
400 öl kert, 600 öl kertalja, 700 korona 
készpénz és a törvényes államsegély. Kán
tori teendők végzéséért jegyzőkönyvileg 
külön: 5 q. búza és 5 q. rozs biztosittatik. 
Kötelességek: 1—VI. osztály s ismétlősök 
tanítása, kántori teendők végzése, minden 
vasárnap délután könyörgés-tartás, ifjúsági 
egylet s énekkar szervezés, egyházi ügyek
ben segítkezés. Kérvények (oklevéllel, mű
ködési bizonyítvánnyal, kommun alatti 
magatartásról egyházhatósági bizonyítvány
nyal, illetőségi biz. és születési anyakönyvi 
kivonattal) a Néptanítók Lapjának egyik 
októberi számában közzétett ugyanezen 
hirdetés megjelenésétől 15 napig alábbi 
cimre küldendők: Evang. iskolaszék, Ne
meskér, u. p. Lövő, Sopron megye. 1—2

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szá llít:

Gyártási
jegy

1356 óta

14 m inőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsm unkában, legjobb svéd és  

stájer acélból
kaszát, sarlót, 

káposztagyalut, 
vakarót. 15-20

M inden m ennyiség a legrövidebb  
időn belül szállítható.
! Kérjen árlapo t!

E rnst János
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá- 1 

lyosnál Szom bathely Kos- | 
suth Lajos-utca I9. I

' Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erkölcsi é s  illem szabályok  a
cím ű füzetkéjét. I

Az élet minden fontosabb esem é- 1

nyére ad nagyon kedves hangon i
illem tant. Ára oly csekély (drb -ja 2  

K), hogy ingyenterjesztésre is a lk a l
m as. N agyobb m ennyiségek rendelé- n
sénél 1 0 %  engedm ény. Rendelhető : :|
a L uther-T ársaság könyvkereskedő- 
sében Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51 /a . I

BSBHHIáK

í Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T Ű Z IF Á T , úgyszintén cséplési B E N Z IN T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint gőm bvasat,
négyzetvasat, laposvasat, szalagvasat, fe
kete lemezt, kormánylemezt, szántóvasat, 
raílinált petróleumot, továbbá különféle ura
dalmi ö- é» ú j  borokat rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L IP P  é s  L R C K N E R  kereskedelmi üzlete
Telefonszám 17. Szentgotthárd. Sürgönyeim: LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójal 39

Nyomatott Welliscb Béla viltamüzemü könyvnyomdájában Sznntgottbáráoa
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lntüer-Siövetség.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémmegye), előfize
tési dijak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

--------— —— T-----------
1921. október 23.

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
SZERKESZTIK: SZALAY MIHÁLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT OÉ/A.

Kiadóhivatal: 
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A HAKANGSZÓ előflaetéal 
ára egész évre: Luther-
Szővetségi tagoknak eím- 
szalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a  nem Luther-Szővetségi 
tagoknak clmszalagos kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink
nek Ingyenpéldányokat 

küldünk.

A költő lábainál.
A Luther-Társaság hódolata Ber

zsenyi szellemének.

Eljöttünk B erzsenyi D ánielhez, n e 
héz, rem énytelen idők vergődő lelkű  
lantosához, —  mi egy másik v á lsá 
g o s, küzdő korszak nem zedéke, hogy  
b izon yságot tegyünk előtte hűségünk
ről. Előtte, akinek a szem ében  a h ű 
sé g  a férfiúi erények koronája volt. 
H űségünkről ahhoz az eszm ényhez, 
m ely az ö  lelkében fáklya gyanánt 
égett ? m elynek hirdetésével nem ze
tét mély szendergéséből életre ser 
kentette. A d icsőségövezte  múlt ra
g yogó  'em lékeiben kereste révedező  
lelke a m agyar jövendőt s botlásain  
kesergő  lantja m intha zengöbbé vá l
nék, am ikor eg ész  pőreségében eléje  
tárul a döbbenetes k é r d é s: mi van  
írva felőlünk a történet k önyvében?  
Mi vár reánk, v igasztalan , enyésztő  
sir-e , m elyet elborít az örök feledé- 
kenység  futó hom okja, vagy feltám a
dás, űj élet, boldog jutalmul nyolc  
századoknak vérzivatarja után a h a
ragos egektől ?

Ép száz  esztendeje annak, hogy  
B erzsenyiben  a költőt egy kem ény, 
igazságta lan  bírálat elném ítatta és  
azontúl leikétől idegen száraz tanu l
m ányoknak élt. Ügy érzem , mintha 
az elném ult költő m ost a századik  
évben m egszólalna  köziünk, hogy  
ugyanazt az eszm ényt h irdesse a késő  
ivadéknak. Szem e ugyanazon é les  
tekintettel m élyed nem zete jövőjébe, 
m élyed a mi lelkűnkbe, mely idegen  
istenek ál oltáraitól m ost v isszatér  
h ozzá  hódolni és  tanulni. M ég m in
dig tart a fenyító o storozás ? A tépe- 
lődés, kétség még egyre ott retteng 
mögöttünk, mint a pusztai karám kö
zül ó lá lkodó ordas. Mi lesz  velünk?  
D e a sorvasztó  kétségek ideglázán

át m eghalljuk, megértjük az ó  igaz  
ta n ítá sá t:

Minden ország támasza s talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledől s rabigába görbéd.

Óh jaj, ezerszeres jaj minékünk, ha 
e tanítás nyom  nélkül zúg át lelkűn
kön, mint céltalan, útja vesztett vihar, 
és nem születik belőle szent fogada
lom , hogy nem zeti létünk szilárd a lap 
kövét rom boló árvizek habostrom ától 
alám osn i nem engedjük.

Itt állunk a d icső ség es költő lábai
nál, 5 nem költői d icsőségére volt 
btiszk hanem  a titkon, lelke m élyén  
a/. oV- 6 , a nem zet n evelő , eg y sz e 
rűbb jszorujára áhítozott. A taps
viharban, mely lantja minden m eg- 
zendü’.ését e hazában köszöntötte, 
levelei tanúsága  szer in t,azo n  tépe- 
lődik, vájjon hasznára válik-e éneke  
honának, igazi oktatója-e verseivel 
nem zetének ? Mit néki az a d icsőség , 
hogy ezrek é« ezrek szem e-lelk e itta
sul m eg a m üveiben tükröződő fen 
ség  csodálatától. Az ö szem ében  na
gyobb d só ség  az oktatóé, a prófétáé, 
akinek .avára népe m egtér az igaz
ság , ereny útjára. Az örökkévaló kö
vetének érzi m agát, de nem azért 
hogy gyönyörködtessen , hanem  hogy  
jóra neveljen. A könny, a m osoly, 
amit közönsége szem ében fakaszt, 
mind erre szo lgá l.

E vonásáról rá ism erünk minden  
igazi nagy lélek közös alapjellem ére : 
ai? legszentebb  oltár körül szo lgá ló  
papok ók m indnyájan; hirdetői az 
igének, az isteni akaratnak. A forma  
m e llé k e s; az a fontos, hogy Isten 
lelke szó l-e  általuk. A v ilághoz B er
zsenyi szabatos, k lasszikus mértékein  
ugyanaz a Lélek szó lalt m eg, mely  
300 év előtt egym ás nem zet nyelvén, 
a reform átor Luther érekeiben, iratai
ban, tetteiben m egszólalt. M indegyik  
a rom lás, a bűnörvény éjszakájából 
ébresztgette népét. M indegyik töré

keny, esendő eszköznek hitte m agát 
Isten kezében. B erzsenyi a F oh ász
kodás örökszép szakaiban is érezteti, 
hogy küldetésük közös, hogy igazi 
költő és igazi pap, egyiránt út a ha
landók szám ára a föld rögei közül 
Isten trónja felé.

L eteszem  a L uther-T ársaság  ko
szorúját B erzsenyi D ániel szobrának  
talapzatára, hódolva az igazi költő, 
az igazi pap, igazi próféta halhatat
lan szellem ének .

Dr. Kovács Sándor.

A Luther-Társaság gyűlése.
Három évi kényszerült hallgatás  

után, egyetlen  irodalm i társaságunk, 
a L uther-T ársaság  újból zászlót bon
tott. Z ászlót bontott a D unántúl á l
dott földjén: S z o m b a th e ly e n .. .  N agy  
azért a mi öröm ünk. >Nem halt m eg  
tehát a leányzó.« H azugság, hogy  
egyházunknak ősereje megtört volna. 
N ézzetek csak körül, s  m eg kell lát
notok, a siri éjből kikel im m ár a 
szebb nap hajr.alodása. N em zetünk
nek legjobbjai odaállanak újbói' az 
egyház szo lgá latába, erejök, teh etsé
gük teljes latbavetésével vesznek részt 
Isten országa  terjesztésén, a m agyar  
haza föltám asztásában. Föl tehát 
mindnyájan a munkára. Egyetértve, 
kezet kézbe, vállat-vállboz em elve, 
keresztyén bátorsággal harcoljunk, 
mert elérkezett a cse lek vés ideje I. . .  
N incsen többé halogatásra  i d ő i . . .  
Előre ! . . .

M élységes tisztelettel, szeretettel 
köszöntjük ez alkalom ból a Luther- 
T ársaság  élére elh ivott új vezéreket, 
a d icső Radvánszkvaknak m éltó iva 
dékát: Radvánszky Albert bárót, az  
ék esenszóló  dunántúli püspököt, Kdpi 
B élát. L obogtassák  csak bátran m a
gasra  a  kibontott zászlót, mi követ-
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jük őket azzal a felem elő tudattal: 
Krisztus a mi er ő n k ! S ő velünk, 
kicsoda ellenünk?

„Egymásnak tagjai 
vagyunk.“

A L uther-T ársaság szom bathelyi 
gyű lését ünnepi istentisztelet vezette  
be. B evezető  ének, Z ongor B éla  e s 
peres oltári szo lgá lata  után Károlyi 
Sándorné szül. Thirring M atild M en
delsohn : É liás oratórium ából a bűn
bánati részt énekelte a nála már m eg
szokott m űvészi tök életességgel. M ég  
szó lt az ének : >Én vagyok, ki v íg asz
t a l . . .  «, am ikor a szószéken  feltűnt 
a budai gyülekezetnek kiváló papja: 
dr. V arsányi M átyás, hogy az Úrnak, 
a mi Istenünknek üzenetét (Róm. 1. 
! 2 . 5) tolm ácsolja az ünneplő gyü le
kezetnek, am elyre alábbi beszédjét 
fe lép ítette:

Egy ige, egy eszm e kopogtatott az 
ó világ kapuján, miként a langy ta 
vasz m egzörrenti a zordon tél ab la 
kait, kocogtatott halkan, kérdve, van-e  
tenyérnyi hely szám om ra o rszágod 
ban ? A gapé, így hívták a szá llást  
kereső igét, szeretet volt a jövevény, 
aki polgárjogért esdekelt. És az ó 
világ fanyar arccal m egnyitotta kapu
ját, zavarodottan kérdve önm agától, 
h ová  tegye ez újat, hol jelöljön ki 
helyet szám ára. És a szeretet áldott 
kézzel bontani akart, az önzés ezer
esztendős cem ent kemény f a l a i t . . .  
de a kasztok kőfalai elszántan  dacol
tak ve le : »ne bántsd« kiáltva feléje;  
akart hidakat, m egértést építeni a

T Á R C A .

A néger anya szeretete.
Angol eredetiből fordította:

Dr. Tirtsch Gergely.
(Folyt.)

Éjjel Túli csendesen  felkelt, ken
dőbe vette a g y e r m e k ^  és hátára  
kötötte, egy kosárba enni valót vitt 
és egy korsót v ízzel s  így indult neki 
a veszé lyes útnak a nagy erdőbe, 
ó v a to sa n  lépkedett, hogy senkit fel 
ne költsön. K eresztül ment a falun 
és  be az erdőbe. Senki sem  hallotta  
őt. A félelem től reszketve belépett a 
sötét erdőbe. M ég a csillagokat sem  
látta, csak jóval később kezdett de
rengeni. D e ő ment. Nem  bántotta  
senki, mert a vadállatok már v issza 
tértek volt odúikba az éjjeli baran
golásaikból, az em berek pedig még

végeken, a határokon, »hagyd abba« 
rivalt rá a kem ény nyakú gőg, nincs 
k özössége  H ellasznak a b arbárra l; 
beakarta lopni a nyom orral ö ssz e 
házasított rabszolgának jajját a cív is  
rom anus siket fülü leikébe, de durva 
elutasítás volt o sz tá ly r é sz e : gyűlöl a 
köznép, el m essze tőlem , volt az ize-  
net áldott kezdem ényezésére.

Az idők tartálya ürült és  m egtelt 
és az ó világ kapuján egy halottat 
vivének ki dísztelenül, könny nélkül 
mint az idétlen koraszülöttet. A s z e 
retet volt. M egölte az ó v ilág  kö
zönye.

Egy idő és félidő és  N ázáret irá
nyában nagy v ilágosságok  gyuladtak  
ki. Jött a nagy gond viselésszerü  
m ennyei em ber, akinek m illióktól á l
dott szentnevéhez egy új terem tés 
kapcsolódik. A merre ment, mint 
saru a port, úgy vivé m agával a 
szeretetet. Jött a szent názereti és  
m egajándékozta a v ilágot valam ivel, 
am ire szinte nem volt m é ltó : a sz e 
retettel.

A királyi parancsról »szeresd  fe
lebarátodat« beszél a Krisztus é lő  
üzenete, Pál abban a törvénytárában, 
am elyet, mint két új kőtáblát az Is
tennel való  együtlét m agaslatáról a lá 
hozott. Egy test vagytok. E gym ás 
tagjai vagytok. Hangzik nála új fo 
ga lm azásban  a nagy parancsolat. 
Égyütt érezzétek  1 Ha tóm ból a v is z ,  
om ol a könny, egy kis fedél alatt 
nyilaljon át a fájdalom a nagy test 
m inden tagján, miként a csillagokkal 
szom széd os tengerszem  időről-időre

nem jöttek az erdőbe. Ott pedig senki 
sem  lakott, csak vadászni jártak erre.

N apok h osszú  során át gya logolt 
a szegén y  asszony , éjjelenkén m eg a 
fákon aludt. A z erdő gyüm ölcseiből 
élt és  a források hűs v izeiből ivott.

E gyszer oroszlánnal találkozott és  
már azt hitte, hogy u to lsó  órája ütött, 
m egderm edve állott ott az erdők ki
rálya előtt. D e az nem bántotta, csak  
nézett m ereven reá, aztán m egfordult 
és lassan  ellépett. Úgy tetszett T úli
nak, hogy láthatlan kéz vezeti öt és  
elodáz minden veszélyt. Emberrel 
soha  nem találkozott, hogy m ilyen  
h osszú  utat tett m eg, azt soh a  sem  
tudta m egm ondani.

V égre egy napon úgy tűnt fel T ú
linak, mintha az erdő ritkulna. M ind
inkább világosabb lesz s  egyszerre  
kilépett a napsugaras földre. S zán tó 
földeket, kerteket, nem m essze h áza 
kat látott. E gészen  m ásokat mint oda
haza. Túli érezte, hogy itt kell a fe-

jajong, hánykódik, mert m egérzi a 
m éretlen m esszeségeken  át az óceán  
küzdelm eit, vívódásait. Ha egy tag  
sanyarog, fel ti tagok mentő karnak 
munkára.

Az em beriség egy test, mily h a
talm as szó , mintha csak Tertulliánt 
hallanám , aki az elhanyatló pogány
sá g  előtt a keresztyénség programját 
így fejtette k i: »A föld ö sszes  né
peinek szent köztársaságát akarjuk.«

E gym ás tagjai vagytok. Nem  üres 
szólam  ez, nem játék szín es szavak
kal, hanem  m egdöbbentő igazság . Az 
em berek világában nincsenek e lsz i
getelt pontok, elkülönített e g y ed ek ; 
egym ásba folyunk, egym ásba ömlünk, 
életet hozva, vagy halált okozva  
egym ásnak.

M egkérdeztem a falevelet —  mondá  
Q everet, a gondolatok em bere —  
teljes vagy e önm agadban. És a fa
levél azt fe le l i : Nem , az én életem  
az ágakban van. M egkérdeztük az 
ágat és  a gallyal azt ( e le l i : Nem , 
az én életem  a gyökerekben van. 
M egkérdeztük a gyökereket és  azok  
azt fe le lik : N em , a mi életünk a 
törzsben, az ágakban, a levelekben  
van. Foszd m eg leveleiktől az á ga 
kat és mi is  m eghalunk. S így van  
ez az em beri lét terebélyes nagy  
fájával is. T e hordod a létet és té
ged hord a lét. Sem m it sem  lehetsz, 
sem m it m eg nem  változhatsz anélkül, 
hogy ezáltal m ás is m eg ne változnék. 
M inden cselekedeted, mint a kő, am ely  
m élységekbe belevész, de gyűrűi ott 
futkosnak a vizeken m ég so k á l A

hér em bereknek lakniok. M ég csod ál
kozott, m ég bámult, mikor valaki 
m egszólította : »H ová igyekszik?«
Oda tekint a hang után s  tényleg  
m aga előtt látott egy fehér embert. 
Öröm ében sírva fakadt s oda borult 
lábaihoz s kezdte elm ondani, miért 
jött.

A fehér em ber pedig gyöngéden  
felem elte és szó lott h o z zá : »G yere  
lányom , előbb egyél és igyál. Látom , 
hogy elfáradtál, majd ha m egerősöd
tél, majd akkor elm ondott, miért jöt
tél.« É s Túli követte őt. Rég nem  
élvezett eledelt és italt kapott. Am ikor 
végzett a pogány-m issziónárius, a 
hittérítő —  mert ez volt a fehér em 
ber —  leült vele szem ben és fe lszó 
líto tta : >És m ost édes lányom , m ost 
mond el, honnan jössz, és miért kel
lett ide jönnöd.«

»Uram én M gannve országból jö
vök, ahol atyám  M akola a király. 
Elszöktem  a népem től, hogy m eg-
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g yön ge órán, m ikor m egtántorodtál, 
ostort adtál a kezedbe tenbűnödnek, 
h og y  azzal verjen m eg téged és az 
ártatlanokat, akiknek sorsa  a te lé
teddel ö sszen őtt, ó ,  mert nincs a vi- 

1 lágon  elsz igeteltség , bűn ökle rajtad 
kívül m ásokat is ta lá l; a nem es c s e 
lekedet szelíd  kézzel sim ogatja m eg  
lelkedet és eg ész  sorozatban  lefelé  
felebarátokat.

Marad azért botor b algatagság, 
amit Shakespeare Richárd király aj
kára ad:

»Isten, ha m eg nem engesztel kö
n yörgés- s bűneim ért elégtételt kí- 

. vansz. Ám töltsd ki boszudat, de csak  
m agam ra.« A balhit dóré szava  ez. 

) Qyűrű vagy a láncban, sejt a sejt 
m ellett, J a g  a testben, bűnöd, beteg- 

b séged  rom lást zúdít m ásokra, eré- 
i nyed* életet öm leszt m ásokra.

Egy test tagjai vagyunk. Egy a 
í fő n k : K risztus, egy a lélek, egy az 
i érzet, m ely szívünket dobbantja. De 

valóban egy  test v ag yu n k -e?  Együtt 
érezők, együtt szenvedők, együtt ün- 

i neplők. H angosabban ver-e ijedt sz í
vünk, ha elhat szívünkhöz időről- 
időre egy vészk iáltás.

Pusztulunk, veszünk, mint oldott 
kéve szétesünk. N ém ulnak harangjaink, 
h alá los derm edtség ereszkedik reánk. 
Ti erősebb  tagok, adjatok nekünk a 
ti életetekből. Az életm entő szent e l
tökéltségével sietünk e derékunkat 
övezn i, ha hír érk ez ik : az evangéliom i 

? v ilá go ssá g  egy szigetét körülnyaldossa, 
. e ln ye lésse l, fe lm orzso lássa l fenyegetve  
b az óceán . A vagy e kérdések fürkésző  
• tekintetét nem  állja ki szem ünk. M eg- 
í> erőtlenültek az ev . v ilá go ssá g  tűz-

u m entsem  gyerm ekem et, mert atyám  
> kimondta rá a h alá lo s ítéletet, mert 
i nyom orék. N ézz ide uram« és  m eg- 
n mutatta néki a gyerek lábát.

»Szegény gyerek —  kiáltott fel a 
rí hittérítő —  hisz ennek lába a csu k ló-  
' részben a szü letésnél kificam odott.«

»Uram m eglehet azt gyógyítan i ?«
»H ogyne 1 Ha nem is rögtön, majd 

la ssú  idővel, ha a gyerm ek nagyobb  
b é s  erősebb lesz , m eglehet azt igazí-  
. tani. L ehet m ég abból a gyerm ekből 

erő s, egyenestagu  férfiú!«
»K öszönöm  Uram« — kiáltott fel 

; Túli —  »m égsem  volt hát h iábavaló  
a az én fáradozásom .«

>És te egyedül jöttél a nagy er- 
t dón á t?  Hát nem féltél a vadállatok- 
>; tó i?«

»Féltem biz uram, de nem bántot- 
>; tak, láthatatlan kéz óvott m eg engem .«

helyei. Az evangéliom  m agasabb rendű  
világnézetét terjesztve, előbbre vinni 
m egtadadtatott tőlünk meddő védelm i 
harcokban kimerült erőn k ?  B úsan, 
lehorgasztott fővel jegyeztük föl an- 
naleseinkbe, hogy vonalainkat itt, 
vagy ott egy k issé benyom ták . . . ó ,  
mert elfelejtett elsz igeteltség  az o sz 
tályrészünk . . . Mintha levágattattunk  
volna az evangéliom i népek hatalm as 
testéről . . .  A mának, a hatalm asnak, 
a holnapnak, nem lehet m ás feladata, 
mint a gyenge tagot odakapcsolni a 
hatalm as testhez, m agyarhoni ev. 
protestáns egyházainkat G erm ánia-, 
Skandináviá-hoz, ahonnan élet és  
m elegség  áradhat zsibbadt tagjainkba.

Egy test vagyunk. Dunántúl eljöt
tünk hozzád fáklyánkat a te hitedaek  
fényénél erősíten i. Sárvár, C sepreg, 
Sopron, K őszeg, valam ikor ti valá- 
tak, ahonnan fényt v ivének beljebb 
az Árpád földjére. Kérünk szeretetet, 
im ádságokat, döntő érdeklődéseket 
várunk tőletek, ó ,  érezzétek m eg  
ösztönszerfien , ha valahol soraink  
inognak, esnek, a vesztés a ti vona
latokon is érezteti h a tá s á t . . . mert 
egym ás tagjai vagyunk.

B u zgóságok  vetnek lángot, ener
giák gyuládnak ki ev. anyaszen tegy- 
házunkban itt is, ott is, de a tér, 
m elynek fényük világít, csak v á ro s
végtől városvég ig  terjed . . . Oh ez  
az atom izm us m egöl bennünket, ha  
áthidalni nincs erőnk. Külön vilá- 
gocskák  százaiból áll szentegyházunk. 
Szeretném  azért ezt a szót ev. népünk  
lelked gránitjára el nem m osódható  
írássa l r á v ésn i: egym ás tagjai vagyunk. 
Több távérzet, több érdeklődés egy-

Tuli azután részletesen  elm ondta  
útját.

A hitoktató pedig fe lk iá lto tt: »B i
zony az Ür nagy csodát tett veled. 
E lhozott téged gyerm ekeddel együtt 
nagy veszélyek  között ide hozzánk, 
hogy m egm entsük gyerm ekedet, de 
m egm entsük a te lelkedet is Nagy  
céljai lehetnek az Úrnak evvel a 
gyerm ekkel, ha ilyen csod ás módon  
vezette el eddig. Maradj m ost nálunk  
s  nyisd m eg szívedet annak az Úrnak, 
kinek hatalm át m ost oly kézzelfogha
tóan tapasztaltad.«

Túli sz ívesen  maradt. Jó helyet 
adtak neki. A hittérítői telepen csak 
ham ar olyan asszonyokat is talált, 
akikkel saját anyanyelvén tudott b e
szélgetn i. L assan  m egism erkedett a 
keresztyén vallás szép sége ive l s  mert 
Isten kegyelm ét Önmagán tapasztalta  
volt, csakham ar m egnyílott sz íve s 
m aga kérte az anyaszentegyházba

m ás iránt, több im ádság, több szeretet.
V érvesztett nagy beteg so rsa  a g 

gaszt későn, korán. Túl van a vál
ságon , m onda su ggestiv  hittel am a  
gon d viselésszerünek  hitt nagy em ber, 
akinek szavára  miijók felfigyeltek. 
Fájdalom , koraszülött volt az öröm . 
V égtelen kom oly arccal tartanak mentő  
tanácsot nyoszolyájánál a bölcsek . 
D e van szava  a K risztus szolgájának, 
aki m eglepő  a lap osságga l jelöli m eg  
a betegség  útját és a gyógyu lás út
ját. E röpke szó  így h a n g z ik :

E gym ás tagjai vagyunk. B otor be
széd, mondta 6  évvel ennek előtte  
az átkos rövid látással m egvert vétek, 
egy kis ham isság  nyom talanul eltűnik 
egy kettős ország  hatalm as tengeré
ben —  és ruha helyett halált, csonka- 
bonka nyom orék sorsot szállított *a 
Kárpátok hőseinek. E gym ás tagjai 
v a g y to k . . .  de el, te balga szó . A 
hetyke könnyelm űség ott az őrhelyen  
alkudozott a k ötelesség  kom oly isteni 
s z a v á v a l . . .  Mi jelen tősége volna  
—  m ondván —  ha a törvényeket 
egyszer ela lta tn ók ?  A pénzfalánk  
k apzsiság  a csatasorok  háta m ögött 
a tolvajkezü becste lenséggel szövet- . 
kezeit —  ugyan mi e parány m ole
kula abban a nagy gépezetben ? —  
m ondá a bűn följajduló lelk iism ere
tének m agtára ? D e cselekedeteket 
nem lehet e lsz ig e te ln i; a bűn a dög
vész  anyjának szap oraságáva l fiad- 
zott és  a csatasorok  összeom oltak . 
O rszágok elvesztek , ártatlanok lakot
t a k . . . és az om ladékok, a tört or
szágcím erek. A d icstelenség  porába  
hullott koronák felett m egállt a törté
nelem  gén iu sza , kem ény, kom oly sza- 

*
való felvételét. G ondos oktatás után 
az anyát is, a gyerm ekét is egy na
pon keresztelték m eg.

Túli azonban nem maradt sokáig  
a fehér em bereknél. A nagy út fára
dalm a m égis csak m egem észtette  
gyen ge testi erejét. A szent kereszt- 
ség  felvétele után nem sokára m eg
halt.

Fiacskája pedig ottmaradt a hit
térítőknél. Két éves korában m eg
operálták és hosszabb betegeskedés  
után vígan fickándozó fiú lett belőle. 
Mert jó esze volt a m issziónáriusok  
iskoláztatták. Szerette az Isten igéjét 
és  lett is belőle Isten szolgája. Fel
ava tása  után elm ent Afrika közepébe  
az ő  népéhez. Nem lett ugyan belőle  
király, nem uralkodott harcosokon, 
de lett belő le hittérítő, aki saját né
pének hirdette Isten d icsőségét és  
szebb és jobb helyzetbe vezette népét.
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vával hirdetve a ta n u lsá g o t: E gym ás
nak tagjai vagytok I

Ám de feledékeny az Ádám ivadéka. 
G onosz játékot űznek, sátáni szeren 
cse  játékot az élet eszközeivel ném ely  
szeren cse lovagok , táncolnak az árak, 
m iként légsú lym érő higany oszlopa  
szeszé ly es ta v a sz o n ; értékeket nyernek  
é s  értékeket vesztenek a fizetés e sz 
közei m árol-holnapra, amint egy g o 
nosz bűnszövetkezetnek érdekei kí
vánják ; nem zetföntartó k özéposztá
lyunk pedig mint az éh ín ség  szörnyű  
napjaiban m ár-m ár a főidet e s z i . . . 
V igyázzatok Sátán lov ag ja i. . . ha 
elesik  a közép osztály , nem esik  
egyedül, ti is vele zuhantok. E gy
m ásnak tagjai vagyunk 1

A m egátkozott pénz átkot vitt ké
kes színe alatt a faluba. M agyar n é
pünk szíve kőhöz lön h oson lóvá, 
fü lei bedugultak, keble m eghidegtilt, 
mint a halottnak, akit szó  többé m eg  
nem indít. Az élelem  gon osz  csere  
eszközévé lön kezében, am elyért az 
Ínséggel félelm es ökölharcot vívó  
m indent oda ád, vánkost, egészséget, 
a lelke üdvét is. Falu népe, tunya  
lelkű, süket falu v igyázz, kereset 
nélkül való, kenyértelen m unkások  
országában recscsen  roppan a gát, 
ha átszakad, téged is  eltem et özön e, 
mert egym ás tagjai vagyunk.

Jöjj hát fehér köntösbe öltöztetett 
m entő szeretet bonts, építs, köss. 
Bontsd a válaszfalakat, építsd a m eg
értés hídjait, köss sejtet, a sejthez, 
tagot a taghoz, tanítsd őket egym ásba  
kapcsolódni, egym ásnak szo lgá ln i, 
boldoguln i boldogítva.

A szeretet a legnagyobb ellent 
m ondás, ö n m a g a m  alárendelése v a 
lam inek, ami kívülem  e s ik ; önm agam  
m egtagadása, am időn m ások é letem 
nek egy-egy  darabja le sz n e k . . .  és  
m égis legyen bár gondolatilag  m ég  
oly ellentm ondó —  a történelem  h an 
g o s  szóva l h ird eti: nincs terem tő erő  
e v ilágon csak  e g y : a szeretet. N ézd  
az em bernek, az evangéliom i hívőnek  
a m agyarnak izén Pál, a Krisztus 
szolgája, vésd  szavát s z iv e d b e : E gy
m ás tagjai vagytok.

A hatalm as beszéd  mély hatást 
tett a jelenlévőkre, vajha h aso n ló 
képpen m agába szá llásra  indítaná  
mindazokat, kik a gondolatokban, 
igazságokban gazdag beszédet o l
vassák.

Berzsenyi Dániel szobrá
nak megkoszorúzása.

A z istentisztelet végeztézel a hívők  
serege a tem plom ból a várm egyeház  
előtti térre vonult, a hol m ár nagy

néptöm eg tarkálott. A k özönség  s o 
raiban ott láttuk Herbszt G éza V a s
várm egye alispánát, K iskos István  
polgárm estert is. Fél 12 felé járt az 
idő, am ikor m egérkezett Radvánszky  
Albert báró és Kapi B éla  püspök  
v ezetéséve l a koszorút h ozó  küldött
ség . A koszorút lapunk vezető  helyén  
leközölt m agassárnyalásu  beszéd kí
séretében dr. K ovács Sándor bpesti 
theol akad. tanár tette le B erzsenyi 
szobrának talpazatára

A koszorú nem zeti színű két sza lag  
ján ez a felírás o lvash ató: >Berzsenyi 
D ánielnek —  a Luther T ársaság .«

A him nusz elének lése fejezte be 
a koszoruzási ünnepélyt.

A közgyűlés.
A tagoknak és a nagy közönség  

m eleg  érdeklődése m ellett folyt le a 
tem plom ban. R advánszky Albert báró  
elnök m egnyitójában h álás k öszön e
tét mondott azért a m egtisztelő  b iza
lom ért, hogy őt a L uther-T ársaság  
élére elhívták ; köszönetét a szom bat- 
helyi gyülekezetnek, am ely a T ársa
sá go t falai között sz ív es  öröm est ven
dégül látta.

U tána dr. V arsányi M átyás o lvasta  
föl titkári jelentését. Jelentésében  
m egem lékezett azokról az esem ények
ről, melyek a T ársaság  m űködését 
az utóbbi években gátolták. így kü
lön ösen  a kom m unizm us idején nagy  
veszélyben  forgott a T ársaság  buda
pesti könyvkereskedése. F eljegyzésre  
m éltó, hogy a kom m unisták főleg  
Payr Sándor M ária D orottya cím ű  
m űvét és G yurátz Ferenc Hit és  Haza  
cím ű e lb eszélést igyekeztek m egsem 
m isíteni. M egem lékezett a T ársaság  
terveiről, K ovács Sándor dr. által 
kezdem ényezett L uther-K önyvtár és  
M úzeum  felá llításáról, a T ársaság  
m ozgószinházáról, a jóltevő adako
zókról stb. V égül beterjesztette a m aga  
s  a m ásodtitkár M arcsek Ján os n e
vében —  tekintettel nagym érvű e l
foglaltságukra — a lem ondásukat.

Dr. K ovács Sándor a Luther-Tár
sa sá g  zárszám adásait terjesztette elő, 
nem különben az 1922. évi költség- 
vetést. A gyű lés az új tagdíjakat és  
pedig a rendes tagságit 50, az a la 
pításit 500, az örökös tagságit 200  
koronában állapította m eg. Ezután 
egyhangúlag m egválasztotta  főtitkárrá  
dr. K ovács Sándort, titkárrá dr. Pröhle 
Károlyt. L elkesedéssel tette m agáévá  
Breyer Jakab fertöm eggyesi lelkész  
indítványát a T ársaság  részéről ki
adandó ném et nyelvű, de m agyar  
lelkű irodalm i term ékek tárgyában.

Tiszteletbeli tagok.
A  L uther-T ársaság  tiszteletbeli iß 

tagjaiul m egválasztotta  irodalm i mun- -] 
kásságuk révén : Gyurátz Ferenc ny. 
püspököt, Sántha Károlyt, dr. S ch n ei- l 
ler Istvánt, dr. Zsilinszky M ihályt, 
C sengey G usztávot, T orkos Lászlót 
és Payr Sándort.

Az igazgató  tanácsba beválasztat
tak : Kis István h. püspök, Stráner 
V ilm os theol. akad. igazgató , dr. 
V arsányi M átyás budai lelkész és dr. 
Scholtz O szkár. A m egszállott terü
leteken levő  igazgatóság i tagok he- e 
lyettesítésével Zongor B éla  esperest, ti 
S za lay  M ihályt, N ém eth Károlyt és 1 

D uszik Lajost bizták meg.

Vétó Ny ugatni agyaror
szág elrablása ellen.

Ezután felá llt a T ársaság  ügyésze, 
dr. Konkoly E lem ér s alig  szólt n é
hány m ondatot: már is a m eghatott
sá g  és a fájdalom könnye rezgeti 
végig  minden szem en.

A m agyar nem zet történetében az 
utolsó  időben —  mondotta — egy  
sors tragédiájának az e lső  felvonása  
játszódott le.

A m agyar nem zet, am elynek egye
düli bűne az ántánt állam ok szem é
ben az volt, hogy a szövetség i h űség  
m ellett a 1 2 -ik órában is kitartott, 
porba tiportatott; Szent Jstván koro
nájának a legszebb  ékkövei kitöre- 
deztek; a felvidék fyármas bérce kö - 1 

zül a Tátra és Fáira leggyávább s 
legalattom osabb szö ve tség es igáját 
n y ö g i; gyászdalokat sír a kelet felől, 
Erdélyből haza szá lló  sze llő  ; bocsko- 
rosok tapossák az aranykalászos m a
gyar Kánaánt a B ánátot és B ácsk át; 
— s m ost sötét köd szá ll az osztrák  
határról N yugatm agyarország felé.

D e azt, amit az erőszak tőlünk  
elvett, amiről mi soha  le nem m on
dottunk, s  lem ondani sem  fogunk, 
azt m élyen tisztelt közgyűlés el nem  
veszíthetjük.

A keresztyén vallás erkölcsi felfo
gás arra tanít bennünket, hogy az 
igazságnak, a jónak, az erénynek dia
dalm askodnia kell a h itványság, a 
gazság , a gyávaság , s  az árulás fe
lett. Ez a szik laszilárd m eggyőződés  
az, m élyen tisztelt közgyűlés, am ely  
M agyarország jövőjébe, e lh ivatottsá 
gába vetett hitem nek erőt ad.

M eg vagyok győződve arról, hogy  
a minket ért tragédiának jönni 
fog egy m ásodik fe lv o n á sa ; mert a 
m agyar nem zet élete örök, s egy  
nem zetet nem lehet időben és térben
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m esterséges határok és korlátok közé 
- szorítani.

Zóla Emil egyik regényében a sze -  
) dáni katasztrófa okaival fog lalkozik ;  

egy képet rajzol e lé n k : a francia ha-
> dák N ém etország  ellen v o n ó in a k ; az 
» egyik csap atszá llító  vonat fűtője ö sz -

szevész  a m o zd on y vezetőv e l; birokra 
kelnek s mindketten kizuhannak a 
robogó vonatról a m é ly sé g b e ; a vo 
nat pedig vakon száguld  tova a sötét

> éjszakába.
Ez a vezető  nélkül rohanó vonat 

m élyen t. közgyűlés a trianoni béke, 
i am ely egy eljövendő leszám olás, egy  
i revanche okát m éhében hordja.

És ha majd ez az óra ütni fog, 
i majd ha a Kárpátok m egm ozdulnak, 
í ha a D una T isza  völgye, a m agyar
> csatariadótól fog v isszhangzan i, ha  
, ga lícia i, a lengyel sík ságon , az Isonzó  
r völgyében, az A zalone bércein, B elg -  
t rád sáncain , az erdélyi havasokban  
* hősi halált halt katonáink a m agyar

lelkekben újból feltám adnak, s akkor 
i apáink földéről a rabló hordákat új- 
1 ból kifogjuk űzni.

D e, am íg a szab ad ság  hajnala el- 
jövend, ezt a gondolatot a lelkekben  

í ébren kell tartani. S  itt kapcsolódik  
a L uth er-T ársaság  ezen kérdésbe.

\ Mert Csonka M agyarország problé
mája nem csupán a területi integritás 
kérdése, hanem  az evangélikus egy 
ház seb e  is. Egyik felekezet sem  szen 
vedett a trianoni béke nem zetrontó  

i intézkedései által oly sokat, mint 
1 Luther m agyar egyháza. A felvidék, 

a Szászföld , a B ácska, a Szerém ség  
b egyházunk m indtnegannyi kidőlt o sz -  
! lopai. Ha m ost m ég N yugatm agyar- 

3 o rszágot is elveszítjük, a Dunántúli 
b egyházkerület és  a L uther-T ársaság  
[ is  sorvadozni fog.

Ezért szü k séges, hogy a Luther- 
í T ársaság  közgyűlése vétót mondjon  

N yugatm agyarország elszak itása  ellen.
■ Ez okból a következő határozati ja 

vaslatot terjesztem e lő :
N yugatm agyarország egy ezred év  

i óta N agym agyarország  elvá laszth at
j a  k iegészítő  részét képezi, lakosai 
szívben , lélekben a m agyar nem zet- 

d hez tartozónak valják m agukat. Ép 
ezért a L uther-T ársaság  egész erköl
csi sú lyával tiltakozik N yugatm agyar
ország  elszakitása  ellen, s  elhatározza, 
hogy ezen tiltakozásnak kifejezést 
adandó, a m agyar kir. korm ányhoz  
oly  értelem ben fölterjesztést tesz.

A közgyűlés egyhangú lelk esed és-  
i8  se i fogadta el a javaslatot, m elyet 
jt az elnökség  a korm ányhoz el fog  
v  juttatni.

* Templomi ünnepély.
M éltó befejezése volt a nagy nap

nak, bátrán mondhatni, a koronája  
az estvély i ünnepély, mely az »Erős 
várunk«-kal vette kezdetét a zsú fo 
lásig  m egtöltött tem plom ban. Dr. V ar
sányi M átyás imája után a női ének
kar Kühne »Ha mind hűtlen le n n e ...«  
círnü dalát adta elő  m űvészi készült
ség ge l, L ászló  M iklósné, K atona J ó 
zsef és Fábián Q yula ugyancsak m ű
v ész iesen  finom kíséretében.

Az ünnepély fénypontja a Luther- 
T ársaság  világi elnökének, R adván- 
szky Albert bárónak következő ü n 
nepi b eszéde vo lt:

M élyen tisztelt Ünneplő K özönség 1
A püspök úr Ö m éltósága azon fe

lette m egtisztelő  fe lszó lítást intézte 
hozzám , hogy e mai L uther-T ársa- 
sági ünnepségen társaságunk nevében  
szeretettel és tisztelettel köszöntsem  
az egybegyűlt ünneplő k özönséget s 
kifejezője legyek azon érzelm eknek, 
m elyek lelkünk m élyén honolnak. 
Érzem a feladat sú lyát nem csak azért, 
mert a mai időkben érzelm einkről 
szám ot adni nehéz dolog, hanem  egy 
szersm ind  azért is, mert jelen ünnepi 
beszédem  keretében vázolnom  kell 
L uther-T ársaságunk eddigi m űködé
sét, valam int jövendő m unkaprog
ram mját is.

Érzelmünk tulajdonképen csak  e g y : 
a m élységes hazaszeretet, m ellyel, 
m íg egyfelő l fájdalom m al gondolunk  
hazánk szétszakgatott testére, addig  
m ásfelől minden fizikai és erkölcsi 
erőnket egyesíten i kívánjuk hazánk  
jobb jövendőjének b iztosítására. És 
e pontnál arról kívánom  biztosítani 
a m élyen tisztelt ünneplő közönséget, 
hogy L uther-T ársaságunk m unkálko
dásában nem csak evangélikus egy
házunkat erősíti é s  szolgá lja , hanem  
minden erejével szo lgá lja  nem zetünk  
kultúráját és ezzel együtt m agyar  
nem zetünk jövendőjét is.

M ielőtt ünnepi beszédem  további 
gondolatm enetére áttérnék, h á lás kö
szönetét mondok a helybeli egyház-  
községnek  azon m egtisztelő m eghí
vásért, m eltyel lehetővé tette, hogy  
Társulatunk, felvéve ism ét vándor- 
gyű léseinek  m egszakadt fonalát, idei 
közgyűlését N yugatm agyarország ezen  
m agas kulturális sz ínvonalon  á lló  
szép  városának falai közt tarthatja 
m eg, am ely város a jövőben nem csak  
a protestantizm us, de —  fájdalom, 
oly  szűk határok közé szorított —  
m agyarság  szem pontjából az eddigi
nél is m ég fokozottabb jelentőséggel 
biró h ivatás vár.

K öszönetünk ezen nyilvánítása  
kapcsán m élységes, m eleg érzelm ek
kel üdvözlöm  T ársaságunk mai köz
g yű lésével kap cso latos tem plom i ün
nepélyen m egjelent tisztelt ven dége
inket, tagjainkat és m indazokat is, 
akik a m egjelenésben ugyan akadá
lyozva  voltak, de velünk éreznek és  
így lélekben velünk együtt vannak.

Sajnos, nem üdvözölhetem  a t. 
ünneplő közönséget a zavartalan öröm  
lelkem et átható jóleső  harm onikus 
érzésével, mert ha végigtekintek m eg
ritkult sorainkon, fájó érzés fogja el 
lelkem et, am ely fájó érzést csak azon  
minden igaz m agyar lelkében kiirt- 
hatatlanul é lő  rem ényteljes hit teszi 
ném ileg  e lv iselhetővé, hogy m égsem  
lesz  képes e llen ség es kéz örökre szé t
szakítani azt, amit a term észet is  
összetartozandónak terem tett és  egy  
ezeréves múlt közösen  átélt öröm e  
és e lv iselt bánata oly szorosan  egy 
bekapcsolt.

Hazánk és  vele együtt m agyarhoni 
evang. egyházunk integritásának hely
reállítása  legyen tehát azon szent cél, 
am elyet szem  elől téveszteni sohasem  
szabad és am ely szent cél szo lgá la 
tába kell a jövőben irodalm i társa
ságunk m unkásságát is beállítanunk.

M ielőtt azonban társaságunk le 
folyt m űködéséről beszám olva , a jö
vőbe irányítanók tekintetünket, m él- 
tóztassék  m egengedni, hogy a w orm si 
birodalm i gyűlésnek a protestantizm us 
szem pontjából jub iláns jelentőséggel 
biró idei 400  év es évfordulójának  
lelkem et átható hangulatának és  Luther 
nagy em lékével szem ben táplált ke- 
gyeletes érzelm eknek behatása  alatt 
egy rövid visszapillan tást vessek  ezen  
régm últ századokba.

T. ünneplő K özönség I Múlt jelen 
és  jövendő, ezen hárm as ikerfogaloro 
alkotja azon végtelen  folyam atot, 
m elyet időnek nevezünk, az ebben  
kim agasló  esem ények  pedig azon  
fordulópontok, am elyek korszakokra  
osztják be azt és valahányszor az 
idő a m aga végtelen  körforgásában  
egy-egy  ilyen nevezetesebb  esem ény  
em lékét vetíti az évfordulók utján 
lelki szem eink elé, m indannyiszor  
mintegy újból átéljük azt, ami a tör
ténelem é.

N em csak a protestantizm us, de az 
egyetem es em beriség szem pontjából 
is ily korszakalkotó világtörténelm i 
n evezetességű  esem ények , a w orm si 
birodalm i gyűlésnek  400  év es évfor
dulóját ünnepelte folyó évi április
17-én az eg ész  m űvelt protestáns 
világ, lehetetlen tehát, hogy nagy  
Lutherünkről elnevezett irodalm i tár

i
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saságunk idei közgyűlésével k ap cso
latban ne szenteljünk legalább néhány  
pillanatot ezen nagy nap em lékének  
és  hősének a h ithüség és je llem szi
lárdság mintaképének, aki »itt állok, 
m áskép nem tehetek, Isten engem  
úgy segéljen« kijelentéssel felvette a 
világ akkori ö sszes  hatalm aival a 
harcot és  tette a protestantizm ust 
világtörténelm i tényezővé. A hite és  
m eggyőződése m ellett o ly  szik laszi-  
lárdan kitartó Luthert jellem ző ezen  
hű ség  képezi általában az em beri 
jellem vonások legszebbikének egyikét, 
sőt bátran mondhatjuk, hogy n en ^ sak  
von ása  az a jellem nek, hanem  m aga  
a jellem ; h iszen a hűtlen em ber nem  
lehet jellem es, hűség  nélkül nincs  
jellem . A h űség  a legnem esebb em 
beri érzések egyikéből, a szeretetből 
fakad, a hű em ber tehát mindig egy  
m agasztos eszm e által vezéreltetik, 
ebben rejlik egyben nagysága , tiszte- 
teletrem éltósága és á ld ásos volta. 
Am íg m ásokat bologítva, önm agát 
boldognak érzi, önkéntelenül is m á
sok szeretetét, tiszteletét, kegyeletét 
és háláját vivja ki m agának, úgy  
hogy em léke m ég akkor is áldott 
marad, ha a test már századok óta  
porladozik is.

Rójjuk le tehát mi is nagy Lut
herünkkel a h ithüség és  jellem szilárd
sá g  ezen m intaképével szem ben a 
kegyeletnek és hálának so h a  le nem  
róható adóját azzal, hogy ezúttal is  
megfogadjuk, hogy egyházunkhoz és  
hitünkhöz való  hűségben ő  hozzá  
m éltóak maradunk.

Fontos h ivatás vár irod. társasá 
gunkra ezen hithüség fejlesztése és  
ápolása , valam int a keresztény v a l
láserkölcsi alapon á lló  világnézetnek  
minél szélesebb  körben való  terjesz
tése  tek in tetéb en ; h iszen épen a közel 
múlt esem ényeiből vonhatjuk le e lső  
sorban azon tanúságot, hogy mily 
nagy szü n ség  van a destruktiv, h a
zát, vallást és  családi szentélyt egy 

a rá n t tagadó irányzatok és  ezen  
irányzatok szolgá latában  á lló  sajtó  
ellensú lyozására  és leküzdésére.

Ezen kérdés aktuális voltára való  
tekintettel legyen szabad, azzal erről 
a helyről való e lső  fe lszó la lásom  
keretében k issé bővebben fog lalk oz
nom , rám utatva irodalm i társaságunk
nak a destruktiv irányzatok leküz
désére irányuló keresztény sajtó  
szem pontjából való  jelentőségére és 
hivatására.

A Luther-Társ. a sajtó nagy je
lentőségének  felism eréséből született 
meg, azon célból, hogy a nyom tatott 
betű segélyével m inél szé leseb b  k ö

rökben terjessze az evang. m agasztos  
eszm éit. Am időn az 1886-ik  évben  
néhány buzgó hívünk a L uther-Tár- 
sa sá g  eszm éjét felvetve azt m eg is 
valósította, tették ezt azon tudatban, 
hogy a sajtó az em berek életében  
azon legnagyobb erők egyike, am ely  
nem esíthet, ronthat-építhet és  lerom - 
bólhat m egszentelt hagyom ányokat 
és oltárokat egyaránt.

A destruktiv sajtó egyik orgánum a  
azzal dicsekedett akkor, am ikor ezt 
m egtenni m ég népszerű volt, hogy a 
forradalm at ő csinálta , nem kételke- t 
dünk abban, hogy ez tényleg így v o lt , / 
de viszont m éltoztassanak  elhinni, 
hogy a h elyes irányú sajtóra vár az 
újraépítés szent m u n k ája; a sajtó  
lévén az agy m ely milliók helyett 
gondolkozik , a töm eg csak átvészi a 
sajtó által képviselt eszm éket, irányo
kat így ad a sajtó v ilágnézetet és  
terem t közhangulatot.

Az Egyházi sajtóterén a Luther- 
T ársaságra  mint egyházunk h ivatásos  
sajtó orgánum ára hárul az a feladat 
hogy az eszm ényi fenkölt krisztusi 
világnézetet, minden kiadványában  
é s  folyóiratában egyaránt terjessze, 
hogy a tem plom i igehirdetés eljusson  
így oda is, ah ová  az különben nem  
érne el.

így szü letett m eg népies k iadvá
nyaink eg ész  sorozata , 60-n ál több 
értékes n ép o lv a sm á n y ; de nem csak  
a nép szé le s  rétegeit kívánta s z o l
gálni irod. társaságunk, hanem  a 
m üveitek osztályát is, ezeknek voltak  
szán va  hitvédelm i és  apologetikus  
kiadványaink, szerény nézetem  sz e 
rint azonban a jövőben ezen k iadvá
nyainkra ném ileg  nagyobb figyelm et 
kellene fordítanunk, hogy tagjainknak  
épen a m üveitek osztályából kikerülő  
zöm ének irodalm i igényeit az eddi
ginél fokozott mértékben tudjuk kie
légíteni.

Érezzük, hogy nagy szo lgá lato t  
tennénk híveinknek, ha egy evang. 
szellem ben tartott napilapot tudnánk  
kezei közé adni, mely ott á llana  az 
élet küzdő porondján a reform áció  
v ilágot átfogó hatalm as eszm éivel.

A sajtó szem pontjából kifejtendő 
működésünk terén a jövőben nézetem  
szerint, arra kellene törekednünk, 
hogy az irodalm i term ékek létreho
zásával fáradozó intézm ényeink közt 
a helyes m unkam egosztás elvén a la 
puló oly m egállapodást hozzunk létre 
mintegy a L uther-T ársaság  ég isze  
alatt, hogy m indegyikük sp eciá lis ter
m észetű irodalm i term ékek létrehozá
sára  vállalkozzék, am ely speciá lis  
igényeket és célokat van h ivatva

szo lgá ln i, ezáltal elkerülhető lenne 3 
az erők szétforgácsolódása  és mind- - 
egyik a siker nagyobb rem ényével Ii 
vehetné fel a propaganda munkáját, 1 

mert egyiküknek sem  kellene figye- < 
lem m el lenni m ások jogos érdekeire, J  
vagy szerzett jogaira és  egyikük sem  ii 
sértene jogos érzékenységet sem .

Ha irodalm i társaságunknak a 
múltban kifejtett m űködését tekintjük, 
úgy m egeléged éssel állapíthatjuk m eg, ; 
hogy a kellően ki nem épített szer- 1 

vezetével és a rendelkezésre á lló  1  

aránylag csekély anyagi erővel d icsé- 4 
retes munkát te ljesített; ma az ide- -I 
gén m egszállás folytán sajnos szám os íj 
értékes tagjától m egfosztva és  anyagi >1 

erőben is m eggyengült állapotban d 
áll itt, holott hazánk és  egyházunk 4 

épen mai szom orú  helyzetében kel- H 
lene fokozott mértékben kifejtenie és a 
hirdetnie az egyházunkban rejlő nagy 4 
erkölcsi erőt.

Ezen cél érdekében m indenekelőtt rí 
is arra kell törekednünk, hogy az a 
anyagiak tekintetében oly fokra em el- H 
jük társaságunkat, hogy m űködését jÍ 
az eddiginél szélesebb  körben fejt- -i 
h esse  ki és  hogy az egyházi sajtó a 
terén is azon m űködési kört tö lth esse >1 

be, am ely kört, mint egyházunk egye- a 
dűli irodalm i társasága  betölteni hi- -i 
vatva van.

T ársaságunk  anyagi erejének em e- -a 
lése  tekintetében két eszköz áll az i  
adott körülm ények közt rendelkező- 4 
sünkre, az egyik a tagok  intenzivebb t d 
gyűjtése és a tagdíjaknak a pénz el- -j 
értéktelenedése folytán szerény m ér- -i 
tőkben való  em elése .'»ly módon azon- -] 
ban, hogy abban a tagilletm ényekkel I 
kapcsolatban legalább két kategória a 
állapíttassák m eg, hogy ezáltal a sze - j 
rényebb anyagi viszonyok  közt élő  o 
hitsorsainknak is a társasági tagság  5 

elérését lehetővé tegyük.
A m ásik eszköz az időközben házi i; 

k ezelésbe vett könyvkereskedésnek j| 
szélesebb  alapokra való  fektetése és  a 
ezáltal jövedelm ezőbbé tétele lenne. <

Ami a társaságunk jövő m űködési j 
körét illeti, szerény nézetem  szerint 1 

nem elégedhetünk m eg az eddigi a la- j 
pokon kifejtett és  kifejtendő m űködési ] 
körrel, hanem  fel kellene venni pro- 1 

gram m unkba a vidéki előadások  tar
tását és  Luther ünnepélyek rendező- 1 

sét is. Ezen vallásos részint népies, « 
részint m agasabb színvonalon  tartott 
előadásokat kívánatos lenne a szent
írás és  egyháztörténet köréből vett 1 

vetíthető képek bem utatásával kísérni, 
ezen  vetíthető képekkel felszerelt e lő 
adásokat eredm ényesen lehetne ki
használn i a valláserkölcsi nevelés
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terén a destrukció lek ü zd ésér e ; m is
siót teljesítene a L uther-T ársaság, 
általában a n ép n evelés terén, ha ezen  
előadásokat időveLkiterjesztené a ha
zai történelem ből vett és gazdasági 
tárgyú, valam int a főbb szo ciá lis  be
tegségek  leküzdésére irányuló eg ész-  
ségü gy i előadások  tartásának terére is.

Ezen részint népnevelési, részint 
pedig  propaganda célzatú  előadások  
tartására vonatkozó akció eredm énye
sen  lenne egybekapcsolható  egy á l
landó m ozgófénykép színház fentar- 
tásával, ezen  cél lebegett az elnök
ség  és igazgató  tanács szem ei előtt, 
m idő ezirányban az e lső  kezdő lépést 
m egtette.

M egem líteni óhajtom  m ég dr. K o
vács Sándor theol. tanár úrnak egy  
o rszá go s Luther-m úzeum  és könyv
tár létesítésére vonatkozó tervét, m e
lyet a tanár úr az ö s v é n y  legutóbbi 
szám ában oly m egkapóan ism ertetett.

M egfontolandónak vélném , nem  
lenne-e célszerű  nagyobb vidéki g ó c 
pontokon fiók L uther-T ársaságokat 
létesíten i, mert a mai nehéz és drága  
közlekedési és  e llátási viszonyok  közt 
különösen  a társaság  mai szervezete  
m ellett vidéki tagjaink a lig  vehetnek  
tudom ást a központban létező  társa 
ságról és a sajnos, e lég  ritkán m eg
jelenő irodalm i term ékektől eltekintve, 
alig  é lvezik  a társasági tagság  előnyeit.

Ezek után m éltóztassék  m egen 
gedni, hogy egész röviden az e lm é
letek terére lépve rám utassak egyh á
zunknak egyik igen szép  tanára, am ely  
különbséget tesz a látható és látha
tatlan egyház között, am íg az előbbi 
a hívek hitéleti szükségleteinek  ki
elég ítésére alakult földi közülete, rajta 
az em beri kéz gyarlóságának  n yo
m ával, addig a másik m aga a töké
letesség , a tiszta  abstrakt keresztyén- 
ség  és bár a kettő közti távolság  
végtelen  nagy, m égis kötelességünk  
folyton a jobbért küzdve a k öteles
ség  utjain haladni előre és ha m ég  
ha tudjuk is, hogy a végcélt elérni 
képesek nem leszünk.

Nekünk is m eg kell tehát szü k ség 
képen elégednünk azzal, ha társasá 
gunk kiépítésének nagy m üvéhez ese t
leg  csak egy hom okszem m el járulunk 
hozzá és  nem szabad csüggednünk, 
ha a végcélt elérni osztályrészü l nem  
adatik m eg nekünk.

M ielőtt a talán tú lhosszura nyúlt 
felszó la lásom at befejezném  és a sz í
ves türelm et m egköszönném , m ellyel 
végighallgatn i szívesek  voltak, lelki 
szükségét érzem  annak, hogy szívünk  
m eleg üdvözletét küldjük az idegen  
m egszállás alatt élő  honfitársainknak
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és  h itsorsosainknak arra kérve őket, 
ápolják szüntelenül körükben a haza- 
szeretet lángját és  hirdessék egyh á
zuk körében is a hazaszeretet e sz 
méjét, mert ha ki is van zárva egy
házunk köréből a politika, de nem  
lehet kizárva a legterm észetesebb  és  
leghatalm asabb em beri érzés, mint 
am ilyen a hazaszeretet eszm éje. És 
legyen  bennük oly erős a ren #n y , 
mint am ilyen erős bennünk a hit, 
hogy valam int m ost megm enthetjük  
az evang. egyházunknak oly kim ond
hatatlanul drága Sopront, azonképen  
visszanyerjük majd hazánk többi drága 
elszakított területeit is é s  így Szent 
István koronája talán nem is oly  
h osszú  idő után eredeti fényében is 
mét felragyog Európa keletén és fény
sugarában egyesíten i fog egy függet
len, boldog m agyar n em z ete t!

A beszéd  a m aga közvetlen ségé
vel mély barázdákat szántott az érző  
és m egértő lelkeken. Csak hálával 
adózunk az isteni gon d viselésnek , 
hogy irodalm i társaságunk élére a 
legnehezebb időkben a legalkalm a- 
tosabb em berét küldte el hozzánk.

Szalay  M ihály Sántha Károly költő  
pap néhány versét mutatta be. Hogy  
a költem ények szívbem arkolóak, g y ö 
nyörűek voltak, azt talán fe lesleges is 
leírni.

A szom bathelyi gyülekezet három  
csa lo g á n y á n a k : Károlyi Sándorné-
nak, L ászló  M iklósnénak és dr. Enyedy 
Jenőnének éneke után, kik »Régi m a
gyar énekeket< énekeltek, Kutas K ál
mán F ohász, A m egbánás s a refor
m áció  400  év es  jubileum a alkalm á
val pályadíjat nyert ódájának egy  
részletét szava lta  el. E lőadásáról el 
lehet m o n d a n i: valóban a m űvész  
tök éle tességével.

Dr. K ovács Sándor tartalm as be
szédben a L uther-T ársaság  irodalm i 
és  kulturális törekvéseiről beszélt.

M iután m ég B alogh  Ernő s. lelkész  
tárogatón régi m agyar chorálokkal 
adott szárnyat a lelkeknek, az ünne
pély Kapi B éla  püspök főpásztori 
im ájával, a m agyar H iszekegy és a 
H im nusz elének lésével véget ért.

Itt említjük m eg, hogy  délben a 
Szabáriában, este pedig a vasúti ven 
déglőben közös étkezés volt, mely 
alkalom m al szebbnél szebb felköszö- 
tök hangzottak el. Felköszöntőt mond
tak : Radó Q yula dr., Radvánszky  
Albert báró, Kapi B éla püspök, Ber
zsenyi Jenő dr. kér. felügyelő, dr. 
K ovács Sándor, H am vas József, 
Breyer Jakab, dr. Scholtz O szkár, 
Stráner V ilm os stb.

A L uther-T ársaság szom bathelyi 
zászlóbon tása  minden tekintetben a 
T ársaság  régi ió h írnevéhez m éltóan  
fényesen sikerült.

Szentül m eg vagyunk győződve, 
hogy az új elnökség, a szom bathelyi 
zászlóbontás erős k ihatással lesz  a 
T ársaság  életére, m űködésére, e r ő sö 
désére. Adja Isten I c .  G.

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz 1 

 ̂ Mert ennek támogatása és
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége 1

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk 1

Kapi Béla ev. püspök
ü d v ö z l e t ©

a dunamelléki ref. kerülethez 
Ravasz László ref. püspök beik

tatása alkalmából.
Főtiszteletü és M éltóságos E gyház

kerületi K özgyűlés 1

M ivel h ivatalos lekötöttségem  nem  
teszi lehetővé, hogy lelkem  hő óhaj
tásának m egfelelően a dunam elléki 
reform átus egyházkerület új, nem csak  
em beri, hanem  isteni akarat szerint 
is elh ívott püspökének ünnepélyes  
beiktatásán résztvegyek, jelen erőtelen  
sorokban küldöm úgy az egyházke
rület közgyűlésének, valam int az e l
hívott új főpásztornak a m agam  és  
dunántúli evang. egyházkerületem  
im ádságos á ldáskívánását. Az Ur ke
gyelm e tegye á ld ássá  vezéri munkára  
elh ívott szolgájának életét és m unká
ját, hogy mindegyik róla való nagy  
bizonyságtétellé leh essen . Legyen  
benne Pál apostol igehirdetésének a 
golgotái keresztfából erősödő m eg- 
g yő ződ éses igazsága  s  apostoli m un
kásságának győzedelm es csüggedet- 
le n s é g e ; Péter bűnbánati könyekben  
m egtisztuló önvizsgálata  és János  
tanítvány felhőt érintő, büszke sa s- 
szárnyalása, mely m égis lelkét á llan 
dóan K risztus keblén nyugtatja. J e 
lentse az új püspök m unkálkodása  
az egyház belső  építését, az örökké
való  fundam entom ok m egv ilágosod á
sát, az egyház Istenadta h ivatásának  
m egértését. Az egyházon  kívüli v o 
natkozásban, az állam i és társadalm i 
életben jelentse a protestáns egyház  
örökkévaló eszm ényeinek m éltó kép
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v ise lését s  az Evangéliom  közös fun- 
dam entom án álló  egyazon  veszed el
mek ellen kiizdó s  egyazon  rem ény
ségb e tekintő reform átus és evan gé
likus egyház testvéri együttérzését és  
együtt m unkálkodását. Legyen az új 
püspök élete a szent Isten szo lgá lata , 
hogy munkája a szent Isten d icső 
sége lehessen  I Ezen im ádságos kí
vánsággal köszöntőm  az ünneplő  
dunam elléki reform átus egyházkerü
letet s m agasztos szolgálatra elhívott 
új püspökét saját szívem  érzéséből 
és  dunántűli evangélikus egyházke
rületünk nevében !

Szom bathely, 1921. okt. 1-én.
Kapi B éla
ev. püspök.

Régi bűnök elfeiedése.
És. 55, 7. „Hagyja el a gonosz 

az ő útát, és a bűnös férfiú gondo
latait: és térjen az Úrhoz, és könyö
rül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert 
bővelkedik a megbocsátásban. “ Az 
írás azt parancsolja, hogy miután 
hátat fordítottunk bűneinknek, ne 
időzzünk velük. Szakadatlanul régi 
vétkeinkre gondolni, vagy rossz tet
teinken elm élkedni sze llem i betegség. 
M entői ham arább iparkodnunk kell 
őket felejteni és  figyelm ünket valam i 
új leb ilin cselő  akarásra irányítani. 
Kétes értékű dolog, ha állandóan az 
egykor elkövetett bűnök tapaszta latai
ról beszélünk. Alkalm adtán ám sz ó l
junk bűneinkről, ha ezáltal m ásokat 
győzelem hez segíthetünk ; de itt D ante  
tanácsa találja fején a sze g e t: »Egy 
tekintet, s  aztán haladj tovább «

Felejtsük el a régi bűneinket, mert 
azt halljuk, hogy Isten irgalm az és  
m egbocsát annak, aki vétkeit m eg- 
vallja és elhagyja.

»Te szeretettel kivontad lelkem et 
a pusztulásnak verm éből, mert hátad  
m ögé vetetted minden bűneim et.«

M ikeás próféta könyvében van egy  
csod ála tos hely, m elyet a bűntől be- ? 
teg  lelkeknek kivülről kellene m eg- 
tanuln iok: »K icsoda olyan Isten, mint 
te, aki m egbocsátja a bűnt és e len 
gedi öröksége maradékának vétk ét? !  
N em  tartja m eg haragját örökké, mert 
gyönyörködik az irgalm asságban. El
tiporja álnokságainkat, bizony a ten
ger m élységébe veted minden bűnü
ket.«

Ha Istenben hiszek, nincs jogom  
régi, elm últ vétekben élni. B eteges  
tünet a rosszcselekedeteket elbeszéln i 
s  a magunk bűnein vagy m ások bu

kásain bám észkodni. Isten azt akarja, 
hogy a bocsánatot nyert gyerm ekek  
pozitív , boldog életét éljük, akik da
lo lva  mennek utjokon, mert tú lvan
nak a régi ballépések h egycsúcsán  
és  m ost friss célok  és  rem ények nap- 
tám adatával kerültek szem tő l-szem b e.

Cooper C. S.
............ ■— ■ -------------- =

„Minek jön az vissza, 
akit eltemettek?“

Stránar Vilmos igazgatónak, a soproni theol. 
akadémián 1921. évi október 8-án tartott 

év-megnyitó beszédéből.

S ú lyos munka és verejtékezés után  
bekövetkezett a fájdalm as Exodus és  
am ikor m égegyszer ott állottunk ri
deg, kopár, értékeiktől és ék ességü k 
től m egfosztott falak között u to lsó  
b ú csuzásra  és  kézszorításra, akkor 
úgy éreztük, hogy ősi alm a m aterün
ket eltem ettük. M ás vigaszunk, m ás 
rem ényünk nem volt, nem maradt, 
mint az, am ely minket, mint keresz
tyéneket a koporsó és  sír láttára is 
bátorít, erősít, fö le m e l: föltám adunk ! 
É s ez a rem ényünk csakham ar mind 
határozottabb alakot öltött. B eállt a 
nagy, váratlan fordulat é s  ma —  itt 
vagyunk újból, visszajöttünk.

K oszorús regényírónknak, Jókai 
M órnak egy szép költem énye fordult 
m eg az utóbbi időkben sok szor  az 
elm ém ben :
„Nagyon jól rendelte, aki azt rendelte, 
Hogy aki már meghalt, el legyen temetve, 
Hiszen megsirattuk,
Mit akar még rajtunk ? . . .
Rideg kísértettől minden ember retteg! 
Minek jön az vissza, akit eltemettek ?“

Sok, m ély igazság  van ezekben a 
szavakban, de csak ha kísértetekről 
van szó . Mi azonban legfeljebb azok
nak a szem ében lehetnénk rém es, 
ijesztő kísértet, akiknek a lelkében  
m ég akkor sem  mozdult m eg sem m i, 
am ikor két hónappal ezelőtt ő si in
tézeteink értékeit elszállító  társzeke
rek —  m lntm egannyi halotti kocsi —  
végigdübörögtek a város utcáin, akik 
m ég akkor sem  érezték, akkor sem  
akarták m eglátni, hogy érzésükkel, 
m agatartásukkal, beszédükkel, c se le 
kedeteikkel egy égbekiáltó igazságta 
lan halá los Ítélet végrehajtásához nyúj
tottak segédkezet. Ezek persze csak 
ugyan azt m ondják: „Minek jön az 
vissza, akit eltemettek?“ D e azoknak, 
akik fájó szívvel voltak szem lélő i a 
nagy tem etésnek, fájó szívvel látták 
távozásunkat és akiknek arca most, 
hogy újból visszajöttünk, öröm pirtól

ragyog, s akik utón-útfélen m eleg  
kézszorftással köszöntenek bennün
ket, azoknak a szem ében mi nem  
vagyunk ijesztő, rém es kísértet, h a
nem húgból, vérből való  életvalóság , 
olyanok, akik itt, ezen a helyen, a 
mi földünkön, magyar földön, közöt
tük, velük élni, tovább élni akarunk.

Igen, élni, élni és életet fakasztani, 
de miként a múltban, úgy ezután is, 
theol akadém iánk ősi tradícióihoz  
híven nem mint olyanok, akik az 
életnek erejét, forrását önm agukban  
hordozzák, hanem  élni Pál apostol 
szavai értelm ében, aki azt m on d ja : 
»Élek pedig többé nem én, hanem  él 
én bennem  a Krisztus.« Igen, élni 
és életet fakasztani abban és az által, 
aki így sz ó l:  >Én vagyok az út, az 
iga zsá g  és az élet« és »én élek, ti 
is  éltek,« »én vagyok a föltám adás 
é s  az élet, aki én bennem  hiszen, 
ha m eghal is él,« »én vagyok a szó -  
lötő, ti a sző lővesszők , az, aki én 
bennem  marad és akiben én maradok, 
az terem sok gyüm ölcsöt, mert nálam  
nélkül sem m it sem  cselekedhettek.«

K. ifjú testvéreim , ennek a legna
gyobb, legszentebb, legideálisabb sze l
lemi életreállításnak, a bűneinkért 
m eghalt és m egigazulásunkért feltá
madott élő  Krisztusnak, aki tegnap  
és ma és mindörökké ugyanaz, ennek  
a szo lgá latába akarnak szegődn i, az  
ö szo lgá latára  akarnak itt theol. aka
dém iánkon elókészülni.

Ennek a munkának, ennek a sz o l
gálatnak, az evang. lelkész! h iva tás
nak nagyságát, szépségeit, n eh ézsé
geit, gyönyörűségeit és terheit ma, 
itt, nem részletezhetem  Önök előtt, 
csak azt mondhatom , csak azt sz e 
retném lángoló  betűkkel a lelkűkbe 
vésni, hogy ez a munka, ez a szo l
gálat s így az erre való előkészü let 
is egész embert, teljes hűséget, oda
adást kíván. Jaj a béreseknek, jaj a 
hűtlen sáfároknak! Mert b izonyos az, 
hogy szegény m agyar hazánk s benne 
evang. egyházunk feltám adásának  
első  és alapfeltétele, hogy kiki a 
m aga helyén, a m aga, Istentől adott 
erejéhez képest hűséggel, odaadó  
im ádságos kötelességteljesítéssel ve
gye ki részét az újraépítés a m entés 
munkájából.

Ha szeretitek ezt a hazát, ha sz e 
retitek ezt az egyházat, akkor ám  
álljátok oda, mint a Krisztus jó v i
tézei az ö  zászlaja alá és  valljátok  
m agatok, hirdessétek m ásokn ak : Mi 
hiszünk egy Istenben, a Jézus Krisztus 
és a szent Lélek által, a mi ‘mennyei 
Atyánkban, ki reánk gondot visel, 
azért Reá vetjük minden gondunkat!
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Mi szeretjük, szivünk egész  lángoló  
szeretetével földi hazánkat És remél
jük  a mi szerény, szegén y  munkánk  
által is a porba sújtott M agyarország, 
s benne szétroncsolt evang. anyaszent- 
egyházunk föltám adását 1

R vendek.
Összedőlt a világ régi palotája.
Tisztes ember-értés temetve alája.
Régi házépítők zokognak hazátlan.
Zsellérek dűzsölnek az új palotákban.

Magyar vendek népét csalogatók járják: 
„Halljátok-e, vendek-? Ti elhagyott árvák! 
Magyar zsarnokságnak eljött már a vége. 
Dobja el a láncát szabad vendek népe! 
Nem erővel, csellel, szerbek, csehek nyertek. 
Ti is szlávok vagytok, a nyerőkhöz gyertek 1 
Világ uralmára most a szlávság készül 
Szlávok dicsősége jusson nektek részül.*

Felelik a vendek: „A szavatok álnok 
Hamis beszédekkel itt rossz helyen jártok. 
Sok évszázad óta magyar földön élünk 
És a magyar mind egy testvér volt vélünk. 
Mert mi más faj volnánk, le nem kicsiny

lettek.
Jogunkból, földünkből soha el nem vettek. 
Ki közülünk elment magyar városokba,
Azt magyarnak tudták, nem egy vitte sokra. 
Ki meg itthon munkált az apáknak földjén, 
Annak a munkáját védte magyar törvény. 
Ha szlávok világot hódítni akarnak, 
Próbálják meg, mi csak maradunk magyar

nak.“

Mikor a csábítás szégyent vallott náluk, 
Eljött az erőszak s így parancsolt rájuk:, 
„Birodalom készül legyűrt népek hátán. 
Pihen most az Isten, dolgozik a Sátán.
Jog és igazságnak néma lett az ajka. 
Szívtelen erőszak uralmat veit rajta 
Földetek kell nékünk és termése annak, 
Rabszolga munkája sok ezernyi karnak. 
Meg a fiaitok, délceg sudár szálak,
Harcos seregünkben bátor katonának. 
Magyar testvériség ? Ne emlegessétek ! 
Elszakadtok. így lesz. Megvan az Ítélet.*

* Felelik a vendek: „Se a hamis szóra 
Meg nem indulunk mi, sem parancsolóra. 
Földünket erőszak megszállhatja haddal, 
Hanem a lelkünket meg nem győzi azzal. 
Erdőnket vághatja az idegen balta,
Fiainkat gyűjtsék az idegen hadba,
Hej, de marad még fánk kemény balta

nyélnek,
Akik megragadják, olyanok is élnek.
Csak egyet repedjen a hazugság vára, 
Odavágunk gyűlölt, raotarló falára I 
Mintha minden hegyünk tűzokádó volna, 
Minden patakunkban pokol tüze folyna, 
Olyan itelct lesz vendek földjén végig, 
Hogy haragos lángja föllobog az égig.
S ha lenéz az Isten, ha vágják a rendet, 
Azt mondja: így van jól, jó fiaim, vendek!

Hamvas József.

Gyüjtsünk előfizetőket 
s adakozzunk a „Harang

szó“ fenntartására.

■ K i t ó i  Ü LjKafc£i_ GEtfiL J.

Az amerikai egyházak 
segélyakciója.

Európa a háború alatt és a há
ború után sokféleképen rá volt utalva  
az am erikai seg ítségre. A különféle  
segélyakciókból az am erikai egyházak  
rendkívüli mértékben kivették részü
ket. D e eddig kevés vált ism eretessé  
s azért nem csoda, ha egyrészt eg é
szen  képtelen rem énységek táp lá l
koztak az am erikai segély  leh ető sé
géből, m ásrészt csa lód ás és bírálat 
hajlandó volt azt állítani, hogy a  
teljesítm ények m ögött több szó , mint 
tett húzódik m eg. Erre a tájékozat
lanságra való  tekintettel, am ely az 
adakozóknak csak becsü letére válik, 
talán itt van az ideje, hogy a seg ítő  
tevékenységnek néhány adatát leg a 
lább körvonalakban a n agyközönség  
elé vigyük.

L egism eretesebb az a segélyakció , 
m elyet Hoover H: a »European Re
lief Council« —  »Európai segély  ta
nács« által végzett. Jóllehet h ivatalos  
jellege van, m égis az amerikai egy
házak kiváló szerepet játszottak az. 
eszközök  előterem tésében . H oover  
ezért h ivatalosan  köszönetét m ondotta  
Federal Councilnak, reám utatva arra, 
hogy éppen az egyházaknak az eg ész  
országot b eh álózó  szervezete  tette 
lehetővé az amerikai népnek a seg ítés  
eszm éje szám ára való  m egnyerését.

H asonlóképpen köszönetét mond  
az egyházaknak Vickrey C , a Közel- 
keleti segélyakció főtitkára. Azt írja, 
hogy az Ö rm ényország, Szíria  és  
m ás közelkeleti tartom ányok részére  
egybegyült 45 m iliő dollár legnagyobb
részt vagy közvetlenül az egyh ázak 
tól, vagy olyan egyénektől folyt be, 
akik az egyházak vezetése alatt állnak.

Éppen úgy nyilatkozik a „China 
Famine Committee“ —  »Khinai É hség  
B izottság,«  am ely 4 .500 ,000  dollárt 
gzűjtött ö ssze  a khinai rettenetes 
éh ín ség  leküzdésére, am ely m ost 40  
m illió em bert fenyeget.

Ism eretes a Quakerek bám ulatos 
seg ítő  munkája, am ely külön tanul
mányt érdem el. Európának sok or
szágában ók voltak az irgalm as sa -  
m aritánusok, akik segítettek nem zeti 
é s  vallási különbség nélkül. 1920  
január és június között egy m illió  
gyerm eket tápláltak. R özépeurópán  
kívül O roszországban is nagyszerű  
segélyak ciót vállaltak s ott 1 0 0 , 0 0 0  

dollárt használtak fel, azonkívül r u 
hára, szappanra stb. 300 ,00 0  dollárt 
költöttek.

V r"  ivíiÉttM ilJ 'í*iii l i f  lifljíi> 1

A Near East Committé —  közel- 
keleti b izottság  egy év alatt 1920  
júl. haváig  Ö rm ényországban 350 ,000  
em bert látott el am erikai liszttel, 
fentartott 43 kórházat 26 ,000  ággya l, 
85 klinikát, 81 árvaházat 2 1 ,000  
gyerm ekkel. Az eg ész  területen 63  
kórházát, 229 árvaházat tartottak  
fenn, 41 m illió dollárt adtak ki, 
azonkívül 50 m illió dollár értékű  
élelm iszert és ruhanem űt osztottak  
szét.

A Hoover-Segély, am elyben a 
V öröskereszt, a Q uakerek, a Federal 
C ouncil, katholikus és zsidó szerve
zetek valam int ifjúsági egyesü letek  
vesznek  részt, 17,000  m enhelyen, 
klinikában, kórházban és éle lm ező  
állom áson  3 7 a m illió gyerm eket tart 
el. Erre a célra legutóbb néhány  
hónap alatt több mint 30 m illió dol
lárt gyűjtöttek.

A zonban ezek m ellett az á lta lános  
jellegű segélyakciók  mellett m ás, 
tisztára egyházi segélymunkák is  je
len tősei míveltek. Az északi és  déli 
két baptista egyház évente 320 ,000  
dollárt fordít az európai segélyakcióra.

A prezbiteriánus egyház tavaly  
142,000  dollárt adott a franciaországi, 
belgium i, o laszországi protestáns  
egyházaknak, továbbá a m agyaror
szág i, erdélyi és  csehoszlovák ia i re 
form átus egyháznak.

A methodista egyházak m ásfél év  
alatt, 1920 végéig  7 4 2 ,0 0 0  dollárt 
adtak ki segélyekre 15 különböző  
országban, azontúl több mint negyed- 
m illió dollárt árvaházakra, úgyhogy  
a teljes ö sszeg  m eghaladja az egy  
m illió dollárt.

A National Lutheran Council — 
Nem zeti Lutheránus T anács, am ely 
ben Am erika lutheránus egyházai 
töm örültek, külön újraépítési akciót 
vitt keresztül, am ely egy év alatt 
628 000 dollárt eredm ényezett. A 
lutheránus egyház m ásokkal együtt 
külön ruha akciót szervezett, am ely  
középeurópát látja el ruhával. E gyéb
ként ez az egyház m indenekelőtt az 
Ínséges lutheránusokat segélyezte a 
Lutheran W orld S ervice Cam paign  
—  Lutherárus v ilágszolgá lati hadjárat 
révén. Ez a gyűjtés 1 0 38 ,000  dollárt 
eredm ényezett. Az egyház 5 m illió  
dollárra rugó ö téves költségvetést 
állított fel az európai lutheránus te s
tületek seg ítésére. A franciaországi 
lutheránusok eddig 1 1 2 , 0 0 0  dollárt, 
a lengyelországiak  2 15 ,000  dollárt, 
a ném etországiak 205 ,000  dollárt, az 
ausztriaiak 3 2 ,000  dollárt, a m agyar- 
országiak 38 ,000  dollárt, a rom á-
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niaiak 49 ,000  dollárt kaptak. Az 
utolsó  évi jelentés 1921. évre 1 .250,000  
dollárt irányoz elő  az európai lu the
ránusok segélyezésére. A ném et ktil- 
m issziói munkát is tám ogatták ; a 
berlini m issziónak 48 ,000  dollárt 
előlegeztek .

Tanév-megnyitás a sop
roni theol. akadémián.
Akik Sopronnak és a soproni theol. 

akadém iának sorsát szívükön viselik , 
azok bizonyára őröm m el veszik  a n 
nak hirét, hogy egyházkerületünk ő si 
főiskolája Isten kegyelm éből —  m in
den várakozás ellenére —  m égis a 
régi helyén, Sopronban kezdhette 
m eg az 1 9 2 1 — 22. tanévet. M ég két 
hónapja sin cs annak, hogy a szom orú  
politikai esem ények következtében  
am a nehéz exodus, k ivonulás Sopron  
városából, a kerület tanintézeteiből 
megtörtént. Síró lélekkel és szem ek
kel tettünk minden egyes könyvet 
a ládákba, csom agoltunk el minden 
egyes fe lszerelési tárgyat, hogy  
mentsük a rossz szom széd  kapzsi
sága  elő l. Szom orú, kínos tem etés 
volt az. És am ikor utoljára ö ssze-  
gyülekezttink, a három  tanintézet ta 
nári kara előtt felhangzó püspöki 
búcsúszavaknak lényege e biztatásban  
csendült k i : »a mi pillanatnyi könnyű  
szenvedésünk igen-igen  nagy örök  
d icsőséget szerez nékünk.« (II. Kor.
4 . 1 7 . )

Akkor hosszabbnak véltük a szá m 
kivetés idejét. Isten kegyelm e rövi-  
debbre szabta. Isten kegyelm e tegye  
lehetővé, hogy százados helyén m un
káját élő  hittel m egkezdő theol. aka
dém ia zavartalanul folytathassa  azt, 
a m ásik két szívünkhöz nőtt in téz
m énnyel, a főgim názium  és  tan ító 
képző intézettel együtt.

A gyülekezeti elem i iskola  v izsga  
term ében, félig  idegenben m égis ott
hon, f. évi október 8 -án  volt a theol. 
akad. hallgatók és érdeklődők b evo 
násával az ünnepélyes év m egnyitás, 
am elyen részt vett főtiszt, é s  mélt. 
Kapi B éla  püsp., továbbá dr. H eim ler 
Károly főisk. felügyelő, dr. Zergényi 
Jenő gyűl. felügyelő, dr. Thurner 
M ihály polgárm ester, dr. Schindler  
András h. polgárm ester, Jankó S án 
dor érd. és bányászati főisk. rektor, 
dr. Träger Ernő m iniszterelnökségi 
titkár, a helybeli lelkészi kar, a test
vérintézetek igazgatói s  képviselői és  
szépszám ú érdeklődő közönség.

A »Jövel Szentlélek  Ú ristene e l
h an gzása  után K iss Jenő theol. akad. 
tanár szívbőlfakadó im ában kérte a 
theol. akadém ia m egkezdődő új munka  
évére Isten m egsegítő  kegyelm ét. Majd 
Stráner V ilm os theol. akad. igazgató  
tartotta m eg a tőle m egszokott köz
vetlenséggel az akadém iai tanévet 
m egnyitó beszédét, m elyet lapunk m ás 
helyén közlünk. Ezután dr. Pröhle 
Károly theol. akad. tanár »Optim iz
m us és pesszim izm us« cím én m élyen  
szántó s a hallgatóság  figyelm ét 
m indvégig lekötő tudom ányos e lő 
adása  következett, am elyben a g on 
dolkodó em berre nézve a v ilágnézet 
alkotás szü k ségességének  han gsú lyo
zása  után a tém ául szo lgá ló  két e l
lentétes v ilágnézet történeti k ialaku
lását és  elvi m ibenlétét fe jtegette; 
felvetvén a kérdést, hogy vájjon az 
átélt sú lyos m egpróbáltatások után, 
am ikor szinte azt mondhatjuk, hogy  
koncentrált töm örséggel az »em ber 
tragédiáját« szem élyesen  éltük át, 
beszélhettink-e m ég optim izm usról, 
s nem kell-e a pesszim izm us végső  
következtetésével szin te az élettől is 
elfordulnunk.

A k ivezető útat az írásban g y ö 
kerező keresztyén m eggyőződésben  
állítja oda, am ely úgy a p essz im iz
m ussal, mint a felü letes, mindent 
szépnek és jónak látó optim izm ussal 
szem ben á llást foglal, elism eri a bűn 
hatalm át, az élet végtelen  kom oly
ságát, de Istennek Jézu s Krisztusban  
nyújtott kijelentésében, Jézu s váltság- 
m űvében, m ely m egtöri a bűn erejét, 
s az em bert újból szabaddá teszi, 
m egtalálja az ellentétek végső  m eg
oldását. »Ami pillanatnyi könnyű  
szenvedésünk igen-igen  nagy örök 
dicsőséget szerez nékünk.« Ez a ke
resztyén optimizmus* m eggyőződése.

Az elhangzott előad ás után Kapi 
B éla  püspök szó la lt fel a tőle m eg
szokott ék esszó lá ssa l, sz íve eg ész  
m elegével üdvözölvén  a tanévet régi 
helyén m egkezdő főiskolát, to lm ácsol
ván az egyházkerület üdvözletét is. 
Az elhangzott beszédekre találóan  
reflektáló szavakban hangsúlyozta, 
hogy a theológiának  bárhol, bármilyen  
keretek közt fo lytassa  is munkáját, 
egyházinak kell lenni, mert rá szük
ség , ill. néki létjogosu ltsága  csak ad
dig van, am íg az egyházban gyöke
rezik. É s az egyházban gyökerező  
theológián  a nehéz időkben is a kér. 
optim izm us m unkásai nevelődnek, 
akik, ha mindjárt erő felett való út 
áll is előttük, az élet kenyerével és  
italával ellátva sikerrel állanak szem 
ben minden n eh ézséggel.

A him nusz, és  theol. akad. ifjú
sági énekkar által elénekelt »m agyar 
hiszekegy« akkordjaival zárult be a 
lélekem elő  ünnepély.

M egemlítjük, hogy az akadém iai 
bizonytalan sorsa  ellenére is ö sszes  
volt hallgatói visszajöttek, s  az újak
kal együtt m ár-m ár a béke létszám ot 
érik el. A beírt hallgatók szám a 30. 
—  M ivel az akadém ia felszerelése  a 
m ásik két testvér in tézezetével együtt 
Győrben van, a helybeli gyülekezeti 
ifjúsági egylet jóvoltából, onnét köl
csönzött székek és  asztalok  seg ítsé
gével kezdetleges berendezéssel kezdte 
m eg munkáját régi helyén. T ovábbi 
sorsát, tanáraiét, hallgatóiét egyaránt 
olvasóink  im ádkozó figyelm ébe ajánl
juk.

Az evangélikus sajtóért.
Ezekben a hetekben minden c sa 

lád vesz egy könyvet: a kalendáriu
mot, am elyet egy h osszú  esztendőn  
keresztül forgat, nézeget és o lv as a 
ház apraja-nagyja. A kalendárium  a 
csa lád  életében igen fontos helyet 
foglal el. A családfő tehát a naptár 
m egvásárlásánál mindig legyen tekin
tettel arra, hogy csak olyant v ásá 
roljon, am elyből m aga is, m eg a 
gyerm ekek is, az eg ész  ház, csak  
szépet, jót és igazat tanuljon. Az 
evangélikus sajtót tám ogatja mindenki, 
aki evangélikus kalendárium ot v á sá 
rol ; az evangélikus sajtónak m egerő
södését hátráltatja, fejlődését m egaka
dályozza, aki m ás fajta naptárt vesz.

Ma, mikor a papir és a nyom ta
tási költség  is egyre em elkedik, ne 
engedjük, hogy evangélikus sajtónk  
elsorvadjon. V együk m eg a sajtóter
mékeket, könyveket és lapokat, s 
adakozzunk is bőven  az evangélikus  
sajtó céljaira. A mi Íróink ingyen  
dolgoznak, s sz ívesen  dolgoznak. Az 
o lvasók özön ség  pedig terjessze ism e
rősei körében is az evangélikus ira
tokat. A nyom tatott betűk egy had
sereg, am elyet egyházunk érdekében  
sorakoztatnunk s harcba küldenünk 
kell. V ásároljunk, adakozzunk, o lv a s
sunk és  terjesszünk az evangélikus  
sajtó felv irágoztatásáért I N. K.

Két ágyhoz való (3—3 drb) jó 
karban lévő

ló sz ő r m a tr a c
jutányos áron eladó. — Cím a 
kiadóhivatalban.



O lvassuk  a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Isten áld.
Okt. 24. I. Mózes 1 . 22. Ez Isten legelső 

áldó tevékenysége. Isten áld — ez valami 
más, mint az, hogy Isten segít. Valami 
finom, láthatatlan művelettel végzi, de erre 
a műveletébe igen nagy szükség van. Még 
saját művét is meg kell áldania Istennek. 
Meg —, nemcsak az embert. Még ember 
nem is volt, már meg kellett áldania teremt
ményeit. Mennyivel inkább az embert? 
Hogy is nélkülözhetném Istem áldásait!

Okt. 25. I. Mózes 3 2 . 24—29. Vannak, 
akik feleslegesnek tartják Isten áldást. Mi
nek cerimoniázni ? Elég, ha segít, vagy az 
se kell, csak adjon egészséget. Jákob is 
ilyen formán gondolkozott valamikor. De 
azután megtört és belátta, hogy Isten ál
dása nélkül nem ér semmit a gazdag 
örökség, a dúsan jelentkező haszon. Isten 
áldása nélkül az atyai áldás sem. Nem 
nélkülözheti tovább az Ur áldását. Egy 
éjszakán át tusakodik érte. Volt már ná
lad így ?

Okt. 26. 1. Mózes 1 2 .1—2 . Hányszor 
elmondták ránk: Isten áldjon meg ? Hány
szor elénekeltük: „Isten áldd meg a ma
gyart.“ De gondoltunk-e arra, hogy Isten 
áldó munkájának meg vannak a maga fel
tételei ? Itt tárja fel azokat először. Három 
pontja látszik. 1. Hallani kell, hogy, Isten 
szól. 2. Engedelmeskedni kell az ő  aka
ratának. 3. Szakítani kell a világgal. Hányán 
vannak, akik hiába , várják Isten áldását 
magukon övéiken! És villog a tekintetük, 
hogy miért .késik, miért fordul rosszra. 
Pedig ne csodálkozzanak, ha nem tettek 
semmit a feltételek teljesítésére.

Okt. 27. V. Mózes 7 . 11—15. Sokan azért 
nem vágyódnak Isten áldó keze alá, mert 
úgy képzelik, hogy abból bizton csak lel
kiek hullanak. Lelkiek —, s az őket nem 
érdekli. Nézzenek csak bele ezekbe az 
igékbe. Isten áldó kezében benne vannak 
az anyagiak is. Milyen elsorolását találjuk 
itt javaknak, amikre a világ is úgy vágyó
dik. Ez nem csak Ígéret. Ábrahámon, Já
kobon annyira teljesedésbe ment, hogy 
elcsodálkoztak rajta mások is. Azóta is 
bebizonyosult sokszor, hogy Isten áldó 
kezében benne vannak az anyagiak. Igazi, 
maradandó, nagy gazdagságok úgy jöttek 
létre, hogy valaki Isten áldó keze alá tar
totta magát. Ma sem rövidebb Istennek ez

Okt. 28. Í . Mózes 3 0 . 27. Aki Isten ál
dását tapasztalja, annak sejtelmei támadnak, 
hogy az áldás nem történhetett tisztán az 
ö kedvéért. Lábán is keresi, hogy kiért 
áldotta meg úgy az Ur. Sejtelme Jákóbra 
mutat, pepiig akkor még Jábób maga sem 
kapta meg Istentől az áldás pecsétjét. Ne
künk már nem kell így sejtelmekkel baj
lódnunk. Mi tudjuk, hogy kiért áldhat meg 
bennünket az Ur. Bizony minket sem tisztán 
a magunk, hanem egyedül az Ur Jézus 
kedvéért. A megfeszítettért. Az O Jákóbénál 
is hűségesebb, önmagátadó szolgálatáéit. 
És nem marad rajtunk áldás Isten áldása, 
ha nem használunk, minden áldást annak 
kedvére, Akinek kedvéért Isten megáldott.

Okt. 29. Ap. Csel. 3 . 2«. Jézus Istennek 
legnagyobb áldása. A Feltámasztott —, Aki
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az Ó Szentjeikével most is él és közöttünk 
jár végezni áldott, áldó munkáját. Ez a 
legnagyobb Áldás juttatja hozzánk Istennek 
legnagyobb áldását: a bűneinkből való 
megtéríttetést. Bizonyára teljes készséggel 
felettünk járatja Isten azt a kezét, melyből 
a mindennapi kenyér s a jólét áldásai hull
nak. De hiába volt Faraónak mindenért 
áldás, ha önmagán nem volt, mert Isten 
áldása nem illethette, megtérésre szívét. 
Hiába látod mosolygón csillogni házadon, 
munkádon Isten áldását, ha nem térsz 
meg s nem fogadod el az Ö legnagyobb 
áldását.

Oki. 30. I. Mózes 1 2 . 2  „És áldás le- 
szesz." Micsoda gyönyörű életprogram ez. 
Az áldó Isten ezt tűzi ki azok elé, akik 
áldást kérnek Tőle. Isten nem azért áld, 
hogy magunkba csillogó, ékszeres dobozai 
legyünk az Ő drága áldásainak, hanem, 
hogy áldás legyünk. Áldáshintő, áldásköz
vetítő áldást ontó edények. Nem veszítünk 
semmit. Boldogságnak is csodálatos a z : 
áldás-forrás lenni. Nézzük Luthert 1 Mennyi 
áldássá lön Isten kegyelméből. Óh, hogy 
szomjaz ez a Magyarország is emberek 
után, kik engedik, hogy Isten áldássá tegye 
őket benne. Nem kell hozzá kiváló nagy
ság. Csak a feltételek teljesítése. És Isten 
áldássá áld.

GYERMEKVILÁG.
Gryula sír.

Irta: Csite Károly.
A h osszú , bús tél után b ek öszön 

tött az e lső , derlis tavaszi nap. A 
ragyogó tavaszi napsugár kicsalt m in
den kisebb és nagyobb gyerm eket az 
utcára. Előkerültek a gyerm ekjátékok : 
csigák , ostorkák, lapdák és m ás egyéb  
tavasz m egérkeztét jelző játékszerek.

Az isk olás gyerm ekek is, amint 
m egszabadultak az iskolából, iram od
tak ki a közös, boldog gyerm ekott
honba, az utcára lapdázni, majdan 
pedig háborúsdit játszani. A játék 
öröm  m ám orában vajmi sokan m eg
feledkeztek kötelességükről, a holnapi 
iskolai leckéről. A vagy am elyik nem  
is feledkezett m eg, halogatta, azt g on 
dolta m agában: »Majd estére m eg
tanulom .«

Lám m ég K ovács G yula, az iskola  
legjobb tanulója, a tanító úr büszke
ség e  is olyan elhatározásra jutott 
m ost ez egyszer, noha valam i belső  
hang eléggé figyelm eztette .:

—  Menj haza, G yula. E lég már 
a játékból. E lső a kötelesség , a m un
ka. Menj már, mert m ég baj talál 
lenni a halogatásod  miatt. Holnapra  
éppen sok és nehéz leckét adott fel 
a tanító úr.

S G yula m ár indult volna is haza, 
a könyveihez, de a játszótársak igen  
m arasztalták és  a játék is vonzotta
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v issza . T ehát ott maradt. Folytatták  
a játékot egész  nap nyugtáig.

Fáradtan, elcs igázva  a sok  lótás- 
futástól állított be G yula otthon.

—  Haj, fiam, de későn jössz h a z a i  
—  intette az édes anyja. —  Rendben  
v ag y-e  a t a n u lá s s a l? . . .  Amint m eg
vacsoráztunk, mindjárt le kell feküd
nöd, hogy minél nagyobb csend le
gyen a h á z b a n .. .  Ü gy-e, nem is tu
dod, hogy a kis Klárika igen beteg ? 1

G yula szívét valam i sejtelm es bor- 
rongás járta át és a lelkiism ereti vád  
is m egjelent nála.

—  Jaj, mi lesz m ost ? 1 . . .  Még 
so h a  nem feküdt így le , hogy a h o l
napi leckéjét nem tudta volna.

N em  merte édesanyjának m ondani, 
hogy nem tudja m ég a leckéjét s en 
gedje azért, hogy fenm aradhasson, 
addig m íg m egtanulja. G yáva m eg
adás szá llta  m eg lelkét, mert az álom  
is igen hívta, vonzotta az ágyba a 
fris levegőn  való  sok játszás után.

—  Majd reggel m egtanulom  m in
den leckém et. Korán felkelek, —  biz
tatta m agát.

Hát biz a korai felkelésből nem  
lett sem m i. Sőt m ég az iskolából is 
elkésett volna, ha édesanyja kellő  
időben fel nem keíti.

A kis tanuló  szívét gyötrő félelem  
szá llta  m eg, akárcsak a tolvajét, aki 
attól retteg, hogy rajta csípik a lo 
páson.

—  ó h , ha fel talál ma a tanító 
úr szólítan i, elsü lyedek szégy en em b en !

A tanóra kezdetén figyelm eztette  
a tanító úr a gyerm ekeket, hogy ven 
dégük l e s z : a tanfelügyelő  úr m eg
látogatja az iskolát. C sendesek, figyel
m esek legyenek, igyekezzék mindenki 
értelm esen, tisztán és  okosan  felelni.

A kis tanulók közül az egyik fiú
nak olyan lett az arca, mint a feh é
rített v iasz. G örcsösen  fogózkodott 
a pad szélébe, pedig szeretett volna  
felugrani és kirohanni az i s k o lá b ó l . . . 
A vagy kérnie kellene a tanító urat, 
engedje haza. Igen b eteg : fáj a s z ív e - 
l e lk e . . .  ö ldösi a bűntudat, a szégyen .

De már késő. A tanfelügyelő úr 
m egérkezett. N yájasan m oso lyog  a 
kis tanulókra. Kérdez egyet-m ást. S  
aztán a tanító úr felszólítja a gyer
m ekeket felelésre.

A kérdezett tanuló nem a legjob
ban tudja leckéjét, akadozik, a tanító  
úrnak seg íten ie kell neki. S a követ
kező tanuló is csak hasonlókép felel. 
N ode jön m ost utána olyan felelet, 
hogy m ég a tanfelügyelő úr is b á
mulni fog 1

A tanító úr teljes bizalom m al te
kint K ovács Gyulára.
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—  Folytasd, G yula fiam I
M intha szívébe markoltak volna a

fiúnak, égető  vaskarm okkal s a tan
terem őrült seb ességgel forogni kez
dett vele. Nem  volt egy szónak ura, 
noha tudta valam elyst a kérdezett 
leckét, em lékezett k issé rá az előző  
órai m agyarázatból.

A tanító úr m eglepődve, m egdöb
benve, fejcsóválva nézte a fiút, a 
kedvencét, az iskola  díszét. M élyen  
elszom orodott.

—  Mi e z ? .  . . Nem  érte m !. . . 
Te, a legjobb t a n u ló . . .  soha  ilyen  
eset nem fordult veled e l ő ! . . .  Tán  
beteg vagy, fiam ? 1

G yula szem éből m egeredt erre a 
forró, égető  k ö n y . . .  Fájt, vonaglott, 
vérzett a szíve a m ardosó bűntudat
tól, szégyenérzettől s  m indennél leg 
jobban a tanító úr szom orú tekin
tetétől . . .

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A velencei kon

ferencia látszólagos eredménye, királykér
dés, egységes pártalakulás, programmter- 
vezet, baranyai választások foglalkoztatják 
a politikusokat és izgatják a kedélyeket.

Velencében Nyugatmagyaroiszág kér- 
désésen Sopronra és környékére nézve 
népszavazásban egyeztek még. A népsza
vazás ántánt-ellenőrzés mellett állítólag 
november 11-én fog végbemenni.

A miniszterelnök elkészített egy általá
nos elvi jelentőségű programmtervezetet, 
melynek gerince a királykérdésre vonat
kozó megállapodás, a választójog s ezzel 
kapcsolatban a közigazgatási reform.

A királykérdésben a miniszterelnöknek 
három pontból álló terve van. Az első 
megállapítja, hogy a pragmatica sanctió 
intézkedései megszűnnek. A trónöröklés 
rendje azonban változatlanul fennáll. A 
második pont szerint, a koronás királynak 
nyilatkozatot kell tenni, hogy más ország 
trónját csak a magyar törvényhozás hozzá
járulásával vállalja el. A harmadik pont 
arra az esetre, ha IV. Károly lemondana, 
azt kívánja, hogy a nádori méltóság visz- 
szaállíttassék és a megválasztott nádor, 
mint a trónörökös gyámja gyakorolja a ki
rályi jogokat.

Két temetés. Két ifjú hőst temettünk, 
a nyugatmagyarországi nemzétvédelmi har
cok két önkéntes katonáját. A húszéves 
Vántossy Tibort és a huszonegyéves Los- 
sonczy Antalt. Mind a ketten önként jelent
keztek Nyugatmagyarország védelmére. Ez 
a két lelkesszívü ifjú a nemzet halottja, 
sírjukat a nemzeti í.egyelet hinti be virág
gal, emlékük az önfeláldozó hazaszeretet 
lélekemelő forrásait gazdagítja a hazafiui 
vértől, hősök elomlásától, mártírok fájdal
mas gyászától megszentelt magyar földön.

A két deli ifjút nem nyílt harci tusá
ban, hanem lesből, orozva lőtték le az 
osztrák csendőrök. Ezt is emlékünkbe 
véssük.

Amerikai magyarok a kormányzó
nál. A fővárosban időző amerikai magya
rok küldöttsége tisztelgett a kormányzónál.

A küldöttség nevében Zseny József üd
vözölte a kormányzót. Amerikai magyar 
testvéreink — úgymond — rendületlen hű
séggel és ragaszkodással viseltetnek szülő
hazájuk iránt s lelkűknek minden érzése, 
agyuknak minden gondolata csak abban 
az egy vágyban összpontosul, hogy Ma
gyarországot és a magyar nemzetet régi 
dicsőségének fényében láthassa!

Az üdvözlésre a kormányzó a követke
zőkben válaszolt:

— Örömmel fogadja az Amerikából 
visszajött magyarok üdvözlését. Ő is élete 
nagy részét — mint tengerész — külföldön 
töltötte s így meg tudja érteni az amerikai 
magyarok mély hazaszeretetét. Remélhető, 
hogy tevékeny részt fognak venni Magyar- 
ország megújhodásának nagy munkájában. 
A magyar nemzetnek szüksége is van arra, 
hogy friss szellemet és munkaerőt hozza
nak be. Az ország szomorú helyzetén csakis 
céltudatos, kitartó munkával segíthetünk, 
aminek főfeltétele egy egységes nemzeti 
akaratnak a kialakulása. Csak'így győzhet
jük le fajunk régi hibáját: a széthúzást, 
melyet most újabban turáni átoknak szok
tak nevezni.

Nógrádmegye ünnepli Tisza István 
emlékét. Emelkedett ünnep keretében ál
dozott most Nógrád vármegye törvényha
tósági bizottsága Tisza István gróf emlé
kezetének. A balassagyarmati vármegyehá
zának nagytermében leplezték le a nemzet 
nagy vértanújának arcképét, amelyet Ben
czúr Gyula műve után Mányay József fes
tőművész festett meg.

Huszár Aladár főispán megnyitó beszé
dében kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
Tisza István grófról s a többi között a 
következőket mondotta:

— Alig van rá a világtörténelemben 
példa, hogy a politikai viharnak egész för
getege, a szubjektív gyűlöletnek egész ten
gere annyira egy ember körül tombolt 
volna, mint Tisza István körül. Benne lát
ták politikai ellenfelei politikai törekvéseik 
egyetlen akadályát; benne látták azt a szik
lát, azt a hullámtörőt, melyet hiaba ostro
molnak mennydörgéssel, tajtékzó habokkal 
és szennyes hullámokkal, mert a tajtékzó 
habok megtörtek, a szennyes hullámok 
visszafutottak és a szikla ott állt a maga 
teljes erősségében és tisztaságában. Ott 
állt, míg nemzete össze nem dőlt és akkor 
eldőlt ő is, vagy jobban mondva az ő el- 
dőltével nemzete is. Ez az oka annak, hogy 
ma miért áldoznak mindazok, kik egykor 
ellenfelei voltak Tisza István grófnak, ne
mes emlékének; ez a magyarázata annak, 
hogy nem kellett hozzá egy emberöltő, hogy 
Tisza István nagyságát a maga valóságá
ban meglássuk.

Newton harcol az igazságtalan ma
gyar béke ellen. Lord Newton, aki hosz- 
szabb ideig tartózkodott Budapesten, el
utazása előtt egy újságíró előtt a követ
kező nyilatknzatot tette a megszállott ma
gyar területeken szerzett tapasztalatairól:

— Újat e tekintetben voltaképen nem 
mondhatok. A békeszerződéssel nem vagyok 
megelégedve, mert különösen Erdélyben tett 
utam folyamán azt a meggyőződést szerez
tem, hogy a béke igazságtalan. Este indu
lok Londonba és hazatértem után azonnal 
igyekezni fogok erőimhez képest az angol 
körök előtt megmagyarázni a magyaror
szági helyzet lényegét.

A helyzetet főleg Erdélyben tanulmá
nyoztam alaposan, de voltam Pozsonyban 
is és mondhatom, hogy a megszállt vidé

keken a legkiáltóbb módon sértik a béke- 
szerződésnek a kisebbségek jogaira vonat
kozó rendelkezéseit.

Remélem, hogy úgy az ántánt államai, 
mint a népszövetség is belátják ennek 
tarthatatlanságát és jóváteszi,amijóvátehető.

A vasárnapi munkaszünet. Rövidesen 
meg fog jelenni a kereskedelemügyi mi
niszternek az ipari munka vasárnapi szü
netét szabályozó új rendelete, mely a kér
dést a maga egészében fel fogja ölelni és 
véget fog vetni annak a bizonytalanságnak, 
mely ebben a kérdésben különösen a vidé
ken tapasztalható. A rendelet magától érte
tődően a vasárnapi munkaszünetről szóló 
törvény kereteihez van kötve és csak ad
dig marad érvényben, amíg az említett tör
vénynek korábban elhatározott módosítása 
el nem készül. Végleges rendezést a vasár
napi munkaszünet ügye csak az új törvény
nek életbelépése után nyerhet.

Oroszországból is van hír. A bolyse- 
visták elfoglaltak egy párisi lap szerint 
Vladivosztokot, ellenben az éhínséggel nem 
tudnak megküzdeni. Huszonötmillió ember 
küzd az éhhalállal és menekül csapatok
ban ki Kelet, ki Nyugat felé, magával hur
colva járványt és éhínséget. Az emberek 
felélték már az idei termést, az állatok az 
idei takarmányt. Május óta a szamarai 
kormányzóságban 60,000 gyermeket tettek 
ki szüleik, mostanában egy-egy napra 60— 
70 gyermek ilyetén elhagyása esik. Uram
isten, és még nincs itt a tél.

A Balkánon egy új harctér van kiala
kulóban. Az albán-szerb határon már min
den egy kitörőfélben levő háborúra emlé
keztet. A mozgósítás mindkét országban 
el van rendelve, sőt már a csapatok fel
vonulása is megkezdődött. A két ország 
közötti feszültség jelentőségét sokszorosan 
fokozza az a körülmény, hogy Olaszország 
az albán-ügyet magáévá teszi és a délszláv 
államnak minden megmozdulását maga 
ellen irányúiénak tekinti.

Clemenceaut, a győzelem és a béke 
atyját szükebb szülőföldje látszólagos el
vonultságából a nyilvánosság elé szólította. 
Szobrot állítottak neki még életében és ő 
maga volt az avatás diszszónoka. Másfél 
évvel ezelőtt mint miniszterelnök beszélt 
utoljára és akkor is, mintha közben semmi 
sem történt volna, ugyanazt mondta, mint 
tegnap. Dicsőítette az ántánt háborúját, 
mint a szeretet és béke igaz ügyét és az 
ántánthatalmak szövetségét és a megkötött 
békéket, mint az emberiség legnagyobb 
jótéteményét állította be, amelyekről le
mondani bűn és kárhozat lenne.

Adakozzunk a H aran gszó  te r je s z té s é r e

B irtok ok , vá lla la to k ,
stb. vezetésével, azok leszám o lása i
nak ellen őrzésével stb. stb. k apcso
latos titkári stb. a lk a lm azást keresek  
B udapesten vagy vidéken, 12 (tizen
két) évi nagy tapasztalattal. Buda
pesten központi irodául alkalm as h á
rom íő - és egyéb m ellékhelyiséget 
telefonnal esetleg  rendelkezésre bo
csátók. Ajánlatokat munkakör, hely  
és javadalm azás vázo lásáva l H olló  
Ján os Budapest, M ária T erézia-tér 6 ,
III. 3. cím re kérek. l —l
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EGYHÁZI ÉLET.
Lapunk je len  szá m á t C sonka Ma

g y a ro rszá g  m inden le lk ész i h iva ta lá 
nak m egk üldöltük  azzal a  t is z te le t -  
te lje s  keretem m el, hogy am ely  gyü le
k ezetb en  a „H a ra n g szó “-t  m ég nem  
o lv a ss á k :  a  „H a ran gszó“-t ism ertetn i, 
e lő fize tő k et gyűjteni a vezetők  s z ív e s 
kedjenek. Ne fe le jtsü k  el, am ily m ér
tékben  erő sö d ik  a H aran gszó , olyan  
m értékben  erősö d ik  ev . a n y a sz e n t-  
egyházunk .

A »Harangszó“ köréből. Tisztelettel 
hozzuk a .Harangszó“ olvasó közönségé
nek szíves tudomására, hogy lapunk okt. 
16-diki kelettel a „Dunántúli Luther-Sző- 
vetség“ tulajdonába ment át. A lap szel
lemi irányát illetőleg, ez semminemű vál
tozást nem jelent. Marad továbbra is a 
régi: az ev. világnézet szolgálatában, evan
gélikus népünknek, ev. anyaszentegyhá- 
zunknak kipróbált sajtó orgánuma.

Helyre'gazirós. Múlt számunk „Berky 
Mihály“ cimü közleményben az első lap
3-ik hasábjában alulról számítva a 3-ik sor 
végéről kimaradtak e szavak : Ha oda futna, 
az eltakarná.

Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. Egye
sülete Vfcllástanitási szakosztályának  
ülése. Az Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. 
Egyesületének f. évi ülése alkalmával ne
vezett egyesület vallástanítási szakosztálya 
ülését Budapesten, a deáktéri evang. pol
gári iskolának e célra rendelkezésre bocsá
tandó termében f. évi november hó 9-én 
délután 4 órakor tartja. A vallástanitási 
szakosztály ülésének tárgysora a következő: 
1. Imádság és az ülés megnyitása. 2. Szak
osztályi elnökválasztás. 3. A középiskolai 
vallástanítás reformja kérdésének megvita
tása. Előadó: Algöver Andor vallástanár.
4. A vallástanitás egyetemes rendezésének, 
a gyülekezeti vallástanári állások egyöntetű 
szervezésének kérdése. Előadó: Farkas 
Győző vallástanár. 5. A legközelebbi tár
gyalásra kitűzendő kérdések megállapítása.
6. Indítványok. 7. Imádság.

Nyugalomba. Seregély Dávid város- 
szalónaki lelkész nyugalomba megy. Egyike 
a legtiszteletreméltóbb papjainknak. Mint 
magyar szülök gyermeke pályáját a baty- 
tyándi vend gyülekezetben kezdte meg s 
egy tiszta német gyülekezetben fejezi be. 
Nyugalomba vonulása alkalmából kísérje 
továbbra is a jó Istennek megáldó kegyel
me 1

Hazabocsátották őket. Igen a rab- 
lelkészeket. Röviden megemlékeztünk, hogy 
a szerbek a vendek hazafias magatartasa 
miatt elhurcolták Godina István péterhegyi, 
Zsupanek Sándor felsőcsalogányi lelkésze
ket. Utólag értesültünk, hogy az elhurcol
tak között volt Kuzina József Domonkosfai 
78 éves lelkész is. Mindhármukat, miután 
tettleg is bántalmazták őket, a marburgi 
börtönből szabadon bocsátották.

A Luther-Társaság vesztesége. Ma
gyarország megcsonkításával a legnagyobb 
veszteség ev. anyaszentegyházunkat s an
nak keretén belül, különböző intézményein
ket érte. így pl. a Luther-Tarsaság elve
szítette tagjainak 2/s részét. 1800 tagból 
alig van ma 600 tagja. Íme itt is látható 
milyen kevesen vagyunk. Azért hát, mert

kevesen vagyunk, annál jobban összetart
sunk.

Harangavatás. A vásárosfalui leány
gyülekezet szeptember 11-én ünnepelte 2 
új harangjának felavatását. Az egyik 121 
klg. és 42,000 koronába került, ékesen szóló 
bizonysága a csekély lélekből álló gyüle
kezet áldozatkészségének. A másik harang 
55 klg. súlyú és 19,620 koronába került. 
Mátis János és neje Edvi Teréz adománya, 
akik ezáltal soha el nem múló emléket ál
lítottak egyetlen fiuknak, ki háborúban 
szerzett betegségében élte tavaszán elhalt. 
A harangok felavatását Hérints Lajos es
peres végezte. Az ünnepélyen jelen voltak: 
Ajkay Béla dr. egyházmegyei felügyelő, 
Takáts Lajos gyülekezeti felügyelő, Rózsa 
Sándor lelkész és nagyszámú vidéki közön
ség. Az avatás utáni közgyűlésen dr. Ajkay 
Béla egyházmegyei felügyelő mondott kö
szönetét az egyházmegye nevében, a gyü
lekezet jóltevőinek.

A harangavatás után a vásárosfalui nő
egylet a vendégek tiszteletére gazdagon 
terített társasebédet adott.

Megjelenik az Imádság értelme má
sodik kiadása. Mint értesülünk október 
végére kikerül a nyomdából Fosdick E. 
H.-nak „Az imádság értelme című mun
kája a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadásában. Előfizetési ára 
november 6-ig karton kötésben egyszerű 
papíron 45, simított papíron 55 korona. 
Portó gyanánt nyomtatványként való kül
désnél 2 K, ajánlott küldésnél 5 K fize
tendő küldőn. Bolti ára 60, illetve 72 kor. 
lesz. Az előfizetési pénzek a Diák-Szövet
ség címére küldendők. Budapest, VII. 
Hársfa utca 59/b.

Tanitóválasztós. Az edeházai evang. 
leányegyház tanítójává meghívta Leyrer 
Jenő h. tanítót.

Biblia olvasó körök Szombathelyen.
A szombathelyi gyülekezet kebelében négy 
biblia olvasó kört alakítottak Az egyes kö
rökben az olvasás, illetőleg a megbeszélés 
tárgyát képezi: l. Hegyi beszéd. II. Jézus 
jelleme. III. Jézus élete. IV. Pál apostol.

Mezővór. A jugoszláv megszállás alatt 
lévő evangélikusságnak legtehetősebb és 
emellett legbuzgóbb központja. Az elmúlt 
vasárnap avatta fel Hima Sándor alsómo- 
ráci lelkész a két új nagy harangját.

Az Erő hódítása diákságunk körében. 
A napokban záródott le „Az Erő című 
diákújságunk propaganda útjának első 
részlete. Az eredmény a legteljesebb mér
tékben igazolja a lap érdekében teljesített 
eme propagandát, amennyiben tnár eddig 
is több ezren fizettek elő. Az Erő szer
kesztősége küldött ugyan mutatványszámo
kat minden olyan város evangélikus és 
református lelkészi hivatalának, amelyben 
polgáritól felfelé középiskolák vannak, de 
amennyiben ezek nem érkeztek volna meg, 
értesítésre újból szívesen küld mutatvány- 
számokat a kiadóhivatal-.

A bezi-enesei gyülekezet úgy erköl
csileg mint anyagilag fényesen sikerült jóté- 
konycélu előadást rendezett az alábbi mű
sorral : „Üzenet P árisb a ...“ Szavalta:
Fónyad Dezső VI. o. gimn. tanuló. Székely 
falvak. Szóló ének. Zongorán kísérte Nosz- 
lopy Rózsika orosházi zongora tanárnő, 
hegedűn Fónyad Gyula VI. évf.-beli tanító- 
képzős. Chaos. Humoros szavalat. Szavalta: 
Horváth Károly tanító. Nem, nem, so h a ...  
Irredenta szavalat. Szavalta Fónyad Gyula. 
Vándorok. Irredenta színmű. Játszották:

Boros Editke urleány, Gáncs Lajos mű
egyetemi hallgató, Fónyad Gyula, Fónyad 
Dezső és Mészáros Sándor tanító. Népda
lok. Hegedűn Fónyad Gyula, zongorán 
Noszlopi Rózsika urleámft János szeren
cséje. Humoros monológ. Előadta: Fónyad 
Gyula. A jótékonycélu előadáson, vallás
felekezetbeli külömbség nélkül megjelent a 
környék intelligenciája is s a legnagyobb 
elismeréssel adózott a minden pontjában 
magas nívón álló műsor szereplőinek. A 

• tiszta jövedelem 1950 korona volt, mely 
ifjúsági olvasókör felállítására fordittatik.

Patafalva. Az egész környéknek lelkes 
részvételével avatta fel Rájter János espe
res a patafalviak két uj harangját Beszé
det mondott ez alkalommal Ebenspanger 
Sándor ókörlvélyesi lelkész is.

Drummond Budapesten. Nem is mer
tük gondolni, hogy ez az ember a Keresz- 
tyénség ügye mellett hatalmas harcosa 
magyarságunknak is. Szeptember 30-án 
megfordult Budapesten, melyet arra hasz
náltak fel, hogy elismerésképen meleg 
óvációban részesítsék eme jó barátunkat, 
aki angol létére egy pillanatig sem volt 
ellenségünk. Drummond egyébként londoni 
unitárius lelkész. Vajha, a mi megtartó 
erős Istenünk sok-sok ilyen jó barátot adna 
a mi szegény szenvedő magyar hazánknak!

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozások. N a g y  P á l  földbirtokos, 

az uraiujfalui gyülekezetnek hosszabb időn 
át volt felügyelője elhelL

Id. G ö m b ö s G y u la  ny. soproni evang. 
tanító, ifj. Gömbös Gyula nemzetgyűlési 
képviselő édes atyja szintén eltávozott az 
élők sorából.

Meghalt dr. P o szv é k  V ilm os orvos, dr. 
Poszvék Lajos volt soproni orvos fia Bu
dapesten.

G u ó th fa lv a i G u óth  G áborn é  szül. Árvay 
Zsuzsánna, kemenesmagasi lakos, 45 éves 
korában elhunyt Sopronban, ahova súlyos 
betegségére gyógyulást keresni ment. A 
nemes szivü, jótékonyságban fáradhatatlan, 
áldozatra mindig kész urinő korai halála 
nagy veszteség magyar protestáns társa
dalmunkra. Benne a kemenesmagasi evang. 
nőegylet buzgó alapító tagját s kezdettől 
fogva lelkes pártolóját gyászolja. Bánatos 
családja hazaszállittatta Kemenesmagasiba, 
itt temették el a község és vidék mély 
részvéte mellett.

Az elhunytak emléke legyen áldott!
Házasság. H o rvá th  A ntal, néhai Hor

váth Antal és Hajas Karolina fia, kemenes
magasi földbirtokos házasságra lépett U h er- 
csik  E rzsébettel.

=  H Í R E K .  : : : : :=
III. Lajos, Bajorország volt királya a 

sárvári varkastélyban kedden délután 4 óra 
20 perckor meghalt. Akik ismerték nemes 
egyszerűségét, közvetlen szívjóságát, királyi 
mivoltában is fenségesen tükröződött pol
gári erényeit, azok meghatva állják körül 
a halotti szobát és úgy búcsúznak a nagy 
halottól, mintha nem is idegen ország ural
kodója lett volna, hanem magyar vérből 
való vér, a polgárok egyik elseje és leg
jobbja.
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Holland kézre került a győri ágyú- 
gyár. A kormány eladta a győri ágyugyári- 
lelepet, melyet a holland Roselius-cég vá
sárolt meg, anylynek igen kiterjedt üzleti 
összeköttetései vannak.

A földbirtokreform. A földbirtokreform 
végrehajtása egyes helyeken immár annyira 
előrehaladt, hogy az Országos Földbirtok
rendező Bíróságnak rövidesen foglalkoznia 
kell majd a földbirtokok megváltásával kap
csolatos pénzügyi kérdések megoldásával is.

A Magyar Gazdaszövetség igazgató
választmányának legutóbbi ülésén Bernát 
István megnyitó beszédében foglalkozott a 
jelenlegi gazdasági helyzet legégetőbb kér
déseivel. Czettler Jenő igazgató ismertette 
a szövetségnek az ingatlan vagyonváltság 
tárgyalása során kifejtett tevékenységét. 
Az igazgató-választmány állást foglalt végül 
azzal a váddal szemben, mintha az árak 
emelkedése a termelők kapzsiságának kö
vetkezménye volna.

Nincs gabona a bácskai piacokon.
A gabona ármaximálásának következtében 
a piacról teljesen eltűnt az áru. A szabad
kai hetivásáron csak üszkös búzát kínálnak 
maximális áron, rendes árut egyáltalán nem 
hoznak.

A világ ezévi cukortermése. Európa 
ezidei cukortermése, francia becslések sze
rint a következő: Németország cukorter
mése 1300 millió q, Csehországé 6 millió, 
Franciaországé 3 millió, Svédországé más
fél millió q. E becslések szerint az európai 
cukortermő-államok termése a tavalyi hoza
mot megközelíti. Amerikában a nádcukor 
aratását befejezték, most folyik a gyárak
ban az ezévi cukor feldolgozása.

Clemenceau életerejének titka. Cle- 
menceau, a franciák nagy energiájú tigrise 
a minap ünnepelte nyolcvanadik születési 
évét. Az egyébként most is elég harapós 
öreg még egész fiatalos kedélyű, s mikor 
megkérdezték tőle, mi a titka nagy munka
bírásának és legyőzhetetlen energiájának, 
a fogatlan tigris mosolyogva ezt mondta:

— Feküdj le 7 órakor, kelj fel 4 órakor. 
Dolgozz keményen és sohase egyél húst. 
Étlapodat tejes dolgokra korlátozd, ne igyál 
alkoholt, sohase ebédelj máshol, csak ott
hon és sohase nősülj meg.

Százéves vőlegény. Egy amerikai lap
ban olvassuk a következő érdekes esetet: 
HawaJ szigetének délnyugati részén Kala- 
pana falu még Amerikában is szokatlan 
eseménnyel dicsekedhetik. Itt készül eskü
vőjére a világ legöregebb vőlegénye. A vő
legény, aki benszülött, éppen százéves. 
Az ifiasszony hatvanéves és most megy 
másodszor férjhez* A vőlegény első felesége 
ezelőtt félszázaddal halt meg. A „fiatal" 
pár teljesen egészséges és nagy örömmel 
készül a lakzira.

Az angol hölgyek divatszinüre festik 
ölebüket. Az angol hölgyek, akik jómód
jukban már nem tudják, mit csináljanak, 
újabb idő óta festik az ölebecskéjüket, 
amelyet mindenüvé magukkal visznek. A 
legújabb divat ugyanis az, hogy a lady a 
karján tartott kutyát befesti ugyanolyan 

• színűre, amilyen toalettben elmegy hazulról. 
Ez a léha kedvtelés nem sikerül olyan 
könnyen, mint gondolták, ami nagyon ko
moly fejtörést okoz a komolytalan hölgyek
nek. A festéknek ugyanis olyan hatásosnak 
kell lenni, hogy az eső le ne mossa, más
felől azonban nem szabad hatásosnak lenni, 
hogy átfestés előtt könnyen lehessen le
mosni. Egy-egy hölgy többet költ kutyájá

nak állandó festésére, mint amennyit sok 
dolgos ember a családja eltartására meg
keres.

A „Magyar Nép“ Rékosi Gyula nagy népszerű
ségnek örvendő képes szaládi lapja legújabb 42-ik 
számában meginditóan érdekes levelet közöl a szerb 
iga alatt nyögő zentaiaktól, amelyet a szerkesztőség
hez intéztek. A képek díszes sorozatából kiemeljük 
a Nyugatmagyarországért hősi halált halt Vámossy 
Tibor és Lossonczy Antal temetését, a németországi 
katasztrófális robbanás színhelyét, a győri vitézi telek 
átadását, a regényes fekvésű Fraknó várat stb. A 
szövegrészben különösen nagy érdeklődésre tarthat 
számot Hungarus Szilánkja. Gács Demeter verse, 
Turcsányi István novellája, Gulyás József regény
folytatása, Paulini Béla gyermek elbeszélése, a hir 
és gazdaság rovat. A „Magyar Nép" előfizetési ára 
negyedévre 60, félévre 110 korona. Egyes szám ára 
5 korona. Mutatványszámot készséggel küld a kiadó- 
hivatal. Budapest, VIII., Szentkirályi u. 30.

„Az Én Újságom“ közli Farkas Páltól: Laci 
Törökországban és Jávor Annától: A tárnoki cso
dakút című rendkívür érdekes folytatásos elbeszé
léseket, azonkívül mese, vers egészíti ki a számot. 
Előfizetési díja negyedévre 25 korona. Mutatvány- 
számot ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, «VI., 
Andrássy u. 16.
, Herczeg Ferenc képes irodalmi folyóiratának az 

Új Idők-nek október 15-i száma gazdag, és érdekes 
tartalommal jelent meg. Szőllősi Zsigmond, Feterdi 
Sándor és Kovács Ákos elbeszélést, Nagy Andor 
pompás paraszt vígjátékot, Juhász Gyula, Nagy Mik
lós Falu Tamás verset, Lyka Károly és — a hipnó
zisról — Sztrókay Kálmán cikket írt az Új Idők-be, 
amelyben folytatódik Croker és Kádár Lehel regé
nye. A lapot Angelo legújabb fényképei díszítik a 
legfrisebb budapesti azinházi újdonságok főszerep
lőiről, Márkus Emíliáról, Paulay Erzsiről, Rákosi 
Szidiről és Darvas Eiliről,, továbbá számos érdekes 
kép és elmés fejléc. Az Új Idők előfizetési díja ne
gyedévre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy 
út 16.

A Magyar Lányok 20. számában Dánielné Len' 
gyei Laura érdekfeszítő történelmi regényén kívül, 
Tutsek Anna színdarabját, Békefi Antal novelláját 
és Benedek Rózsi érdekes cikkét találjuk. Azonkívül 
vers. útleírás képek és a most megindult színházi 
rovat egészítik ki a Magyar Lányok gazdag válto
zatos tartalmát. Mutatványszámot díjtalanul küld a 
kiaoóhivatal Budapest, VI., Andrássy út 16. Előfize
tési díj negyedévre 30 korona.

A kiadásért és szerkesztésért felelős: 
Czipott Géza Szentgotthárd, Vasvármegye.

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szom bathely Kos

suth Lajos-utca 19.

Pályázati h irdetés.
Alszopor (Sopron m.) evang. leányegy

ház a megüresedett tanítói állásra pályá
zatot hirdet. Pályázhatnak okleveles evang. 
férfitanítók. Javadalma: természetbeni lakás, 
400« öl kert, 600 öl kertalja, 700 korona 
készpénz és a törvényes államsegély. Kán
tori teendők végzéséért jegyzőkönyvileg 
külön : 5 q. búza és 5 q. rozs biztosíttatik. 
Kötelességek: 1—VI. osztály s ismétlősök 
tanítása, kántori teendők végzése, minden 
vasárnap délután könyörgés-tartás, ifjúsági 
egylet s énekkar szervezés, egyházi ügyek
ben segítkezés. Kérvények (oklevéllel, mű
ködési bizonyítvánnyal, kommun alatti 
magatartásról egyházhatósági bizonyítvány
nyal, illetőségi biz. és születési anyakönyvi 
kivonattal) a Néptanitók Lapjának egyik 
októberi számában közzétett ugyanezen 
hirdetés megjelenésétől 15 napig alábbi 
cimre küldendők: Evang. iskolaszék, Ne
meskér, u. p. Lövő, Sopron megye. 2—2

L elkészek , figyelm éb e.
Eladó hibátlan, nehéz  

posztóból készült reveren
da fölé való papi köpeny. 
Cím a kiadóhivatalban.

2 - 3

Ev. tanítók és szülök becses figyel
mébe ajánljuk a

Ruttkay S. e g é sz sé g i,  
erk ölcsi é s  illem szabályok
cím ű füzetkéjét.

Az élet minden fontosabb esem é
nyére ad nagyon kedves hangon  
illem tant. Á ra oly csekély  (drb.-ja 2  

K), hogy ingyenterjesztésre is  a lkal
m as. Nagyobb m ennyiségek rendelé
sén él 10%  engedm ény. R endelhető: 
a L uther-T ársaság könyvkereskedé
sében Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51/a .

Alapíltatott 1894-ben.

Horváth Ferenc
első kitüntetett cipész 

Szentgotthárdon, Vasvármegye

Készít a mai kor legkényesebb igényeinek is megfelelő cipőt, cipőfelsőrészt 
és csizmát, kívánatra divatlap után is.

..... .................. ■■■■■........... Államilag támogatva. .......................... .................
Több iparkiállításon jeles munka, Ízléses alakért és Budapesten az országos 

iparegyesület által ipari jelességért díszéremmel kitüntetve.
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I Nyilvános nyugtázás.
4  fe íp é c z i tű zk á ro su lta k  részére beér- 

I kezett adományok nyugtázásának folytatása: 
I Pinkafő 151172, Pusztavám 100, Szepezd 

116, Csáva 150, Vasdobra 200, Arnót 250, 
Mezőberény 300, Dely Jánosné Celldömölk 
305, Rábafüzes 312, Felsőlászló 351, Szed
res 418, Székesfehérvár 500, Acsád 500, 
Ko2ma Józsefné Kispest 500, Borostyánkő 
500, Bezi 505, Kisköcsk 540, Ivánegerszeg 
565, Duka 660, Alhó 700, „Tárnokréti 710, 
Csánig 716, Velege 800, Őrisziget 984 60, 
Tapolcafő 101470, Nagymóriczhida 1005, 
Vönöck 1070, Miklóshalma 1082, Zalaszent- 

! grőt 1090, Sárvár 1695, Nagyalásony 3385, 
Óstffyasszonyfa 711, Nagygyimót 685, Vil- 
lámos 697, Vadosfa 705, Pórládony 933, 
Kemenespálfa 154, Zsebeháza 255, Hács 
332, Vérteskethely 39T60, Vasjobbágyi 392, 
Kispécz—Kajár 4210, Nagy Pál Bucsuszent- 
lászló 50, Gyámintézet Kőszeg 100, Mihályi 
150, Hegyfalu 162, Rábakeresztur 215, Al- 
sórönök 251 70, Edjve 330, Vágod 503, 
Kispest 666, Somlóvecse 1000, Szarvas 
1000, Kötésé 2000, Oroszlány 68, Nagybán- 
hegyes 73 60, Weinberg Gusztáv Kőszeg 
100, üyóró 350, Szekszárd 462, Hegyhát- 
hodász 729, Boba 800, Kemeneshőgyész és 
Magyargencs 1321, Kemenesmagasi 3775, 
Mesterházy Viktor Rempehollós 20 korona. 
A nyugtázást folytatjuk.

Kitűnő S C H U N D A - f é l e  
cim balom  eladó. Cím a 
kiadóban. 6—ío

K lÄ lS Ä I fO ©

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a ján lja : saját szappangyárában  
gyártott e lsőm in óségü  „ H a r a n g “ 
színszappanát. R endeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lője a Szentgotthárdi Keresztény  
F ogyasztási és  Értékesítő S zö vet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző term ésű urasági ó - é s  
Új borait a napi á r a k o n ;

ebenseci kristályszódát, sá rg a 
vásznat és em ail edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 34

Egy úri csa lád  két kis leánykája  
m ellé, kik közül az egyik az elem i 
iskola  III. o., a m ásik I. osztályába  
jár, ok leveles tanítónőt keres, aki a 
m agyar és  ném et nyelvet tökéletesen  
bírja. A pályázók francia n yelv ism e
ret és  Z ongorázásban való  jártas
sággal előnyben részesü lnek . Űri b á 
násm ód biztosítva lesz . Ajánlatok : 
Ev. lelkészi hivatal K aposvár (Teleky  
u. 7. sz.) Som ogy m. küldendők.

2 - 3

__________ HARANGSZÓ.__________

E r r i e t  J á n o H
v^s-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Keresztelési emléklapok. A
Dunántúli L u th er-S zövetség  k iadásá
ban csin os kiállítású keresztelési em 
léklapok jelentek m eg, am elyek da
rabonként három koronáért a lébényi 
evang. lelkészi hivatalnál (M oson m.) 
kaphatók. 1 0 — 1 0

----- Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 

Modern berendezés. PreciciÓ3 gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
'ótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
eltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 

Raktáron háború előtti anyagból készülj 
órák. 44

Számtalan elismerő bizonyítvány.

351.

A budai ev . egyh ázk özség  kelen
földi köre vallástanár segéd lelkészt 
keres. K ötelezettségek és díjazás felől 
az érdeklődőknek szób elileg  vagy  
levélben részletes fölv ilágosítást ad 
a kelenföldi ev. lelkészi hivatal (I., 
Villányi út 1.) 2 — 3

G yerm ekek m ellé nevelőnknek  
ajánlkozik 4 polgárit végzett ifjú leány. 
Cím a kiadóhivatalban. 4 — 4

Egy jó karban lévő  W ertheim  
szekrény m egvételre kerestetik. Aján
latokat a kiadóhivatalba Szentgott- 
hárdra kérjük. 2 — 3

W elliseh Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt. m. ki*. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezett

olvasó- és tankönyvet
az evang. népiskolák IV., V. és VI. osztályai 
számára. A soproni felső ev. egyházmegye 
megbízásából szerkesztették: Laschober 
Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf Endre taní
tók. Ára puha kötésben kötve 24 korona, 
kemény kötésbe kötve 32 korona.

I------------------------------------------------------1

Sajáttermelésü, elsőrendű

fa s z e n e t ,
a legjobb minőségű

kátrányt hordókban, 
fe n y ő o la j  a t 9 

ecetsavat, 
gombairtó fa

szeszt
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: RE TORTA.  
Telefonszám: 17.

B izom án yosok  
i4-3i k ereste tn ek .
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ee m H B K iB m í

Aki már az 1 9 2 2 - i k  é v i

K ép es  Luther-Naptárt
olvasta, az annak gazdag, szívhez szóló, rendkívül érdekes és változatos tartalmáról 
elragadtatással nyilatkozik. •

Sokat veszít tehát az, aki az 1 9 2 2 - i k  é v i  L u th e r - N a p t á r  minél előbbi 
megrendelését, illetve megvételét elmulasztja. Ára az előállítási költségekhez képest 
aránylag olcsó; 30 korona.

A bizományosoknál elhelyezett példányok minél gyorsabban történő eladása 
és az eladott példányok árának beküldése a mostani rendkívül súlyos viszonyok kö
zött kívánatos.

Tévedések elkerülése céljából a kiadóhivatal közli, hogy Sopronnal a postai 
közlekedés zavartalanul fennáll, tehát a Luther-Naptár kiadóhivatalához intézett meg
rendelések, pénzküldemények, megkeresések továbbra is Sopronba (Paprét 2.) cím- 
zendők.

2 -1 0

H l

Ajánlunk, míg a készlet tart, kizárólag waggontételben kemény 
és puha T t r z i F Á T ,  úgyszintén cséplési B E N Z I N T  
bármily mennyiségben rendes napi áron, valamint gőm bvasat,
négyzetvasat, laponvasat, szalagvasat, fe
kete lemezt, kormánylemezt, szántóvasat, 
raíFinált petróleumot, továbbá különféle ura
dalmi ó- és üj borokat rendes napi áron ab SZENT- 
GOTTHÁRD, waggonba rakva.

L I P P  é s  L A C K N E R  kereskedelmi üzlete
Telefonszám 17. Szentgotthárd. Sürgönyeim: LACKNER.

A Magyarországi Keresztény Fogyasztási és Értékesítő
Szövetkezetek nagybani és állandó szállítójaI 40

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemii könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
KA P I  B É L A

1010-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lntber-Szövetséo.
Kéziratok Lovászpatooáta 
(Veszprémmegye;, előfize
tési dijak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szen'.gotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
S Z E R K E S Z T I K : SZALAY MIHÁLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT 0É7A.

Kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A HA SAXO SZÓ előfizetési 
ára egész érre: Luther-
Szövetségi tagoknak efcra- 
■zalagos küldéssel 9t K, 
csoportos küldéssel SO K, 
a nem Luther-Szövetségi 
tagoknak clmszalagos k*l- 
déssel ÖA K, csoport«« 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjeszté
sére befolyt adom&nyskhól 
szórványban lakó hlvslnk- 
nsk ingyenpéldányskat 

küldünk.

L u t h e r  p é l d á j a .
Luther nevének em legetésében  ma 

sin cs hiány, de annál kevesebbet lá 
tunk leikéből és  jellem éből. L utherá
nusok vagyunk Luther nélkül, m int- 
ahogy keresztyének vagyunk Krisztus 
nélkül.

Ez is rávall felem ás arcú, felü le
tes lelkű korunkra. A neveket m eg
tartjuk, sőt sokszor büszkén fitogtat
juk, de m agaviseletünkkel m egtagad
juk, sőt sokszor rútul m eggyalázzuk  
azokat.

Lutherban h alá los kom olysággal 
élt & bűntudat, rmöeunünk m eg csa k 
nem  teljesen hiányzik. Neki minden  
vágya az volt, hogy m egtalálja Isten 
bűnbocsátó  kegyelm ét, nekünk meg  
minden előbbre valő, ső t hallani sem  
akarunk arról, hogy bűnösök vagyunk  
és Isten kegyelm ére szorulunk.

A z ő  bűnei rendfónökének, S tau- 
pitznak szava i szerint csak apró  
»baba-bűnök« voltak, m égis hét esz -  
lendeig  em észtődött, küzködött, hogy  
m egszabaduljon tőlük s biztos legyen  
Isten k eg ye lm érő l; minket m eg hét 
esztendő rettenetes bűnhődései sem  
tudnak ég ig  érő bűneink tudatára  
ébreszteni s rajtuk való  m élységes  
bűnbánatra indítani. M indent látunk, 
csak kom oly m agábaszállást nem . 
M indent el lehet erről a nem zedék
ről m ondani, csak azt nem, hogy a 
m egbánás és  m egtérés útjára lépett. 
Minden harcot végigpróbált, újabb 
harcokra is készen áll, csak a bűnök
kel nem akar lelkében könyörtelen  
harcra kelni. M inden seg ítséget sz í
vesen  látna, csak a legnagyobbat, 
Isten kegyelm ét nem akarja észrevenni.

»Mikor leszel már végre igazán  
kegyes és  mikor teszel eleget, hogy  
a kegyelm es Istent m egta lá lhasd?«  
sóhajtozott a m agával küzködó Lut
her, m íg végre m egtalálta s erről az

óráról ezt írh a tta : »úgy éreztem ,
m intha tökéletesen ujjászülettem  volna  
és nyitóit kapun át m agába a para
dicsom ba léptem volna.«

így tett Luther. H ogyan teszünk  
mi ?

Ez volt a reform áció kezdete. M i
kor érünk el eddig a kezdetig?

szm.

B e t h e l .
A reform áció emlékünnep;, ism ét 

arra késztet bennünket, hogy gon d o
latainkban v issza érjü n k  rég múlt 
századok" em lékezetes napjaihoz. El- 
vonuln v lelki szem eink előtt, a  w it
tenbergi barát és tudós professzor:  
dr. L e t  M árton, se g ítő tá rsa i: a 
szá sz  tsztó , a császár, a . ilőkelő  
bíródé rendek, főpapok, .v . pedig  
szeret . figyelni a hangokra, am e
lyek c ét jönnek, ahol érettünk is, 
számi -a is  diadalt aratott Luther 
Mártor lelkiism ereti szabadság  n e
vében A jelen sivár, v igasztalan ki
látásai zeretjük feledni és rapjaink  
nyom a, ó gondjai közül v isszaszá ll 
lelkű 'k a múlt dicsőbb korához.

D 1 ármennyire igazunk van is 
ebbe.' ; i  m agában nem elég. A múltra 
büszlu i csak nagy apák r fia le 
het. A korcs utódok ma > it ítélik 
el, ha a múltra hivatkozna*. V an-e  
egyházunknak joga, hogy még ma is 
büszkén em legesse, hom lokán hor
dozza Luther Márton n ev ét?  Nem  
vagyunk-e m éltatlanok atyáinkhoz?  
Ha valam ikor, napjainkban kell imád
ságainkban Istent kérni, adjon L eiké
től ihletett vezéreket és  m unkásokat. 
Az aratni való  gabona sok , az arató  
m ég jnindíg kevés. S ha Isten va la 
m ely, im ádságot m eghallgat — pedig  
mindén hangra figyel, ahol az ó  nevét 
hívják seg ítségül —  ezt b izonyára. 
Példát hozhatunk fel erre a múlt idők,

a jelen tapasztalataiból. A sok közül 
csak egyet I Aki a cím re figyelt, b izo 
nyára eltalálja, ki legyen e z : B odel-  
schwingh Frigyes, a betheli Belm isz- 
szló i intézetek alapítója.

B odelschw ingh  előkelő  csa ládból 
szá rm azo tt; atyja porosz m iniszter  
volt a múlt század  n egyvenes é v e i
ben ; a későbbi III. V ilm os ném et 
csá szá r  pedig játszótársul választotta  
az élénk, teh etséges fiút. A körül
mények úgy alakultak, hogy B odel
schw ingh , aki e lő ször jogot h a llga 
tott, a gazdász pályára lépett. D e  
nem soká maradt itt. Egy nyári n a
pon arató m unkások keresésére indul, 
s mikor útközben egy tem plom  m el
lett kell elm ennie, betér. A lelkész  
arról b e s z é l: Az aratni való  gabona  
sok, a m unkás kevés. B odelschw ingh  
úgy érzi, hogy ez az ige neki szó l 
s elhatározza, hogy m aga is belép az 
Úr aratásába. B ázelbe m egy az eg y e 
tem re, hogy a szü k séges tanulm ányo
kat elvégezze.

Az e lső  lelkészi á llást Párisban  
nyerte. Itt a ném et evangélikusokat 
sok fáradsággal gyűjtötte ö ssze  s a 
gyülekezet alapjait is m egvetette, sz á 
mára kápolnát is épített. Ez azonban  
csak átm eneti á llás volt életében. 
C saládi körülm ények okozták, hogy  
a dellw ig-e gyülekezet h ívását elfo
gadta. N éhány évvel később B ielefeld  
hívta m eg az alakulófélben levő  
»Sarepta« d iakonissza-anyaház élére. 
B ordelschw ingh itt találta m eg az 
egyéniségének  m egfelelő m unkateret. 
Sarepta akkor m ég a kezdet kezde
tén á llo tt; az ó  vezetése  alatt lett 
azzá, ami m a : N ém etország legna
gyobb diakonissza intézetévé, am ely
ben ma több mint 1500 nővér d olgo
zik. Az ő  vezetése  alatt csoportosu lt 
e ház körül mind több és  több inté
zet, am elyeket ma »Bethel« neve alatt 
ism erünk s am elyről minden jó evan 
gélikusnak tudni kellene.
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Jákob egykor B ethelnek nevezte  
a helyet, ahol álom ban Isten an gya
lait látta az égből a földre szállni 
(I. M óz. 28). Bethel »Isten háza< 
akar lenni ott is, ahol Bodelschwflngh  
egy élet munkája árán Istenbe vetett 
hittel otthont nyitott azok szám ára, 
akik a legnyom orult^bbak közé tartoz
nak itt e földön. Úgy kell, hogy itt 
is Isten angyalai szálljanak fel s  alá, 
az Úr zsám olyához vivén a nyom o
rultak sóhajtásait. T őle hozva kegyel
met és v igasztalást. Csak ha így van, 
akkor érte el az intézet célját, aklgor 
lett több belőle, mint bárm ely m ás 
gyógyintézet, akkor lett b elő le az, 
am it a neve je le z : Bethel.

K ülsőleg nem gazdag vidéken  
é p ü lt: szik lás hegyek oldalában h e 
lyezkednek el a h á z a k ; de a völgy  
m ásik oldalán szép  kilátás nyílik a 
teutoburgi erdőre A házak eg y sz e 
rűek, de barátságosak , úgyhogy az 
idegennek is e lső  g o n d o la ta : itt kel
lem es volna lakni. A lig néhány lé 
pésre a nagyváros zajával vannak  
tele az utcák. Itt naphosszat a lig  h a l
lani zajt. A z em bereken, akik B ethel 
utcáin j4 rnak, m eglátszik, hogy tud
ják, hol vannak s mintha itt minden  
az Isten közelségének  szentségét  
érezné.

Pedig a lig  van a földen hely, ahol 
olyan v iszonylag  kis területen, mint 
itt, annyi nyom orúság, annyi szen v e
dés volna együtt. A különféle in téze
tekben több mint 4000  beteg nyer 
elhelyezést, az egész telepnek kb. 
7000 lakosa van. Egy kisebbfajta  
város, ahol minden a szen ved és szo l-

T Á R C A .

Kottáué háza Eisenachban.
Irta: Hagenbach Károly.

Halld, mily szép, új énekszó ez 
Künn a téli zivatarban I . . .
Sok palotát elkerülnek 
A diákok némán, halkan,
De Kottáné háza előtt 
Nagy fennszóvaí rázendítnek: 
Áhítattal száíf ajkukról 
Égfeíé a szép karének.

A diákok szent éneke 
A jó asszony szívébe hat,
Mintha mennyből, szebb világból 
Hallaná az angyalokat.
S a sok csengő szép hang között 
Hall egy bátrat, egy érceset.

gálatában áll. Aki a távolból nézi 
ezt, azt gondolhatná, hogy nincs a 
földön szom orúbb hely, mint B e th e l: 
hiszen  a betegek, akik itt vannak, 
javarészt gyógyíthatatlanok. S v a ló 
ban, aki pusztán em beri gon d ola tok 
kal közeledik, annak azt kell m onda
nia : nincs hiábavalóbb munka, mint 
amit itt végeznek, s akkor a régi 
Spártára gondol, ahol a beteg és  
korcsszülött gyerm ekeket a T aigetos  
hegyére tették ki a sasok  és ragado
zók m artalékául, mert az állam  tudta, 
hogy szám ára minden beteg nyűg. 
A pogány életfelfogás nem tulajdonít 
az egyes emberi léleknek jelentőséget; 
eggyel több vagy kevesebb csak olyan, 
mintha a fának szám talan levele kö
zül egy le h u ll: a fa nem siratja meg, 
elpusztul és  senkisem  törődik többé 
vele.

A keresztyén életfelfogás nem így  
tesz. Mi tudjuk, hogy m ég annak a 
tébolyult léleknek is van értéke Isten 
előtt, akinek soh a  nincs egy v ilágos  
pillanata. Tudjuk, hogy Krisztus érette 
is  a m aga életét adta. Bethelben  
ebből a szem pontból ítélik m eg a be
tegeket. S mivel minden lélek érté
kesebb, mint a föld minden aranya  
és  ezüstje, azért ápolja a szeretet, 
am ely m aga is az érdem etlen kegyel
met tapasztalta m eg, azért törekszik  
minden erejével arra, hogy ahol a 
test m enthetetlen, a lélek m ég m eg
tapasztalja a m egm entő kegyelm et, 
befogadja az igazságot, am ely sz a 
baddá tesz . H iszen a beteg  em ber 
nagyon ham ar hajlandó a  csü g ge-  
d ésre: úgy gondolja, hogy  Isten el-

Kiváíik a többi közül,
Ez a jó hang kié lehet?

„Hívjátok a jó énnkest,
Ezt a fiút én hadd lássam . . .
Jöjj, fiam, szólíts anyádnak,
Jó helyed lesz, maradj nálam."
5 házába így befogadja,
Kikérdezi búját-baját,
Meleg otthont készít néki, 
Szegénykének kenyeret ád.

így serdült fel Luther Márton 
Kottáéknáí Eisenachban,
5 igy szerzett a kegyes asszony 
Koszorút, mely hervadatfan.
Mert míg ének zeng Lutherről, 
Kottánét is megénekíik;
Amit tett e kicsinyével,
Hálás szívek emlegetik.

Ford. Payr Sándor.

hagyta, vagy talán érdemetlen ül sújtja 
s  itt kell a keresztyén szeretetnek  
útbaigazítással, v igasztalássa l, erő sí
téssel segíten i. O davezetni a feleba
rátot ahhoz, aki minden m egfáradot- 
tat és m egterheltet m eg akar v igasz
talni.

B ethelben ilyen szem pontból ke
zelik a betegeket. Az intézet az orvosi 
tudom ány legm odernebb vívm ányaival 
rendelkezik és d o lg o z ik ; de am ellett 
soha sem  feledkezik m eg arról, hogy  
a test gyógyulása  mitsem ér, ha a 
lélek veszendőbe megy. Erre mutat 
már, hogy minden egyes háznak  
bibliai neve van. így pl. az új fénye
sen  berendezett kórház n e v e : Q ileád  
(Jer. 8 . 2 2  )

D e a munka javarésze nem az 
átm eneti betegeken nyugszik. Ami 
Bethel kü lön legessége, az a nyava- 
lyatörősök (epileptikusok) ápolása . 
Aki m ég ilyen beteget nem látott, 
nem is tudja elképzelni, milyen n yo
m orúság ez a kór. Itt százáva l van 
az ilyen sze ren csé tle n : ifjú, öreg, 
fiuk, leányok, férfiak és nők. Vannak  
köztük, akik m ég dolgozni tudnak. 
A társadalom  persze ezeket be nem  
fogadja; nincs m unkaadó, aki m űhe
lyében egy ijyen beteget m egtűrne. 
B odelschw ingh  korszakalkotó tette 
az volt, am ikor ezeknek menedéket 
nyújtott. Ma annyira fejlődött már 
az intézet, hogy van cip ész-, szab ó-, 
aszta lo s-, k ovács-, pék-, kosárfonó
m űhely, nagy tisztító itézet. M ind
egyikben betegek dolgoznak néhány  
eg észség e s  m unkás, u. n. diakónus 
felügyelete alatt. A gyerm ekek közül

Luther.
Lankad a hit; elrejtett gyertya az Isten igéje.

A jobbak serege várja a lelki vezért. 
Úgy remeg a lélek és szív a semmisüléstől, 

Vár, eped: jön-e a hős győzni pokol erején? 
Téged várt, téged, telkeknek hőse, vezére, 

Kit szüle Eisleben, kit követ annyi hivő. 
Hallasz egy ordítást, lelked jól ismeri hangját, 

A sátán szava az, Isten országa körül. 
Elrettenteni harcoktól hiába akarnak,

»Nem tehetek másként!“ szól hited nagy
ereje. —

Rég porlad tetemed, de híred él lelki mű
vedben.

Nagy művedet a közöny el ne temesse
soha I

Almásy Brúnó.

R eform áció em lékünnepére.
Legendás idők, elszállt büszke múltak, 
Dicsőséget termő, fényt izzó napok,
Tüzes nyelvek, kik igazságot szórtak,. . .  
Isten szolgái, ti egyszerű papok,
Hol szenderegtek jeltelen sírokba’ ?
Tán a tenger habja zúg felettetek? 
Virágillatba, vagy szellősusogásba 
Beszél hozzánk csodás szellemlelketek ! ?
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is, aki csak valam elyest épeszű, am ikor 
az iskolától elbocsátották és m eg van
konfirm álva, ide a m űhelybe kerül, 
hogy h aszn os tagja lehessen  a tár
sadalom nak. Mert a betegek nevelé
sében és ápolásában is fontos, hogy  
foglalkoztatva legyenek és  hogy kiki 
am ennyire lehet és am ennyire erejé
ből telik, dolgozzék a mindennapi ke
nyérért.

E gy-egy intézet élén a házigazda  
(Hausvater) áll, aki fe leségével együtt 
intézi a ház dolgait, ö  tartja reggel 
és este a házi könyörgéseket. A házi 
istentiszteletek régi jó szok ása , am ely  
nálunk, sajnos, már majdnem teljesen  
kiveszett, itt m ég javában virágzik  
és  termi á ld ásos gyüm ölcseit. Soh a  
sem  fogom  elfeledni, hogy az egyik  
epileptikus otthonban, ahol 6 - 1 6  
év es  fiuk vannak, a gyerm ekek milyen  
frissen, öröm m el feleltek egy-egy  
közbevetett kérdésre és mennyi le l
kesedéssel énekeltek. Itt, az ilyen  
betegeken mutatja m eg a keresztyén- 
ség  csak igazán, hogy m ennyi erő, 
m ilyen nyom ort és halált m eggyőző  
hatalm a van, hogy tudja m egtölteni 
az ilyen szerencsétlenségtő l, kórtól 
és bajtól m eggyötört lelkeket is öröm 
mel, hálaadással Isten iránt.

A betegeket a női házakban dia
konisszák, a férfi házakban diakónu
sok ápolják. Az intézetnek külön 
diakonissza anyaháza v a n : a legna
gyobb N ém etországban, több, mint 
1500 felavatott nővérrel, akiknek 
nagyrésze persze nem Bethelben dol-

Óh jöjjetek bús koszorús Tytanok,
Ti nyertétek meg a legnagyobb csatát!
Az Isteneszme szűz nynibuszának 
Szőttetek ragyogó, fényes glóriát.
Együtt hullottak szürke végtelenbe 
Véres századok és hős tradíciók,
Krisztus nevében ujjászentelődve 
Trónok hajoltak meg, sok száz milliók!

Hogy üldözték, mint szórtak rájuk átkot, 
Az ördöngös sereg láncot csörgetett.
A hittöröre csak máglyatűz várhat,
Zúg fogcsikorgatva s kínzást hirdetett. 
Vésztjósló, nehéz fellegek lebegtek, 
Sátánok bömböltek poklok mélyiben,
Síró, szárnyszegett sólymok keringőztek 
Mély örvények felett, zengő szirteken.

Erőt vettetek tenger viharával 
Versenyt üvöltöző vad syréneken. 
Felvérteződve égi tűz lángjával,
Mint Jézus egykoron Genezáreter.
Bűvös lobogó ! Vallás symboluma !
Nem szabadulhattak meg durva fringiák. 
Istenkisértók kardja hullt a porba, 
Megtorpanva állt a bőszült félvilág.

Luther apostol, Némethon csillaga!
Te állottál őrként lelkeink felett,
Mint ég küldötte felmagasztosulva.
Ellened hatalma rajtad megtörött!

gozik , hanem  szétszórtan különféle 
ném et városokban. A diakónusok  
intézm énye nálunk m ég ism eretlen ; 
ha röviden jellem ezni akarom akkor 
azt monthatom , hogy ez ugyanaz a 
férfiakra vonatkozólag, ami a diako
n issza-intézm ény nőkre vonatkozólag. 
Fiatal em berek, akik a legkülönfélébb  
életpályákon voltak már s akiket a 
K risztus szeretete ragadott m eg, úgy
hogy maguk is Krisztusnak akarnak  
s z o lg á ln i: ilyenek jönnek ide s  le sz 
nek a betegek, nyom orultak »test
vérei^  (így szólítják őket). O lyan  
nagy szám ban, mint a diakonisszák  
nincsenek, de m égis tekintélyes tár
sulat. S hogy milyen jól beváltak, 
azt mutatja, hogy ma nagy a diako- 
n u s-inség  : m indenfelől kívánják őket. 
Ma már N ém etországban szá m o s ház 
van, ahol kiképzik és a különféle  
m unkaállom ásokra küldik őket. A 
legtöbbje a betegápolás terén d o lgo 
zik, de sokan vannak, akik más 
irányban érvényesítik  teh etségü k et: 
különféle gyülekezeti munkákban, mint 
az ifjúsági egyletekben stb. A lelkész  
különösen a nagykiterjedésü n agy
városi gyülekezetekben nem végezhet  
m in d en t: ilyenkor a diakónusok —  
term észetesen  a lelkész vezetésével 
—  segédkeznek neki és végzik a 
híveken a munka olyan részét, am ely
nem kíván egyenesen  lelkészt.

*
* *

Hazai viszonyaink között jórészt 
ism eretlen hangok ezek. A mi év sz á 
zad os küzdelmünk a létért, a fenn-

Te gyújtottál a sötét éjszakába’
Hited világánál új szövétneket,
Vitt sokakat a megigazulásba 
Hatalmas prófétánk fenkölt szellemed!

Mint bong Wittenberg ércszavú harangja 
Te halhatatlan — tán meg is érezted? — 
Négy század óta márványkő sírodba 
Fényes álmaidat csendben szőheted. 
Alszol, álmodsz, — — de hisszük, hogy a 
Megremeg patyolat fellegek fokán, [lelked 
Ha imát rebeg Krisztus nyája, néped, 
Bátor hitvallásod évfordulóján.

Óh röppenjél ki mohlepíe sírodból 
Bölcsek bölcse! Tied az égi béke!
Újra felserken igéd kovászából 
Egy késő kornak csüggedt nemzedéke.
Fel a szunnyadásból, fel ti kishitüek, 
Nézzétek Ót, fénylő, ragyogó csodát! 
Megmutatta, hogy mint legyetek hűek, 
Félte s nem hagyta el drága Jézusát l

Utas, ha járod szentelt nyugvóhelyét, 
Helyezz rá örökzöld pálmaágakat!
Értünk é l t . . .  sírja nem lehet vaksetét, 
Gyújts kebled oltárán vesta lángokat! 
Könnygyöngyejnkból szőnek az angyalok 
Koszorút sírjára, — s porai felett 
Szirmok hullásán míg kelnek sóhajok, 
Bontogatja szárnyát a szent kegyelet!

Gindl Olga.

maradásért jórészt lehetetlenné tette 
az ilyen szeretetm unka kialakulását. 
De nem szabad felednünk: a fe le lő s
ség  rajtunk is nagy és egyházunknak  
is szám ot kell egykor adnia arról, 
hogy mije volt népünknek, hogy sz o l
gálta és m ennyire tudta m egm utatni 
a K risztus szeretetét, am ely m inden
kinek szo lgá ln i akar. M a, am ikor az 
egyes társadalm i osztályok  olyan  
elkeseredett küzdelm et folytatnak  
egym ás ellen, am ikor annyi a jogos  
panasz azok ellen, akik vagyonukat 
d őzsölésre és  igazságta lanságokra  
használják fel, m íg a szegén y  L ázá 
rok életüket is a lig  tudják b iz to s íta n i: 
egyházunknak fontos feladata, hogy  
minden erejével törekedjék szociá lis  
téren is a bajok orvoslását e lő seg í
teni, hogy a felebaráti szeretet köte
lességét gazdagnak, szegénynek eg y a 
ránt prédikálja, nem csak szóva l, h a
nem tettel és példaadássa l. Itt is áll 
Jézus in tése : »Úgy fényljék a ti v i- 
v ilágosságotok  az em berek előtt, hogy  
lássák  a ti jó cselekedeteiteket és  
dicsérjék a ti m ennyei A tyátokat.< 
(Mt. 4 . i e ) .

A reform áció nagy tetteinek em lé
kezete serkentsen itt is bennünket. 
S zü k séges az ünneplés, a múlt n agy 
ságába  való e lm e r ü lé s; de a leg le l
kesebb beszéd és ünneplés is puszta  
szóbeszéddé, frázissá  lesz , h í  tettek 
nem állanak m ögötte, ha tettek nem  
követik. Korunk pedig tetteket kíván.

Adja Isten, hogy egyházunk tagjai 
a m egváltó  iránti szeretetböl szo rg a l
m asan induljanak m unkára, hogy  
nálunk is minden gyülekezet B ethellé  
le g y e n : ha nem is úgy mint B odel- 
schw ingh alapítása  külön leges inté
zetekkel, de Bethellé, azaz Isten h á 
zává , ahol az ő angyalai járnak fel 
és  alá. k. K.

Messiási jőí endeles és beteljesedés.
I. M óz. 1.26. „És monda Isten: 

Teremtsünk embert. . .  és uralkodjék.“ 
Az isteni e lszá m o lá sb a n  megtaláljuk  
a tenger halait és az ég  madarait, a 
barm okat és a csű szó -m ászó  álla to
kat, egyszóval az egész földet. A  
zsoltáríró, am ikor a 8 . zsoltárban  
befejezi a terem tés rajzát, v isszatér  
ehhez az eredeti oklevélhez. D e hol 
van ma ez a fe lsé g ?  Igaz, azt m ond
ják, hogy az erdő vadállatai félnek  
az em ber hangjától, szagától és s z e 
métől ; de egészbep  véve a primitív 
néptörzsek mintha nem tudnák m eg
állni helyüket a vadabb é s  erősebb  
ragadozókkal szem ben. A bűn ki-
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tépte kezünkből a  korm ánypálcát és  
leütötte hom lokunkról a koronát. A  
Z sidókhoz írt levél 2. részében az 
ih letés Lelke kimondja a kézzelfog- 

<2 ható ig a zsá g o t: m ég nem látjuk, 
hogy néki minden alávettetett, de 
látjuk Jézust.

„Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és f ö l d ö n M áté 2 8 .1 8 .  
A z em bernek Fia ezekkel a fenséges  
szavakkal erősíti meg, hogy Istennek  
terem tő célzala  nem m ondott csődöt. 
Figyeljük meg, hogy a hatalom , am e
lyet említ, nem az, am elyik eredeti 
és  isteni term észetének járuléka volt, 
hanem  az, am elyet m indhalálig való  
en ged elm ességével nyert el, mint a 
m ásodik Ádám , aki azért jött, hogy  
jóvá tegye az elsőnek bukását. M ű
ködésének elején, az ördög minden  
hatalm at felajánlott Jézusnak, ha le 
borulva im á d ja ; de nem ezt az árat 
fizette le, hanem  könnyeket és gyöt
rődést, vére om lását és a keresztfá
nak gyalázatát. Ezek által jutott 
trónra, és abban a mértékben, amint 
ő benne maradunk és  az ő nyom do
kait követjük, mi is visszanyerjük azt, 
amit fajunk elvesztett K irályokká tesz  
bennünket és mi uralkodunk a földön.

Meyer F. B.

Magunkért.
Mi a legnagyobb dolog  a v ilágon  ? 

A keresztyén vallás.
Mire van legnagyobb szü k ség  a 

világon 1 V allásosságra .
Melyik a legnagyobb üzenet az  

em beriséghez ? Az evangéliom .
A vallásos lap rendeltetése a leg

nagyobb dolog hirdetése. A legna
gyobb szükséglet kielégítése. A leg
nagyobb üzenet ism ertetése,

A va llásos lap a nem zet életében  
elsőrendű fontosságú  szerepet tölt be. 
A v a lláso s lap az egyháznak munka
társa, az o lvasónak legjobb barátja, 
az elevenítő  erőknek tárháza.

Egyházi és va llásos életünk val
lá so s  lap nélkül elaprózott, jelenték
telen, töredékes lenne. A hívők nem  
tájékozódhatnának a közegyház dol
gairól. Egyházi vezéreink nem lelnék  
m eg az utat az egyesek szívéh ez és  
akaratához. A z erősek nem seg íthet
nék a gyengét. A gyengék  netn for
dulhatnának tám ogatásért az erősek
hez.

A Harangszó még nem az, am ivé  
lennie kell. Nem az, am ivé minden  
jóakarója fejleszteni akarja. É s miért 
n em ?  Azért, mert anyagilag gyenge. 
Mert a m ostani nyom asztó  körülm é

nyek békóba verik, s  nem engedik  
m eg, hogy olyan terjedelem ben és  
olyan gyakran jelenjen meg, amint 
a szent cél érdekében kívánatos lenne. 
Mert sokan vannak az evangélikus  
hittestvérek között, akik rosszu l a l
kalm azott takarékosságból, vagy kö
zöm b össégbő l, vagy tájékozatlanság
ból nem fizetnek elő  a H arangszóra.

Lapunknak minden olvasóját, ba
rátját, egyházunknak minden tagját 
kérjük, tám ogassa  a H arangszót, 
szerezzen  neki előfizetőket, terjessze  
azt ism erősei körében I n . K.

A nö- és gyermekvédelem.
Külföldön hatalm as lépésekkel ha

lad előre a nő- és gyerm ekvédelem . 
Svájcban, W aadt kanton törvényt h o
zott, mely az eddig részlegesen  ér
vényben lévő gyerm ekbiztosítást á l
talánosan  kötelezővé tette. A bizto
sítás a gyerm ek első  iskolai éve m eg
kezdésekor kezdődik, a járulékokat a 
szülők fizetik és a községi e lö ljáró 
sá g  felel a gyerm ek pontos bejelen
téséért s a járulékok fizetéséért. Hogy  
a szegén ysorsu  szülőket a terhektől 
megkíméljék, ugyancsak törvényileg  
mondták ki, hogy ezek gyerm ekeiért 
a járulékot mindenkor a község fizeti 
Franciaországban, ahol az állam  min
den eszközzel igyekszik a n ép esség  
em elkedését előm ozdítani, a kam ara  
egy törvényjavaslatot szavazott meg, 
m ely elrendeli, hogy minden város  
és  község köteles hatósági anya- és  
és csecsem ővédelm i irodát szervezni. 
Minden áldott állapotban levő asszony  
az u to lsó  négy hónapban és a szü 
lést követő egy hónapig napi 1 0  frank 
segélyre tarthat igényt, ha kötelezi 
magát, hogy ez  idő alatt m unkába  
nern jár és otthon is tartózkodik m in
den sú lyos és ártalm as m u n kátó l/ 
Ettől a törvénytől az illetékes körök 
sok eredm ényt várnak, mely ugyan  
nagy terheket ró az állam ra, de fel
tétlenül m eg fogja hozni kamatait.

Franklin Benjamin vallom ása:
»Szegénységben, hom ályban szü 

lettem és nevekedtem  föl és ebből 
m eglehetősen nagy jólétre és hírnévre 
em elkedtem , —  de szívem  teljes a lá 
zatosságával el kell ism ernem , hogy  
eddigi életem nek minden szerencséjét 
az Isten jóságos gondviselésének  kö
szönhetem  «

Adakozzunk a  H aran gszó  te r je s z té s é r e

A kormányzó kiáltványa.
A m agyar n em zeth ez!

A m agyar nem zet sorsdöntő őrák  
előtt állott L elkiism eretlen egyének
IV. Károly királyt félrevezetve rábír
ták őt arra, hegy uralkodó jogainak  
gyakorlása végett M agyarországra  
m eglepetésszerűen  visszatérjen, noha  
tudniok kellett, hogy ez a polgár- 
háborúval, idegen m egszállássa l és  
így az ország  m egsem m isülésével 
egyértelm ű. Szám ítva a m agyar ki
rály iránt a népben élő hagyom ányos  
tiszteletre, tervüket m eglepetésszerűen  
akarták végrehajtani Hála a nemzeti 
hadsereg hűségének és a m agyar nép 
józanságának, az ország  sorsát talán  
m indörökre m egpecsételő  ezen kísér
let nem sikerült. Azok közül is, akik 
m egtántorodtak, sokan felism erték  
m egtévesztésüket és a k ötelességtel
jesítés h elyes útjára visszatértek.

M eleg köszönetem et és elism eré
sem et fejezem  ki mindazoknak, akik 
m ost, —  mint eddig is minden so rs
döntő nehéz órában — mellettem  á l
lottak és  segítettek hazánkat a vég 
veszedelem től m egm enteni

Teljes elism erésem et és k öszön e
tem et fejezem ki m indenekelőtt az 
esem ények által leginkább érintett 
dunántúli derék m agyar népnek, 
am ely nyugodtságát és  higgadtságát 
rendületlenül m egőrizte.

Ö röm m el és m egnyugvással raga 
dom m eg az alkalm at és  az egész  
ország  szine előtt elism erőleg em lék
szem  m eg Budapest székfőváros la 
kosságának  higgadt és hazafias m a
gatartásáról is. Ez a nehéz v iszonyok  
között a hatóságok  intézkedéseinek  
zavartalan keresztülvitelét segítette  
elő.

Am időn ezt teszem , külön is m eg
em lékezem  B udapest m unkásságának  
hazafias viselkedéséről, am ely került 
mindent, ami a rend fenntartását 
m egnehezítette volna.

B ízom  benne, hogy ezen esem é
nyek hatása alatt a sokat szenvedett 
ország  minden polgára, a műit sz e n 
vedésein  okulva mindennemű pártos
kodást, egyéni és  osztályérdekeket 
félretéve egy em berként áll a haza  
érdekei mellé.

Kelt Budapest, 1921. okt. 24. 
Horthy s. k. Bethlen s. k.

Egy jó karban lévő  W ertheim  
szekrény m egvételre kerestetik. Aján
latokat a kiadóhivatalba Szentgott- 
hárdra kérjük. 3 — 3
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A parádés ló és az anyja.
Irta: Csite Károly.

A csonttá  aszott öreg ló a m ere
dek dom boldalon húzta, vonta végső  
erőfesz ítéssel fölfelé a nyolt-tíz ci
gánnyal m egterhelt kordét. Az öreg  
dádé ostorral biztatgatta a szegény  
elaggott áilatot, ahelyett, hogy leszá ll
tak volna a kordéról, könnyítettek  

v volna a terhén.
—  Haj, de büszkén jártam valaha  

ezt az utat, mint parádés ló, aranyos  
hintót röpítve t o v a ! S milyen ham ar 
elm úlik minden földi d icső ség ! —  
sóhajtotta az öreg  ló nyögve, fejét

J búsan lekonyítva.
D íszes, fényes kocsifogat robogott 

a azonközben a rozoga  kordé után 
1 D élceg, tüzesvérü paripák, mint a v il

lám röpítették előre az urasági hin
tót a szé le s  országúton . Az egyik  

; paripa a kordé m ögött meghorkant, 
anyjára ism ert a kordét huzó öreg  

I lóban.
—  Hej, pogányok, lelketlen era- 

. béri fa jzatok ! így kínozzátok az én
szegény jó anyám at 1 —  keseredett 
el a paripa. B osszújában  neki vitte 
a hintót a rozoga  szekértengely v é
gének, mire a kordé recsegve  borult 
fel a sok élő terhével együtt az ut- 

í szé li árokba
Szitkozódva keltek fel a cigányok  

* az árokból, tehetetlen mérgükben a 
e szegén y  szerencsétlen  öreg lovat ütöt

ték, rúgták.
— Látod, fiam, lá to d ! —  szó lt 

i mély fájdalom m al az öreg anya ló
a délceg paripa f iá h o z : —  Nem tud- 

: tál az én nyom orúságom on segíteni, 
y mert a bosszú nem javítja meg a 
s. zsarnokot, inkább még kegyetlenebb 
\ lesz tőle.

> O lvassuk  a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Isten szól.
Okt. 31. I. Mózes 1.3. I*t van megörö- 

á kitve először számunkra Isten szólása. A 
beszédet nem szoktuk munkának érezni. 
Sőt inkább a munka ellentétének. De Isten 

a szólása munka, mert az Ő szava ige; tesz, 
rj  csinál, cselekszik, lilsö feljegyzett szólásé
it val világosságot teremt. A Világosság érzik 
ij többi szólásain. Igéje világít kialudhatat- 
tl lanul. A szólásával teremtett világ elmúlik, 
b de az ő  beszéde megmarad mindörökké. 
1 Ez a nap is bizonyság a szóló Isten mellett.

Nov. 1. II. Mózes 3 . t—&, Isten nemcsak 
n magában beszélget. Nemcsak angyalokkal

1

társalog. Emberekhez is szól. És hol tör
ténik ez? Nem templomban, nem egy fé
nyes kihallgató teremben. Kigyuló, de 
egyébként igen közönséges csipkebokor 
körül. Ám azért megkülönböztetett lesz az 
a hely. Isten szólása szentté teszi. Vannak-e 
ma ilyen szent helyek? A ti falutokban? 
S tudod-e hol van a te városodban? Ahonnét 
Isten szól.

Nov. 2. V. Mózes 5 . 22— 26 Mózes népe 
reszketve hallgatja Isten szólását. Mindenki 
így van azzal először. Mózes népe vissza 
akarja vonni magát az Úr közvetlen hallása 
elöl. Ma is kibirhatatlannak tűnik fel, így 
tudni Istent. A nép csodálkozik, hogy Isten 
szólt Mózessel s még él. Maga nem is mer 
jelen lenni, de Mózest küldi, hogy hallgassa 
le számára Isten szólását. Boldog nép, 
melynek van kit a szóló Istenhez küldeni. 
S boldog nép, mely nem dugja be fülét, 
ha azok szólnak hozzá, kikkel Isten szólt.

Nov. 3. Ezekiel 2 . 1 —8. Istennek nagy 
igyekezete, hogy szólásait eljuttassa min
denkihez. Egyeseket választ ki e célból. 
Ezek a próféták. Sok gonddal neveli, for
málja, erősíti őket, csakhogy alkalmasak 
legyenek az Ő mondanivalói közvetítésére. 
Van is rá szükség, mert Isten olyanokhoz 
is el akarja juttatni szólását, akik egyálta
lán nem akarják hallani. Ezekielnek ilyen 
néppel van dolga. Óh mennyi bátorság és 
engedelmesség kell most is ahhoz, hogy 
valaki szólni tudja Isten reábizott szólásait, 
kemény orcáju és makacsszívü nemzetség 
közepette.

Nov. 4. Máté 17.5. A bűn elhatalmaso
dása folytán Isten közvetlen szólásai hal
kabbá és a nyilvánosság előtt ritkulókká 
lettek. Az Úr Jézusnak kellett jönni, hogy 
Isten szólásai halhatóbbakká legyenek. Vi
szont Isten Öt találta legalkalmasabbnak, 
hogy reá bizza legnagyobb mondanivalóit. 
Még csak egyszer szólal meg. Akkor, mi
kor átadja Néki a szót. „Őt hallgassátok." 
Ez Istennek mindmáig az utolsó hangosan, 
közvetlen kimondott szava. Azóta, amiket 
mond titkon, mind erre mutatnak. És azt 
bizonyítják, hogy átadta a szót annak, Aki
ben gyönyörűsége telik s Aki a teremtés 
.Legyen“ igéje után a legnagyobb igét 
mondta ki egy pénteki napon, a megváltás 
alapigéjét: „Elvégeztetett."

Nov. 5. János 1 4 .10. Jézus tudta, hogy 
Isten reábizta legdrágább mondanivalóit. 
Jézus tudta, hogy Isten szólása nemcsak 
beszéd; hanem az Ó programjának meg
valósítója. Mi is kénytelenek vagyunk be
látni, hogy nem fogta a dolog könnyebb 
végét akkor, mikor a szóló Isten is testet 
öltött Benne. Itt valamin nagyon el kell 
gondolkoznunk. Az, Aki Istennek formájá
ból megüresité magát, ott hagyta Isteni 
méltóságait és levetette magáról Istenvol
tának sok hatalmas jelét, nem vethette le 
ajkáról Isten szóló ajkát.

Nov. 6. János Jelen. 3 . 22. Isten szóló 
tevékenységének még nincsen vége. Az Úr 
Jézus is még átadta a szót valakinek. A 
Léleknek. A Szentléleknek. Azóta Ó köz
vetíti a szóló Isten mondanivalóit. Szól 
hozzánk tapasztalatokon, látásokon, életünk 
múltján, imádkozó kamránkon keresztül is 
s nem egyszer egesz friss szólásait halljuk. 
Vannak mondanivalók, amiket ezután fog 
elvégezni Isten s az Ó szólásában kell vár
nunk az ítéletet is. De Isten minden ezu- 
táni szólása s eddigiek programjába fog 
illeni.

HETI KRÓNIKA.
A politika eseményei. A pécsi gyűlés 

impozáns lefolyása és a miniszterelnöknek 
nagyszabású beszéde nem fogják eltévesz
teni a maguk hatását a magyar közéletre. 
A pártoknak a gyű'ésen jelen volt képvi
selői ott a helyszínen mindjárt nyilatkoza
tot is tettek a maguk és pártjuk felfogása 
tekintetében és meglehet állapítani e be
szédekből, hogy a politikai béke magvai, 
amelyeket a miniszterelnök elszórt, termé
ken talajra hullottak s a nagy államférfim 
beszéd nyomán végre ki fog alakulni az az 
egységes parlamenti front, amely a mai 
súlyos időkben feltétlenül szükséges egy 
életképes, erős és kellő tekintéllyel biró 
kormányzáshoz.

Portugáliában, mióta a királyság meg
bukott, a forradalmak egymást érték úgy
szólván előre meghatározható időközökben. 
Mindegyik azonban kivétel nélkül sikerte
lenségbe fulladt és nem tudott a meglévő 
renddel megbirkózni. Most úgy látszik, 
megjött a forradalom igazi ideje. Minden 
hir arról számol be, hogy a forradalom 
győzedelmeskedett. A mozgalom kezdetben 
kifejezetten monarkista jellegűnek látszott, 
a későbbi hírek útvesztőjében azonban a 
monarkista szó már elő sem fordul, forra
dalmárok és köztársaságiak együtt harcol
nak, együtt gyilkolnak, a köztársasági el
nök gyakorolja még látszólag a legfőbb 
hatalmat, szóval az igazi forradalmi cél 
mind halványabban domborodik ki a for
málható képből. Tény, hogy a forradalmárok 
meggyilkolták a volt miniszterelnököt és 
három minisztertársát és hogy a köztársa
sági elnök, hogy a további vérontást elke
rülje, elismeri az új minisztériumot, mely
nek megalakítására Paola Manuel ezredes 
vállalkozott. Az új kormány pártonkívüli 
alapon alakult meg, érvénytelennek jelen
tette ki a legutóbbi választásokat és a par
lament valamennyi intézkedését. Prokla- 
mációja, mellyel a gyilkosságokat elítéli, 
eddig megtette hatását, mert Lisszabonban 
újabban teljes a nyugalom és helyreállt a 
rend.

A nagyköveti konferencia megegye
zésre jutott a felsősziléziai kérdés meg
oldásának notifikálásáról. A franciák elfo
gadták az angolok álláspontját, a genfi 
megoldást tehát mint teljesen együvétartozó 
megoldást fogják a lengyel és német kor
mányokkal közölni. Ezzel az ántánt részé
ről a felsősziléziai kérdés meg van oldva, 
mert a végrehajtás körül ugyan lesz még 
elég teendője, de ha Lengyel- és Német
ország alávetik magukat a legfelsőbb tanács 
döntésének, akkor a végrehajtás során 
többé olyan nehézségek nem merülhetnek 
fel, amelyek az egész művet veszélyeztet
hetnek fel, amelyek az egész művet veszé
lyeztethetnék. Minden attól függ tehát, hogy 
Németország és Lengyelország mit szán
dékozik tenni.

A Lujza-malom gyanús pusztulása.
A Lujza-malom pusztulásával kapcsolatban 
a rendőrség a maga hatáskörében tovább 
nyomozást indított abban az irányban, 
hogy miként a Franklin-Társulatnál és a 
Wolfner-gyárnál is történt, nem kommu
nista merényletnek lett-e áldozata a malom.

Lloyd George miniszterelnök beszé
det tartott az alsóházban a munkanélküli
ség kérdésében. Kifejtette, hogy Anglia 
most éli át legsúlyosabb korszakát s a je
len pillanatban egymillió és hétszázötven-
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•ezer ember van Angliában kereset nélkül. 
A  munkanélküliség okát egyedül a hábo
rúban látja. Végül kijelentette, hogy a kor
mány 300 000 font sterlinget kér a had
viseltek kivándorlásának támogatására.

EGYHÁZI ÉLET.
A zalai ev. egyházm egye f. hó 11-én 

rendkívüli közgyűlést tartott Nagyvázsony- 
ban, ahol szép ünnepség keretében iktatta 
be hivatalába új esperesét, Fenyves Ede 
mencshelyi lelkészt. Az egyházközségek 
hivatalos kiküldöttein kívül a távoli vidék
ről is számos vendég jelent meg a gyűlésen. 
Nagyvázsonyból felekezeti különbség nélkül 
sokan résztvettek az ünnepélyen; köztük 
a róm. kath. plébános is. A beiktató be- 
beszédet Nagy Lajos egyházmegyei jegyző 
mondta. Az új esperes nagy hatást keltett 
székfoglaló beszédében jelezte az irányt, 
melyet mindenkor maga előtt fog tartani. 
Kitért nemzeti és egyházi életünknek a 
lelkeket jelenleg foglalkoztató főbb kérdé
seire. A székfoglaló beszéd elhangzása 
után a lelkészek nevében Nagy Lajos 
szentantalfai lelkész, nagyvázsonyi egy
ház részéről Zsiray Lajos lelkész, a tanítói 
kar nevében Kovács Sándor felsődörgicsei 
tanító, a világiak részéről Sólyom Károly 
szentantalfai birtokos, a gondnokok nevé
ben Héra Lajos felsődörgicsei gondnok 
üdvözölték a beiktatott esperest; ki az 
üdvözletekért a szeretet lelkének bensősé
ges szavaival mondott köszönetét. Az új 
esperes az egyházmegye nevében hálás 
elismeréssel emlékezet meg hivatalbeli. 
elődjének Magyari Miklósnak eredményes 
munkásságáról s indítványára a gyűlés a 
volt esperest egyhangúlag megválasztotta 
az egyházmegye tiszteletbeli esperesévé.

A pécsi ev. egyházközség, bár sajog 
még minden izében a kettős ellenség ej
tette sebek fájdalma alatt, sietve kíván 
magának részt az új honalapítás magasz
tos munkáiból.

Az új Magyarország szebb jövőjének 
legbiztosabb alapja az evangéliomi szellemű 
keresztyén ifjúság. Ezért tűzte ki feladatául 
déli végeken, Pécs városában, egy oly 
nevelőintézet létesítését, amelynek célja, 
rendeltetése: beleoltani minden növendék 
szivébe az evangéliomi keresztyén szelle
met és a hamisítatlan magyar nemzeti 
érzést.

Az intézet (internátus) elsősorban a 
leány-ifjúság, — és ha anyagi erői enge
dik, a fiu-növendékek nevelését szolgálja.

Jugoszláviában evang. jellegű és magyar 
szellemű nevelőintézet nincs. Mi sem ter
mészetesebb, mint az, hogy amint a határ- 
sorompók szigorúságukból engednek, el
szakított jó magyar véreink a Bácskából 
gyermekeiket a határszéli Pécsre fogják 
hozni iskoláztatásra, nevelésre.

A pécsi ev. gyülekezet tőle telhetőleg 
minden áldozatot meghoz e fontos egyházi 
és nemzeti közérdekű cél megvalósításához. 
Felajánlja a reformációi jubiláns alapját és 
minden szabad rendelkezésre álló alapít
ványait, — az egyháztagok és másvallásu 
polgártársaink eddig már közel 300.000 K 
önkéntes adományt ajánlottak fel.

A fontos célra való törekvésében biza
lommal fordul szíves támogatásért minden 
hű honfitársunkhoz és legelső sorban hit- 
sorsosainkhoz abban a regényben, hogy

megértő méltánylással fogadja kérelmüket 
és szíves készséggel hozza meg ily ma
gasztos szent célra áldozatait.

Minden adományt nyugtáznak a Harang
szóban, meg is örökítik az intézet arany
könyvében. A szíves adományokat a gyűj
tőívvel együtt Pécsre, az „evang. lelkészi 
hivatal“ (Dischka Gy. u. 4. szám) címére 
kérik.

Idők jele. A fővárosi evang. lelkészek 
az évek óta tartó drágaság folytán oly ne
héz megélhetési viszonyok közé jutottak, 
hogy lelki és testi erőik immár fájdalmasan 
fogyatkoznak. Kivétel nélkül fix-fizetésre 
lévén utalva, az országszerte közismert 
tisztviselői nyomornak, minden önérzetük 
és szerénységük dacára is, legalsó fokára 
szorultak. A minduntalan jobbnak remélt 
jövő mindig rosszabb és nehezebb jelent 
hozott s ma már ott tartanak, hogy a meg
élhetés gondjai az evés gondjaivá sülyed- 
tek Méltatlan állapot ez, jól tudjuk. De 
segítséget már sehol sem tudunk találni. 
A fentartó egyházak szegények és képte
lenek megfelelő fizetésemelésekre, az ál
lam minden argumentum ellenére nem adta 
és nem adja meg a tisztviselők kedvezmé
nyes ellátását, a minden eddiginél nagyobb 
drágaság oly vigasztalan tél elé állítja őket, 
hogy kénytelenek lelkésztestvéreik kezét 
megfogni és őket arra kérni, hogy segít
ségükre jöjjenek.

Több oldalról kapott jóindulatú bizta
tások következtében három vallástanár arra 
határozta el magát, hogy a mindennapi élet 
terheit, pesti egyházmegyében, vidéken ke
vésbé érző lelkésztestvéreket arra kérik fel, 
hogy gyülekezetükben indítsanak gyűjtést 
az egyházmegye nélkülöző lelkészei és val
lástanárai részére. Szólítsák fel híveiket, 
hogy fölöslegükből ajánljanak fel a lelkészi 
nyomor enyhítésére annyit, amennyivel nem 
terhelik meg saját magúkat, ha lehetséges, 
ingyen, ha pénzért, akkor mérsékelt és 
testvéries áron.

Az ajkai ev. gyülekezet harangalap
jára özv. Csizmadia Jánosné, sz. Szabó 
Lidia 200, Kéri Dánielné ugyanezen célra 
300 koronát’ adományozott. Mindketten 
Amerikába költöztek s távozásuk előtt mu
tatták meg, egyházuk iránti szeretetüket. 
Ugyancsak a fenti célra Ágoston Józsefné 
Amerikából 1000 koronát küldött, Sípos 
Gyula pedig az ajkai ifjúság által rende
zett műkedvelői előadás jövedelméből 850 
koronát adott át a lelkészi hivatalnak.

A tapolcafőí ev. nőegylet a harang
alap javára október 2-án es 9-én igen jól 
sikerült műkedvelői szinielőadást rendezett. 
Mindkét estén a „Tóth Lidi“ és „Árva Ró
zsi“ c. népszínműveket adták elő a községi 
olvasókör termét zsúfolásig megtöltő kö
zönség előtt. A darabok főszereplői Bogdán 
Dezső, Patyi Sári, Miklós Margit, Berki 
Terus, Rajki Eszter, Horváth Dani és Bódai 
József voltak, akik ügyes és bátor játékuk
kal igen kellemesen szórakoztatták a hálás 
közönséget. De a többi szereplők is elis
merésre méltóan kivették részüket'a siker
ből. A darabokat Nánik Péter tanító ren
dezte és tanította be. A színpad díszleteit 
Lanczinger Kálmán festette, ő kísérte he
gedűn az énekeket is, Molnár József pedig 
szép tájképet festett, amelyet a két előadás 
közti szünetben sorsortak ki a gyülekezet 
harangalapjára. Az összes bevétel 5245 K 
volt, melyből a felülfizetés 555 K, a kép
sorsolás 661 korona volt.

Megalakult az Orsz. Ev. Szöv. Egye- - 
temi Szakosztálya. Súlyos egyetemi évek I 
keserves napjai, s a közelmúlt szomorú ü 
tapasztalatai az egyetemi polgárokat egye- i 
sülésre szólítják fel, így tömörülnek vallás- -j 
erkölcsi alapon, evangélikus szellemben t 
vallásos, társadalmi és gazUasági célok < 
elérésére az ev. egyetemi hallgatók is. Ok- i 
tóber elsején alakították meg az Ev. Egye
temi és Föisk. Halig. Szöv.-nek volt tagjai 
az „Orsz. Ev. Szöv. Egyetemi és Főiskolai 
Szakosztályát“, azzal a céllal, hogy munká
jukkal még szervesebben kapcsolódjanak 
bele a nagy evangélikus társadalom életé- 1 
ben és munkájába, mint eddig. Az élőké- í 
szító munkálatok lelkes támogatója volt ü 
dr. Raffay Sándor ev. püspök és dr. Deák I 
I. theol. tanár. Az új egyesület nagy lendü- í 
lettel kezd a munkához, dolgozni, támogatni í 
és segíteni. Elsőrangú kötelességének tartja a 
a segélyezést, amely ma minden egyetemi r 
szövetség első célja, mert követeli a gazda- -t 
sági krízis, ami az egyetemi hallgatókra q 
talán legsúlyosabban nehezedik. Az első aj 
lépés szerény még ezen a téren, a szarvasi d 
tagok mintegy 22,000 koronás nyári ered- -I 
ménye képezi az alapot, de remélhető, hogy r{ 
a segélyezés rendesen nagyobb arányokat 11 
is ölthet. Az egyesület tisztikara a követ- -1 
kező: Elnök dr. Helle Ferenc, ügyvezető i 
alelnök Plenczner Sándor, titkárok Ruzsics- -i 
ka A., Csendes S., Kűmmesle O. és Le- -i 
hoczky A., pénztáros Szlovák P., ellenőr íj
Magvari D. Kornél, háznagyok Nagy Gyula 
és Szebik Zoltán, könyvtáros Péter Ilona. 
Az alakuló gyűlés lelkes hangulatába szo
morú árnyat vetett a hősi halált halt Hanus 
Ferenc műegyetemi hallg.-ra emlékezés. 
Lelkes vezetője az amerikai segélyakció
nak, fáradhatatlan munkás, önfeláldozó ba
rát, becsületes és bátor vezető, aki önként 
adta fiatal életét megcsonkított hazájáért 
a nyugatmagyarországi harcokban. Emléke 
mindig lelkesíteni fogja — itt hagyott ba
rátait a tettre, a munkára, az önfeláldo-,, 
zásra.

1

H Í R E K .

Elutazott az első kommunista eso- -I 
port Oroszországba. Útnak indították az d 
első kommunistacsoportot Oroszország felé. á 
Ä most útnak indított kommunistákért H 
ugyancsak útnak indult Moszkvából 375 q 
magyar hadifogoly tiszt.

Letartóztatták Draskovich György 
grófot. Draskovich György gróf sellyei i; 
földbirtokos, főrendiházi tag, mint ismere
tes, a baranyai szerb megszállás idején 
részt vett abban a párisi küldöttségben, n 
amely Baranyának a délszláv államhoz .< 
való csatolását kérte. Draskovich grófot ( 
a minap a pécsi királyi ügyészségen ki- - j 
hallgatták és a kihallgatás után letartóz- -] 
tatták.

A 20 és 10 koronás államjegyek A
20 és 10 koronás benkjegyek levonásnál- -j 
kül való kicserélése október 24-én kezdő
dött és november 15-en ér véget. A 20 és 
10 koronáról szóló, úgynevezett postataka- j 
rékpénztári jegyek kicserélése csak később d 
meghatározandó időpontban fog megtör- : 
ténni.

A jövő évi vasúti arcképes igazol- -I 
vány A magyar királyi államvasutak igaz- , 
gatósága értesíti a vasúti arcképes igazol- | 
ványra jogosult tényleges és nyugdíjas - 
közszolgálati alkalmazottakat, hogy igazol- l



1921. október 3C. , HAI*AttGS2Ó. 359.

ványuknak az 1922. évre való érvényesí
tése már megkezdődött és december 31-én 

v végződik oly módon, hogy a határidő el
múltával az arcképes igazolványokat az 
1922. évre érvényesíteni nem fogják.

A vasúti ő r milliói. Korcsmáros Mi
hály vasúti őr feljelentést tett a rendőrsé- 
gén, hogy Endrődőn a lakásából elloptak 
2625 dollárt és 9 darab magyar ötezer
koronást. Amikor szolgálati helyéről há
zába ment, látott egy fiatalembert a ház
ból kijönni és megkérdezte tőle, mi járat
ban van? A fiatalember azt mondta, hogy 
egy Szilágyi nevű vasutast keresett. Mivel 
Szilágyi nevű vasutast ő nem ismert, a 

H fiatalember elment. Csak később vette 
észre, hogy a pénze, körülbelül kétmillió 
korona, eltűnt. Kétségtelen, hogy a fiatal- 

j ember volt a tolvaj. Kereste is, de már 
n nem találta meg.

A róm ai bíborosok szoru lt anyagi 
rf helyzetben vannak. Egy bécsi újság római 
i) tudósítója közli lapjával, hogy a bíborosok 
ii majdnem mind, azoknak kivételével, akik- 
n nek családi vagyonuk van, a legszűkebb 
/ viszonyok között élnek, mert a 21,000 lira 
il fizetés, amit a szentszéktől húznak, a mai 
b drágaság közepette édes kevés. A legtöbb 
a kardinálisnak azonkívül semmi más jöve- 
b delme nincs. Frühwirth bibornok például 
e a legkínosabb helyzetbe került, mert házi

ura a lakásbérért évi 75,000 lírára emelte 
ü föl, amit a kardinális nem bir megfizetni, 
k A szentszék úgy akar a bajokon segíteni, 
ti hogy a Vatikánban megfelelő lakásokat fog 
e  a szegény bibornokok rendelkezésére bo-
0 csátani és olyan szövetkezet félét is tervez, 
k amely nagyban vásárolna be minden szük

ségleti cikket, hogy olcsón adhassa a Vati
kán lakóinak.

Szérum a m igrén ellen. Dr. Bohnstaedt 
német orvos feltalálta a legkínzóbb minden
napi betegségek egyikének, a migrénnek 
szérumát.

Wrangel tábornok jachtja elsQlyedt 
b a Boszporuszban. Az Adria olasz gőzös 

a Boszporuszban összeütközött a Lukullus- 
jachttal, amelyben Wrangel tábornok ütötte 

it fel tanyáját. A jacht két perc alatt elsülyedt. 
 ̂ A katasztrófa idején Wrangel és vezérkara 

e a szárazföldön tartózkodtak. Wrangel min-
1 den irománya és magánvagyona elpusztult.

A bolgár hadügyminisztert komi- 
1 tácsik lőtték ágyán. Dimitrov Sándor 
r bolgár hadügyminisztert macedóniai konii- 
i) tácsik lőtték agyon, minthogy a kormány-' 
a program végrehajtása érdekében erélyes 
;i intézkedéseket tett.

150 ezer korona egy — pofonért. 
A Még a háború előtt történt, hogy egy osz- 
ij trák kereskedő Zürichben összeveszett egy 

odavaló kereskedővel és a veszekedés he
vében pofonvágta zürichi kollegáját A svájci 
kereskedő feljelentette a rabiátus osztrákot 
és az ügy a svájci törvényszék elé került. 
Közben kitört a háború és az osztrák ke

li reskedőnek haza kellett utaznia, de a svájci 
hatóságok csak ezer frank kaució azonnali 

>[ lefizetése ellenében engedték vissza hazá
jába. A háború alatt azután elaludt az ügy, 
míg most a kereskedő elhatározta, hogy 
rendezi a dolgot. Leulazott Zürichbe, V iol 

g gyorsan lefolytatták a tárgyalást s a keres- 
? kedö boldogan utazott vissza hazájába, 
ii mert hiszen a büntetés és az összes költ- 
h ségek leszámításával maradt neki a kaució- 
d ból 150 ezer koronája.

Vilmos császár h áz ta rtá sá t egysze- 
i rüsíteni kénytelen. A volt német császár

a kedvezőtlen valutaviszonyok miatt ház
tartásának tíz tagját elbocsátani kénytelen.

Statárium a gyújtogatókr^. Az igaz- 
ságtígyminiszter a belügyminiszterrel egyet
értőén az ország egész területén elrendelte 
a rögtonbiráskodás kihirdetését a gyújto
gatásra.

862 m ozdonyt szállít N ém etország 
Szovjet-O roszországnak. A szovjet-kor
mány, mint ismeretes, nagymennyiségű 
vasúti anyagot és mozdonyt rendelt meg 
Németországban A lokomotívok szállítása 
már megkezdődött és a szerződés értelmé
ben 1922 év júliusáig 862 új mozdonynak 
kell megérkezni Moszkvába.

A kiadásért és szerkesztésért felelős :
Cxlpott Géza Szentgotthárd, Vasvármegye.

Mit tehetek a HARANGSZÓ-ért?
E lőfizetek  r á !
M ások e lő tt  is  ism er

te tem  é s  aján lom !
T eh etség em  s z e r in t  

tám ogatom , hogy s z e 
gény, e ls z ó r t  h itrok on a
im hoz is  e lju th asso n  s  
bennük is  e r ő s íth e s s e  
a h itet é s  evan gélik u s  
ön tu d atot I

Egy űri csa lád  két kis leánykája  
m ellé, kik közül az egyik az elem i 
iskola  III. o ., a m ásik I. o sztályába  
jár, ok leveles tanítónőt keres, aki a 
m agyar és ném et nyelvet tökéletesen  
bírja. A pályázók francia n yelv ism e
ret és  Z ongorázásban való  jártas
sággal előnyben részesülnek. Úri b á 
násm ód biztosítva lesz . A já n la tok : 
Ev. lelkészi hivatal K aposvár (Teleky  
u. 7. sz ) Som ogy m. küldendők.

3—á

W elliseh Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a

Nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezett

olvasó- és tankönyvet
az evang. népiskolák IV., V. és VI. osztályai 
számára. A soproni felső ev. egyházmegye 
megbízásából szerkesztették: Krug Lajos, 
Laschober Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf 
Endre tanítók. Ára puha kötésbe kötve. 
24 kor., kemény kötésbe kötve 32 korona.

Két ágyhoz való (3—3 drb) jó 
karban lévő

l ó s z ó r m a t r a c
jutányos áron eladó. — Cím a 
kiadóhivatalban.

Karácsonyi ajándékai
ajánlom az alanti könyveket!
K a p i B é la :  A boldogság  könyve. (Jellem

képző munka.)
F ark a s M ih á lyn é: T örténe tek  az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak es 
felnőtteknek.)

S trá n er  V ilm o s: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak a la tt.
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D é n e s:  M ária nővér. (Kisregény.) 
G y u rá tz  F eren c: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d re: Képek az ókori ke

resztyén egyház tö rténetébő l.
B o rso s I s tv á n :  A gályarabok tö rténete .

(Egyháztcrténeti munka.)
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
Dr. D in g h a  B éla : Hol volt, hol nem v o lt . . .  

(Mesék.)
A lbert J ó z s e f :  Túl az óperencián.

(Mesék.)
H a m v a s J ó zse f:  Mesés tö rténetek . (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép  
vászonkötésben , 2 0  korona, d íszk ö

tésben 30 korona.
W E L L IS C H  B É L A  könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.

Külföldi nehéz kugligolyók 
kaphatók GUTH esztergá
lyosnál Szombathely Kos

suth Lajos-utca 19.

L elk észek  figyelm éb e.
Eladó hibátlan, nehéz 

posztóból készült reveren
da fölé valp papi köpeny. 
Cím a kiadóhivatalban.

3 - 3

A budai ev. egyh ázk özség  kelen
földi köre vallástanár segéd lelkészt  
keres. K ötelezettségek és díjazás felöl 
az érdeklődőknek szób elileg  vagy  
levélben részletes fö lv ilágosítást ad  
a kelenföldi ev. lelkészi hivatal (I., 
V illányi út 1 .) 3 — 3

K r n s t  J á n o s
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

b e té t gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.
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A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a ján lja : saját szappangyárában  
gyártott elsöm in őségü  „Harang“ 
színszappanát. R endeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi K eresztény  
F ogyasztási és Értékesítő S zö vet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző term ésű urasági ó és 
Új borait a napi á r a k o n ;

ebenseci kristályszódát, sá rga 
vásznat és em ail edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 35

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon. 

«

-  mm

Aki már az 1 9 2 2 -ik  év i

Képes Luther-Naptárt
olvasta,v az annak gazdag, szívhez szóló, rendkívül érdekes és változatos tartalmáról 
elragadtatással nyilatkozik.

Sokat veszít tehát az, aki az 1922 -ik  év i Luther-N aptár minél előbbi 
megrendelését, illetve megvételét elmulasztja. Ára az előállítási költségekhez képest 
aránylag olcsó; 30 korona

A bizományosoknál elhelyezett példányok minél gyorsabban történő eladása 
és az eladott példányok árának beküldése a mostani rendkívül súlyos viszonyok kö
zött kívánatos.

Tévedések elkerülése céljából a kiadóhivatal közli, hogy Sopronnal a postai 
közlekedés zavartalanul fennáll, tehát a Luther-Naptár kiadóhivatalához intézett meg
rendelések, pénzküldemények, megkeresések továbbra is Sopronba (Paprét 2.) cím- 
zendők.

. 3 -1 0

=  Legm agasabb kitün tetések . =
Alapíttatott 1886-ban. Viliamos üzem 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, többx évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 45
Szám talan elism erő bizonyítvány.

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
szá llít:

1356 óta
Gyártási 

jegy
14 m inőségben és  elsőrendű kézi- 
kovácsm unkában, legjobb svéd és  

stájer acélból
kaszát, sarlót, 

káposztagyalut, 
vakarót. 16-20

M inden m ennyiség a legrövidebb  
időn belül szállítható.
! Kérjen árlapo t!
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Donántúu Lnttier-Szövetség.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémraegye), előfize
tési díjak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

E V A N G É L I K U S . -  N É P L A P .
S Z E R K E S Z T I K :  SZALAY MIHÁLY, NÉMETH K Á R O L Y , C Z I P O T T  G É Z A .

Kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A UARANGSZÓ alöflzeUst 
ára egész évre: Luther- 
Szővetségi tagoknak cim- 
szalagos küldéssel 8S K, 
csoportos küldéssel SO K, 
a nem Luther-Szövetségi 
tagoknak címszalagos kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink
nek ingyenpéldányokat 

küldünk.

Örökzöld babérkoszorú
a b udaörsi h ősi h alottak  sírh alm ára.

Irta : Novák Rezső.

A z em beri haladás országútját 
minden időben holttestek borítják, 
könnypatakok áztatják, a szenvedés  
jajkiáltásai jelölik m eg. Ezen a vér
rel és  könnyel öntözött utón haladt 
a m agyarság  is ezer esztendőn k e
resztül küzdve, vérezre, elbukva, majd 
ism ét talpraállva létéért, fennm ara
dásáért. A világörténelem nek hálát
lanul elfeledett, szám talan  vészt-v ihart 
kiállott, öldöklő csatok fergetegében  
kifáradt katonai vagyunk. M intha csak  
a görög  sorstragédiák színpadáa ját
szanánk, nekünk kell az em beriség  
legegyetem esebb  é s  legszentebb hultur- 
javaiért harcolnunk, áldoznunk, két 
elletétes v ilágnézet között a lelki és  
politikai, egyensú lyt fenntartanunk, a 
polgári, valláserkölcsi, a hazafias eré
nyek szám ára legékesebb példákat 
felm utatnunk s azután hősi, d icső  
küzdelmek után m indenkitőlelhagyatva  
következetesen  elbuknunk, hogy a 
nyugati kultúrának és civ ilizációnak, 
az örökkévaló erkölcsi világrendnek  
term ékenyítő talajául szolgáljunk.

Ebbe az ezeréves szom orújátékba  
kapcsolódik bele az utolsó  hét év  
viharos történelm e, a világháború  
ezernyi borzalm a, elesett hősök kál
váriajárása. Vértanuk, m egdicsőült 
eszm ényképek m agasságáb a  nyúlik fel 
nem es alakjuk, kik m egtagadva egyéni, 
családi érdeket, a haza szent oltárára  
teszik szívüket, lelkűket, tiszta ideáliz- 
m usukat; példát mutatnak, életet fel
áldoznak, hogy halálukkal m egm entsék  
az önálló , hatalm as M agyarországot. 
Azoknak a hősöknek sorában fog lal
nak helyet, akik nem zetünk m egrázó  
eseményeiben á ldoza tu l dobták  oda  
m agu kat létünkért, fennm aradásunk
ért. Kora> halálukat az ó -szöv etség i

R áchel szom orúságával gyászolja , 
siratja a m egtépett, feldarabolt m agyar 
haza s sírhalm aikat hálával és e lis 
m eréssel koszorúzza a hazafias ke
gyelet.

Édesanyák szívettépő fájdalma, 
édesapák rom badőlt rem énysége, ö z 
vegyek, árvák könnyharm ata' test
vérek ném a gyásza  m indm egannyi 
értékes drágagyöngy nekünk, n em 
zetünk közös kincsei, mert v esz tesé 
gük egy eg ész  ország  v esztesége , 
bánatuk egy rom badőlt haza szom orú  
végzete. Könnyeikben meglátjuk m ind
nyájunk bánatát, panaszukból kiérez- 
zük egy elveszett ház* ’•égi d ic ső sé 
gét. D e hitünkben m egnyugodva, ke
resztyén a láza tossággal hordozzuk  
jájdalmunkat s nyugodt önérzettel 
i ondjuk a gyászolóknak  a próféta  
i a va it: »Tartsd v issza  szódat a s í 
p ástó l és szem eidet a könnyhullatás- 
•( mert m eg lesz  a te cselekedeted-
• ek jutalma, azt mondja az Ú r . . . «  
Ehettünk, az élőkért, utódainkért, egy
* b, boldogabb jövőért haltak m eg  
>k, nekik mindnyájan hálával tarto

zunk. Szent előttünk az ő nevük, 
m elyet im ánkba fog* ílunk, eszm ény- 
nyé m agasztosul hó erényük, melyet 
oltárunkra h elyezür*, v ilágító példa  
dicsőségük, m elye4 utódainknak na
ponkint elm ondunk.

Szükségünk volt reájuk, míg éltek, 
szükségünk van reájuk haláluk után 
is, mert küzdelmük a létért é let-halá l 
harcot vívó nem zet eiszánt erőfesz í
tését jelképezte, haláluk pedig a g yá 
szo s  végzetszerüséggel elbukott nem 
zet feltám asztásáért kiált az égre az 
igazság  Isten éh ez!

Testük az enyészet m artaléka lett, 
de halhatatlan lelkűk közöttünk él 
a múlton borongó lelkünk kegyeletes  
érzésében , esdeklő  imánk fohászában, 
a mindennapi kem ény munka verej
tékharm atában, a m agyar gén iusz  
terem tő erejében. Hírüket, d icső sé

güket szárnyára veszi a m agyar sze llő , 
ism eretessé teszi a földkerekség ö sz-  
sz e s  népei e lő tt; nevükre nem terít
het fátyolt az irigy Idő, mert szírünk  
dobogásában, m árványtáblánk arany- 
betűiben, a történelem  kiszakíthatat- 
lan lapjain őrizzük soha  el nem m úló  
em léküket.

B ék esség  takarja ham vaikat, vir- 
rasszon  csend es álmuk felett a honfiui 
kegyelet s  tegye áldottá áldozatukat 
az Isten kegyelm e, hogy vérük hul
lásából a szab ad ság , az igazság , a 
szeretet vetése sarjadjon ki s  a h á 
rom halom  és  négy folyó N agym a- 
gyaro*-«zága rom jaiból minél előbb  
feltám adjon I

A  b i b l i a .
Az erdőn-m ezőn járó földm ívelő- 

életet élő  em ber szü letésétől h a lá lá ig  
ezer és  ezer form ában látja az Istent, 
érzi áldó és sújtó k e z é t ; a napnyugta, 
a nap v ilágossága , a fűvek, a fák, 
az állatok, az anya-föld, a napi k e
nyér, az eget-földet rázó viharok, az  
elem i c sa p á so k : mind Isten létéről 
beszélnek neki. De rendes körülm é
nyek között nem beszél neki senki, 
sem m i az ellenkezőjéről, nem igen  
van, ami m eglen d ítse hitét, feldúlja 
lelke nyugalm át. Reá a rendkívüli 
viszonyok , mint am ilyen volt a h á 
ború világrengető vihara, a kom m u
nizm us preir-tűze, sem  tudtak olyan  
hatást gyakorolni, m elynek a nyom ai 
m aguktól el ne enyésztek  volna a 
falu, az erdő-m ező világa újra v issza 
adta őket önm aguknak. M ásként van 
ez az u n »tanult« em berekkel. Az 
iskolák m egfutása közben felszedett 
tudom ányukkal kikerülnek az életbe, 
ahol csakham ar észreveszik  az élet, 
a tudom ány és a va llás dogm ái kö
zött mutatkozó lá tszó lagos  ellenm on
dásokat s hatásuk alatt sokszor ön



HARANGSZÓ. 1921. november 6.362.

kénytelenül kezdenek e ltű n őd n i: k e
resik az Istent. A legtöbb csak  ügy  
könnyedén keresi és az e lső , hirtelen  
szem beötlő  ellentétnél m eg is tagadja  
talán s lesz  a lelki sö tétség  tévely 
gőjévé, az önm eghason lás boldogta
lanjává. Csak kevés m egy el a k e
reső  utón a tűnődés legvégső  h atá 
ráig, ahol m eg kell állni a nagynak, 
a lángésznek épúgy, mint a kicsi, 
szürke agy velőnek és  azt m on dja: 
»Nem tudok toyább menni I Ezt már 
nem tudom a tudom ány fegyverével 
m egm agyarázni!«  —  És itt, ahol a 
»nem tudom« m egállítja, találja m eg  
az Isten t! . . . Aki keresi az Istent, 
az ne álljon m eg a tűnődés e lső  h a
tárkövénél, m elyre az van ír v a : 
n in c s ! — hanem  menjen tovább, 
menjen mindaddig, míg v éges esze  
kerekének a határán m eg nem tudja, 
hogy igenis v a n ! Azt sohasem  fogja 
érezni senki, hogy nincs, de azt min
denki érezheti, hogy van. És mikor 
érzi, akkor, ott m egnyugszik a leg 
boldogtalanabb lélek is.

Erre a tűnődő, kereső em beri ter
m észetre szám ítva kellene felvértezni 
már az iskolában az apologetika tan í
tásaival az életbe kikerülő ifjúságot.

H atározottan a középiskolának, a 
vallásoktatás m ódszerének a hibája, 
hogy nyolc gim názium ot végzett u. n. 
»intelligens« em bernek —  tisztelet a 
kevés kivételnek —  csak halvány fo 
galm a van vallásának  a dogm áiról, 
a bibliához nem is konyít, az ap o lo-  
getikát m eg éppen nem tudja, hogy  
milyen fán tere m , .  . N incs va llá so s

T Á R C A .

Intés.
Magyarok, magyarok 1
Ó, beh elfordult tőlünk az Úr Isten,
Mert önönrnagunk rabjaivá lettünk. 
Tekintetünk nem száll a Csillagokhoz;
Jaj, a homályos, sivár fördre szegzett,
S múlandóságát reszketi a porban . .  .
Ma korlátlanul uralg a vak önzés,
Hol szép erények örökmécse égett,
S a szeretet volt világító fáklya, —
Szent hit inalasztja még őrködve óvott 
Rút gondolattal alkuvásra lépni. —
Óh mi pásztorát vesztett, árva jűhnyáj, 
Nem lennénk most így, miként oldott kéve; 
Nem tévelyegnénk rom közt, — pusztulásban, 
S nem rémítene gondok sivatagja . .  .

Viharvert honunk lesz még Kánaánná;
Óh csak a Krisztust, — keresztyén magyarok, 
Szívetek Krisztust újra feltalálja, —
Újra befogadja . .  .

S. Pohánka M argit.

nem zedék, ezt mindepki tudja és  han
goztatja, de azzal vajmi kevesen  tö 
rődnek kom olyan, hogy le g y e n ! N e
velni ke ll!  D e nem úgy ám , mint 
eddig, mert a g yö tie lm es, a m inden
kinek szen ved éses Ma, nem m ás, 
mint a Múlt nevelési bűneinek az 
eredm énye. . .

Szakítani kell a régi, vaskalapos  
rendszerrel, am elynek csak az jó és  
üdvös, am it év  századok mohája  
sze n te síte tt; szakítani, mert a v a s
kalap agyonnyom ja a fejlődő a gy ve
lőt és  célt m égse ér. Heti két, illetve  
egy óra nem elég  a lapos va llások 
tatásra és a vallásnak, mint iskolai 
tárgynak em elni kell a tekintélyét és  
fon tosságához mérten matúra tárggyá  
kell tenni. Ez ellen lehet pedagógusi 
érveket felsorakoztatni, de az élet 
m ellette szó l és  m egdönt minden ok os
kodást. És ahelyett, hogy heti 7, il
letve 6  órán át azért tanuljanak la
tint 8  év ig  a diákjaink, hogy a végén  
a legtöbb egy latin közm ondást se  
tudjon lefordítani h elyesen  és sok  
m ás m indenféle h asznos és  h aszon 
talan stúdium m al tömik tele a kor
látolt térfogatú agy ve lő t; sokkal ered
m ényesebb, életrevalóbb, ha heti 3 -4  
órán át 8  éven keresztül vallást ta 
nítanak.

A vallás pedig neveljen az életre: 
az élet könyvét, a bib liá i kell taní
tani, amit Luther oda tett a protes
táns családok  asztalára, de am ely  
sajnos, az utóbbi időkben kezd elke
rülni onnét. M eg is látszik a mai 
nem zedéken, hogy nem ism eri a bib

Ó ^ z i  i d ő b e n .
Irta: Porkoláb István.

M ég itt jár köztünk az aranyhaju  
szép asszon y  : az Ő sz, enyhén csókolja  
az arcunkat, gyengéden sim ogatja a 
hom lok u nk at; de a hegyek tetején, 
a vizek fölött, a nap piros arcán  
köd fátyol lebeg, mint tengereken a 
vitorla-szárnyak, s az őszresápadt 
em beri arcok már kezdenek téli g o n d 
ba sötétedni. A kertekben fe lo sz la 
dozó K ata-rózsák m erengenek a m ú
landóságról : vájjon meddig élhetnek, 
mikor hervasztja el őket végképpen  
az e lső  fagy ? A házak előtt rózsafák  
búslakodnak lehajtott fejjel, mint azok  
a hervadásnak indult szép  leányok, 
akik már nem mennek férjhez, mert 
bánatterhes m eséje van az életüknek; 
ők fáradt tekintettel szobájuk ablaká
ból nézik kedvenc rózsafáik haldok
lását ; fáj nekik az ő s z ,  talán m aga

liát, mert aki a bibliát ism eri, leh e
tetlen, hogy legalább ne igyekezzék  
a jóra. A biblia szépségeit, eredm é
nyeit kell odatárni a fogékony lelkű 
diák elé, hogy élete minden szákában  
hasznát v eh esse  tanításainak s késő  
öregségében  is eszébe jussanak örök  
szép  m ondásai, am int eszébe jutnak 
Arany To'dijának csen gő-b on gó  sorai.

Ha m ég a bibliai tudást felvértezi 
az iskola  az apologetika tanításaival 
s  ezzel irányt mutat a tűnődő elm é
nek és felkelti a büszkeséget a múlt 
d ic ső sé g e iv e l: az egyház- és nem zet
történetének a lapos ta n ítá sá v a l; ak
kor lesznek öntudatos, erős, hajtha
tatlan protestánsok, am ilyenek B o cs
kai, B ethlen zászló i alattt 300 évvel 
ezelőtt kivívták a B écsi- és a N ikols- 
burgi b é k é t . . .  p. i.

Az első krumpli.
— Történeti elbeszélés. —

Irta; Lábossá Lajos.

Az 1785— 8 6 -ik tanév téli sz e 
m eszterének vége elérkezett. A párisi 
egyetem  idegenországbeli hallgatói 
már napok óta lázasan készülődnek, 
hogy ki erre, ki arra »útnak induljon, 
űzve, hajtva a rég nem látott sz ü lő 
föld édes honvágyától. Mint a sok  
virágporral megrakott méh, olyan az 
ifjú lélek a m ég m eg nem em észtett 
sok, értékes, m agába szívott tudo
m ánnyal. M ennyi rem ény, mennyi 
áiom , mind, mind a jövendőbe irá 
nyozva. Száll a lélek a képzelet szár

az élet is, é s  azon tűnődnek e l : m i
ért szom orú minden m ese v é g e ? . . .  
M iért? —  Miért nyílik csak egyszer  
az á loé virág ? . . .

. . .M é g  itt jár köztünk a csap o-  
dár szépasszon y, az ő s z ,  é s  mi süt
kérezünk m osolyában, m egm ám oro- 
sodunk z iz e g ő . aranyhaja illatától. 
U tolsó  levelüket hullatgató -fái alatt 
Gárdonyi ilyenkor álm odik legszeb 
beket s írja nem es hangulatú igri 
kúriájában azokat a fehérfátyolos 
m eséket, m elyekbe oly jól esik b ele
feledkezni az élet nehéz gondjai kö
zepette. Krúdy G yula m ost festegeti 
legszínesebbre a fehérkérgü N yírség  
avarborította tájait, ahol esténként 
égnek már a p irosszem ű pásztortüzek, 
a sze llő  bús sirám okat fujdogál, ti
li nkószót hordoz s  a bojtár az e lső  
szeretőjét sajnálja, aki hűtlen lett, és  
a Pipagyujtó-csárdát, am ely leégett. 
A poéták így ő ssze l írják a legtöbb  
jó és mégtöbb rossz  verset; a tele-
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nyain az édes otthonba, a kedves 
családi kör^e, a még m essze levő, 
távoli o r sz á g b a ; ahol a gyarapítóit 
ism eret a lelkesült lélekben már előre  
m egrajzolt gyakorlati értékesítését is 
m egtalálja.

A lélek kihcsei mellett a külföldről 
hazatérő ifjú elhozza  az ott tartóz
kodására em lékeztető kedves em lék
tárgyait is. Könyv, Íróeszköz, kőda
rab, elhervadt virág, ham utarfó, bot, 
pipa, vagy söröskan csó  — m ásnak  
értéktelen sem m iségek , de a tulajdo
nosnak d íszes em lékm ű felépítéséhez  
szü k séges b ecses mozaikdarabkák.

Az útitáska m ég nem telt meg. 
Csapjunk bele egy-két cipót, hátha  
szü k ség  lesz  reá az úton —  gondolja  
a diák. Szám ítása m egcsalja és a 
cipóból m egszáradva m ég otthon is 
előkerül valam i a házbeliek csod ál
kozására.

Sváby T am ás a selm eci új b án yász
akadém ia am biciózus hallgatója volt. 
Tanárai a lig  győzték dicsérni a kiváló  
tehetséget. És amint az ilyenkor sz o 
kás, tudós professzorai addig beszé l
tek, am íg elhatározta, hogy tudásá
nak gyarapítása végett stipendium m al 
néhány évre külföldre m egy. Az irányt 
illetőleg  nem sokáig  kellett fejét tör
n ie : a cél a párisi egyetem  lett. Ez 
egyetem et választotta, mert ott a ké
m ia tudom ányát az akkor világhírű  
L avoisier  professzor tanította, akit 
Selm ecen  ép úgy ism ertek, mint m ás

hold m ost legsápadtabb, akár az em 
berek arca, akik ilyenkor szelidebbek  
és többet em lékeznek, mint m áskor. 
A hervadás, az alkony látása  a viru- 
lást, a hajnalt idézi f e l ; az ő sz  em 
lékeztet a tavaszra, am ely piros vagy  
fehér rózsá iva l egyszer minden em ber  
életét beillatozta ; a nyárra, melynek  
lenyugodott napsugára egy életen át 
m elegít; és az elm úlásra, arra, hogy  
sem  a tavasz, sem  a nyár nem jő 
v issza  többet, ellenben minden nappal 
közelebb ér a Tél, a fehér, dérvirá
g os, öreg t é l . . .

A cukrászdában őszü lő  asszonyok  
ozsonnáznak és amint lorgnetteo át 
nézik az utca forgatagát, eszükbejut 
leánykoruk, am ikor ó  utánuk törtettek  
ifjú gavallérok, akik azóta  »de m eg
öregedtek!« — vagy éppen künnt 
álm od ozn a?  már valam elyik cédrus- 
^liatu tem ető sírkövei a la t t . . .  A lige
tek fái előtt m agányosan andalgó  
diákgyerekek álldogálnak el és  keres
gélik a fa kérgébe a tavassza l vésett 
szívet, m ely azóta beforrott a fába, 
de a helye sajog m ég a — s z ív b e n ...

európai főiskolán. A mi barátunknak  
pedig az analytikus vegytanban való  
alapos gyakorlati kiképzés volt leg- 
hőbb k ívánsága.

H osszú, fáradságos út után Sváby  
T am ás végre Párisban volt. A tanul
m ányozáshoz m ég az itthon tanusí- 
tottnál is nagyobb szorgalom m al lá 
tott. Tanárai m egszerették az igyekvő  
fiatal em bert, aki a m agyar névnek  
is jó hírnevet szerzett eg ész  v iselke
d ésével. Erre már abban az időben  
is nagy szü k ség  volt —  mint m ost 
is  —  mert a külföld, az egyes rakon
cátlan és éretlen, ott inkább m ulatozó, 
mint tanuló ifjú v iselkedése után ítél
ve, nem a legjobb vélem énnyel volt 
a többi társairól sem . Olykor m é
g is  akad valaki, aki v is sza -v issza -  
szerzi a már elveszn i látszó  hazai 
becsületet.

Ily egyén iség  volt Sváby T am ás. 
L avoisier professzor felism erte a bon
takozó tehetséget és  tőle telhetőleg  
segítette is szárnya bontogatásában. 
A külföldi á ld ásos szok ás szerint a 
tanuló tanítójával fesztelenebbül és  
gyakran találkozik az iskola  falain  
kívül i s ; nem ritkán a professzor  
nyájas család i körében.

Sváby T am ás L avoisier p rofesszo-  
rékhoz járatos lett. N em csak jó ta 
nácsért ment oda, hanem  azért is, 
hogy a kedves leányos háznál e l-e l-  
szórakozzék, ha feje nagyon tele lett 
már a kémia észbontó képleteivel.

D iákleányok, akik tudnak m ég á l
modni, az A ranyem ber-t olvasgatják  
a pad alatt, szerelm esek  lesznek Le- 
vetinczi T ím ár M ihályba és e lvágyód 
nak Senkiszigetére, ahol olyan feh é
ren volt szép  ez a valóságban kevésbé  
fehér é l e t . . .  Piatal asszonyok , akik 
rájöttek már, hogy kár volt férjhez 
menni csak azért, hogy asszonyok  
lehessenek  és azt is tudják, hogy csak  
az boldog, aki álmodik, a csa lód ás  
vonásával arcukon em lékeznek v issza  
a leányszobájukra, am elyben csupa  
ábránd volt az é l e t . . .  •

ő s s z e l  a kertekalatt jár a tél, hű
vösek  az esték s em lékeket m esélő  
alkonyatokon jólesik behúzódni, a 
m eleg szobába, a duruzsoló kályha  
m ellé és elkavargatni a halk csen 
gésű  herendi csészében  párolgó teát, 
melynek illatával és a cigaretta-füsttel 
annyi sok édes és bohó, keserű és  
bántó gondolat száttt már tova, a 
s e m m ib e .. .

. . .M é g  itt jár köztünk az arany- 
hajú szépasszon y, az Ő sz, de már 
hullatja a búcsukönnyeit. A fákról

S ok szor ült a család  asztalánál. És 
ki tu d ja : a professzor két bájos le 
ánya közül nem m ozdította-e m eg  
valam elyik  a mi Tam ásunk kém ikus 
szívét is ? Ezt nem tudjuk, de ne is 
kutassuk. Erről különben nem em lék
szik m eg az a levél sem , am elyet 
Schw artner M árton, a pesti egyetem  
diplom atika tanára 1792-ben  í r t ; 
am elyből a Sváby T am ásra vonat
kozó itt leírt adatok is valók. Ez ta 
lán az ifjú és  leány titka volt. N e  
legyünk hát kím életlenek velük szem 
ben.

M ost is a fehér asztalnál ülnek, 
de mintha valam i szokatlan kedvet
len ség  és  szom orú ság  a lig  észrev e
hető vonásai ülnének a m áskor oly  
vidám m oso lygó  arcokon. M egfigye
lésünk nem csa l, mert Sváby T am ás  
búcsúlakom áját tartja L avoisier-knál.

H iába 1 az élet talá lkozás és e lv á 
lás, am ely szenved éssel kevert. D e  
mit tegyen I ? Otthon szü lei, testvérei 
és édes hazája várja. A honvágy  
égeti tűrhetetlenül. Menni kell I . . .  
Inkább majd v is s z a jö n . . .

Az indulás holnap reggel lesz  m ég  
a korai órákban, szin te napkelte előtt. 
A professzor és diák még egyszer  
együtt volt. Az előbbi boldog, mert 
lelke kincsét m egosztva, azt m essze  
idegenbe k ü ld h eti; az utóbbi boldog, 
mert lelki kincseiben gazdagodva tér
het v issza  nagy útjáról. A csa lád  
szerette a különben külsőre sem  utólsó

halott levelek  hulldogálnak a sé ta 
terek padjain üldögélők ö lé b e ; öreg  
urak, akik fáradt járással tudnak már 
csak elsétáln i az e lső  pádig, rezig- 
náltan birizgálják cson tgom b os bot
jukkal a hulló avart és a m essze
ségb e nézve nagyot sóhajtanak. V áj
jon m iért?  K urtaszoknyás, v illanó- 
bokáju bakfisok, akikről azt hinnők, 
hogy fehér fogsorukat m utatva csak  
szem benevetni tu d n ak ; kacajtalan  
ajakkal fogják kacsójukba az ölükbe- 
hullt hervatag levél fonnyadt csukáját 
és nézik, nézik, mint egy eltört ked
ves, drága porcellánt, m elyet nem  
lehet ö ssz e r a g a sz ta n i... Vájjon miértis 
hallgattak, szom orodtak úgy el ? —  
Miért hallgat el trillázás közben a 
kanári m adár? És miért szom orod 
nak el hirtelen a levelüket hullató  
fák alatt nevetgélő  szép asszonyok , 
akiknek életszom j csillog  a szem éb ől;  
anyák, akik m ellett a fehér kocsiban  
ott gőg icsél a kis gyerm ek? —  Váj
jon m ié r t ? . . .

A hulló levelekre sok minden van  
ír v a . . .  ______

i
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ifjdt. Szerette szerénységéért, o k os
ságáért, sze llem ességéért.

A z‘ étkezés alatt sok  mindenről 
kedves cseveg és folyt, am ikor épen  
egy  tál paradicsom os krumpli is ke
rült a húshoz, am ely már ezüst tá l
cán az asztalon illatozott. É s ez nem  
véletlen volt L avoisierné nagyon jól 
tudta, hogy vendége előtt a krumpli 
csak azóta ism eretes, mióta Francia- 
országban él. M eggyőződött arról is, 
hogy Tam ásnak ízlett az új étel. T er
m észetes tehát, hogy a búcsú ebédnél 
sem  m aradhatott ki az eledelek  közül.

A krumpli F ranciaországban is 
csak akkor kezdett felkapott lenni. 
K ülönösen am ióta m aga a királyné 
fejtett ki nagy propagandát term esz
tése  végett.

Az étkezés alatt Sváby T am ásnak  
különös ötlete támadt. M iképen vihetne 
ebből a tál krumpliból haza m utató
nak ! ? B árm ennyire próbált valam it 
kieszelni, nem talált m ódot sem m i
képen sem . V égre az a gondolata  
tá m a d t: fog  néhány nyers gum ót kérni 
a háziasszonytó l. Lehet, hogy kine
vetik, de mindegy, mindenáron m eg  
akarja otthon a paradicsom os krump
lival körített m arhaszegyet kóstóltatni.

E gondolat nem távozott fejéből 
az étkezés egész  ideje alatt sem . Az 
elbúcsúzásnál pedig, am ikor m egkö
szönte a professzor fáradságát és a 
ház élvezett jóságát —  végre kitárta 
k ívánságát: am ely a lázatos kérelem  
volt a jó háziasszon yh oz néhány g u 
m ó tárgyában.

N em  kell mondanom , hogy kíván
ságát a legnagyobb sz ív ességg el te l
jesítették. Úgy, hogy mikor Sváby  
T am ás este hazafelé ment, az útcán  
járók balkarja alatt elég  nagy fehér 
csom agot láttak, am elyben a gondos  
háziasszon y  által ö sszecsom agolt jó
fajta útravalók v o lta k ; jobb kezében  
pedig zsinegen  függő kisebb csom ag
ban 1 0  — 1 2  krumpli gum ó him báló
zott ; végül a csom ag  felett az a sz 
tali virágokból készített illatos csokor  
díszlett.

Egyszerű diáklakásába érve leült 
és a pislákoló m écs-v ilá go ssá gá n á l  
g o n d o lk o d o tt ... Somáig maradt így, 
fejét az asztalra tám asztott tenyerébe 
h a j t v a . . .  T am ás csak később vette 
észre, hogy könnyei hullanak . . . 
E gyszerre az asztalra borult és s ír t . . .  
sírt k eservesen . . .

A z idő gyorsan  haladt. B izony  
már néhány hete, hogy Sváby T am ás 
Párisból elindult. De már kedves ba
rátja földjét járta. G yors léptekkel 
sietett a szepesm egyei Richwald köz
ség  felé, ahol a p lébános közeli ro 

kona és nála óhajtott pihenni, mielőtt 
tovább indulna. Nem  m essze feküdt 
szü lőh e lye sem , szintén S zepesm e- 
gyéb eu .

(Folyt, köv.)

Szánjuk immár . . .
Ezeréves nagy farsangot,
Cifra címet, hetyke rangot 
Szánjuk immár, magyaroki

Szilaj virtust és a sok tort, 
Örök íakzit és a sok bort 
Hagyjuk el már, magyarok!

Mi elveszté sok ősapánk: 
Mindig tele öblös kupánk 
Hajítsuk el, magyarok!

Borunk minden néppel ittuk, 
Csak az Istent sohse hívtuk 
S nincs barátunk, magyaroki ✓

Kár volt annyit kevéíykedni, 
Szerencsébe annyit vetni,
Mivé lettünk, magyarok!

T. I.

O lvassu k  a b ibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Isten vigasztal.
Nov. 7. Zsolt. 23.4. Mióta az Éden-kert 

boldogságából kiesett, vigasztalásra szorul 
az ember. Hitetlenek sem tudják eltagadni 
ezt. Sokan úgy veszik, hogy a „vallás“ nem 
is való másra, csak vigasztalásra. Ám se
hol sem olvassuk ezt a bibliában. Ellen
ben tele van az Isten vigasztaló munkájá
nak közvetlen nyomaival. Még a halál ár
nyékának völgyeben sem mond csődöt az 
ö vigasztaló ereje. „Azt bünteti, kit szeret.“

Nov. 8. Zsolt. 119 49—52. Á világ felej
tésben kínálja a vigasztalást. Isten vigasz
talását azok kapják, akik jól tudnak emlé
kezni. Megemlékezni arról, amiket már 
mondott az Ő nagy céljairól, végzéseiről, 
gondolataik felett való gondolatairól. A 
világ borban kinálja a vigasztalást, mely a 
mámor színes felhőiben szépíti meg vigasz
talan létünk képét. Isten igékbe rejtette a 
vigasztalás napsugarait. Nem finom selymes 
zsebkendőnek kell fehérleni ott, ahol Isten 
vigasztal, hanem az ige fényének világítani. 
Nem erőszakolhatsz azon, hogy végre min
den úgy történjék, ahogy te elgondoltad. 
Ne várd, hogy a vigasztaló Isten igazodjék 
végkép tehozzád. Neked kell Hozzá iga
zodnod. „Mind jó, amit isten teszen.

Nov. 9 Ezsaiás 51.3. „Sovány vígasz
talás!“ Szokták mondani, ha Isten nevében 
vígasztal. Isten vigasztalása azonban nem 
sovánv. Vigasztalásának visszaszerző ereje 
van. Visszaszerző ereje a legnagyobb em
ber vesztette veszteségen : az Éden kertjén.

Nov. 10. Ezsaiás 6 6 . 12— 13 Isten nem 
néz minket kisgyerekeknek, ifikor vígasztal. 
Nem néz kisgyerekeknek, kik egy szem ol
vadó cukortól elfelejtik friss sebüket, s a 
muzsikáló óra zenéjétől könnyeiket. Isten 
igen komolyan vesz bennünket, ha egyszer 
vigasztaló keze közé adjuk magunkat. Mint 
férfit, — úgy vígasztal. Nem szépítgeti a 
bajunkat, nem kiméi a valóság feltárásától. 
Mint férfit, de mégis mint anyai gyöngéd
séggel, simogató kezű meleg szeretettel.

Nov. 11. Lukács 2 . 2 5 — 26. Sok minden
nel bizonyította Isten korábban is vigasz
taló, erős igyekezetét. De a vigasztaló Isten 
szíve akkor dobbant értünk legnagyobbat, 
mikor elküldte a maga egészében Izrael 
vigasztalását. Attól vigasztal meg minket ő 
benne, amitől legvígasztalanabbá lett az 
életünk, Azzal, hogy bűneinkért meghalt, 
lett né ünk egyetlen örök vigasztalássá 
Jézus. A

Nov. 12. II. Korint. 1 . 3 —5. Kedveseink 
elvesztése, életünk nyomorúsága, bűneink 
rútsága, halálunk közelgése, az ítélet félel
me, — mind megannyi vigasztalásra kény
szerítő gond. Érzik olyanok is, kik még 
nem tértek meg. Van azonban olyan vígasz
talás, melynek szüksége csak azoknál áll 
elő, kik már átadták Istennek az életüket. 
Az Istennek átadott élet sok, új szenvedés
sel jár. Minden szenvedésnek szüksége 
van vigasztalásra. A vigasztaló Isten külön, 
csodálatosan gondoskodik a Krisztusért 
szenvedőkről.

Nov. 13. János 14.rie—26. Sok vigasz
talásunkat elintézi az Úr Jézus azzal, hogy 
megöli bennünk az érzékeny, önző ó-em
bert. De vigasztalásra szoruló voltunkat 
ehelyett új iránybaJFejleszti ki. Nem sóvár- 
gunk többé az ó-ember világa után, de új 
sóvárgással kezdünk epedni az Úr Jézus 
után. A vigasztaló Isten itt sem hagy el 
minket. A búcsúzó Jézus megígérte, az 
Atya elküldte a Vigasztalót azok számára, 
akik epednek az Úr Jézus után. Az elment, 
akiben a legfőbb vigasztalást szerezte ne
künk Isten, de a vigasztalását itt tartja, 
hordozza köztünk a Szentlélek, míg Jézus 
eljön. Neve s állandó jelzője hirdeti, hogy 
vigasztaló Istenünk van nekünk. Vigasztaló 
Széntiélgk!

GYERM EKVILÁG.

Lidiké iskolába megy.
Irta: Csite Károly.

A kism am ának m osolygó  nefelejcs
kék a szem e, kicsi, tojásdad alakú  
a halvány arcocskája, csitri, selym es  
haja pedig aranysárga, akár csak a 
kis bábujának, amit mindig az ö lé 
ben tart.

Egész napon át bábuját öltözteti, 
sim ogatja, táncoltatja. ^ E ste  pedig  
m aga m ellé fekteti az ágyacskájába  
s vele alszik, azaz nem csupán a z 
zal, hanem  m ég m ás négy-öt bábuval.

Mert a kism am ának van hat leány  
és egy fiú testvérkéje. Tehát Jézuska  
nem csupán Lidikének, a kism am á
nak vitt karácsonykor babát, hanem
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a többi leány-testvérkéjének is, akik 
szeretik ugyan a bábujukat, de m ég
sem  annyira, mint Lidiké. Ö ltöztet- 
getik, csicsitgatják ők is, de ham ar  
beléunnak a d a jk aságb a: elh agyogat- 
ják itt a sarokban, ott a szögletben  
az elárvult babákat s m ás játék után 
néznek. N ode ott a h ű séges kism am a, 
gondjaiba veszi a,z árvákat, esténkint 
ö sszeszed i s mindannyinak helyet ad 
az á g y á b a n : velük alszik , velük
ébred.

ó h ,  be szép, de b old og ító  a kis - 
baffa-dajkaság I . . . Hanem  egyszer- 
csak annak is  vége szakad. A kis
m am a betöltötte a hatodik évét s 
beköszönt az isk o la év : menni kell az 
iskolába. Az édesapa m egvette már 
a táskát, palatáblát és  az ábécés  
könyvet i s ; Lidikét beíratja az iskolába.

A k im a rn a  halvány arcocskájára  
két szép  piros rózsát fest a boldog  
izgalom . G yönyörködik a szép  tá s
kában, a képes á bécés könyvben és  
a palatáblában is Belerakja, m eg  
kiszedi a könyvet, a táblát a táská
ból. S mielőtt ágyacskájába bújna, a 
kis szőke bábut is a táskába rejti, 
hanem  a többi testvér bábuját m aga  
m ellé fekteti, betakargatja őket.

M ár mindenki alszik  a házban, a 
kism am a azonban m ég mindig ébren  
van. E gyszercsak zörejre ébred fel 
az édesanya.

—  Mi az, ki zö rge t?
Lidiké szó la l m eg a sötétben m eg

szeppenve :
— A babám at k iveszem  a táská

ból.
Hanem  m ásnap reggel annál to

vább alszik. Úgy ébreszti fel az éd es
anyja.

—  Kelj fel, Lidiké, izibe, mert e l
késel az iskolából.

A kism am a ijedten ugrik ki ágy á 
ból. A babákról m eg is feledkezik. 
Csak egy óra múltán jut eszébe, az 
iskola padjában. Szivecskéje erősen  
dobog az aggodalom tól.

—  Jaj, mi van a kis babácskáim 
mal I Nem törték-e el szegénynek  a 
porcellán fejecskéjét.

Tíz órai szünetkor kiengedi a ta
nító úr a gyerm ekeket az udvarra. 
A kism am ának egy-kettőre h ire-ham va  
tűnik s m ég akkor sem  kerül elő, 
m ikor már ism ét a padban ülnek nagy  
figyelem m el a gyerm ekek s a tanító 
ur buzgón m agyaráz nékik.

ö t  perc múltán nyit be nagy fé
lénken a kism am a az ajtón, reszket 
a félelem től

—  Hol maradtál Lidiké ? —  kérdi
a tanító úr. v

HARANGSZÓ.

A kism am a * szepegve, akadozva  
fe le l:

—  Haza szaladtam  . . . m egnéztem  
a babám at, nem tőrtént-e baja 1 . . .

—  Hohó, Lidiké 1 a babáknak itt 
búcsút mondunk Első m ost a tanu
lás. a munka. Ülj csak a helyedre  
s figyelj. A babádra csak akkor le 
gyen otthon gondod, ha már m eg
tanultad a le c k é d e t. .

M iért tám ogatom  és te rjesz tem  a 
H arangszót ?

M ert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, am ely az 
evangélikus közönséget tá jékoz
ta tja , erősíti és a  távollevő h itro 
konokat közel hozza egym áshoz!

M ert ennek tám ogatása  és 
te rjesz tése  m inden egyházát sze
rető  em bernek érdeke és kö te
lessége !

Mert ez a mi lapunk s tám o
g a tá sá t m ástól nem várhatjuk  1

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A puccsal kap

csolatos események irányítják a politikát. 
Az ántá'it a Habsburgház trónfosztását 
követeli. A letartóztatott politikusok felett 
a magyar független bíróság lesz hivatva 
ítéletet mondani. — A baranyai választások 
befejezést nyertek. Valószínűleg még e hét 
folyamán összehívják a nemzetgyűlést.

Ravasz László ref püspök Baranyá
ban. A reformáció szülőföldjén, Baranyá
ban járt Ravasz László püspök. Sellye, 
Zaláta, Kémes, Harkány, Siklós, Turony és 
Pécs egyházai részesültek abban az öröm
ben, hogy főpásztorukat körükben köszön
hették.

Ravasz püspök kőrútján minden lelket 
meghódított és sok lelket visszahódított. 
Szónoklatának fölséges erejével mutatott 
rá az életre, a bölcsőkre, a temetőkre, a 
baranyai magyar nép történelmi hivatására. 
Egyházi szónoklatai hatása alatt megtörtént 
az, hogy egyes kitértek visszajelentkeztek 
az egyházba, az ellenségek egymásnak 
megbocsátottak.

M esterséges szenet csiná nak a né
m etek. A Münchenben most megnyílt 
„Ausstellung für Wasserkraft und Energie- 
wirtschaft“-nak szenzációja volt az az új 
eljárás, melynek segítségével géperővel le
het kiszárítani és briketté sajtolni a tőze
get. Ezzel az eljárással, melyet Madruck- 
eljárásnak neveztek el, egyszerre hatalmas 
fellendülés elé jutott a tözegipar s a német 
technika igazán büszke lehet erre a sike
rére, mely lényegében szinte annyi, mintha 
mesterségesen tudnának szenet termelni, 
géperővel barnaszenet állítani elő a tőzeg
ből, amire maga a természet csak hosszú 
évezredek alatt képes. Gazdasági szem
pontból rendkívüli nagy a találmány jelen
tősége, amennyiben a németországi tőzeg
telepek két és fél millió hektár területet 
foglalnak el s ezen a területen 43 milliárd 
köbméter tőzeg áll rendelkezésre, mely 
80—85 százaléknyi víztartalma mellett tíz
ezer billió kilogram-kalóriányi hőenergiát 
képvisel. A német tőzegkészlet tehát másfél
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milliárd jó kőszénnek felel meg, ami annyit 
jelent, hogy száz éven keresztül minden 
évben két millió kilówattnyi energiát tudnak 
majd a németek hasznosítani a mocsarak
ból

P ersián  Ádám vádbeszéde. Persián 
a katholikus ügyek volt kormánybiztosát 
megrágalmazták a Szent István Akadémia 
egyik ülésén. Emiatt Persián a bíróság előtt 
keresett elégtételt Persián valóságos vad
beszédet mondott a püspöki kar ellen.

Hajlandók voltak — mondotta Persián 
— a magyar püspökök mindenkivel szö
vetkezni, hogy egyeduralmukat megvédjék 
és fentartsák. Remegve remegtek a demo
kratikus önkormányzattól, remegve remeg
tek a szekularizációtól.

Hogy a püspököknek ez az elkeseredett 
küzdelem a saját anyagi érdekeikért saját 
híveikkel szemben milyen eredményeket 
szült, azt P. Zadravecz tábori püspökkel 
tudom igazolni.

Amikor a bolsevizmus után mint „bűnös 
kormánybiztos4 menekülni voltam kényte
len a bolsevisták elől és Szegedre futottam, 
hogy onnan valamiképpen kijuthassak 
Olaszországba, Zadravetz tábori püspök
nél, aki akkor még a szegedi franciskánus 
zárda gvardiánja volt, látogatást tettem. 
Amikor megtudta, hogy Olaszországba ipar
kodom, búcsúzóul ezeket mondotta nekem :

— Ha lejut Rómába, keressen alkalmat 
mindenféleképen arra, hogy eljusson Ószent
ségének, a pápának a szine elé. Hozza tu
domására a pápának, hogy miképen fest 
a szerencsétlen Magyarország, hogy mikép
pen fest a magyar katolikus egyház és 
mondja meg a pápának őszintén, hogy 
ezekért a rettenetes állapotokért elsősor
ban a magyar püspöki kar viseli a felelős
séget. Kérje meg a pápát, hogy kergesse 
el a magyar püspököket és küldjön ide a 
szerencsétlen, szomorú Magyarországba 
mezítlábas apostolokat.

A magyar püspökök, tisztelet a kivétel
nek, vagy kivételeknek, a forradalmi kor
mánynak éppen olyan hű támogatói lettek 
volna, amilyenek voltak a munkapártnak, 
ha ez vagyoni autokráciájukat nem hábor
gatta volna.

Jellemző, -hogy amikor kormánybiztosi 
kinevezésemet megtudták, mindnyájan gra
tuláltak nekem, Jsten bőséges áldását es
dették leprám. Én tehát Isten bőséges ál
dásával kezdtem el működésemet.

Ezekutána csak azt jegyezzük meg, hogy 
Persián rágalmazóját, Malcsinert a bíróság 
felmentette.

A budaörsi csata halottjainak tem e
tése. Temettek újból Budapesten. Tiz ifjút 
akik fiatal életüket odaadták áldozatul a 
hazának. A tiz egyetemi ifjú neve: Mátray 
Ferenc, Ochaba Károly, Kiss János, Vince 
Sándor, Deák László, Cs. Molnár Gábor, 
Nagy János, Klausz Imre, Sipos Mihály és 
egy névtelen

Temetésükön megjelent a kormányzó, 
a kormány. A szertartás Zadravecz r. kát. 
tábori püspök szertartásával kezdődött. 
Utána Pálfy Károly ref. tábori' lelkész lé
pett a koporsóhoz. Vannak pillanatok — 
mondotta — nemcsak az emberek, hanem 
a nemzetek életében is amikor a hazasze
retet áldozatot követel.

A református pap után Taubinger Rezső 
ev. tábori ezredes lelkész búcsúztatta a 
halottakat. Immáron — mondotta — hősi 
halált halt véreink megáldom síri nyugo- 
vástokat. Lágy nyugalom honoljon síroto
kon és szálljon a sírba veletek az ősi átok 
végzete.
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A tiz ifjú oda adta fiatal életét, ők meg
haltak a hazáért, hogy a haza örökké éljen.

A Reform átus Lelkészegyesület kon
gresszusa. Az Országos Református Lel
készegyesület kongresszusát Debrecenben 
tartotta, amelyen Balthazár Dezső püspök, 
majd a közgyűlés a református egyházat 
ért sérelmek orvoslását kérte. A sérelmek 
között szerepel például az, hogy Kapisztrán 
Jánost tették meg a nemzeti hadsereg védő
szentjévé. Kívánják többek között azt is, 
hogy a főrendiházban az összes református 
püspökök és gondnokok is helyet foglal
janak.

M aynooth Logue bíboros, Írország 
prímásának elnöklésével az ir püspöki kar 
konferenciára gyűlt össze, amely alkalom
mal közös pásztorlevélben fordultak a ka
tolikus Írekhez. A püspökök fölszólították 
híveiket, kövessenek el mindent, hogy a 
londoni konferencia igazságos és tartós 
békére vezessen és meghozza az ir aspi
rációk beteljesedését. A pásztorlevél nyo
matékosan kéri az összes íreket, hogy a 
tárgyalások folyamán kötött fegyverszüne
tet szigorúan tartsák meg.

Az ir-angol tárgyalások jó kezdet után 
most megint olyan stádiumba jutottak, hogy 
kedvező befejezésük ismét veszélyeztönek 
látszik. Talán sikerül az ir püspököknek 
ezúttal jóvátenni azt, amit a politikusok 
eddig elrontottak.

Az olasz korm ány visszaköveteli a 
h ires toscanai gyém ántokat. Valószínű
leg pör lesz az olasz kormány és Károly 
király között a hires toscanai gyémántok 
miatt, amelyeket Károly a töbói korona- 
ékszerrel magával vitt, amikor elmenekült, 
holott a békeszerződés értelmében azokat 
a műkincseket, amelyeket Ausztria Olasz
országban szerzett, vissza kell adni Olasz
országnak. A törvényes eljárás során nyil
vánvalóan sor fog kerülni az Olaszország
ban levő Habsburgbirtokok lefoglalására 
is, amelyeket az olasz kormány mindaddig, 
amíg a gyémántokat vissza nem kapja, 
zálogul fog tartani. A világhírű * toscanai 
főherceg“ nevű gyémánt 140 karátos és a 
történelmi nevezetességű gyémántok közt 
nagyságra és értékre a negyedik helyet 
foglalja el. Mai értéke körülbelül tízmillió 
aranylíra.

EGYHÁZI ÉLET.
Szíves tudom ásvétel végett k ö zö ljü k , 

h o g y  a k ik  a  le lkészi k a rb ó l a  p ü s p ö k i h i- 
v a ta l  u tján  időrő l-időre  kedvezm én yes v a 
s ú ti  je g y e t  ig é n y e ln e k : a zo k  sa já tk ezü leg  
i r t  és a  m. kir. á lla m v a su ta k  tek. ü z le t-  
vezetőségh ez c ím ze tt kérvén yh ez m in den kor  
eg y  6  k oron ás p o s ta b é ly e g e t is  m ellékel
jen ek . S a já tk e zü le g  ír t  kérvén y  és e g y  6  
k o ro n á s p o s ta b é ly e g  h ián yában  kérelm ük  
m á sk én t nem  teljesíthető .

Meghívás. Magyarhoni ág. M v. evang., 
egyházunk egyetemes közgyűlését 1921. évi 
november hó 10-ik napjára, délelőtti 10 
órára, a gyűlést megelőző értekezletet pe
dig folyó évi november havának 9-ik nap
jára, délutáni 5 órára, a pesti evang. egy
ház épületébe (Sütő-utca 1. szám) tűzzük 
ki. Az egyházkerületeket fölkérjük, hogy az 
egyetemes gyűlésre képviselőket válassza
nak, illetve már választott képviselőiket 
értesítsék és az egyházi alkotmány 148. §-a

értelmében, az egyetemes egyházi közgyű
lésre annak összes jogosult tagjait tiszte
lettel meghívjuk. — A közgyűlés tárgyai: 
Az egyetemes felügyelő jelentése, a bizott
ságok jelentései, az egyházkerületek fel- 
terjesztései és indítványok. 
báró  S o ly  m o ssy  L a jo s  G edu ly  H en rik

egyetemes felügyelő. püspök.
Személyi hír. Kapi Béla dunántúli 

püspök a zalaistvándi gyülekezet meghívá
sára az elmúlt vasárnap meglátogatta a 
zalaistvándi gyülekezetét és résztvett a 
harangavatási ünnepélyen.

A reform áció 404-ik évfordulóját gyü
lekezeteink mindenfelé fokozott buzgóság- 
gal ünnepelték meg vasárnapi istentiszte
leteik keretében. Sokhelyütt külön vallásos 
estélyeket, templomi ünnepélyeket is tar
tottak.

T anév-m egnyitás Sopronban. A sop
roni tanintézetek Sopronba visszaköltözte- 
tése a városban és vármegyében osztatlan 
lelkesedést és örömöt keltett. A tanév
megnyitást az egész város ünnepnek tekin
tette s ez kifejezésre jutott magán az ün
nepségen. A tágas soproni templomot zsú
folásig megtöltötte az üneplő közönség, 
mely mint valami hatalmas embergyürü 
vette körül a tanári karokat és a tanuló
ifjúságot. Az oltár körüli széksorokban 
helyezkedtek el a város, vármegye, tör
vényszék, állami hatóságok, tanintézetek 
képviselői. Többek között ott láttuk Zsem- 
bery István főispánt, Krutsni alispánt, Thur- 
ner Mihály polgármestert, dr. Schindler 
városi tanácsost, Fertsák Jenő volt kor
mánybiztost, gróf Klebelsberg Kunó nem
zetgyűlési képviselőt, dr. Verhovszky Ká
roly törvényszéki elnököt, dr. Heimler Ká
roly főiskolai felügyelőt, dr. Zergényi Jenő 
egyházmegyei felügyelőt stb. — Az erős 
várunk . . .  hatalmas melódiái után Hetvé- 
nyi Lajos lyceumi exortátor lépett az ol
tár elé s mély gondolatokban gazdag be
szédben mutatott rá a soproni ev. taninté
zetek kimagasló történelmi hivatására. Isten 
kegyelméből reméli, hogy a visszatérés új 
virágzó történelmi korszaknak lesz kiindu
lási pontja. A gyülekezet éneke után Kapi 
Béla püspök lépett az oltár elé s ünnepi 
beszédével megnyitotta a tanévet. — A fő
pásztori beszédet a „Harangszó“ legköze
lebbi számában hozzuk. A Hymnusz fejezte 
be a gyönyörű ünnepséget.

A to ln a—baranya—somogyi egyház
m egye egyházközségei a lemondott Hor
váth Sándor főesperes helyébe Schöll Lajos 
hidasi lelkészt választották meg főesperes
nek, ki évek óta mint az egyházmegye al- 
esperese fejtett ki odaadó, buzgó mun
kálkodást.

A D unántúli Énekeskönyv, mely ed
dig már 13 kiadásban jelent meg, az utolsó 
hónapokban már nem volt kapható. A du
nántúli ev. egyházkerület elhatározta annak 
újabb kiadását, úgy, hogy néhány hét 
múlva megjelenik a 14.-ik kiadás.

A m ajosi egyházközség elhalálozás 
folytán megüresedett lelkészi állásra Tin- 
schmidt Sándor volt szomolnoki lelkészt 
választotta meg.

Az egyetem es b izottságok munka- 
program m ja. Adóalapi bizottság novemb.
7-én d. u. 4 óra, Pénzügyi bizottság.nov.
7- én d. u. 5 óra, Jogügyi bizottság nov.
8- án d. e. 10 óra, Tanügyi bizottság nov.
8-án d. u. 3 óra, Pozsonyi theol. akad.
nagybizottság nov. 9-én d. e. 10 óra, Teol. 
fakultási bizottság nov. 9-én d. e. 11 óra.

Az Egyetem es G yám intézet közgyű- j 
lését nov. 10-én délután 3 órakor tartja. A i  
központi bizottság november 9-én d. e. 9 í 
órakor tartja ülését a pesti német lelkészi í 
hivatal irodájában. Este 6 órakor tartandó 3 
gyámintézeti istentiszteleten az Isten igéjét 
dr. Pröhle Károly theol. tanár hirdeti.

Az evangélikus lelkészek gyűlése. i
Az ev lelkészi kar szokásos évi közgyülé- ] 
sét noy. 9-én d. u. 3 órakor tartja Buda
pesten a Deáktéri ev. egyház dísztermében.
Ez alkalommal az írásmagyarázatot Gáncs 
Aladár székesfehérvári lelkész tartja. Pau- 
lik János elnök a lelkészi nyugdíj reform
ját ismerteti, Kovács Andor, a bányakerü- A 
leti, Duszík Lajos a tiszai kerületi lelkész- A 
egylet felterjesztését adják elő. Horváth d
Sándor meszleni s. lelkész „a lelkész teen- J 
dői a szektamozgalmakkal szemben“ címen i 
értekezik.

H arangavatás. Október hó 23-án avatta J 
fel Zongor Béla esperes a zsédenyi leány
egyház új harangját Varga József sárvári i
és Rónai B. Gyula uraiujfalui lelkészek i
közreműködésével. A lélekemelő szép ün- -i
nepély, esperes szívet megkapó, hatalmas I
beszéde s az új harang beköszöntő, kel- j
lemes szava sokáig emlékezetében fog j
maradni a nagyszámú ünneplő közönség
nek. A harangot felerészben a buzgó, hit- j
ben erős gyülekezet, felerészben pedig a fl
leányegyház áldozatkészségéről ismert i
gondnoka, Joós István és fia állították. Az s
ünnepély után a megjelent egyházi és vi- 1
lági urak legnagyobb részét Joós J. gond- J
nők hajléka fogadta vendégszeretetébe. Az a
ünnepi offertórium 1040 koronát eredmé- A
nyezett a Luther-Szövetség javára.

Szerkesztőváltozások. Csokonai Vitéz 
Mihály, a „Keresztyén Család“ ref. néplap 
felelős szerkesztője a felelős szerkesztői
tiszttől megvált. — Az „Evangélikus Sion“
felelős szerkesztője Bartos Pál lelkész lett, ,1
dr. Tóth Pál helyett, ki félesztendei érté
kes munka után ezen tisztéről lemondott. 1

Ókörtvélyes. Az élő hitnek, az evan- A
gélikus áldozatkészségnek szép tanujelét 1
adta a vasmegyei ókörtvélyesi ev. gyüle- |
kezet. Az elrekvirált harangok helyébe há- A
rom új harangot szerzett be 13 mm. súly
ban, fél millió korona költséggel. Az új I
harangokat október 30-án avatta fel Rájter 1
János esperes, Sparas Elek némethideg- ]
kuti, Czipott Géza szentgotthárdi és a í
helyi lelkész közreműködésével. I

Lehetetlen ez alkalommal meg nem I
emlékeznünk arról a lelkes lelkipásztori I
munkáról, melyet ebben a hatalmas gyű- -j
lekezetben csendben, zajtalanul végez jj
Ebenspanger Sándor, a gyülekezet lelkésze.

Uj tanító. A némethidegkuti gyüleke
zet az elhalt Fleck József helyébe tanító
jául meghívta: Kappel Károly oki. tanítót.

Adományok. Horváth Lajos Alszopor- 
ról, Gyarmathy Dénes, Ilonka és Dénes

fyermekeik egybekelési ünnepélye alkal- 
íával a nemeskéri gyülekezet harangalapja 

javára egyenként ezer-ezer koronát, azon
kívül ugyanezen alkalommal Horváth Lajos 
4 szál oltárgyertyát és 12 darab csillár
gyertyát ajándékoztak a nevezett gyüle
kezetnek.

Gyűjtsünk előfizető
ket és adakozzunk 
a „HARANGSZÓ“ fenntartására.
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Új gyár. Külön is felhívjuk olvasóink 
figyelmét a hirdetések közt ismerletett 
„Klső Zalai Fayence, Kályha- és Agyagáru 
Gyárra“, amelynek egyik alapítója N. Szabó 
Gyula, lapunk munkatársa. Már több gyü
lekezet felkereste rendelésével az új gyá
rat. Ahol a gyülekezetek karácsonyi vagy 
egyéb jótékonycélu vásárt rendeznek, vagy 

b a hirdetésben említett tárgyakra van szük
ségük, forduljanak rendelésükkel a gyár 
igazgatóságához. Érdemes magyar vállala- 

i tot támogatnak.
M agyar em ber a gö ttingai egyete- 

i men. Pályi Menyhértet, dr. Pályi Ede köz- 
gazdasági iró fiát, a göttingai egyetem meg
hívta a nemzetgazdaságtan tanárának. Pályi 

\ Menyhért már megkezdte előadásait.
Elhunyt 48-as honvéd. A vasmegyei 

i Ikervár községben száz éves korában meg- 
1 halt Komáromi Mihály, aki nemzetőrként 
i résztvett a szabadságharcban. Komáromi 
\ Mihály kedvelt és bizalmas embere volt 
r. a vértanúhalált halt Batthyány Lajosnak.

M egdrágultak a fővárosi lapok. Több 
1 fővárosi lap kiadóhivatala a lapok árát, 
í tekintettel a napilapok előállításával kap

csolatos kiadások folytonos növekedésére 
példányonként 1921. október 30-tól kezdve 
3 koronára emelte fel. Ugyanezen lapok 
megegyeztek abban is, hogy november 1-től 
kezdve a napilapok előfizetési ára egy hóra 

í 60, negyedévre 170, félévre 340, egész évre 
3 660 korona. — Hir szerint, amennyiben a 

viszonyok nem javulnak, újabb áremelések 
/ várhatók.

A rádium  m eghosszabbítja az élete t.
Stillmann Bailey amerikai orvos a chica- 

!t gói orvoskongresszuson előadást tartott 
arról, hogy a rádium mint belső gyógyszer 

i rendkívüli fokban hosszabbítja meg az em- 
I béri életet. Tanulmányozta a coloradói 

rádiumbányák munkásainak életét s arra 
a tapasztalatra jutott, hogy ezek a munká- 

i sok immunisak az influenzával, reumával, 
i köszvénnyel és vesebajjal szemben is. 
I Valamennyien ifjú erőben maradnak csak 
g azért, mert rádiumot tartalmazó vizet isznak.

Pusztító tűzvész Velencében. A ve-
I lencei szabad kikötőben nagy tűzvész pusz- 
i titott. A kárt tízmillió lírára becsülik.

Svájc nem segíti a külföldi gyerm e-
i keket. Az Ínséget szenvedő külföldi gyer

mekek középponti segítőbizottsága közli,
ri hogy a Svájcból való gyermeksegítést tél
it jesen megszünteti, mert a gazdasági viszo-
ii nyok magában az országban is igen súlyo

sak és a külföldön élő segítségre szoruló 
svájciak támogatása is nagy összeget kö-

v vetel.
T anítóhiány Erdélyben. Erdélyben a 

román imperium alatt minden románt el
fogott a meggazdagodási vágy. Mindenki 
ott igyekezett elhelyeződni, ahol gyorsan, 
sokat lehet keresni. A román iskolák tani- 

il tói is különböző hivatalokban helyezkedtek 
el. Ennek most már maga a kormány is 
érzi a káros hatását. Goga Oktávián való
sággal kétségbeesetten panaszkodik, hogy 

> román templomok és iskolák százai van- 
n nak pap es tanító nélkül.

ó riá s i vasúti szerencsétlenség  Uk- 
n ra jnában . Az orosz lapok óriási vasúti 
? szerencsétlenségről közölnek jelentéseket. 
p. Az ottani felkelők kisiklattak egy bolyse- 
IV vik páncélvonatot. Harminc ember meghalt,

kétszáz megsebesült. A fölkelők a vasúton 
tartózkodó tizenöt bolysevik vezetőt agyon
lőtték.

Lemond a yachtozásról e z  angol 
király. Az angol király kényszerítő taka
rékossági okokból a jövő évre nem szerel
teti fel Britannia nevű yachtját. Annál fáj
dalmasabb ez a kényszerűség, — teszi 
hozzá a jelentés — mert a király minden 
sport közül a yachtversenyeket szereti leg
jobban.

A kiadásért és szerkesztésért felelős : 
Czlpott Géza Szón t^ott hérd, Vas várni egye.

Hirdetések.

Karácsonyi ajándékul
ajánlom az alanti könyveket!
K a p i  B é la :  A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
F a rk a s M ih á lyn é : T örténe tek  az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

S trá n er  V ilm o s: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak a la tt.
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D é n e s:  M ária nővér. (Kisregény.) 
G y u rá tz  F erenc: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d re :  Képek az ókori ke

resztyén egyház tö rténetébő l.
B o rso s  I s tv á n :  A gályarabok tö rténete .

(Egyháztöriéneti munka.)
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
Dr. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem v o lt...  

(Mesék.)
A lbert J ó z s e f :  Túl az óperencián. 

(Mesék.)
H a m v a s J ó z s e f : M esés tö rténetek . (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép  
vászonkötésben , 2 0  korona, d íszk ö

tésben 30 korona.

W E L L IS C H  B É L A  könyvkereskedésében 
S z e n t g o t t h á r d o n .

Csite Károly ajabb könyvei:
P iros alm a. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . . 20 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo

násban. Ára . . . . 10 K
Csere leány, csere legény. Elbe

szélések. Ára . . . . 20 K
M agyar szív. Elbeszélések. Ára . 12 K
Jézus a  szivekben. Legendák, me

séit. Ára . . . . . 8 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

E rnst Járton
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

beté t gyára és raktára

Győr, Wennesz Jenő utca 55.
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

W ellisch Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezett

olvasó- és tankönyvet
az evang. népiskolák IV., V. és VI. osztályai 
számára. A soproni felső ev. egyházmegye 
megbizásából szerkesztették: Krug Lajos, 
Laschober Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf 
Endre tanítók. Ára puha kötésbe kötve 
24 kor., kemény kötésbe kötve 32 korona.

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

=  Legm agasabb kitüntetések. =
Alapittatott 1886-ban. Villamos üzem. 

Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverö szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 46
Szám talan elism erő bizonyítvány.

I
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Z alaegerszegen  megindult az

„Első Zalai Fayence, Kályha- 
és Agyagáru Gyár."

(T ulajdonos: N. Szabó Q y ^ a  és  
Ném eth István.)

Elfogad közön séges kályha és 
kandalló rendeléseket. Készít azon
ban barokk, rokkokó, em pire, re
n eszán sz és saját tervezésű  m agyar 
stílii kályhákat és kandallókat is 
príma, tűzálló  anyagból bármely  
színben. Szállít közönséges, kő- és  
fayence edényeket, kitűnő v irág
cserepeket (w aggontételekben is) 
kertészeknek és mindennemű ker
tészeti dísztárgyat. Készít vázákat, 
épületdíszeket rajz szerint s alag- 
csöveket m egrendelésre. Alkalmi 
ünnepekre dísztárgyakat m éltányos 
árban. —  B izom ányosok  és kép

viseletek kerestetnek. i — 25
Árui versenyképesek és közkedveltek
A gyár művészi munkáit Györgyi Kál
mán, az Iparművészeti Múzeum igaz
gatója bírálja felül. Művészeti vezetői 
N. Szabó Gyula író, Németh István 
kerámikus, Baja Sándor ok!, iparművész, 
Takács József szobrász és Kóssa Gá

bor kiállító festőművész, tanár.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

Ajánlunk waggontételek
ben k e m é n y  és p u h a

T Ű Z I F Á T
ab Szentgotthárd w aggonba rakva. 
V eszünk és eladunk m indenféle

T E R M É N Y T .
Ajánljuk elsőrangú, tisztán kezelt
=  U R A D A L M I Ó - É S  Ú J -  = =

B O R A I N K A T .
Elvállalunk vasúti szállítást és 
elvám olást sza va tosság  m ellett 
B u dapest— G raz fővonalon  keresz

tülhaladó áruk után.

LIPPés LACKNER
keresk. vállalata Szentgotthárd.

Sürgönyeim : Lackner. Telefon sz. 17.

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

áruosztálya
a j á n l j a : saját szappangyárában  
gyártott e lsőm in öségü  „ H a r a n g “ 
színszappanát. R endeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény  
F ogyasztási és Értékesítő S zö vet
kezet vesz fel.

A já n lja  t o v á b b á : elsőrangú, 
különböző term ésű urasági ó  é s  
ú j b o r a it  a napi árakon ;

ebenseci kristályszódát, sárga 
vásznat és em ail edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os Takarékpénztár.
Telefon: 2. szám. 36

♦

■ -
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dnnántüll Lnttier-Szövetséo.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémraegye), előfize
tési díjak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának 8zentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

is  tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

#■

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

SZERKESZTIK: SZALAY MIHÁLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT OÉZA.

Kiadóhivatal: 
SZINTGOTTHÁRD,

Vasvár megye.

A HARANGSZÓ előfizetési 
ára egész évre: Luther- 
Szövetségi tagoknak dra- 
•zalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Szövetségi 
tagoknak cimszalagos kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjeszté
sére befolyt adományokbél 
szórványban lakó hlvslnk- 
■sk ingyenpéldányskat 

küldünk.

Éljetek Krisztusban.
Kapi B éla  püspök ünnepi b eszéd e  a Sopronba v issza tért  

evan gélik u s tan in tézetek  tan évm egn yitásán .*)
1921. október 23.

T isztelt Ü nneplő G yülekezet 1 
Szeretett T antestü let!

Szeretett Ifjú ság!
M egilletődött lélekkel tekintek v é 

g ig  az egybegyülekezett ünneplő s o 
kaságon . Mint ahogy tavaszi napon  
napsugár, borulat, lassú  perm eteg és  
csattogó  zivatar gyorsreptüséggel v á l
takoznak, m ígnem  azután a term észet 
nagy sym phoniájának u to lsó  alkonyati 
cen d ességü  halk akkordjában minden  
elcsendesed ik , úgy váltakozik lelkem 
ben az em lékezés, rettegés, rem ény
ség , m ígnem  minden csod ála tos har
m óniába olvad  Isten akaratának s a 
gon d vise lő  szeretet örökk évalóságá
nak m egism erésében .

M ikor a múlt tanév végén m un
kánkat befejeztük, könny csillogott  
szem ünkben s a fájdalom jajszava  
reszketett ajkunkon. Fejünk felett az 
ítélet ha lá los kardja függött. M inden
nap m eghaltunk kétségeinkben és m in
dennap feltám adtunk rem énységeink
ben. E rőtelenségünk sírba taszított, 
de Istenbe vetett hitünk m indennap  
felem elt. Eljött a b ú csu zás. Sírva te
kintettünk ék ességétő l m egfosztott jó 
édesanyánkra, a mi A lm a M aterünkre. 
Külső életünkről egym ásután  oldódtak  
le az összetartó  kötelékek. A dübö
rögve költözködő ládák olyanok v o l
tak, mint a leszegezett koporsók. A

*) Jóllehet a gyorsírói feljegyzések itt-ott héza
gosak, mégis egész terjedelmében közöljük eme 
ünnepi beszédet, mely soproni tanintézeteink törté
netében érdekes és értékes történelmi dokumentumot , 
alkot. Midőn ezzel sokak kívánságának eleget te- '  
szünk, hisszük, hogy a beszédben megnyilatkozó 
igazság hatalmas ereje hűséges kitartásra és köte
lességtelj esitésre buzdítja olvasóinkat s megerősíti 
a szivekben drága soproni tanintézeteink iránt érzett 
áldozatkészséget és szeretetet.

száraz virágok, könyvek, ü veglom bi
kok között múltúnk d icsőségét, jele
nünk álm át, lelkünk értékes részét 
tem ettük.

M icsoda fájdalm as tem etés volt ez 1 
Hirtelen változik a szin . Az au gu sz
tu svégi napsugár áttöri a gyászfekete  
felhőt. Széch en y i ércszobra alatt m a
gyar vitézek lábdobajától rem eg a föld, 
m agyar kéz em elkedik védelem re s 
ezóta  m agyar lélek áll őrt a nyugati 
végen Jött borulat, verőfény, sötét 
felhő, tisztu ló  égboltozat után a v e 
lencei konferencia. É s m ost itt va 
gyunk, újra itt vagyunk, hogy ősi in
tézetünk két édes gyerm eke: főgim 
názium unk és tanítóképző-intézetünk  
m egkezdje munkáját. A régi otthon
ban, a régi lélekkel 1 Szem ében az 
elszakadtak soha  el nem sírható  
könnyével, lelkében a v isszatérő  gyer
mek soha  el nem m ondható édes  
bold ogságáva l.

M ég nem b izon yosság , de —  úgy  
érezzük —  a rem énység orm án á l
lunk.. Mikor végigtekintek gyötrelm e
inken és veszedelm einken, nem a szét-  
döntött földet, hanem  a m egnyilatko
zott eget látom A z égre tek in tek : 
hála, hála, hála Teneked, mindenható, 
szabadító Isten I Csak egy szó  ajka
m o n : h á l a ! . . .  de ezer és ezer szív  
dobban fel abban s ezer és  ezer lé 
lek gondolata szá ll im ád ságos szár
nyon e szó  erejével az ég  felé. N em 
csak a te hálád, tanulóifjúság, ki ősi 
v á r o s u n k b a n ,^ s i  gyülekezetünkben  
visszakapó^ ö l e  hű lelki éd esan yá
dat, nem csak a tanári karé, mely a 
régi falak között folytathatja m unkál
kodását, nem csak a szülőké, nem 

csak a velünk im ádkozóké, hanem  
m indazoké, kik egyházunk és isk o lá 
ink munkáját becsülni és  értékelni 
m egtanulták. Ez egyszerű  szóban  
benne van egész egyházkerületünk s 
híveink százezreinek  hálaadása, m ely- 
lyel az egyazon  lélek erejével b e le
olvadnak a mi m ostani hálaadásunkba.

Ez az e lső  szó , ami lelkem et ez 
ünnepélyes pillanatban elhagyja. De 
itt nem állhatok m eg.

Midőn azon gondolkodtam , hogy  
az örökkévaló írás mely részéből 
em eljem ki elm ondandó intéseim et, 
Ezekiel próféta könyvének 19.-ik fe
jezete tárult fel előttem . Egy rettene
tes sikoltó. feljajdulás üti m eg sz ír e 
met : m i a te a n yá d  ? . . .  A próféta  
nem zetét a sivatag  büszke orosz lán 
jához hasonlítja. Fiait felnevelte, szer- 
teküldötte. D e az ellenségek  rájuk 
törtek, verem be csalták, horogra  
akasztották őket. És a p usztaság  
büszke, erős királya g yá szo ló  o ro sz 
lán lön. A fejezet így kezdődik: Te  
pedig kezdj g y á sz é n e k e t! U to lsó  sora  
így h a n g z ik : G yászének ez és g y á sz 
ének lesz I

Ünneplő g yü lek ezeti Szeretett T a
nári Kar és Ifjúság 1 Nem  zavarom  
ünnepünk öröm hangulatát, hanem  in
kább azt a h elyes korlátok közé sz o 
rítom s az ünnepi érzések etikai 
akaraterővé való átalakulását kere
sem , midőn arra hivom  fel a figyel
met, hogy Sopron és M agyarország  
nyugati része sorsának eld őlése m ég  
nem jelent mindent. Ha ez ország  
távol élő  ezer és tízezer em bere sírva  
ujjong fel Sopron m egm entésének  
hírére, vájjon hogyne éreznénk akkor 
mi em e esem ény nagy jelentőségét, 
kik e várost a m agunkénak érezzük, 
kik e város falai között éltünk s kul
túrintézm ényeinek áldásaiban része
sültünk. D rága nékünk e föld 1 Drága  
nékünk, hogy a R ozália erdős bérce 
m agyar levegőt zúgasson  a lá  a völ-

í *
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gyekre, hogy Szalónak, B orostyánkő, 
R ohonc vára m agyar bástyagyürüt 
alkossanak körösköriil. H ogy Sopron  
ő si városa történelm i hagyom ányt 
árasztó utcáival, évszázad os kultúr
intézm ényeivel örökre a miénk m a
radjon. H ogy a  régi házak között s 
a régi bolthajtásos otthonokban m a
gyar és ném et szóban  egyazon  m a
gyar lélek lüktessen. H ogy amint 
m agyar a tem ető, széthulló  csontok, 
szétporladt szívek, a nem zet tradí
ciója, a történelm i múlt, úgy m agyar  
legyen a b ölcső , m elyben az új m a
gyarság  sz íve  dobban, a történelm i 
jövendő. D e ha annyira drága is  n e
künk e város és ez a föld, hogy em 
lítésére a könnyünk is kicsordul, ha  
felujjongó b oldogsággal m agunkhoz  
öleljük is ezeket a háztöm böket, lan- 
kás dom bokat és h eg y ek et: azért 
m égis éreznünk kell, hogy e város  
és vidéke sorsának  eld őlése m ég nem  
oldja m eg a nem zet nagy problém á
ját. Nem  ünneprontásnak, hanem  ün
nep m élyítésnek szánom , hogy m eg
maradjunk öröm ujjongásunk között is 
nem zeti gyászunkban. Halld meg, c se n 
des, m agános éjszakán egy halk ké
rés zörget lelked ajtaján: mondd csak, 
mi a te a n y á d ? . . . Feléd hajol e kér
dés, midőn párnádra p ihenésre hajtod 
fejedet. Előbb ébred, sem m int ébre
désre nyitod szem edet: láttad-e g y á sz 
ban az é d e s a n y á d a t? . . .  M időn az 
élet tülekedő piacán aranyt kergető, 
m ám ort habzso ló  em bertülekedésben  
verejtékes kenyérszerzö munkában  
tülekedve rohansz, mint ködbevesző  
gyász'fátyolos fájdalm as arc eléd áll 
ez a sóhajtás s esdő tekintettel, kön
nyes szem m el, ném a fájdalom m al azt 
kérdezi tő led : tudod-e, mi a te
a n y á d ? . . .

Mi a te a n y á d ? . . .  ez a szegény  
m agyar haza. A te anyád az a haj
dan büszke, m ost g yászo ló  oroszlán , 
ki könnyezve siratja m érhetetlen vesz
teségeit. Keblén nevelgette északot, 
délt, keletet, nyugatot, vérével táp
lálta, könnyével m osdatta, csókjával 
m elengette. B átorságra tüzelte, alkotó  
m unkára edzette, szent jogok védel
m ére lelkesítette. És ím e, egyiket a 
m ásik után szaggatták le kebléről. 
H ova lett Erdély, hol van F első- 
m agyarország, mi van déllel é s  mi 
van n yugattal?  M egtépve, kifosztva  
gyászol a büszke o r o sz lá n : szegény  
m agyar hazánk.

Ezt a fájdalm as arcot nem szabad  
elfelejtenünk. Ezt a lélekbe m arkoló  
kérdést: mi a te a n y á d ? . . .  elném í
tani soha , soha  nem szabad. Látnunk  
kell hazánk sorsát és  mindennap újra

m eg újra v issza  kell riadnunk sebei 
rettenetes voltától. De ezt a kiáltást 
nem gyászénekül szántam . Nem is  
úgy hangzik ajkamon, mint az e lve-  
szettség  tem etési éneke. Nem  kriptá
ban, hanem  az élet tem plom ában á l
lok. Nam sarkophágra, hanem  a ke
gyelem  oltárára tám aszkodom . Nem  
halotti népet, hanem  im ádkozó Krisz
tus-tanítványokat s a jövendőt jelké
pező ifjúságot látom  m agam  előtt. 
Nem  gyászéneknek, hanem  harson a
szónak szá n o m : nézd gyászban , könny
ben, m egaláztatásban  a te éd esan yá
dat ! Szavam  lelkiism eretet ráz, lelket 
költöget, az életerő delejes áram át 
viszi a fáradt közönyösekbe. A lélek  
aranyhidjaként átnyúl a pártoskodó- 
kat e lvá lasztó  szakadékokon. Ezrek 
leikébe kiáltom : kik különböző tem 
plom ban, különböző szertartás szerint 
im ádkoztok, ism erjétek m eg az egy  
igaz Istent, hogy a tem plom ok között 
kanyargó utón a b ék esség  és türel- 
m esség  lelke su g á ro zzá k ! Kik külön
böző politikai m eggyőződésben  éltek: 
őrizzétek m eg a nem zet egészét ösz-  
szefogó  szent e g y s é g e t! Ném uljon el 
hát az önzés, h a llgasson  el a pártos
kodás 1 A kézbe vett m unkaeszközzel 
ne törjetek egym ásra botorul s a 
kézbe vett köveket ne vessétek  eg y 
m ásra ahelyett, hogy azt nem zetünk  
épülő sáncfalába illesztenétek  köny- 
nyel, verejtékkel, vérrel erősítvén  
összetartó  kötelékeit. N ézd: édesanyád  
könnyben, gyászban , k ifosztva! T éged  
vár 1 N e várjon h iá b a !

Ezekben a szavakban —  ünneplő  
gyülekezet —  benne rejlik m indnyá
junk életfeladata és k ötelessége. Ez 
minden em ber, minden k özösség  és  
minden intézm ény közös m unkapro- 
gram m ja. De. az a kérdés, vájjon eg y 
általában leh etség es-e  gyá szo ló  éd es
anyánk régi boldogságának v issz a 
adása ? L ehet-e és hogyan ?

Ezekiel próféta a 10-ik verstől 
kezdődőleg elejti a régi képet s eg é
szen m ás képhez fűzi m ondanivalóit. 
N em zetét a vizm ellé ültetett sző llő tő -  
höz hasonlítja. És elm ondja, hogy ez 
a viz m ellé ültetett sző ilő tő  g yü m ölcs
csel és v esszőve l bővelkedik. L esz
nek erős vesszők, uralkodópálcának  
valók s ezek az erős vesszők  oly  
hatalm asak, hogy kiem elkednek a 
sűrűség  felett.

Ez a biblia kép kifejezi iskoláink  
s ifjúságunk hivatását.

Ha nem zetünket m egm enteni, ret
tenetes nyom oruságb < 0  ̂ szabad ítan i 
akarjuk, akkor legyünk életerős, ha
talm as, eg észség e s  vesszők . Ennek  
azonban két feltétele v a n : a gyökér

erő ssége  és a vessző  tisztasága. L e
gyetek a nem zet erős vessző i. E gész
ség es  szálakkal kapcsolódjatok bele 
az életadó törzsbe. Az erős gyökér  
a hit. A próféta által használt kép 
értelm ezése szerint a sző ilő tő  a nem 
zet. D e ugyanezzel a képpel talá lko
zunk Jézu s hasonlatai közt s János  
evangéliom a 15 ik fejezetében azt 
mondja az Úr: én vagyok a sző ilőtő . 
A kettős képet alkalm azva azt mond
hatom , kétféle hitre van szükséged. 
A z egyik hittel belekapcsolódói nem 
zeti közösségünkbe. Lelked, életed  
gyökérszálait bocsásd  tehát bele a 
m agyar nem zet történelm i földébe, 
a nem zet tradíciójába, a nem zet sa 
játosságát kifejező nem zeti életébe  
Higyj a m agyar nem zet jövendőjében, 
történelm i h ivatásában, isteni rende
lésében  Az egyik. A másik hittel 
pedig belekapcsolódsz az örök k évaló , 
g on d tfse lésb e  s annak örökkévaló  
m egtestesü lt m egszem élyesítő jéb e: a 
m egváltó  Krisztusba. D e én úgy ér
zem , és ezt a m ostani nehéz időben  
szá zszoro s erővel érzem , hogy tulaj
donképen csak egy hit van. A törté
nelm i a lakulások, a szenvedés, a c sa 
lódás könnyen m egsem m isítik  a nem 
zet jobb jövendőjébe vetett hitünket 
Az önérdek és önzés harcai között 
a nagy időkhöz és nagy k ötelességek 
hez m éltatlan, törpe, h aszon leső , önző  
em berek között m egrendül a nem zet 
hivatásába vetett rem énységünk. De 
m egújul, m egtisztul és m egdicsőül, 
ha új erőtartalm at nyerünk Istenbe 
vetett hitünkből. Hinni akarsz a m eg
próbáltatásban, látni akarsz a sö té t
ségben , gyen geséged ből erőre akarsz  
e m e lk e d n i? .. .  Úgy menj a K risztus
hoz 1 N em zetünk jövendőjében jobban  
hiszel, m ihelyt h iszel Istenben. Jól- 
tevője akarsz lenni nem zetednek, bi
zalm at akarsz önteni a csüggedő lel- 
kekbe, a m aga elhagyókat új erővel 
akarod m egtölteni ? . . .  Úgy vezesd  
az em bereket K risztushoz, tanítsd  
m eg őket hinni Istenben és akkor 
m egtanulnak majd hinni nemzetünk  
jobb jövendőjében is. Ez az igazi, 
egyetlen  erős gyökér, m elyből a nem 
zet erős vesszője  sarjad.

D e ez m ég nem elég . Az erős  
gyökerű vesszőnek , tiszta vesszőn ek  
kell lennie. N yesőkés m egtisztítja a 
vadhajtásoktól. Nem  engedi, hogy  
bármi is elvonja az életadó n ed ves
séget. Nem zetünknek tiszta, erős jel
lem re, em elkedett gondolkodásra, 
egyen es becsü letességre, hűséges kö- 
teíességteljesítésre, nem es életirányra  
van szü k sége. Azért vizsgáld m eg  
önm agadat. V ilágítson telkedbe az
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isteni iga zsá g  fénye. Keresd m eg h i
báidat, jellem gyarlóságaidat, gondol
kodásod és  érzéseid  sötét foltjait. 
Alkalm azd és engedd alkalm azni m a
gaddal szem ben a tisztító m etszőkést. 
Embernek, nem zetnek regenerációra  
van szü k sége. D e ez csak  erkölcsi 
m egtisztu lás útján érhető el.

M indenkinek szü k sége van erre, 
de különösen neked, szeretett ifjúság! 
A tanév elején in tle k : legyetek erős, 
tiszta vesszők . B ocsássátok  lelketek  
gyökerét az ősi főidbe, a m agyar  
nem zet történelm i múltjába. Legyetek  
lelketek, jellem etek szerint igazi m a
gyarok . D e legyetek igazi keresztyé
nek is ! Éljetek Krisztusban ! M en t
setek belőle örökkévaló, éltető, m eg
tisztító  e r ő k e t! őr izzétek  »testi, lelki 
éltetek tisztaságát. Engedjétek m a g a 
tokon érvényesü lni azt a nevelő  m un
kát, m ely az élő  K risztussal való  
kapcsolatból nyeri eszm ényét és  erejet.

Azután képviseljetek értéket. Az 
erős vesszőrő l azt mondja a próféta, 
hogy a gazd ag  vizek m ellett gyü m öl
csö t hoz. Ezt az igazi gondolatot e l
m élyíti a m egváltó  Krisztus, midőn  
így s z ó ! : »Aki énbennem  marad, én 
pedig őbenne, az terem sok gyü m öl
csöt, mert nálam  nélkül sem m it sem  
cselekedhettek.« Haza és egyház g yü 
m ölcshozást vár tőletek. M uuka, s z e 
retet, jóság, b ék esség , hűség, m ind
m egannyi gyüm ölcsöt jelent. A ben
netek íe jlő  képességek kim űvelése. 
Jellem etek kiépítése. É rzésvilágotok  
gazdagítása  és nem esítése. De mindez 
csak  akkor leh etséges, ha van erős  
hitetek s ha ezzel a hittel belekap
csolódtok  és benne éltek a K risztus
ban. Nektek az örök élet vize mellett 
kell élnetek, mert csak is ebből merít
hettek életet és fejlődést. A K risztus
ban é lés az igazi é letn em esség  és  
életfejlődés. Sok küzdés, munka, le 
m ondás, n ehézség, csa lód ás vár reá- 
tok. A nehézségek  óriási hegyei m a
gasodnak előttetek. Ha csak m aguk
ban nézitek ezeket a hegyeket, úgy  
azt mondjátok, hogy a nehézségek  
legyőzése  lehetetlenség. De ha K risz
tusban éltek, ha az ő  erejével erő s í
titek lelketeket, ha ő  lesz fiatal é lte
tek eszm ényképe és életereje, akkor 
a nehézségek  szik lahegyei eltörpülnek  
és ti meglátjátok, hogy — jóllehet —  
»nála nélkül sem m it sem  cse lek ed 
hettek!« de vele mindent cse lek ed 
hettek A Jézusban é lés  a jövendő. 
A m agyar jövendő is. Egyházunk jö
vendője is. Azért maradjatok és  erő 
södjetek J é z u sb a n !

Az erős vesszőről azt mondja a 
próféta, hogy az kim agaslik a sűrű

ségb ől és kitetszik m agassága  a töb 
biek közül. Mit jelentsen e z ? . . .  Nem  
jelenti a g ő g ö s  kiem elkedést. Nem  
büszkeségről, elbizakodottságról van  
szó . A k ivá lóság  term észetes követ
kezm énye az, hogy a tehetség, az 
erkölcsi érték, a jellem egyen esség  
m indig k im agasló helyet b iztosít az 
egyén  szám ára. Ezért azonban m in
denkinek m eg kell dolgoznia. A ki
m agasló  helyet m indenkinek igaz  
értékkel kell k iérdem elnie. N em ze
tünknek, egyházunknak a mai siralm as  
időben olyan kiváló m unkás em be
rekre van szü k sége, kik munkájuk, 
egyéni értékük által kiem elkednek a 
többiek sorából. Erre törekedjél te is. 
Ez hivatásod és kötelességed . D e ne 
úgy, hogy a melletted állók fejét le 
ütöd, csakhogy az ő h iányosságuk  
által em elkedjél a többi fölé, hanem  
úgy, hogy becsü letes m unkával, képes
séggel, jellem m el, m akulátlan b ecsü 
lettel tényleg a többiek fölé em elkedsz. 
És akkor is a te felü lem elkedésed ne 
legyen kérkedés é s  ne legyen elb iza
kodottság.

M ég egy csod ála tos és mély ér
telmű szót szó l a próféta, amit nem  
akarok sem  szándékosan, sem  fele- 
dékenységből elejteni. Azt mondja, 
hogy az erős vessző  uralkodók p ál
cája lesz. Erős, e g észség e s  vessző  
vagy és tőled függ, hogy mi lesz  
belőled. L ehetsz koldusbot. L ehetsz  
szégyenfa. L ehetsz száraz, gyü m ölcs-  
télén v essző  egy erős gyökerű törzsön. 
D e neked nem koldusbotnak, nem  
szégyenfáuak, nem száraz ágnak kell 
lenned I A próféta azt mondja : neked 
királyi pálcává kell lenned ! Jellem ző, 
hogy ezt épen sző llővesszőrő l mondja! 
S ző llő vessző b ő l készült királyi pálca ! 
Nem  ébenfából, nem cédrusból, nem  
is valam i m ásféle díszfából készült. 
N em  ékitm ényes faragással, avagy  
aranyverettel biztosították értékét. Ki
rályi pálcává lett, mert gyüm ölcsöt 
hozott B elekapaszkodik a sző llőtőbe, 
belőle él, tovább adja életet terem tő  
erejét, ezt az erőt kivirágoztatja, gyü 
m ölccsé teszi. Ez az egész. Királyi 
pálcává téged sem  tesz a te életed  
külső d ísz íté se : a család i kiváltság, 
a társadalm i á llás, a m egjelenés és  
m odor előnye, m aga a tudás és é let
ü gyesség . Akkor leszel királyi pálca, 
ha Krisztusban élsz s belőle erősödve, 
kivirágzik és gyüm ölccsé érik élesed
ben a K risztus életeszm énye.

N e értsd félre a prófétai szót. A 
királyi pálca nem jelent uralkodást 
és hatalm at. A királyi pálca nem  
uralkodik, hanem  szo lgá l. S zo lgálata  
abban áll, hogy az uralkodó hatalm át

jelképezi. Ez a te h ivatásod  i s ! Légy  
uralkodói pálca a te örökkévaló kirá
lyod, a Jézu s K risztus kezében. J e l
képezd és  hirdesd életeddel, cse lek e
deteddel az ő örökkévaló királyi 
hatalm át. Am int az arany és faragás- 
ékitm ény nélküli pálca önm agában  
sem m i, hanem  csak a király kezében  
jelent értéket, úgy te is igazi em beri 
értékedet nem önm agadban birod, 
hanem  abban, hogy az örökkévaló  
Krisztus hordoz téged kezében, mint 
az ő  királyi m éltóságának, királyi 
dicsőségének  egyszerű  pálcáját. Addig  
yagy, míg ő kezében tart. Ha elejt, * 
elvesztél. Értékedet tőle kapod. M éltó
ságodat ő adja. H ivatásod őbenne  
van elrejtve és ez nem kisebb és oem  
nagyobb, hanem  hogy életeddel az ő 
v ilágosságá t sugározd  szerteszét az  
em berek között. N e légy azért m ás, 
hanem  egy egyszerű  királyi pálca az  
ő kezében.

Ünneplő g y ü le k e z e t! Midőn ma 
éjszaka elindultam  otthonom ból, mint 
valam i sötét halotti szem fedél, gyász-*  
fekete fátyol terült a földre. A sötét 
égboltozaton csak itt-ott csillogott  
egy-egy  fáradt sugaru, p islogó  c s illa g 
fény. És ekkor úgy éreztem , m intha  
lábam  alatt sírna a m egtépett m agyar  
föld, a fiaitól m egfosztott g yászo ló  
oroszlán . A föld az éjszaka g y á sz 
énekét sírta.

R eggel m egérkeztem  e város falai 
közé. A házak közei s az utcák fa
sorai közt szétfoszlott szürke ruhájá
ban m ég ott bujdokolt az éjszaka  
riasztó á r n y a : a kétség, a gond, a 
bizonytalanság. D e a várost övező  
hegyek fejére már aranykoronát raj
zolt a felkelő nap sugara. És ekkor 
új éneket hallott a le lk e m : a reggel 
rem énység-énekét.

És most, — nézzétek, —  odakünn  
aranyos verőfénybe öltözködik m in
den. Az en yészet halotti leplén, a 
szétdöntött romok között mint az  
isteni kegyelem  b izonysága, tavaszi 
verőfény árad szerteszét. Egy új ta
vasz, egy új élet Ígérete. És én ism ét 
új éneket h a llo k : a munka, a köte- 
lességteljesités hatalm as énekét. És 
é r z e m : ha lesz erőnk a nappal em e  
új énekét végigénekelni, ha m egbe
csüljük annak isteni m elódiáját, akkor 
lesz m ég e nem zet ajakán alkonyat- 
szá lltán , munka utáni pihenéskor  
m agasztaló  szent é n e k : az igazság  
győzelm ének  s  a szabadulás Istené
nek d icsőítő  é n e k e !

Isten kegyelm ébe ajánlom  egyház- 
kerületünk soproni tanintézeteit, taná
rait és  tanulóifjúságát 1 Legyen velünk  
az Gr kegyelm e, hogy m egkezdett
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munkánkat e város falai között fo ly
tathassuk, befejezhessük s hogy n em 
zet- és egyházépítő munkánkkal e 
város falai között állandóan m eg
m aradhassunk. Ezen rem énységgel és  
könyörgéssel tanévünket Isten szent 
nevében m egnyitom  1 A m en.

Bélák Lajos egyházmegyei fel
ügyelő beiktatása.

A veszprém i ev . egyházm egye a 
m aga puritán egyszerűségében  is lé 
lekem elő ünnepet ült október 27-én  
Pápán, am ikor újonnan választott fel
ügyelőjét : Bélák Lajos főszolgabírót 
iktatta be h ivatalába. Az ünnep nem 
csak az egyházm egye ünnepe volt. 
R észt kért abból Pápa város és  a 
pápai járás egész  társadalm a, am ely  
kellő mértékben értékelni és m egbe
csülni tudja azokat a k iváló érdem e
ket, am elyeket Bélák Lajos hosszú  
közéleti m űködése alatt szerzett úgyis, 
mint népes járásának feje, úgyis, mint 
általában a közélet m unkása. Az ün
neplésből a szeretet és őszinte tisz
telet m elegsége sugárzott az új egy 
házm egyei felügyelő  felé, mint leg 
becsesebb  jutalma egy derék férfiú, 
egy önzetlen hazafi közhasznú m un
kásságának.

A beiktató ünnepély délelőtt 10 
órakor az ev. tem plom ban isten tisz
telettel vette kezdetét. A padsorokat 
sűrűn m egtöltötték az egyházm egye  
egyházi és világi képviselő i, Pápa  
város, a testvér ref. egyház küldött
ségei, a pápai járás tisztviselői és  
jegyzői kara, a hívek serege. Egy 
énekvers elzengése után M esterházy  
L ászló  pápai lelkész oltári imát m on
dott és szentigéket o lvasott, majd 
pedig Gutt Margit szó lóéneke után  
dr. M ohácsy Lajos egyházm . főjegyző  
a szószéken  szentbeszédet tartott, 
bölcs Salam on példája nyom án int
vén és buzdítván az elöljárókat az 
igazság  keresésére. A Him nusz fe
jezte be az isten tiszteletit, m elynek  
végeztével offertórium volt a lelkészi 
gyám olda javára.

Ezután a közönség felvonult a gyü
lekezeti tanácsterem be, hol kezdetét 
vette a rendkívüli közgyűlés. T akács  
Elek esperes üdvözölvén a m egjelen
teket, ideiglenes társelnökül felkérte 
V éssey  József legidősebb gyülekezeti 
felügyelőt, majd Tatay Lajos, Hor
váth Sándor, Szuiter D ániel, Orbán  
Károly, Fadgyas G yula és Szakács  
Dániel tagokból álló  küldöttséget, 
hogy a felügyelőt a gyűlésbe hívják

m eg Am ikor B élák Lajos a küldött
ségge l a terem ben m egjelent, zúgó  
éljenzéssel fogadták, m elynek c s illa 
pultával dr. M ohácsy Lajos főjegyző  
e lő o lva sá sa  után letette a hivatali 
esküt Az új felügyelőt T akács Elek 
esperes üdvözölte b en sőséges, m eleg  
szavakkal. B elákot nem az e lő leg e
zett bizalom , hanem  egyházi téren  
eddig szerzett k im agasló  érdem ei h ív
ták el a vezéri tisztre. Rámutatott a 
felügyelő  kötelm eire, akinek a biblia  
szava i szerint egyik kezével építenie, 
m ásik kezével védenie kell S ión falait. 
V isszap illan tást vet a protestáns eg y 
házak zivataros múltjára, am elyben  
>a viiági urak« a lelkészekkel együtt 
küzdöttek a protestáns egyházak jo
gaiért, szabadságáért. Ma m ás form á
ban, de tovább kell küzdenünk, hogy  
a sok sebből vérző, a trianoni béke
kötéssel szétszaggatott evangélikus  
egyházat m egm entsük. Ehhez kéri az 
új felügyelő  seg ítségét s  m űködésére  
Isten áldását.

Bélák L ajos m eghatva mondott 
köszönetét a nem keresett kitüntetés
ért. Hajlott kora ellenére elfogadta a 
felügyelői tisztet, mert parancsnak  
tekintette, hogy az e lh ívó  szóra  m un
kába álljon. Program m ot nem ad, 
mert a mai idők, am ikor nem tudjuk, 
mit hoz a holnap, nem alkalm asak  
tervezgetésekre. Csak egyet igér, hű
ségesen  teljesíti felügyelői k öte lessé
geit, am íg ereje, eg észség e  engedi. 
Ö is papi házból szárm azott, s  már 
a szü lői háznál tanulta tisztelni, be
csülni a lelkészi h ivatást. G yönyörű  
szavakkal festette le ezután, hogy  
mikép kell a lelkészeknek betölteniök  
nem es hivatásukat a jelen, m egpróbál
tatásokkal teljes időkben. Hirdetniök  
kell a K risztus igéjét, a m indeneket 
átható, m egbocsátó  szeretefet nem 
csak a tem plom ban, hanem  úton- 
útfélen, mert am íg Krisztus lelke át 
nem hatja az em bereket, a társadalom  
feldúlt békéje nem áll helyre. Azután  
tanítókhoz szólott. Nem  elég  a gyer
m ekeket csak ism eretekre tanítani, 
hanem  nevelni is  kell őket. N evelni 
kötelességtudásra, Isten- és ember* 
szeretetne munkára, szorgalom ra. Is
meri a lelkészek, tanítók nehéz h ely 
zetét, m indenkor seg ítő  k észséggel 
fog melléjük állni. Kérte a lelkészek, 
felügyelők, tanítók s a hívek tám oga
tását felügyelői m unkájához, ezután  
zajos helyeslésektől kisért va llásos és  
hazafias szellem től áthatott, g on d ola 
tokban gazdag beszédét a m agyar 
»H iszekegy«-gyei befejezte.

Dr. M ohácsy jegyző felo lvasta  Kapi

B éla  püspök sürgönyét, m elyben fő 
pásztori á ldását küldi az új felügyelőre.

Ezután a tisztelgő küldöttségek  
következtek. T atay Lajos a lelkészi 
kar, M ihályi Sándor a gyülek. fel
ügyelői kar, Szutter D ániel a tanítói 
kar, G erstner Ignác apátplébános a 
r. kath. egyház, Kis József esperes 
a ref. egyház, dr. T enzlinger József 
polgárm ester Pápa város, dr. Jerffy 
József tb. főszolgabíró  a pápai járás, 
B ocsor István jegyző-egyesü leti elnök  
a községi jegyzők, Gyurátz Ferenc 
ny. püspök a pápai ev. gyülekezet 
nevében köszöntötték az új felügyelőt 
sz ív es szavakkal, aki minden egyes  
küldöttségnek tartalm asán válaszolt. 
K ülönösen m egható volt az őtet helyi 
felügyelői* tisztéből elengedni nem  
akaró pápai gyülekezetnek adott v á 
lasza, melyben szinte fiúi gyengéd
séggel és hálával em lékezett m eg az  
ő tanítóm esteréről, G ju rátz Ferenc 
ny. püspökről, kinek oldala mellett 
tanult m eg dolgozni, lelkesedni az 
egyházért

A Bélák Lajos felügyelővé v á la sz
tásával m egüresedett egyházm . tör
vényszéki bírói tisztre közfelkiáltással 
dr. Bélák Endre devecseri tb. főszo lga 
bírót választották meg. Elhatározták, 
hogy a felügyelő nagyértékű székfog
lalóját s 3 z elhangzott üdvözlő b eszé
deket jegyzőkönyvbe iktatták, ezután  
az esperes a felem elő hatású köz
gyű lést í óra tájban buzgó im ával 
berekesztette. N. P.

Harangavatás Zaiaistvándon.
Október hó 30-án adta át rendeltetésé

nek új harangját a zalaistvándi gyülekezet. 
Az új harangot maga Kapi Béla püspök 
avatta fel. A harangavatást megelőző nap 
estéjén tartotta a kemenesaljai egyházmegye 
gyámintézeti közgyűlését és iktatta be szép 
ünnepség keretében új gyámintézeti világi 
elnökét: Mesterházy Jenő, kemendollári 
földbirtokost ugyancsak Zaiaistvándon. 
Gyámintézeti istentiszteleti beszédet mon
dott Varga Gyula esperes. Nagy Miklós 
celldömölki segédlelkész pedig előadásban 
azt fejtegette, hogy a vallás az emberi élet 

•fejlődésétől elválaszthatatlan s hogy kul
túránk páratlan fellendülését épen a keresz
tyén vallásnak köszönheti. Csányi ida ta
nítónő szavalt nagy tetszésre s Kutas Kál
mán költőpapunk a szokott művészi tökély- 
ivei. Az ünnepség alatt több ízben is énekelt 
az ifjúsági énekkar a helybeli tanító veze
tése mellett elismerésre méltó eredmény
nyel. Az új világi elnököt Tompa Mihály 
üdvözölte. Az új elnök válaszában rámuta
tott arra a tényre, hogy a gyámintézet 
szeretetmunkássága csak úgy lehet ered
ményes, ha az a hittel párosul. Hittel kezdi 
meg ö is munkásságát s a, beié helyezett 
bizalomnak minden erejéből igyekszik 
megfelelni.
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Az új elnököt a püspök is üdvözli, 
szavaiban hangsúlyozva, hogy az elnöki 

q programm garancia arra nézve, hogy a 
gyámintézet nem mint az egyház külön 
szelve, de azzal igazi bensőséges össz- 
hangzatban, kapcsolatban végzi lélekemelő, 

n nemes munkáját.
Vasárnap reggel újra átment a püspök 

Kemendollárról, ahol az éjszakát töltötte, 
Zalaistvándra dr. Skublits Ödön főszolga
bíró s bandérium kísérete mellett. A tem- 

q plom udvarán üdvözölték: Varga Gyula 
9 esperes az egyházmegye, Tóth János pres

byter az egyháztanács, Szita Károly az if- 
i; jusági egylet, Krajczár Károly biró a poli- 
ii tikai község nevében. A püspök válaszában 
ö örömét fejezi ki, hogy ezt a buzgó, áldo

zatkész gyülekezetét meglátogathatta. Majd 
harangavatási beszédében (96. zsolt. 7—10. 

v v.) buzdítja a gyülekezetét: „Az új harang
ig gal énekeljetek új éneket.“ A magyar éj 
e sötéten felhős, kemény vonás a magyar 
6 arcon, nehéz bánat leiken. A felvirradó 
5 örömön is könnyek csillognak. Végigtekin
ti tek soraitokon, mintha ünneplőtök alól át- 
: sötétednék gyászruhátok, öröméneketekben 
! a fájdalom sírása . . .

És most mégis diadalmaskodik az öröm. 
K A gyászba, életharcba belezendül az örök

kévalóság hangja. Isten ércben zengő szava 
B a hazugság fölött isteni igazságokat és dia- 
b dalokat hirdet. Örömünnep ez, mert bizony- 
e ságtétel áldozatkészség- és egyházszeretet- 
t ről. A reformáció emlékünnepével, esik 
a egybe s bizonyságtétel a hűségről. Öröm- 
11 ünnep, mert egybekapcsolódik a gyámin- 
1 tézet ünnepével, melyen világi vezérét hiva- 
t tatába iktatja.

Ú j h a ra n g  —  ú j ének. Az élet folytonos 
kapás és adás. A föld gyümölcsöt, a levegő 
éltető erőt, a napfény melegséget, Isten 

fi mindent ad. S mit adsz neki Te? Nem 
elég egy köszönő szó, egy röppenő érzés; 
többet kíván: adj dicsőséget 1 Ez valami 

r. hatalmas hivatás: Istennek dicsőséget adni!
Isten megteremtette s fenntartja a világot; 

u minden az ő dicsőségét hirdeti. A termé
szet nagy orgonáján csendes alkonyati 

B szellő, vagy süvítő orkánszél az ő dicsösé- 
' gének himnuszát zengi Erdő, tenger, kis 
/ virág.. .  De ha minden megvan is, valami 
fi hiányzik.. .  Az embernek, a teremtés koro

nájának Istendicsőségét kell hirdetnie!...
Az emberek templomot építettek, tornyot 

■ emeltek, magasba nyúló, világitó tornyot; 
ri harangot kondítanak m eg. . .  Mikor meg- 

zendül: magasságból szól, magasságba 
9 em el: emberek, ne csak a máért, a va- 
% gyonért, önmagátokért éljetek, hanem hogy 
ii Istennek dicsőséget adjatok. Örökké intő 
e szó : örökkévalóságra figyelmeztet. Ez kezdi 

végzi a napot. Hangzik örömben, gyászban. 
A d ja to k  d ic ső sé g e t!

J ö jje tek  a z  ö  to rn á c a ib a !  Aki a harang 
szavát megérti, az nem tud másként cse
lekedni. Szive hajtja.

Templom, az éiö Isten háza. Nem sír
bolt, r.em múzeum, nem a kegyelet, a holt 

p emlékezés helye. Élő Istent imádunk; szí
vünkhöz szivet, imádságunkhoz erőt ka
punk. Templomlátogatás nélkül nincs val
lás, egyházba kapcsolódás nélkül nincs 
élet, hiszen a virág is elhervad az éllet adó 

il termékeny humusz nélkül.
Ezt a harangot közös költségen szerez

ték. Szegény-gazdag adománya. Érccé vált 
í áldozatkészség, mely évtizedek múlva is 
t, azt hirdeti: ez a nemzedék szerette egy- 
íi házát, gyülekezetét. Mind áldoztatok. Égy 
e  se legyen, ki a harangot ne hallja: jöjjetek 
ü az ő tornácaiba.

H o zza to k  n ek i sze n t a já n d é k o t!  Tem
plom sokaknak a külső vallásosság helye, 
lelkűknek semmi köze hozzá, a harangot 
füleikkel hallják, lábaik eljönnek, lelkűk 
nem. Ezért a zsoltáríró ajándékokat köve
tel Micsoda ajándékokat? Bűnbánatot, 
gyermeki szívet, egymás iránti szeretetet. 
Testvérek vagytok, egymásnak tagjai. Bo
csássatok meg egymásnak, szeressétek 
egymást.

A szép ünnepség rendezéséért elismerés 
illeti meg Nagy István lelkészt, aki a nemes 
ügy érdekében fáradtságot nem ismerő 
buzgalmat fejtett ki B. E.

A z  e l s ő  k r u m p li .
— Történeti elbeszélés. —

Irta: Lábossá Lajos.
Folytatás.

1876 tavaszának egyik napján, 
am ikor á nap már csak v issza -v issza -  
tekintett aznapi útjára, a richwaldi 
parókia kapuja hirtelen kinyílott, rajta 
váratlan vendég lépett be. A kutya
ugatásra figyelm es lett jó öreg M alvin  
néni, a p lébános gazd asszonya  jött 
ki és szokott b arátságos hangján  
kérdezte: >Kit keres K e ln ed ? «

Sváby T am ás is így gondolta. 
Tudta, hogy annyira m egváltozott, 
hogy nem csak a gyen ge szem ű öreg  
M alvin néni, de m ég talán a rokon  
plébános sem  ism er már reá. így  is  
volt. Annyira m egférfiasodott, bajú- 
szosodott, szakálasodott, hogy bizony  
első  pillanatra a p lébános is majdnem  
h ason ló  kérdéssel fogadta. Annál 
nagyobb volt azután az öröm  a fe l
ism erés után.

M ásnap, am ikor a csom agjából 
rendezés végett mindent kirakott, e lő 
került a kis krumplis csom ag  is. 
T am ás kibontotta, a gum ókat m eg
mutatta és csaknem  egy órás m agya
rázatot tartott a krumpli szárm azásá 
ról, term esztéséről, elkészítési m ód
járól és  izéről Elrpondta mindazt, 
amit róla L avoisier-knál hallott és  
tanult A plébános bizalm atlanul 
szem lélte a T am ás szerint nagy re-^  
ményekre jogosu ló  nyers étket. Majd 
a p lébános kérésére szép sorjába az 
íróasztalra fektette, hogy a község  
n eves em bereinek m egm utathassa az 
egyáltalában bizalm at nem kellő táp
lálékot. El is jöttek az ism erősök  
közül többen, de mindegyik T am ás
ként tam áskodott T am ás őszinte sza 
vaiban.

Am int az Íróasztalra rakosgatják  
a barna gum ókat, az öreg M alvin  
néni is bejött, hogy kérdezzen valam it 
a plébánostól. M eglátta a kirakott 
gum ókat és  aggszüzi k íváncsiságától 
űzve, megkérdi, hogy mik lennének a 
sárga lapdák?

A p lébános pedig, akinél ritka 
vendég volt a szom orúság, hirtelen  
rákiált M alvin nénire, aki kezét már 
a gum ók felé nyújtotta: »H ozzá ne 
nyúljon M alvin néni! Ö rdög to já so k !« 
Több se  kellett e jóságos m atrónának. 
M ent ki a szobából, mintha kergették  
volna, m ielőtt már a szavak  hallatára  
mint az égő  tűztől, úgy kapta v issza  
kinyújtott, sárga, ráncos kezét. Nem  
kérdezte m ég azt sem , am iért tulaj
donképen bem ent, mert az ijedtségtől 
úgy megijedt, hogy m ég szó ln i sem  
tudott. M ár kifelé mentében hányta  
m agára a keresztet. Ott kint pedig  
csendes jajgatásba kezdett, am elyet 
csak akkor hagyott abba, am ikor 
valaki szem e elé tűnt.

M indezen nincs mit csodálkoznunk. 
Ha ismerjük em e kor babonás féle l
mét, am ely a lehető legrém esebb  
szellem ekkel, de különösen az ördög
gel benépesítve hitte mindazt, ami 
sötét, titokzatos és idegen —  akkor 
m egérthetjük M alvin néninek is e 
különös m agaviseletét, ö  is  azok  
közé tartozott, akik szekrényük jól 
elrejtett zugában tartogatták am a  
sárgult ócska  könyvecskét, am elyet 
szü leitő l, azok pedig, ki tudja, hán ya
dik ősüktől örökölték, Ebben a köny
vecskében  a rontások, ráolvasások , 
szellem ek, ördögök és egyéb babona
országbeli képzeletszörnyek hű leírása, 
azok m egjelenésének körülm ényei, va
lam int az elűzhetési módok is mind 
pontosan találhatók.

M alvin néni szobájába ment, m a
gára csukta az ajtót. Szekrényébe  
nyúlt és  biztos kézzel húzta elő  eg ye
düli v igaszát, a kicsiny könyvecskét. 
G yorsan felkereste azon imát, am elyet 
az ördög erőtlenítésére kell e lm on 
dani, hogy ne árthasson az ártatlan  
halandónak. H iszen tudta volna talán  
már könyv nélkül is, oly sokat e l
m ondta már, de hogy egy szó  se  
maradjon ki, inkább elo lvasta . M ás
kor, ha az ördög m egjelenése volt 
kilátásba h e ly e z v e ,* e z e n  imát egy  
Ü dvözléggyel toldotta m eg; most, 
hogy oly közel volt az esh etősége e 
kellem etlen vendég m egjelenésének, 
m ég egy M iatyánkot is hozzám ondott. 
A zonkívül szentelt barkát égetett el 
szentelt gyertya mellett, nemkülönben  
ajtaját fokhagym ával többször is 
m egkeresztezte. Közben folyton szidta  
T am ást, hogyan lehet annyira köny- 
nyelm ű, hogy az ördög tojásait az ó  
házukba hozva a lehető legnagyobb  
veszélynek teszi ki az egész paplakot. 
Nem különben érthetetlen volt előtte a 
plébános v iselkedése is, aki szobájá
ban tűrte az efféle v eszé lyes holm ikat.



374.
/ •

HARANQSZÓ. 1921. november 13.

H iába m agyarázta m ost már T a 
m ás a vacsoránál, hogy azok nem  
ördög tojások, hanem  ehető növény- 
gum ők —  ezáltal* csak jobban m eg
szilárdult balhite az ism eretlen sárga  
lapdák felől. N em  volt nappala, de 
m ég ejjeli nyugodalm a sem . L efekvése  
előtt m ég egyszer elism ételte az e lő 
írt cerem óniát, ső t m aga m ellé vette 
a szenteltviztartót is, hogy netaláoi 
szükség  esetén  kéznél legyen.

V acsora után Sváby T am ás és  a 
plébános m ég az irodába mentek, 
ahol sok mindenről beszélgettek, töb 
bek között arról is, hogy jó volna a 
gum ókkal kísérletet tenni. M egálla
podtak abban, hogy a plébánia vete
m ényes kertjében elvetnek belőle  
próbaképen.

M ásnap reggel ásót, kapát és  
néhány krumplit m agukhoz véve, 
elindultak az udvar végén levő  kert 
felé —  állandóan figyelve M alvin  
néni által.

Mikor a kertbe értek, néhány kis 
gödröt ástak és áldó szavak  k íséreté
ben behantolták a krumpli gum ókat.
' M indez a reggeli órákban tör tén t; 
ebéd után Sváby T am ás már túl járt 
Richwald határán.

Estefelé pedig M alvin néni bem ent 
a kertbe és mikor senki nem láthatta  
odam ent az egyik friss földkaparás
hoz, azt lábával fokozott erővel ta 
posta m eg abban a hitben, hogy ami 
biztos, az biztos, de így nem oly  
könnyen kelhetnek ki az átkozott 
ördög tojások. Csak az egyik helyet 
taposta meg, mert az m agasabb volt 
a többinél és úgy okoskodott, hogy  
a többiben sem m i nem le h e t; csupán  
azért van a föld frissen bolygatva, 
mert ott is kerestek alkalm as helyet 
a tojások elásására . A legalkalm asabb  
hely pedig az lehetett, ahol a föld 
kissé m agasra a bennlevő tojások  
miatt csúcsosodott,

Sváby T am á 3  eltávozott. Az ördög  
tojások e lá s v a ; így a ház békéje és  
nyugalm a visszaállott. A zonban biz
ton ság  kedvéért M alvin néni ma este  
is engedelm eskedett a kis ócska  
könyvecske utasításainak.

A kertnek e veszélyes részén m ég  
soká ig  csak úgy mert elm enni, ha  
m agára legalább három keresztet 
vetett.

E gyszer történt, hogy a tojások  
sírja helyén apró zöld levélkék keltek  
ki. Ez m ég inkább m egnyugtatta  
M alvin nénit. D e m egnyugtatta a 
plébánost is, aki már hinni kezdte 
a gum ók elpusztulását.

V égre eljött az idő, am ikor a 
plébános m aga fogott hozzá  a krumpli

k iásásához. Jó  term és volt. M alvin  
néni még mindig irtózott az oly rossz  
em lékű sárga  lapdáktól. B ár félelm e  
a plébános h osszú , fáradságos fel- 
világosító  oktatásai titán k issé o s z ló 
ban volt, de m ég arra mindig nem  
hajlott, hogy belőle egy ételre valót 
m egfőzzön. Ezt m agának a p léb án os
nak kellett m egcselekednie. A M alvin  
néni félelm e egészen  csak akkor 
oszlott el, am ikor a p lébános a főtt 
krumplit friss vajjal és  sóva l a szem e  
láttára jóizüen lak m ározta ; majd ő 
is  m egkóstolva, szintén jónak találta  
azt.

M ásnap egy  tálra valót már M al
vin néni főzött m eg. H ivatalos volt 
krumpli kósto lásra  a k özség  több 
kiválósága  é s  a p lébános néhány  
jóravaló híve. D e a jelenlevők az  
ism eretlen csem egét m ég csak m eg  
sem  akarták kóstolni, nem hogy az 
ültetésére hajlandók lettek volna. Úgy  
hogy a következő évben is a p lébános 
egyedül term esztette a krumplit.

Egy év m úlva Sváby T am ás is 
érdeklődött az elültetett krumpli g u 
mók sorsa  iránt. Az ő általa vetett 
gum ókat a disznók kitúrták és  nagy  
bánatára m egették. Am ikor pedig  
m egtudta, hogy a p lébános szeren 
csésebb  volt, tőle kért néhányat újbóli 
kísérletezésre. Ez azután neki is  
sikerrel járt.

A m eghonosítása  a ma már m in
dennapos e ’edelnek nagyon nehezen  
ment. Évek teltek el, am íg gróf Révay  
m egyéspüspök, gróf Csáky M anó fő
ispán és Horváth alispán is  belátták  
a krum pli-gum ó term esztésének raesz- 
szeható  á ld ásos eredm ényeit. V a ló 
színűen a richwaldi p lébános vagy  
Sváby T am ás serkentésére hatalm uk
kal és díjakkal mintegy kierőszakolták  
a term esztését. K ésőbb buzdítólag  
hatott a term előkre az is, hogy ter
m éséből tizedet fizetni nem kellett; 
mert, a m ég akkor új csem ege, egyet- 

/ len Árpádkori diplom ában sem  s z e 
repel a tized alá e ső  term ékek között.

A népjólétet a term esztése em elte. 
A zóta sokszor mentette m eg nem csak  
a felvidéket, de az egész  országot is 
az éh inségtől. És ma is kedves eledel 
sok jól elkészített alakjában.

Ki hitte volna, hogy a  hazatérő  
szep esség i diák ily nagy jótétem ényt 
követ el a Párisból hozott néhány  
krumplijával I Mert h iteles történetíró  
állítja, hogy ez volt az e lső  krumpli 
gum ó, amit nem csak a Szep ességre, 
hanem  az egész  m agyar földre is  
hoztak.

A hazának e nagy jóltevője há
nyatott és  kalandos élet után 1850

körül halt m eg, mint nyugdíjazott i 
főbányatiszt T ótfalván, Szep esm egyé- 1 
ben. É lete vége felé talán m egbánta  
tettét, mert em bergyülölő lett. B ár ■ 
eg észség e s  volt, szobáját soha  el nem  
hagyta, így akarta elkerülni az em 
berekkel való érintkezést. B eletem ette  
m agát könyvei közé és tudom ányos 
búvárkodásnak élt.

Vájjon miért lett ez így ? Azt senki 
sem  tudjál T alán nagyon sokat g on 
dolt P á r isra ; Pári3 ban L avoisier ti 
p rofessorék ra ; L avoisier professorék- 
nál az egyik kis lányra 1 

Vége.

Olvassuk a bibliát! i
Zsolt. 119., 105.:

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

Isten büntet.
Nov. 14. I. Mózes 2 . ie—n. Sokan sze- - i  

retnék, ha ettől a munkától megkímélné n 
magát az Isten. Hogy Isten büntet, annak áá 
mi vagyunk az oka. Embereken fordul meg, ,a  
hogy megkiméltessék keze ettől.,

Nov. 15. II. Mózes 2 0 . 4 —5 . Éva ugyan
csak elcsodálkozhatott, mikor látta, hogy 
Isten nemcsak a kígyót bünteti S Ádám 
még jobban, hogy nemcsak Évát. De mek- -jí 
korát csodálkozik ma az, aki először hallja, 
hogy az Isten megbünteti még a fiákban 
is az apák vétkeit. Nem arról van szó, k 
hogy Isten büntelenetfet büntet. Büntetle- sp 
nül csak egyetlenegy bűnhődött. Csupán ( n. 
arról van szó, hogy bűnök büntetése kihat laj 
olyanokra, akik abban nem vettek részt. 
Rettenetes e z ! De így van. Orvosok és i  
történettudósok nem győznek eléggé cső- -q 
dálkozni rajta. Rettenetes. De nem a bűn- ri 
tető Istent akarja tenni rettenetesebbé. I  
Hanem a bűnt előtted.

Nov. 16. V. Mózes 5 . n. Ilyen jelenték- -I 
telenséget büntet Isten ? Lopást, ölést, pa- -i 
ráznaságot, hitetlenséget — megértik sokan, ,a 
hogy nem hagyhat büntetés nélkül. De az, ,a 
hogy valaki kiejti nevét, akárhogyan is, ,3  
miért ne maradhatna büntetlenül. Nem at- I 
tói van-e sokakon büntetésképen sok bűn, fl 
hogy nevét hiába veszik.

Nov. 17. Zsoltár 3 9 . 12. Sok mindennel 1 
büntet Isten. Évát az anyaság fájdalmával, 4 
Ádámot a föld bogács-kórós göröngyeit fl 
öntöző verítékezéssel, Káint a lelkiismeret fl 
furdalásaival, Sodomát és Gomorát kén- 
köves esővel, Egyptomot özönvízzel és szá- o| 
razsággal, háborúval és betegséggel. Meg
döbbentő látvány lenne Isten eddig a tör
ténelemben megtörtént büntetéseit együtt 
látni. Büntetésének sokfélesége nem sze- j 
mélyválogató szeszélyét, s nem a kínzás- 
ban való kéjelgéseit mutatja. Tény az, hogy fl 
minden bűn megérdemelné, hogy teljes fl 
megsemmisítéssel büntesse, és senki nem , fl 
bírálhatja Őt, hogy miért így vagy úgy vfl 
büntet.

Nov. 18. Róm. 3 5—6. Mindenkiben fel- -ifl 
villan a gondolat: vájjon nem igazságtalan-e ofl 
az Isten, hogy minket büntet. Vannak, akik f l  
azért idegenkednek Istentől, mert sehogy- f l  
sem tudnak ezzel megbékélni. Másrészt a - f l
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világban *élők unszolják a büntető Istent, 
hogy tud már ennyi mindent elnézni. És 

* nein tudnak megbékélni azon, hogy Isten 
miért nem büntet. Hogy megbékélhetnének 
mindakét fél békétlenkedők, ha megtudnák: 
mi módon ítéli meg Isten a világot. Ha 

;megtudnák, hogy nem egy nagy bűnvádló- 
ban, kinél minden bűn bosszúra forralja 
vérét, hanem egy Megváltóban, akinek 
mindenki felett elsősorban bűntörlésre moz

it dúl meg a szíve.
Nov. 19. Jób 5.17. Isten büntetéséről 

szóló igék több helyen egy mondatba van- 
\nak fonva szeretet-igéivel. Valami feltétlen 
jó  van abban, hogy Isten büntet Jó, épen 
a büntctettrc nézve. Büntető tevékenysége

mnek legnagyobb részénél büntető keze 
jegybe van nőve áldó karjával. Egyenesen 
'boldognak tudhatja magát az az ember, 
akit Isten így dorgálva, nevelve büntet.

Nov. 20. II. Péter 2 0. Isten büntető 
nmunkájának egy része túl a mostani földi 
Miéten, az ítélet napján fog lefolyni s befe
jeződn i. Oly keveset gondolnak rá. Pedig 
re minden titokzatossága és elképzellieteíjen 
'volta mellett is jobban megtehetnénk. így 

.caz egyházi esztendő végén több teinplo- 
rr; inunkban szóba szokott kerülni. Vájjon 
(hányán veszik egész komolyan ? És hánjan 

.sa megváltottságnak azzal a boldog nyu
galmával, hogy hiszen nem egy ismeretlen, 

■ tőlem idegen biró, hanem Az fog ülni az 
í ítélőszékben, Aki már magáévá fogadta az 

b életemet és békességemnek büntetését el- 
i / viselte.

\MAGYflR GAZDA.
G s ó .

C sodálatosan  szép  volt az idei ő sz  
b és  csod ála tosan  v e sz e d e lm e s: olyan  

szép  volt, hogy ha m ég egy ideig
0 olyan szép  marad, akkor elpusztul a 

vetés és  nem kerül kenyér. Isten
r  tudja, hány m agyar asztalra . R ettegve  
jl fürkészte az égboltot hetek óta a 
p. m agyar gazda szem e, az esőt várta, 
ß az őszi esőt, am ely véget vet a sz á 
ll razságnak és  a föld m indam a vesze-  
! delm einek, ami a szárazság  következ
e ié b e n  fellép. A m agyar égnek és a 
ti m agyar földnek örök szövetség i hű
li: ség e  be is vált, eső  öntözte végre az 
L áldott m ezőket, am elyeknek kincsét
1 már*már m egtám adta a folytonos  

napsütés. Tengerbajunk, nyom orúsá-
■j gunk közt m indennapi életünk gon d 

jainak halm azában ettől a szörnyű  
gondtól m egm entett az ég  —  és a 
m agyar föld, am elynek term ése év -  

i? szakok, esztendők váltakozásában  
n m egannyiszor újra és újra acélozza  
;s ezt a népet, most is m eg fogja tenni 
*> a m agáét Persze, mást is jelent a 
n k ívánatos őszi eső , az időjárásnak  
M fordulata — jelenti fenyegető k öze
it ledtét a télnek, a téli beszerzések  
i< sú lyos gondját, mindazt, amit csak  
16  ebben a szegény, m eghajszolt o rszá g 

ban a tél közeledése jelent. Ami 
azonban oly zordonul jelentkezik a 
városban, a hideg, őszi eső , az csupa  
áldás odakint a szántóföldön, am ely 
nek ereje, áldása egyform án táplál és  
éltet falut és várost.

HETI KRÓNIKA.
A politika e s e m é n y e i .  A nemzetgyű

lés a kényszerhelyzetből kifolyólag elfo
gadta a trónfosztó törvényjavaslatot. A 
tárgyalás során Bethlen miniszterelnök je
lentős beszédben világította meg azokat a 
motívumokat, melyek a kormányt cselekvé
sében és elhatározásában irányították. A 
legitimisták érzelmeit Apponyi juttatta ki
fejezésre hatalmas beszédben. A kisgazda- 
párt nevében Kószó István szól hoz iá a 
törvényjavaslathoz. Beszéltek még Haller 
István, Kováts J. István, Rupert Rezső, 
Slachta Margit.

Itt említjük meg, hogy a királyi pár 
Galacba érkezett, ahol a Cardiff nevű an
gol hadihajón helyezték el őket.

Valószínűleg politikai események közé 
fog tartozni az újabb tűzeset, melynek a 
Radeczky-Iaktanya raktára lett az áldozata. 
A kár több millió s eddig 11 emberélet is 
odaveszett.

Készülődés a soproni népszavazásra.
A Sopronmegyei Kör a közeli nyugatma
gyarországi népszavazással kapcsolatban 
felhívást intéz az országban szétszórtan 
élő mindazokhoz a férfiakhoz és nőkhöz, 
akik Sopronban, Brennbergben, Fertőráko
son, Ágfalván, Bánfalván, Harkán, Kóphá- 
zán, Balfon, Bozon vagy Nagycenken szü
lettek, vagy pedig ezeken a helyeken bír
nak illetőséggel és 1921. november 1-én 
21. életévüket betöltötték, hogy személyi 
adataikat haladéktalanul jelentsék be, még 
pedig a Budapesten lakók személyesen a 
középponti városházán, (I. sz. pavilion, I. 
emelet 43. szoba) délelőtt 9 órától délután 
6 óráig, november 4-étől számított egy hé
ten belül, a vidékiek pedig Írásban Thirring 
Gusztáv dr.-nak, a fővárosi statisztikai hi
vatal igazgatójának (Budapest, IV., Szervita
tér 8.). Közöljék egyúttal 21 éven felüli 
családtagjaik személyi adatait is. Az adatok 
bejelentésére azért van szükség, hogy gon
doskodás történhessék a szavazásra jogo
sultaknak — anyagi megterheltetésük nél
kül — a népszavazás területére való szál
lításáról és élelmezéséről, valamint a sza- 
vazóbárca kiváltásáról. Mihelyt a szavazási 
feltételeket véglegesen megállapítják, azokat 
a sajtó útján közzéteszik.

A rortorozei konferencia. A kis-án- 
tántnak a portorozei konferencia ellen in
tézett gáncsvetése, úgy látszik, eredmény
telen maradt. A konferencia nem ment széj
jel. A csehek és a délszlávok harcias ked
vét az olaszok és a franciák alaposan le
hűtötték, úgy, hogy a bizottságok megkezd
hették munkájukat. Az elvégzendő munka 
nehezebb része természetesen a bizottsá
gokra hárul, ez a munka azonban mégis 
csak előkészítése az anyagnak, s ezért a 
bizottságok munkájából még korai volna 
a konferencia sikerére következtetni. Ma
gyarország nevében Scitovszky államtitkár 
a gazdasági bizottságban előterjesztette 
javaslatát, amelyet a bizottság kívánsá
gára kinyomatnak. Smith ezredes pedig a 
Vanderlip-tervet ajánlotta elfogadásra, mely

a valutabajok enyhítésére nemzetközi arany- 
fedezetű bankot kíván létesíteni.

A  francia sajtó elitéli a kis-ániánt 
viselkedését. A francia lapok behatóan 
foglalkoztak azokkal a bonyodalmakkal, 
amelyeket a kis-ántánt harcias magatartása 
támasztott és jóformán valamennyien kifej
tik, hogy erre a magatartásra Magyarország 
éppenséggel nem adott okot.

A Maiin rámutat arra, hogy Csehország 
háborúra készült Magyarország ellen, de 
hála a nagy-ántántnak, az összeütközés 
elodázódott. A nagykövetek konferenciájá
nak a Habsburg-ház trónfosztására vonat
kozó döntése mindenesetre alkalmas arra, 
hogy mérsékelten hasson a kis-á itántra. 
Az a fontos, hogy a két ántánt szolidáris 
működése biztosítsa a béke fenntartását.

Nem helyesli a kis-ántánt viselkedését 
a Le Journal sem, amelyben Saint Brice 
kifejti, hogy a kis-ántánt viselkedése két
ségtelenül agresszív, egyúttal pedig arra 
figyelmeztet, hogy a katonai előkészületek 
is folytatódnak. Meg kell állapítani, hogy 
a szövetségeseknek ez a politikája jogosu
latlan, minlhogy a Károly király vissza-- 
térésével okozott incidens el van intézve 
nemzetközi szempontból, a Horthy-kormány 
magatartása pedig igen korrekt volt.

Az Excelsior arra utal, hogy még a 
magyar legitimisták többsége is rosszalja 
Károly király kísérletét, amelyet csupán 
egyes főurak helyeseltek, akik saját egyéni 
ambíciójukat akarták kielégíteni. Meleg el
ismeréssel adózik a kis Magyarországnak, 
amely keményen harcol fenmaradásáért. 
El kell ismerni Magyarország lojalitását és 
ily módon is támogatni kell abban, hogy 
kiszabaduljon mostani válságos helyzetéből. 
Károly király puccsa alkalmából az ország 
a hazafias érdekeket fölébe helyezte a 
király érdekeinek.

EGYHÁZI ÉLET.
Személyi hir. Raffay Sándor dr. bánya

kerületi püspök, ki a közelmúlt heteket 
Angliában töltötte, külföldi útjáról haza
érkezett. Tapasztalatairól, élményeiről a 
„Harangszó“ számára megkeresésünkre re
méljük, szíves készséggel fog egyet-mást 
elmondani.

Pécs. Hatalmas műsorral ünnepelték 
meg Pécsett az idén a reformáció 404-ik 
évfordulóját. Erős vár . . .  eléneklése után 
Cholnoky Hanna Porkoláb Gyula Luther
ját szavalta A pécsi daloskar« férfikara 
Bethoven „Dicsőit téged“ éneke után dr. 
Pröhle Káioly Reformáció és valláserkölcsi 
megújhodás címen tartott előadást. Seyfried 
Ernőné Gounodt: Názerethi Jézust énekelte. 
Baldauf Gusztáv lelkész imádsága után 
Szabados „Hiszek Istenben“ elóneklésével 
ért véget a szép és lelketemelő egyházi 
ünnepély. t

A m eszlen—acsádi ev. gyülekezet
lélekemelő ünnepség keretében emlékezett 
meg október 31-én a reformáció 434 éves 
évfordulójáról. Délelőtt rendes istentisztelet 
volt, mely alkalommal a reformáció lelki 
áldásairól szólt a szent beszéd. Délután az 
egyházközség vezetősége a templomban 
külön ünnepélyt rendezett, melynek keretén 
belül a hívek érdemes, öreg lelkipásztora, 
Polgár János buzgóságosan imádkozott, 
Takács Erzsiké, Farkas Margit igen szépen 
szavaltak, a meszleni leányokból és legé
nyekből megszervezett énekkar tagjai a
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fáradhatatlan és közszeretetben álló tanító, 
Horváth József vezetése mellett dicséretre 
méltóan énekeltek, Horváth Sándor segéd
lelkész meg arról a témáról tartott előadást, 
hogy a lelkiébredéssel, vallási megújhodás
sal mindig együtt jár a gazdasági jólét fel
lendülése is.

Somogyvámos. Az anyásodni készülő 
somogyvámosi gyülekezetben hetek óta lá
zas munka folyik. Az egyházközség apraja- 
nagyja romlásnak indult Sionunk újjáépíté
sén munkálkodik. A templom körüli kezecs
kében víg gyermeksereg serénykedik. A 
templom belsejében fiatal Márthák szorgal
maskodnak, kívül pedig a gyülekezet férfi- 
tagjai renoválják — régóta nem renovált 
templomukat. Súlyos gazdasági helyzetük 
s ebből folyó szegénységük dacára is szinte 
versenyeznek egymással az áldozatkészség
ben sokszor erejüket meghaladó áldozato
kat hoznak, csakhogy bebizonyítsák egy- 
házszeretetüket és akarni akarásukat. 
Gyűjtés folyik oltárterítőre, kehelyre és 
keresztelő-medencére s az örömmel hozott 
tömeges áldozatok arról tanúskodnak, hogy 
ez a kis gyülekezet nem ölhetett kézzel, 
nem is hangos szóval, hanem cselekedettel 
szolgálja a szent ügyet és segíti építeni 
Sionunk falait.

Sotnlóvecse. A nőegylet zártkörű össze
jövetelt rendezett, mely alkalomkor 2148 
korona folyt be.

A dom bóvári ev. gyülekezet október
30-án ünnepelte meg a reformáció 404 éves 
évfordulóját vallásos est keretében — „Erős 
vár a mi Istenünk® közének után a zsúfo
lásig megtelt teremben más vallásuak is 
szép számmal voltak jelen — Gaál József 
h. lelkész mondott alkalmi beszédet, mely
ben a reformáció alapgondolatát domborí
totta ki lelkes és meggyőző szavakkal. — 
Utána a vegyeskar énekelte el Kapi Gyula: 
„Isten a mi oltalmunk® karéneket Rother- 
mel Erzsiké szakavatott vezetésével. A fen
ségen akkordok felemelő hatása után Schlitt 
József: „Mit adott a reformáció az embe
riségnek“ címen olvasott fel a buzgó hall
gatóságnak figyelmétállandóan lebilincselve. 
Majd Sturm Henrik Porkoláb Gy.: „Októ
ber 31-én“ c. versét szavalta el nagy tet
széssel és hatással. Nagyon kedves és csa
ládias volt a műsor számai közt az iskolás 
leánykák produkciója, kik alkalmi versi
kéket és mondásokat mondtak fel. A Him
nusz eléneklésével végződött az ünnepély. 
Offertórium volt 1008 korona.

Az evang. tanárok  és tan ítók  orsz. 
egyesülete november 9-én a deáktéri pol
gári iskolában közgyűlést tartott a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. 
Dr. Böhm Dezső: Új irány a leányneve
lésben. 5. A szakosztályi elnökök jelentései.
6. Dr. Szelényi Ödön: A német „vándor
madár “-mozgalom.

Szentgotthárd . A missziói egyház fenn
tartására újabban adakoztak: Kogelmann 
Samu és Paul Mária Szentgotthárd, Steiner 
János Újtelep, Gruber Sándor és felesége 
Kurz Gizella Székesfehérvár 100—100 K, 
Körmend 200, Magyarszombathely 1000 K.

Budapesten a Deák-téri evangélikus 
templom emelkedett lelki ünnep színhelye 
volt október 31-én. Kuthy Dezső dr. mo- 
nori lelkész, egyetemes egyházi előadó be
széde képezte az est középpontját, Bazili- 
desz Mária és Szentmihályi Tibor az Ope
raház tagjai énekeltek, Schmidthauer Lajos 
orgonáit. A X. kerületi Evangélikus Szövet

ség összejövetelén Szegheő János zongorán, 
Zsámboky Miklós gordonkán játszott} míg 
a beszédet Majba Vilmos lelkész tartotta.

:: H Í R E K .
Az egyetem i ifjak kegyelete. Az egye

temi ifjúsági egyesületek, ihint minden esz
tendőben, az idén is kegyelettel adóztak 
elhunyt nagyjaink sírjainál és pedig Kossuth 
Lajos sírjánál Bakó László, a Bethlen Gá
bor Kör tiszteletbeli elnöke mondott be
szédet. Az egyes síroknál az Egyetemi 
Énekkarok gyászdalokat adtak elő.

Milyen jóváté te lt követelnek a dél
szlávok M agyarországtól. S. H. S.-dele- 
gáció a trianoni békeszerződés értelmében 
benyújtotta a jóvátételi bizottsághoz Ma
gyarországgal szemben fennálló természet
beni követelésének számláját. E szerint a
S. H. S.-királyság 3000 ökröt. 1500 tehenet, 
2500 bikát, 10,000 kancát, 200 csödört,
50,000 birkát és 500 kecskét, továbbá ipari 
és gazdasági gépeket és egyéb iparcikkeket 
követel Magyarországtól.

Egységes gazdajelvény. A békeszer
ződés terüietiteg szétszaggatta ugyan Ma
gyarországot és abban a gazdaközönséget, 
azonban az érzelmi és gazdasági együvé- 
tartozás továbbra is egységben tartja Nagy- 
magyarország összes gazdáit. Ennek az 
egységnek látható jelét is akarván adni, a 
Magyar Gazdaszövetség, legutóbbi választ
mányi ülésén elhatározta, hogy mozgalmat 
indít Csonkamagyarország gazdái között a 
felvidéki magyar gazdák jelvényének meg
honosítása, elterjesztése végett. E jelvény 
zöldalapu pajzson sarlóba foglalt búzakéve, 
amelyet már a felvidéki magyar gazdák 
tízezrei hordanak.

Károlyi Mihály a 'áza to s  hódolata.
A cseh nemzeti ünnep napján a cseh kon
zulátuson megjelent Károlyi Mihály gróf is. 
Arra kérte a konzult, tolmácsolja a köz
társaság elnökénél és Benes dr. miniszter- 
elnöknél alázatos hódolatát és azt az óhaj
tását, hogy ezentúl Csehország és Magyar- 
ország között barátságos legyen a viszony.

A kiadásért éa {szerkesztésért felelős : 
Czfpott Géza Szentgotthárd, Yasrármegye.

A Harangszó perselye.
A H arangszó terjesztésére újabban 

adakoztak : Rakospalotáról: özv. Molnár 
Mihályné, özv. Molnár Istvánná 50—50 K, 
Sikter Istvánná 40, Sikter Jánosné 30, özv. 
Nagy Samuné, Sass Sándorné 20—20 K, 
Gaál Sándor Alsómesteri, Rúzsa Ilonka
14—14 K, Somogyi Béláné Körmend 7, Si
mon Lajos Hács 14, Tárnokréti gyűl. 100, 
Mátis Jánosné Vásárosfalu 100, Pohánka 
Ödön Csővár 14, Schäden Gusztáv Rába- 
szenttamás 100, Gebauer Irma Szód 14, 
T. Czipott Etelka Budapest 3, Gergál Sán
dor Totszentmárton 20, P. Varga István 
Budapest 44, Vanderer Márton Lkomárom 
80, (sajtóra 80 K), Grósz Ferenc Német
újvár 70, Gyurátz István Gór 6, Csajbók 
Lidiké Vásárosmiske 100 K.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

1356 ótac

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyá

Szentgotthárd
sz á llít :

Gyártási
jegy

14 m inőségben és elsőrendű kézii i 
kovácsm unkában, legjobb svéd é -  

stájer acélból
kaszát, sarlót, 

káposztagyalut, 
vakarót. 17-25

M inden m ennyiség a legrövideb  
időn belül szállítható.
! Kérj*en árlapo t!

Ajánlunk waggontételek 
ben k e m é n y  és p u h i i

T Ű Z I F Á T  1
ab Szentgotthárd w aggonba rakvz I 
V eszünk és eladunk mindenfél I

'

T E R M É N Y T .
Ajánljuk elsőrangú, tisztán keze 
=  URADALMI Ó- ÉS ÚJ- =

B O R A I N K A T .
E lvállalunk vasúti szá llítást é 1 

elvám olást sza va tosság  m elle  
B u dapest— Graz fővonalon keresa 

tülhaladó áruk után.

U P P ú LACKNEF
keresk . vállalata  S zentgotthárd .

Sürgönyeim: Lackner. Telefon sz. 1

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Luther-Szövetség.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémmegye), előfize
tési díjak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Bzentgotthárdra 
(Vasvárraegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad '  
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minden vasárnap.

w

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
SZERKESZTIK: SZALAY MIHÁLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT OÉZA.

Kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A HARANGSZÓ előüzetfat 
ára egéu érre : Luther- 
Szövetségi tagoknak cím
szalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Szövetségi 
tagoknak címsaalagos kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink
nek ingyenpéldányokat 

küldünk.

Időszerű dolog volna-e 
összehívni a zsinatot ?
— Báró Prónay Dezső tb. felügyelő nov.

10-iki közgyűlési felszólalásából. —

Nem  időszerű a zsinatot ma, vagy  
a közel jövőben összeh ívn i A zsinat 
törvényhozó  szerv. A z evangélikus  
egyház a hazai törvények alapján áll. 
E zek: az 1791. évi XXVI. és  az 
1848 : XX. törvénycikkek, ezek sz a 
bályozzák az egyház közjogi á llását. 
A zsinati törvények érvén yességéh ez  
ezek alapján királyi szentesítés is kell. 
N em  akarok — m ondotta ^ P rón ay  
D ezső  báró — olyan közjogi fejte
getésekbe bocsáthozni, am elyek a mai 
közjogi helyzetnél fogva nem idő
szerűek, nem is tartoznak ide. Csak  
idézőm ezeket a törvényeket, am elyek  
érvényét senki kétségbe nem vonja. 
Ez m ég nem jelent olyan politikai 
térre való  áttérést, am ely túllépi a 
gyű lés hatáskörét.

A zsinat ö sszeh ív ása  nem időszerű  
azonban m ás okból sem . A nem zet
közi szerződéseket sem  tartják meg  
és  például a trianoni békét is csak  
addig tartják meg, am íg a nem zet
közi hatalm i v iszonyoknak m egfelel. 
A nem zetgyűlés két körülm énynek  
köszöni létét. Az egyik a lezajlott 
forradalom, a m ásik pedig az e llen 
ség es  állam ok azon kijelentése, hogy  
csak egy dem okratikus utón vá lasz
tott nem zetgyűléssel hajlandók tár
gyalni. Ez a helyzete ma szegény  
hazánknak. D e az evangélikus egy
ház létét nem csak a hazai törvények
ből, hanem  a kereszténység m agasz
tos elveiből is meríti. A keresztény
ség  is hirdet nem zetiséget és a m a
gyar evangélikus egyház az egyetem es  
kereszténységnek egy része. M ivel 
pedig a kereszténység nem zetközi, 
nem törődik állam határral sem , le 

gyen bárm ilyen a békeszerződés, a 
nagyar evangélikus egyháznak tagja  
marad minden evangélikus em ber. 
In egyetem es nagy zsiuatot akarok  
majd látni, am íg pedig ez nem leh e t'

A m agyarhoni ev . egyetem es e g y 
ház, az ev . gyám intézet, az ev. le l
készegyesü let, tanáregyesület ez évi 
rendes közgyűléseiket B udapesten nov. 
10-én tartották. Az egyetem es egyház  
közgyűlésén  S o lym ossy  Lajos báró, 
egyetem es felügyelő  elnökölt. M ellette 
G eduly Henrik tiszáninneni püspök  
töltötte be az egyházi elnökséget. Jól 
eső  érzésse l állapítjuk m eg, hogy a 
gyűlések  iránt úgy az egyháziak, mint 
a világiak részéről nagy volt az ér
deklődés. A m egjelent e lőkelőségek  
soraiban ott láttuk Kupi B éla dunán
túli, Raffay Sándor bányakerületi 
püspököket, K iss István dunáninneni 
püspökhelyettest, dr. Zsigm ondy Jenő, 
dr. Kéler Zoltán, M eskó L ászló  ny. 
állam titkár kerületi felügyelőket, báró 
Prónay D ezső  tb. egyetem es felügye
lőt, báró Radvánszky Albertet, báró 
K ass Albertet, báró Prónay G yörgyöt, 
T om csányi V ilm os Pál igazságügyi 
m inisztert, Rákóczy István ny. fő is
pánt, O kolicsányi L ászló, M ágócsy  
Ditz Sándor egyetem i tanárt, Szteh ló  
Kornélt s  m ég igen sokakat.

A gyűléseken  különösen igen nagy  
szám m al jelenlek meg Dunántúl kép
v iselő i. Világi képviselői közül jelen 
v o lta k : dr. M esterházi Ernő ny. fő
ispán, kerületi pénzügyi bizottság  
elnöke, szentm ártoni Radó Gyula, 
dr. Zergényi Jenő, hathalm i Pischer  
G yula, Bélák Lajos, dr. Ittzés Zsig- 
mond egyházm egyei, szentm ártoni 
Radó Lajos, Ajkay Elem ér, C sem ez  
István, dr. M ihályi Kálm án, M ihályi

ség es , addig ezt a kérdést függőben  
kell tartani, mert van evangélikus  
irredenta is, am ely pedig nem öldöklő  
fegyverekkel, de a hit fegyverével 
m indig harcrakészen áll.

Sándor, M ihályi G yula, Kirnbauer 
Lajos, dr. P ischer Kálm án, dr. Kren- 
ner G yörgy gyülekezeti felügyelők.

Az iskolák Stráner V ilm os, dr. 
Pröhle K ároly, H ollós János, Arató  
István, H etvényi Lajos által képvisel
tették m agukat. A lelkészi karból ott 
v o lta k : Varga G yula, T akács Elek, 
Z ongor B éla, Hérints Lajos, F enyves  
Ede, Schöll Lajos, Horváth Sándor  
e sp e r e se k ; Isó V ince, N ém eth Károly, 
Skalay M ihály, K ováts Zsigm ond, 
M agyary M iklós, B reyer Jakab, N agy  
Ferenc, Zsiray Lajos, V értesi Zoltán, 
M esterházy L ászló, Ziermann Lajos, 
Horváth Lajos, W ágner Ádám , dr. 
Tirtsch G ergely, dr M ohácsy Lajos, 
Haniffel Sándor, S zabó János, Kutas 
Kálmán, E ösze Zsigm ond, M üller 
Róbert, Baldauf G usztáv, Mühl Lajos, 
Fábián Imre, Fodor M iklós, Szabó  
G ábor tábori lelkész és Czipott G éza  
az egyházkerületi gyám intézet kép
viseletében.

A lelkészegyesület 
közgyűlése.

Az o rszá go s lelkészegyesü let köz
gyű lését nov. 9-én  G áncs Aladár 
székesfehérvári lelkész im ádsága és  
irásm agyarázata vezette be. Ezekiel 
könyve alapján a m egtérés szü k ség es
ségét hangoztatta. Paulik Ján os elnök  
m egnyitójában a lelkészek feladataira  
mutatott rá. Több kérdésben a refor
m átusokkal való  együttm űködés szü k 
ség ességé t hangoztatta. A lelkész- 
egyesü let elhatározta, hogy Petőfi 
szü letésének  század os évfordulóját

Ev. egyetemes gyűlések Budapesten.
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Böhm  L. a leánynevelés új irányá
ról tartott előadást. Szelényi Ödön  
dr. a ném et > vándorm adár % intéz
m ényét ism ertette. A szabad termék 
szetben csatangolók  szö ve tség e  ez, 
mely a néppel való érintkezést keresi, 
népdalokat gyűjt és előad, falvakon  
és tanyákon előadásokat rendez E lő 
adó szerint az ébredő m agyarok m a
gukévá tehetnék ezt a program ot. 
Hittrich Ödön dr. fő igazgató  a közép
iskolai szakosztály  m űködését ism er
tette.

A napot gyám intézeti istentisztelet 
fejezte be, m elyen Pröhle Károly dr. 
soproni theol. tanár m ondott nagy
hatású  beszédet.

Az egyetemes gyűlés.
A z egyetem es gyű lés nov. 10-én, 

Luther M árton szü letése  napján volt. 
A közgyűlésen  67 pontot tárgyaltak  
le. Geduly Henrik püspök imája után 
báró S olym ossy  Lajos egyetem es fel
ügyelő  terjesztette elő  év i jelentését, 
s em lékezett m eg a m agyarhoni ev. 
egyházzal kapcso latos esem ényekről.

Az elnöki jeletéshez elsőnek  báró  
K ass Albert szó lott hozzá s tartott 
nagy beszédet. E rélyes vezetést k ívá
nok —  úgym ond többek között — , 
hogy ne leh essen  ezt az egyházat 
m egtám adni, mert ez élő  energia.

Szelén y i A ladár dr. főjegyző javas
latára ezután a közgyűlés m agáévá  
tette az elnök-javasolta  üdvözléseket, 
majd áttértek az egyetem es törvény
szék  és  a b izottságok  k iegészítésére. 
Ebben a kérdésben Kapi B éla du

nántúli püspök indítványa kapcsán  
m agasnívóju vita indult meg. Prónay 
D ezső  báró e kérdéssel kapcsolatban  
a zsinati törvények rendelkezéseit is 
mertette.

U gyancsak h eves vita folyt a Lut- 
her-O tthon korm ányzásának ügyében.

A z ,1848 : XX. t.-c. végrehajtását 
újra m egsürgette a közgyűlés. A fő 
rendiház reform jával kapcsolatban  
tiltakozását fejezte ki a keresztény  
egyházak különböző fokú osztá lyozása  
ellen , nem különben a nem zeti had
seregnek  Kap*sztrán János védőszent
ség e  alá h elyezése ellen. Tiltakozott 
a közgyűlés az Orsz. M unkásbiztosító  
Pénztár állandó zaklatásai ellen . A 
vegyes házasságok  körüli sérelm eket 
illető leg  az előadó Szteh ló  Kornél dr. 
álláspontját tette m agáévá a közgyűlés

A zsinattartás kérdésében hatalm as 
beszédet mondott báró Prónay D ezső, 
m ely beszédnek gondolatm enetét la 
punk vezető  helyén hozzuk.

A‘ készpénzzel fizetett lelkészek  
fizetésrendezése ügyében a gyü lek e
zetekhez és a korm ányhoz fordul 
tám ogatásért az egyetem es egyház.

Az egyetem es egyház szükségesnek  
látja az ev. sajtó m egszervezését, 
egy ev. nyom da felá llítását. A p o 
zsonyi theol. akadém iának a pécsi 
egyetem  keretébe fakultásként való  b e
kapcso lását tudom ásul vette. U gyan
csak  tudom ásul vette a protestáns 
tábori püspökség  szervezését.

A közgyűlés több kisebb folyó ügy 
letárgyalása után pénteken délelőtt 
G eduly püspök im ájával ért véget.

minden gyülekezetben m egünneplik. 
Az egyesület tiszteletbeli elnökét, 
Raffay Sándor püspököt 30 év es jubi
leum a alkalm ából m etég szeretettel 
üdvözölték.

N agy elkeseredéssel tárgyalták a 
készpénzfizetésre utalt lelkészek anyagi 
helyzetét.

A tisztujítás során a régi tisztv ise
lőket újból m egválasztották a m eg
szá llás alatt levő alelnök Pröhle V il
m os k ivételével, akinek helyébe Isó 
V ince győri lelkészt választották m eg.

Az ev. vallástanárok 
és az ev. tanáregye

sület közgyűlése.
A vallástanárok gyű lésén  Het- 

vényi Lajos elnökölt. M egnyitó b eszé
dében azt követelte, hogy az iskola  
ne legyen a különböző világnézetek  
küzdőtere, hanem  az evangéliom  ha
ladó szellem e h asson  át mindent. 
Többek h ozzászó lá sa  után elhatároz
ták, hogy a vallástan ításhoz új ter
vezetet készítenek elő.

A tanáregyesületben. Szigethy L a
jos dr. alelnök beszédében m egem 
lékezett a soproni evangélikus inté
zetek válságáról és  hazafias e lszán t
ságáról. Ü dvözölte a vendégül m eg
jelent L évay Ede dr. főigazgatót, az 
O rszágos T anáregyesü let elnökét és  
M áday G yula főtitkárt, Oberle Ká
rolyt, a Katholikus T anáregyesü let 
elnökét és R avasz Árpád ref. gim n. 
igazgatót. A testvéregyházak  eg y 
m ásra szorulnak és  nem repülhet a 
turulmadár, ha egyik szárnya csonka.

T Á R C A .

Az Ipoly partján.
Ipoly vize kicsiny folyó,
Nem fut rajta büszke hajó.
Egy-két ugrás a túlsó part; —
Haj, lánc nyomja ott a magyart!

Magyar testvér ott szántogat 
Magyar vértől szent hantokat.
Két szemében bús szégyen ég :
Cseh szolga ő meddig lesz még?!

Keserűen néz ide át,
Ide hallom a sóhaját . . . .
Várj csak, testvéri —  Van még Isten, 
Lesz még egyszer ünnep itten!

Szánts, vess, testvér, —  de —  légy résen, 
Baltád, kaszád tartsad készen I 
És —  majd —  kinek most ebe vagy, 
Bitang csehből magnak se hagy!

— í .

P o éta -so rs .
Irta: Porkoláb István.

A költők a legdrágábbat: 
lelkűk kincseit, néha éppen a 
könnyeit adják. Sokszor s ír 
nak , mikor teremtenek, míg 
a közönség g y ö n y ö rk ö d ik  al
kotásaikban.

Ez a kis történet ezelőtt mintegy  
tiz esztendővel esett meg.

Sopronban kezdődött, a Színház  
kávéházban, ennek is egyik leghátsóbb  
sarokaszta lánál, am elynél néhány jó 
barát: theologusok , fiatal színészek, 
kezdő iró- és poéta-em berek, köztük 
G yón i Géza, szép, nagy terveket sz ö 
vögetve beszélgették  át az ó lm os téli 
estéket. Ma a lig -a lig  van soraikból 
valaki. Széjjel hordta, a föld alá vitte 
a lelkes, qjeghitt kis társaság  legtöbb  
tagját a háború s az eszm ék harca, 
a forradalm ak; Sopronban m eg éppen  
csak a m árványasztal maradt, amin 
annyi sok feketét megittak, jó arcot

vágva a rossz folyadéknak. Mert a 
fekete nem csak m ost rossz, békében  
is az volt.

Egy zuzm arás téli estén is, am ikor 
az utcákra vastagon ereszkedett a 
tipikus soproni köd s  a törzsvendégek  
föltűrt kabátgallérral é s  szem rehuzott 
kalappal surrantak be a kávéházba, 
—  együtt voltak a fiúk. D e ekkor 
nem feketét szürcsölgettek , hanem  —  
bort ittak. N agy szó  volt ez 1 Ritkán 
került az asztalukra. Ezúttal is csak  
azért, mert a társaság  egyik tagja  
tiszteletére ürítettek búcsúpoharat. A 
távozó  a bonvivánt színész v o l t ; 
elegáns, csin os, szők e fiú, a soproni 
lányok kedvence akkor —  neves  
újságíró ma. Öröm sugárzott az ar
cáról : Pestre szerződtették a V íg
színházhoz

B eszélgetés közben Gyóni m eg
em lítette n e k i:

—  Te m ost Pesten le sz e l;  tehetnél 
az érdekem ben valam it.
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Az egyetemes gyámintézet.
A m agyarhoni ev. egyetem es gyám 

intézet közgyűlését ugyancsak nov. 
1 0 -én tartotta B udapesten. A köz
gyűlésen  M aterny Lajos debreceni 
főesperes im ádkozott, am ely után 
dr. lándori Kéler Zoltán h. elnök  
em elkedett beszéd kíséretében sz á 
molt be az egyetem es gyám intézet 
elnöki állásra leadott*szavazatok ered
m ényéről. E szerint a 4 egyházkerület 
gyám intézete báró Láng Lajos h a lá 
lával m egüresedett világi elnöki á l
lásra szavazatát báró Radvánszky  
Albertre, B ognár Endre egyházi e l
nök halálával m egüresedett egyházi 
elnöki á llásra  szavazatát Pálm ai 
Lajos győri esperesre adta.

A gyám intézet v ilági elnökének, 
báró Radvánszky Albertnek ünnepé
lyes beiktatása képezte ez idei eg ye
tem es gyám intézeti közgyűlésnek fény
pontját.

Báró Radvánszky Albertet Kapi 
B éla püspök élén egy küldöttség hívta  
m eg a tejem be. Am ikor báró Rad
vánszky a küldöttséggel m egjeleni, 
hatalm as éljen köszöntötte. Dr. lán 
dori Kéler Zoltán üdvözölte itt az 
elhívott új vezért s  kérte az elnöki 
tisztség  elválla lására. Az új elnök a 
következő, jelenlévőket m agával ra
gadó beszéddel foglalta el elnöki 
székét.

Báró Radvánszky Albert 
beszéde.

Mélyen tisztelt Egyet. Egyházi Gyámint. 
Közgyűlés!

Mielőtt egyetemes egyházunk gyáminté
zetének elrföki székét elfoglalnám, arra 
kérem egyházkerületeink gyámintézeteit, fo
gadják a velem szemben megnyilvánult

bizalom azon újabb jeléért, mellyel a Gyám
int. elnökségéi — egyházunk ezen díszes 
állását — reámruházni méltóztattak, mélyen 
átérzett köszönetem őszinte kifejezését, de 
fogadja Öméltósága a Dunáninneni kerület 
és annak gyámintézetének nagyérdemű el
nöke is köszönetem nem kevésbé őszinte 
kifejezését azon megtisztelő üdvözlő sza
vakért, amelyeket az imént hozzám intézni 
szíves volt.

Úgy érzem azonban hálás köszönet illeti 
Öméltóságát a közgyűlés is azon önzetlen 
munkásságáért, amellyel — egyéb fontos 
egyházi positiói mellett — az elnöki teen
dőket annak üresedésének tartama alatt 
nagy körültekintéssel és mély vallásos 
érzéssel betölteni szives volt.

Mélyen átérzem ezen ünnepélyes 
pillanatban a gyámintézet céljának és 
hivatásának nagyságát, de ha ezzel össze
hasonlítom erőim fogyatékos voltát, akkor 
aggódó lélekkel tekintek a jövő elé, amely 
a befejezett eseményeket és tényeket elénk 
táró múlttal szemben úgyis mindig csak a 
bizonytalanság jellegével bírhat, de reményt 
és erőt meritek a velem szemben meg- 
nyilvánúlt bizalomból és azon körülményből, 
hogy erről a helyről indultam el az egyházi 
élet terén évekkel ezelőtt mint a pesti egy
ház presbytere, hogy néhány év múlva 
ugyanezen ódon falak közt elfoglaljam az 
egyházközség másodfelügyelői, majd pedig 
az egyházmegye elnöki székét.

Most pedig ismét itt állok ugyanezen 
ódon falak közt, egyházunk ezen megszen
telt helyén, hogy az egyházi élet terén 
bizalmukból részemre kijelölt ezen új 
munkakör küszöbét átlépve, elfoglaljam a 
Gyámintézet legfőbb világi vezető helyét.

Ha a bizalom ezen velem szemben meg- 
nyilvánúit újabb jelében az egyházi éiet 
terén szerény tehetséggel, de becsületes 
szándékkal teljesített- eddigi működésem 
méltánylását szabad látnom, úgy nem taga
dom fokozott mértékben esik az jól nekem 
és jelenti egyben azon legnagyobb erőfor
rást, amelyből a jövőre nézve meríteni 
fogok.

Erőt meritek egyházunk azon kiváló 
férfiainak példájából is, akik ezen díszes 
helyet előttem betöltötték és akiknek emlé
kével gyámintézetünk múltja oly szorosan 
egybeforrott; ha ezek sorain végigtekintek,

—  K észséggel. M it?
G yóni nagy paksam éta kéziratot 

húzott ki a belső  z se b é b ő l:
—  A verseim  —  mondta —  sz e 

rezhetnél rá kiadót
— M egkísérlem  és majd értesítlek.
A szavának állt. M ég jóform án

m eg se  m elegedett Pesten, elkezdett 
házalni barátja verseivel. Akkor m ég  
voltak ilyen barátok. Aki próbálta, 
csak az tu d ja : mi az egy kezdő p oé
tának, akárm ilyen teh etséges is, ki
adót szerezni, ha nincs — protekciója.

A színész szinte önfelá ldozó d o
logra vállalkozott. L egelőször is e l
ment az Atheneum ba. Olt azt mond
ták n e k i;

—  Két hét múlva jöjjön, majd 
akkor megadjuk a választ.

—  A kitűzött idő elteltével jelent
kezett.

—  H ogyan lehet ide állítani ilyen  
firkákkal ? ! — . volt a válasz.

—  K om iszak v a g y to k ! —  állapí
totta meg m agában és elvitte a ver
seket —  Singer és W olffnerékhez.

Itt három heti időt iűztek ki. Mikor • 
letelt azt m on dták :

—  Nem  érdem es a versekkel fog
lalkozni. Fércm unkai

A színész kem énykötésü legény s  
igazi jóbarát volt és  mivel tudta érté
kelni a verseket is, nem tágított, 
elm ent egy harmadik, azután egy  
negyedik, ötödik, hatodik, hetedik  
kiadóhoz, végre összejárta valam eny- 
nyit —  hiába! Ekkor, vagy félesztendő  
múltán, —  mit tehetett m ást?  —  
összepakkolta  a sok huza-vona köz
ben piszkosra bám ult, elrongyolódott 
kéziratot és visszaküldte G yóninak  
azzal, hogy hasztalan volt minden,

úgy gyámintézetünk életében két oly év
tizeddel találkozom, amely boldog emlékű 
nagybátyám személyével van szoros össze
függésben, ezen időket nálamnál hivatotabb 
tárgyilagosabban fogja bírálhatni, de azt 
hiszem a magam részéről nem követek el 
szerénytelenséget, ha ezen időkkel szemben 
táplált kegyeletes érzelmeimnek itt ezúttal 
is kifejezést adok; a kegyelet nem kevésbé 
őszinte hangján emlékszem meg közvetet- 
len elődömről, néhai báró Láng Lajos úrról, 
aki egyházunk különféle vezető állásaiban 
hivatását mindenkor nagy tudással és mély 
vallásos érzéssel, valamint egyéniségét jel
lemző szeretetreméltósággal töltötte be, 
úgy hogy emléke köztünk mindig áldott 
marad, tettei pedig egyházunk évlapjainak 
méltó helyén lesznek megörökítve.

A munkakör, melyet betölteni hivatva 
leszek, nem ismeretlen előttem, mert mint 
a pesti egyházmegye gyámintézetének el
nöke, alkalmam volt személyes tapasztala
tok alapján meggyőződést szerezni az 
intézmény humánus voltáról és alkalmam 
volt betekintést szerezni annak ügykezelé
sébe is.

Gyámintézetünk szilárd alapokon nyug
szik, alapját az egyházközségben egyházunk 
ezen ős erőforrásában leli és fejlődik a 
felsőbb fokozatokon szerves kapcsolatban 
az esperességgel és kerülettel, hogy a leg
felsőbb fokon mint egyetemes gyámintézet 
az egyetemes egyház egész körére kiter
jessze áldásthozó működését és ezen széles 
körben valósítsa meg emberbaráti eszméit.

Egyházi háztartásunkat a zsinati törvé
nyek szabályozzák, üdvös hatásuk pénz
ügyeink a múltakhoz viszonyított rendezet
tebb voltában még ma is jelentkezik, jóllehet 
a meghozataluk óta eltelt hosszú időre 
való tekintettel kívánatos lenne ezeknek a 
változott viszonyokhoz, a fejlődő jelenhez és 
kialakuló jövőhöz alkalmazkodó reformja.

A pénzügyeink terén végrehajtandó ezen 
organikus reform pénzügyeink konszolidá
lása szempontjából ugyan elkerülhetetlen
nek látszik, mégis meggyőződésem szerint 
gyámintézetünk jelentősége ezután sem fog 
csökkenni, mert a pénzügyek bármily ren
dezett volta mellett is még mindig bőséges 
tér fog kínálkozni oly hiányok pótlására, 
amely hiány más alapokból nem pótolható- 
fontos hivatás vár a gyámintézetre a hitélej

nem sikerült kiadót szerezni.
így volt.
Eddig a történet. Ami ezután kö

vetkezik, azt mindenki tudja. Gyóni 
írogatott tovább. Közben kitört a 
háború, elm ent harcolni, m eghalni a 
hazáért És mikor m eghalt, akkor 
egyszerre hires em ber lett s jók v o l
tak a költem ényei.

N em de szo m o rú ? ! M eg ‘kellett 
halnia, hogy é l h e s s e n ! . . .  Igazi m a
gyar p oéta -sors I. . .

És a költem ényeiből az e lső  kiadást 
talán éppen az A theneum , vagy a 
Singer és W olffner adta ki? — L ehet; 
nem tudom. D e m indenesetre az ö sz-  
sze s  pesti kiadók közül valam elyik, 
aki annak idején, mikor az önzetlen  
jóbarát, a szín ész, házszám  szerint 
járta sorra őket, v isszautasította  a 
kéziratot, h og y ; »Ez fércmunka« I.
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mélyítése szempontjából a diasporákban 
élő hitsorsosaink által fentartott szegény 
egyházak fokozott segélyezése terén, de 
még ennél is szélesebb munkakör kínálko
zik alapszabályaink módosításával kapcso
latban az általános emberbaráti érzés su
gallta jótékonyság terén az elaggottak, 
özvegyek és árvák segélyezése.

így ölt testet gyámintézetünk működésé
ben egyházunk legfőbb parancsolatainak 
egyike: szeresd felebarátodat, mint önma
gadat; boldognak és szerencsésnek érzem 
magamat, ha ezen magasztos eszme jegyé
ben dolgozó egyházi jótákonysági intézmény 
keretében ajánlhatom fel egyházamnak szol
gálataimat, és legnagyobb jutalmamnak azt 
fogom tekinteni, ha ezen intézmény kiépí
téséhez én is hozzájárulhatok.

Híveinknek a gyámintézettel szemben 
megnyilvánult áldozatkészségét tekintve, 
megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy ez 
kedvező fejlődést mutat, habár kielégítőnek 
nem mondható, ennek megállapításánál 
nem kívánok párhuzamot vonni a külföld
nek oly bőkezűen megnyilvánult áldozat? 
készségével, mert hiszen ezen adományok 
nagyságának megítélésénél más szempon
tok irányadók és nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a háború, forradalmak és ide
gen megszállás, valamint országunk szo
morú megcsonkítása folytán bekövetkezett 
nehéz megélhetési viszonyokat sem, midőn 
pénzünk elértéktelenedése folytán a leg
nagyobb jövedelmek is alig jelentenek fö
lösleget az azt élvezőnek.

Ha a prot. külföld és különösen Ame
rika oly bőkezűen megnyilvánult áldozat- 
készségét nem az összehasonlítás szem
pontjából, de mégis megemlítem, teszem 
ezt azért mert lehetetlennek tartom, hogy 
szervezet szempontjából legnagyobb jóté
konysági intézményünk idei közgyűlésének 
keretében meg ne emlékezzünk egyrészt 
hálás szívvel az adakozókról és ne hajtsuk 
meg másrészt az elismerés zászlaját egy
házunk azon nagyjai — ezek közt elsősor
ban dr. Raffay Sándor püspök úr — 
előtt akik nem kímélve fáradságot, egyhá
zunk méltóságához illő tapintattal tudták 
a külföld figyelmét ily eredményesen reánk 
felhívni.

A külföldi adományok kérdésével fog
lalkozva, kötelességemnek tartom híveink 
figyelmét már ntost felhívni azon időkre, 
amikor ezen adományok legalább mai mé
retükben a dolog természetéből kifolyólag 
meg fognak szűnni, vigyázzunk, hogy ezen 
idők ne érjenek minket szervezetlenül és 
ne találják lelkeinket előkészületlen álla
potban a jótékonyság iránti fogékonyság 
tekintetében.

Jól tudom, hogy ezen szervezés és elő
készítés Gyámintézelünk részéről tevékeny 
életet igényel, amely tevékeny életnek szü
net nélküli kísérője a munka és az idő és 
habár ezek egymásnak inkább vetélytársai 
mégis egymásra vannak utalva, karöltve 
kellene haladniok és mégis oly ritkán tar
tanak lépést egymással, mert az idő nem 
váltakozik, a munka pedig gyakran nem 
siethet, úgy hogy a legszorgalmasabb em
ber is gyakran adósa marad munkával az 
időnek; e tekintetben biztosítani kívánom 
a t. közgyűlést, hogy a magam részéröl 
iparkodni fogok a munka tekintetében lé
pést tartani az idővel.

Az élet kizárván minden stagnatiot foly
tonos új érdekek és kérdések merülnek 
fel, amelyek a kor igényeinek megfelelő 
megoldást kívánnak, ily problémával állunk 
szemben hazánk szomorú megcsonkitott-

ságánál fogva a megszállott területeken 
segélyre szoruló egyházközségek és egyéb 
intézmények segélyezésének kérdése tekin
tetében. Érzem és tudom, hogy ezen kér
dés helyes elbírálása fölötte kényes, külö
nösen akkor, midőn anyagi erőink még 
arra sem elegendők, hogy csonka orszá
gunk nyomorát enyhíthessük, de mégis azt 
hiszem hazánk és egyházunk integritásának 
nagy elvi szempontja teszi épen köteles
ségünkké, hogy a hatalmas Gusztáv Adolf 
egylet példáját tartva szem előtt ne tekint
sük a jótékonyság határainak is szükség
képen országhatárokat és különösen nem 
azokat, amelyek az erőszak jegyében szü
lettek meg. Hanem legyen ezen határok 
felett a szeretet munkája az az összekötő 
hid, amelynek egyik pillérét az igazság 
másikát pedig az összetartozandóság érzete 
képezi.

Hazánk és vele együtt evang. egyházunk 
integritásának helyreállítása legyen azon 
szent cél melyet szem elől téveszteni soha 
sem szabad és ameiy szent cél szolgála
tába kell beállítanunk összes intézményeink, 
így gyámintézetünk működését is, hogy 
ébren tartsuk a szeretet munkájával is el
szakított véreinkben az összetartozandóság 
érzetét és a hitet, hogy mégsem lesz ké
pes ellenséges erőszak állandóan szétvá
lasztani azt, mit a természet is összetar- 
tozandónak teremtett és amit ezer éves 
múlt Szent István koronájának symboluma 
alatt oly szorosan összetartott

Ebben a szent munkában legyen erős 
várunk az Isten 1

Geduly Henrik püspök az eg yete
m es egyház, dr. Zelenka Lajos kúriai 
bird az egyházkerületi gyám intézetek  
nevében, üdvözölték az új egyetem es  
elnököt.

Kapi B éla püspök a L uther-T ársa- 
ság  nevében köszöntötte m agasan  
szárnyald  beszédben bárd Radvánszky  
Albertet.

Az egyházm egyei gyám intézetek  
üdvözletét dr. Rásd Béla tolm ácsolta.

A közgyűlés további folyam án  
letárgyalta az egyes pontokat. J ó vá 
hagyólag  tudom ásul vette a helyettes 
egyházi elnöknek, Broschkd G usztáv
nak évi jelentését. M agáévá tette a 
bizottság javaslatait, előterjesztéseit. 
M inthogy az egyházi elnök, Pálm ai 
Lajos győri esperes, a tisztséget nem  
fogadta el, helyébe ideiglenes egyházi 
elnöknek Broschkd G usztávot vá lasz
tották m eg

Itt említjük m eg, hogy segélyt kérő 
gyülekezetek közül a nagy szeretet- 
adom ányt 36 288 kor. t Szekszárd ; 
a Leopoldianum  kam atait A kaii; a 
kis szeretetadom ányt Dunántúlról Ka
posvár kapta.

A gyám intézeti istentisztelet alkal
mából a befolyt offertdriumot, 2027  
kor. t a lengyel m egszállás alatt levő  
Rawitz nevű gyülekezet kapja

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Lapozzátok végig . . .
Lapozzátok végig a történet könyvét, — 
Ősök fényes tettit, vérét, gyászát, könnyét, —
— Minden lapján sötét tanulságot láttok: 
Üldözi nemzetünk egy ősi nagy átok! . .  . 
Ez tompította el dicsőségünk fényét,
Ez borította ránk szolgaságnak éjét. 
Fejünk lealázta szennyes, mocskos porba, 
Létünk is halálos örvénybe sodorta.
Ránk hozott vért, nyomort és annyi más 

*  rémet,
Miatta dúlt rajtunk tatár, török, német.
Ez tépette ronggyá az évezredes hont,
Vak eszevesztében testvéri dért is ont. — 
És hogy még létezünk annyi hagy vész után, 
Nem a mi érdemünk: — Isten kegye csu- 

i pán 1 . . .
— Magyarok, testvérek, — lássatok már

végre!
Tiporjatok az ős átoknak fejére!
Az ősi átoknak, — a testvérviszálynak; — 
-— Nem látjátok-e, hogy lelketlen hóhérok 
Végóránkra milyen türelmetlen várnak?!

- i .

Az adakozás Úri kegyelme.
2 . Kor- 9, 7. „A jókedvű  adako

zó t  szereti a z  Isten .“ Az Isten szereti 
a jókedvű adakozót, mert a jókedvű  
adakozás szeretetből fakad s ennél
fogva a Szerető  szereti a szeretőt és  
örvendez a közösségnek . Az adako
zás a szeretet b eszéd e: sőt nincs is 
m ás beszéde. > Isten úgy szeretett, 
hogy a d o tt! “ A szeretet az életét 
találja m eg abban, hogy önm agát át
adja A bírásban egyedüli büszkesége  
az, hogy átengedi magát. Ha a s z e 
retetnek m indene m egvan is, sem m i
vel sem  rendelkezik.

De mikor az adakozás kegyelm ére  
gondolunk, nem szabad gondolatun
kat anyagi dolgokra korlátoznunk. 
V issza  kell mennünk az eredeti ada
kozásig , melynek a pénzbeli adom ány  
csak egyik szárm azéka. Erre az ere
deti forrásra vonatkozólag van Hin
ton Jam esnek egy tartalm as sza v a :  
»G ondolkozásunkat is adakozássá  
kell tennünk, .h ogy  m egm eneküljünk  
a birvágy halálától.« Ennek a m on
dásnak igen eleven  jelen tősége van. 
T ényleges adakozásunknak gondolat
világunkban kell kezdődnie, és főleg  
legm agasabb rendű gondolkozásunk
ban, vagyis im áinkban. Mikor Isten
nel érintkezünk, az énnek el kell 
veszn ie, s  a mi üres helyünket m á
sokkal kell betölteni. Legyünk jó
kedvű adakozók esedezéseinkben, Is
tennek m unkatársai a kegyelem  szent 
hatalm ának az Ínséges sokaság  közt 
való  szétosztásában .

Ha valaki im áiban nem esen nagy
lelkű kezd lenni, ha legm agasabb
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gondolkodása adás és  nem vevés, 
i nem gyűlik m eg baja a jótékonyság  

kisebb form áival. Ha isteni kom m u- 
niónk jókedvűen áldozati jellegű, ak
kor egéez életűnk öntudatlan á ldo
zás lesz . H atalm as felirat az Gordon  
sírem lékén a Szt. Pál szék esegyh áz
ban és erőteljesen szem lélteti a de
rült és szent áldozásnak e törvényeit: 
i Erejét a gyengéknek, részvétét a 
szenvedőknek, vagyonát a szegén yek 
nek, és  szívét az Istennek adta.« N agy  
m agaátadása a szeretet áldozata  volt, 
és a titkos kam rában ment v é g b e ; 
és mint a forrásból a folyam ok, úgy  
áradt abból a központi adakozásból 
a su gárzó  jótékonyság mindenféle 

i fajtája.
A pénztelen em berek koránt sin -  

r> csenek m egfosztva a jókedvű adako
zás öröm eitől. »Ezüstöm  és aranyam  
nincsen n é k e m ; hanem  amim van, 
azt adom néked 1« És adott olyan  

>1 képességet, am ilyent pénzen nem le
hetett volna vásároln i. Pál apostol 
»mint sem m i nélkül való« látni kí
vánta Rómát, »hogy valam i lelki 
ajándékot közölhessek  veletek.« A zok
ban a legfelsőbb rétegekben vala 
m ennyien jóltevők lehetünk, közvetí
tői olyan kincsnek, am ely k ívánato
sabb az aranynál, m ég a sok sz ín 
aranynál is. Jowett J. H.

) O lvassu k  a bibliát!
Zsolt. 119., 105 :

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

Megtérés.
Nov. 21. V. Mózes 4 . ao—3i. Érdemes 

ü megjegyezni, hogy a megtérés itt van elő
ször említve a bibliában Megtérőket látunk 

' már előbbre is, de csak később találunk 
yt igéket, mik annak folyamatát megvilágítják. 
V Valami lényeges kitűnik már itt is. A meg- 
■: térés nem egy jobb belátáshoz, ha nem az 
U Úrhoz történik. Nem abban van, hogy egy- 
, szer csak elkezded hinni, hogy van Isten 
ii, ám. Azon kezdődik, hogy beléd üt a hangja 
, a szóló Istennek s te hallgatsz szavára s 
aláveted magadat az Ő kijelentett akara
tának.

Nov. 22. I. Sámuel 7 .7 . A megtérés az 
életünk legközepét a szivünket érintő va
lami. De nem egy a sok szívügyek közül, 
hanem az egész szívet igénylő átalakulás, 

i; melynek folyamán egész szívünket állan
dóan az Úrhoz igazítjuk, készítjük, átadjuk 
és minden mással szakítva csak Néki szol- 

i gátunk.
Nov. 23. I. Kir. 8 . 33— 3«. A megtérésnek 

K.a bűnt kell határozottan felismerni, nevén 
nevezni, elítélni, megutálni annak, aki meg 

ilf akar térni. A bűn teljes, halálos komolyan 
a vevése nélkül, nem csak meg nem érheti, 
íí de meg sem értheti senki a megtérést?

Nov. 24. IL Krónika 15.«. Istenre hall
gatni, szívet átadni, bűnt utálni, — ugyan 
mit érő képzelődések! A megtérés nem 
képzelődés. Bizonyítja, hogy határozott kö
vetkezményei vannak. Annyira elmaradha- 
tatlanok a megtérés bizonyos eredményei, 
hogy ahol nincsenek’meg, ott egész joggal 
lehet a megtérés hiányát konstatálni.

Nov. 25. Jób 2 2 . 23. A megtérésnek 
egyénenként kell megtörténni. Senki meg
térését nem pótolhatja az, hogy az ősei 
megtértek voltak. A megtérésnek így lesz
nek egyénenként megállapítható jó gyümöl
csei Megtérésünk után bontakozhat ki 
előttünk, hogy mit akar Isten az életünkkel. 
A megtérés teszi lehetővé Istennek, hogy 
Ő épitse a mi életünket és ez ad minekünk 
lehetőséget, hogy a Sátán kezét távol tart
suk attól

Nov. 26. Jeremiás 2 5 . 5. Nem visz célra, 
ha a megtérést csak politikai, hazafias, 
vagy más földi érdekekből hirdetik, de tény 
az, hogy a megtérésnek országszerző, nem
zetfenntartó, társadalmat biztosító, sőt hon
mentő ereje lehet. Még más is, még ha 
Magyarországon is. Lehet-e másnak még 
itt honmentő ereje?

Nov. 27. A megtérés feltétele annak, 
hogy Istenhez Juthassunk, de feltétele an
nak is, hogy Ő igazán minden kegyelmével 
bevonulhasson hozzánk. A Megváltó hoz
zánk jövése is ehhez a feltételhez van fűzve. 
Hiába van ma advent első vasárnapja, 
megtérés nélkül sohasem fogom megtudni, 
hogy kicsoda jön. Lehet, hogy sok szépet 
tudsz érezni Róla, de megtérés nélkül nem 
ragadhat meg téged Jézusban a Megváltó. 
S ha késlekedsz a megtéréssel, egyszer 
majd csak nem tudsz, mit csinálni az ad
venttel és túlzás lesz neked, hogy valaki 
jön most. A Megváltó. Sión királya. Az Úr 
Jézus.

„Miniatures”.
Egy hangjegy-füzet viseli ezt az  

idegensége m ellett is kedvesen csengő  
cím et, m elynek hallatára antik m e- 
daillonokban hordott kicsinyke fény
képek, elm osódott arcok tűnnek elénk  
s halkan csengő-b ongó  m elódiák  
lopva suhannak a szívünkbe, hogy  
régóta halott kedves em lékeket kelt
senek é le tr e . . .

A zenem ű szerző je : B eliczay G yula, 
a Zeneakadém ia néhai hires tanára, 
kiadója a le á n y a : B eliczay Lujza. A 
név nem csak a zenészek, hanem  azok  
előtt is ism erős, akik lapozgattak az 
evangélikus Múlt történetében és tud
ják, ki volt Kem enesalján belici B e
liczay Jónás (szül. a kom árom m egyei 
K ocsban, i7b 4 , — megh. 1845.) ke- 
m eneshőgyészi esperes. A nagy-pré
dikátorok u tóda; Perlaky, H rabov- 
szky István, K iss János, Edvi-Iilés 
Pál kortársa ö ; egyik legbuzgóbb  
m unkása a bölcsőben ringatódzó  
soproni »M agyar T ársaságnak«, író

és én ekköltő; m aradandó m űve: köz
ism ert énekeskönyve. A*, ő  unokája  
és a nem zedékeken át nem esedő m ű
vészvérnek az örököse volt B eliczay  
G yula, a zenész (szül. Kom árom ban, 
1835 aug. 10-én, —  m egh. B uda
pesten, 1893. ápr. 30-án), a 60 — 8 0-as  
évek hires zongoram űvésze. D alait 
a hírnevük delelőjén á lló  operaén e
kesek : B enza  Ida és B ign ió  Lajos 
tolm ácsolták, szerzem ényeiről pedig  
m ég egy L isz t Ferenc is nagy e lis 
m eréssel nyilatkozott. K enyérkereső  
pályája különben a mérnöki v o l t ; 
1888-ig  az á llam vasutakat szolgá lta , 
am ikor nyugdíjba ment, hogy teljesen  
a zenének élh essen . Ettől kezdve, mint 
az O rszágos Z eneakadém ia tanára  
fejtett ki m űvészettörténeti m unkás
ságot ; szerzem ényei meghaladják a 
száza t, m elyek közül, sajnos, ma sem  
jelent m eg valam ennyi. M ost, úgy
látszik, családja összegyűjten i és ki
adni szándékozik ö ssz e s  m űveit, am i
ért csak h álás lehet a m agyar zen e
világ. Mert B eliczay  szerzem ényei 
m űvészi becsüek, mindenkinek valók ; 
játszásuk közben az örök Szép v ilá 
gába szenderülhet el a fiatal lélek  
éppen úgy, mint az idősebb, aki az 
élet gyötrő gondjai közepette a zon 
gorájánál óhajt m egenyhülni, felüdülni 
k issé . M űvei általában a leányszobák  
kedvencei, de gyöngyei az a sszon y-  
szalónoknak és férfiszobáknak is. 
Belőlük „ M in ia tu res“ cím en 12 á lom 
szép, játszin könnyed, szívbe, lélekbe  
suhanó darab jelent meg m ost, am e
lyet a magunk részéről is m elegen  
ajánlunk zeneértő o lvasóink  figyel
m ébe —  M egrendelhető a szerző  
le á n y á n á l: B eliczay Lujza urhölgynél 
(Budapest, VII., István-ut 11., föld
szint I.), m ég pedig elővételben fele
árért, 50 koronáért, míg bolti ára 
100 korona lesz. P. I.

Karácsonyi ajándékkönyvek!
P e i f o  l / ó r n l i i  alább felsorolt dísz- 
0 \> l lD  I x d l U i y  kötéses, képes ki-
----- adásu könyvei ismét kaphatók.--------
Mi a haza ? . . . . . 25 K
I t t h o n ...................................................... 25 K
Ami a mennybe köt . 25 K
Az á r u l ó ..............................................25 K
Gyermekszív könyve. íl. kötet) . 25 K
Gyermekszív könyve. (II. kötet) . 25 K
Továbbá kaphatók még ezen szerzőtől: 
Csere leány, csere  legény . . 20 K
P iros alm a népszínmű 3 felvonásban 20 K 
Tóth Lidi népszínmű 3 felvonásban 10 K 
B ethlehem i,pásztor karácsonyi mesék 5 K 
Megrendelhetők a szerzőnél Körmenden, 
vagy Wellisch Béla könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.
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HETI KRÓNIKA.
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A politika eseményei. Kormánykörök
ben erősen bíznak, hogy a miniszterelnök
nek az egységes pártra vonatkozó törek
véseit siker fogja koronázni. Úgy a kér. 
nemzeti egyesülés, mint a kisgazdapártban 
a mérsékelt elemek látszanak felülkere
kedni. Bethlen egyébként, mint hírlik, meg
egyezést keres a szociáldemokratákkal is.

N yugatm agyarországot k iüríte tték  a 
felkelők. A nyugatmagyarországi helyzetet 
illetően a kormány minden tekintetben ele
get tett a nagykövetek által ratifikált velen
cei egyezségnek. A föikelök kivonultak 
Nyugatmagyarországból, s így a népszava
zást a velencei egyezség értelmében meg 
lehet tartani.

A ledöntött szobor Olvastuk a napi 
krónikákban, hogy a csehek ledöntötték 
Mária Terézia császárnénak, Magyarország 
királynőjének gyönyörű pozsonyi szobrát, 
Fadrusz hatalmas, művészi alkotását.

Pozsonyban játszódott le Mária Terézia 
hosszú uralkodásának legfontosabb mo
mentuma 1741-ben, amikor a bajorok, 
poroszok, franciák, spanyolok, szóval az 
egész akkori nagy- és kis-ántánt rátámadt 
a szépséges ifjú királynő birodalmára s 
Pozsonyban folyt le a históriai jelenet, 
melynek eredményeképpen a magyar erő 
merítette meg azután a királynő birodal
mát. Ezt hirdette nekünk magyaroknak ez 
a királynői szobor. Őseink vitézségét, hadi 
dicsőségét, magyar lovagiasságát és becsü
letes hűségét.

Ez a szobor nincs többé. Ezer és ezer 
darabbá törve hever Pozsony legszebb 
terén.

H absburgot vá 'a sztan i sem lehet.
A nemzetgyűlés harmadszori olvasásban is 
elfogadta IV. Károly és a Habsburg-ház 
detronizálásáról szóló törvényjavaslatot, 
amikor a nagy-ántánt képviselői megjelen
tek Bánffy Miklós gróf külügyminiszternél 
s a nagykövetek tanácsának megbizásából 
annak a kívánságnak adtak kifejezést, hogy 
a magyar kormány intézkedjék annak ki
mondása iránt is, hogy a Habsburgok többé 
szabadkirályválasztás alapján sem ülhetnek 
a magyar trónia. A külügyminiszter az 
ántánt-követeknek nyomban kijelentette, 
hogy kérésük törvénybeiktatása most lehe
tetlen, mivel a nemzetgyűlés már elfogadta 
a kormány által benyújtott törvényjavaslatot. 
A külügyminiszter azonban kijelentette, 
hogy hajlandó e kérdést más formában 
megoldani.

A m agyar k irálykérdés az angol 
parlam entben. A király-pucs, a magyar 
királykérdés s az ezen nyomán megszüle
tett nagy- és kis-ántánt-követelések nagy 
hullámokat vetettek az európai politikának 
éppen nem tisztavizü tengerén. A hullámok 
átcsaptak az angol parlament korlátain is, 
ahol a felsőházban Newton, Permoor, Phil- 
limore és Weardale lordok keltek elég éles 
hangon szegény országunk védelmére.

„A szerencsétlen  M agyarország." 
Nowton Lord fönti cimmel cikket írt a 
Sunday Times-ban:

Vagy hat-hétheti látogatásom Magyar- 
országon csak megerősített abbeli eddigi 
véleményemben, — írja Newton — hogy a 
trianoni szerződés ép oly igazságtalan, 
mint esztelen és nem valószínű, hogy bárki 
is, aki elfogulatlan elmével megy el oda, 
más következtetésre jusson. Hogy miért 
kellett Magyarországgal, amely volt ellen-

•

ségeink között a legkevésbbé hibás, oly 
példátlan szigorúsággal elbánni, az olyan 
titok, melyet eddigelé senki sem tudott 
megfejteni.

Mi vétket követtek el egyebet, mint hogy 
hűséggel, bár sikertelenül, verekedtek azok 
oldalán, akik a háborúba vonszolták őket 
akaratuk ellen. A kimondhatatlan bűnért, 
hogy hűségben megálltak szövetségeseik 
oldalán, megbirságoltattak hűségük mérté
kéig területük kétharmadának az elveszté
sével s hozzá tönkretétettek gazdaságilag.

EGYHÁZI ÉLET.
Sántha Károlynál. Nov. 10-én adta át 

Szalay Mihály Sántha Károlynak budai 
lakában a Harangszó szerkesztősége nevé
ben a beígért díszalbumot A küldöttségben 
résztvettek: Varga Gyula esperes, Szalay 
László jogszigorló és Czipott Géza.

Sántha Károly megindultan mondott 
köszönetét a szeretetnek és tiszteletnek ez 
újabb megnyilatkozásáért a Harangszó ol
vasó közönségének, ev. anyaszentegyházunk 
minden egyes tagjának ez utón meleg üd
vözletét küldi, hálás köszönetét nyilvánítja.

Új ág. h. ev. felügyelő. A tiszai ág. h. 
ev. egyházkerület nov. 7-én iktatta a néhai 
Szent-Iványi Árpád halálával megüresedett 
felügyelői székébe az egyhangúan megvá
lasztott Meskó László volt főispánt és 
államtitkárt. Az új felügyelő székfoglaló 
beszéde teljesen lekötötte a figyelmet. Az 
új egyházi vezérférfit Geduly Henrik püs
pök, a református egyház nevében Révész 
Kálmán dr., a nemzeti hadsereg nevében 
Ludwigh E. tábornok üdvözölte. A beiktató 
közgyűlést bevezető beszédében Lichten
stein László főispán élénk hatással utalt a 
mai társadalmi és politikai helyzetre.

A L uther-T ársaság  igazgató tanácsa 
nov. 10-én Budapesten Kapi Béla püspök 
és báró Radvánszky Albert elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen a Társaság munka- 
programmját illetőleg elhatározta, hogy 
„Élet-Könyvtár" címen hitvédelmi iratokat 
fognak kiadni. A nikolsburgi béke 300. 
évfordulója alkalmából dr. Kovács Sándor 
theol. tanár tollából egy Bethlen Gábor 
emlékfüzet jelenik meg. Áz ágostai hitvallás 
benyújtásának (1530) 400 éves évfordulóját 
a Társaság a hitvallási iratok (Konkordia 
könyv) magyar nyelvű magyarázatos kiadá
sával fogja emlékezetessé tenni. A mun
kálatok keresztülvitelével dr. Pröhle Károly 
soproni theol. tanárt bízták meg. A Társa
ság folyóirata az „Ösvény“ karácsonytól 
kezdődőleg két hetenkint ismét megjelenik. 
Dr. Kovács Sándor és dr. Pröhle Károly 
theol. tanárok fogják szerkeszteni. Tervbe 
vették Luther-Társasági ünnepélyek tartását 
azokban a gyülekezetekben, amelyekhez 
egyházunk történetének dicső emlékei fű
ződnek.

Új egyházm egyei elnökség. A somogyi 
egyházmegyei gyülekezetek az egyházmegye 
esperesévé Mesterházy Sándor nemespátrói 
lelkészt, az egyházmegye felügyelőjévé pe
dig dr. Ittzés Zsigmondot választották meg. 
Az elhívott új egyházmegyei vezéreket 
melegen üdvözöljük.

H arangavatás Réthiben. Okt. 30-án 
avatta fel Pálmai Lajos győri esperes az 
új harangot, mely a réthi evangélikusok 
legendás áldozatkészségének, hithűségének 
újabb bizonysága. Az ünnepi beszédet 
Németh Károly lébényi lelkész tartotta.

Vallásos est Győrött. A győri ev. ri 
belmisszió egylet most rendezte első val- fj 
lásos estélyét. Isó Vince lelkész megnyitója I 
után Barcsay Károly a lutheri hitvallás I 
szelleméről tartott értékes előadást. Egyed i 
Lajos tanító Pálmai Lajos „Wartburgi 
tintafolt“ című költemé iyét szavalta nagy 
hatással. Földes József művészi hegedű
szólója, Csillag Katalin éneke egészítették 
ki a minden tekintetben nívós műsort, mely 
a vegyeskarnak Kapi Gyula egy moítetjének 
és Kirchner Elek hatásos Hiszekegyének 
eléneklésévél nyert befejezést.

Egy névtelen jóltevő. Egy névtelen 
jóltevő az egyetemes gyámintézet elnök
ségéhez 10,003 koronát juttatott azon cél
ból, hogy abból az összegből a cseh meg- a 
szállás alatt lévő Komárom és Somorja 
szabad egyházak segélyeztessenek.

A H arangszó 46-ik számában a zala- -ra 
istvándi gyámintézeti ünnepélyről közölt li 
tudósításból kimaradt a gyámintézeti ün- -la 
nepnek egyik fő programmpontja: Tompa q 
Mihály egyházm. gyámint. e. elnöknek >ía 
gyámint. ünnepi beszéde, amelyben a gyám- n 
intézet múltját, rendeltetését és célját is- 
mertette és a mindennapi életből s a tör- 
ténelemből vett tanulságos s a figyelmet táj 
mindvégig lekötő gyakorlati példákkal a 
gyámintézet iránt való adakozásra buzdí- ifi 
tóttá a templomot teljesen megtöltő zala- -■ 
istvándi hiveket és a vidékről megjelent ina 
vendégeket. S hogy szavai termékeny talajra £ij 
találtak, mutatja az ünnepély végeztével >, 
tartott offertórium, amely 2187 K-t ered- -b  
ményezett a gyámintézet javára.

Tiszteletbeli ügyész. Dr. lándori Kéler 
Zoltán volt ügyészt az egyetemes gyám- -rn 
intézet tiszteletbeli ügyészévé választotta 
meg.

Új gyám intézeti ügyész. Dr. Kéler isJ 
Zoltán lemondásával megüresedett egyet, 
gyámintézeti ügyészi állásra megválaszta- -ni 
tott dr. Händel Béla Budapestről.

A rábabogyoszlói evang. tanítói állásra, 
mely Lórántffy Lajos tanító nyugdíjba vo-( - > 
nulásával üresedett meg, 6 pályázó közül íig 
Fodor Lajos beosztott állami tanító válasz- a 
tatott meg.

Az Evangélikus Szövetség Budapesten a 
november 10-én templomi ünnepélyt ren- -n 
dezett a következő műsorral: Szabados B .: : ,1 
Hiszekegy. , . Előadta az evang. theol. i 
akadémia férfikara, Lahmann György kar- - i  
nagy vezetésével. — Haendel; Larghetto; ; <| 
Bach: Air. Előadta Kürthy Zoltán hegedű- -1 
művész, orgonán kisérte Kürthy Sándor ia 
tanár. — Porkoláb : Luther Szavalta Kuthy | 
Dezső lelkész. — Bach: Toccata és Fúga : 
d’moll. Előadta Kürthy Zoltán orgonamű- -j 
vész. — Ünnepi beszéd. Tartotta dr. Raf- 
fay Sándor püspök. — L. Luzzi: Egyházi i 
ének. ^Előadta R. Berts Mimi, a m. kir. . i 
operaház volt tagja. —- Kapi Gy.: Isten a 
mi oltalmunk. Előadta az evang. teol. aka
démia férfikara, Lahmann György karnagy $ 
vezetésével. — Hymnus.

Nyugalom ba vonuló lelkész. A dunán
túli ev. egyházkerület egy kiváló apostoli 
buzgóságu és nemes egyszerűségű lelki- 
pásztora vonul a közel jövendőben, amint 
egyszer már megemlékeztünk, a jól meg
érdemelt nyugalomba. Seregély Dávid vá- 
rosszalónaki lelkész f. évi december hó 
1-én nyugalomba vonul. Seregély Dávid h 
Csöngén, 1846. július 7-én született. Lel
késszé avattatott 1872. szeptember 19 én 
Sopronban, azután mint segédlelkész kez
dette meg pályafutását Battyándon, majd 
1876. november havában Városszalónakon 
választották rendes lelkészül, ahol mind-
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addig nagy hűséggel munkálkodott az Úr 
szőllójében. A jó Isten áldását kérjük a 

» derék lelkipásztor pihenése esztendeire. 
. A z  Úr áldja meg és őrizze meg elvégezett 
r munkáját.

Reform ációi ünnep. A székesfehérvári 
, gyülekezetben október 30-án Máté 2 4 .35. 

alapján a biblia fordító, október 31-én I. 
János 2.15—17. alapján a világ szerelmével 
és félelmével szakító reformátorról emlé
kezett meg az igehirdetés. Ugyanis most 
400 éve annak, hogy Luther elkezdte for
dítani wartburgi magányában az újtesta
mentumot, s most 40Ö éve annak is, hogy 
kifröccsent a wartburgi tantafolt, jeléül an- 
nak, hogy minekünk olyan reformátorunk 
van, aki szakított a világgal. Ugyanaznap 

'.este 6 órakor vallásos este volt a helyi 
ibelmissziói egyesületek rendezésével. Gyü
lekezeti ének után imádkozott Berger La- 

f íjos II. é. theológus. Vegyeskar énekelte 
Luther énekét Almási Brúnó nyug. tanító 

levezetésével. Ünnepi beszédet Ihlgen Antal 
f itábori lelkész mondott, ismertetve a ma- 
ragyar protestantizmus küzdelmeit. Zugor 
3 írén szavalta Károlyi Valeria „Megtérés“
. c . költeményét. Biblia magyarázatot tartott 
1 dr. Deák János budapesti theológiai tanár 
MRóm. 3.21—28. alapján. Feltárta a hit tör
té n e te  kapcsán annak egyedül igaz érték- 
riímérő életmegtartó nemzetmentő és világ- 

fenntartó erejét. Az énekkar Gebhardt „Elő 
:szent küzdelemre“ kezdetű éneke után 

DGáncs Aladár lelkész záró imájával a 275 
j;ének utolsó versével, majd a Himnusszal 
ivvéget ért az ünneplés.

200 éves gyülekezet. Október 30-án 
)és 31-én ünnepelte a kismányoki egyház- 
-íközség fennállásának 200-ik évfordulóját. 
Az ünnepség október 30-án vallásos estély- 
lyel kezdődött, mely alkalommal a templom 

.zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel. 
Ifj. Péter Sándor lelkész irásinagyarázatot,

>) majd Wágner Ádám ráckozári lelkész „Az 
roevang. hivő lelkülete“ címmel gondolatok
éban gazdag előadást tartott, s rámutatott 
ír a z  evang. hívő lelkületét és életét kialakító 
;r! hatalmas evangéliomi tényezőkre. A élő
ié adás mély hatást gyakorolt a jelenlévőkre. 
A A rendkívül sikerült vallásos ünnepséget 
ü Schöll Lajos esperes imádsága fejezte be. 
A Az ünnepség október 31-én fotytatódott, 
IB amikor pedig ifj. Péter Sándor lelkész öl
ti tári szolgálata után Schöll Lajos ^speres 
is a zsidókhoz irt levél XIII., 8. verse^alapján 
rd hatalmas ünnepi beszédet intézett a gyűlé
si kezeihez, majd Wágner Ádám ráckozári 
9l lelkész urvaCsorát osztott Az istentisztelet 
>v végeztével az egész gyülekezet részvételé
lv vei ünnepi közgyűlést tartott az egyház
it község, melyen Schöll Lajos alesperes a 
»I felsőbb egyházi hatóság, Wágner Ádám 
h ráckozári lelkész pedig az önállóságra ju- 
9l tott régi leánygyülekezetek nevében köszön
ni tötte a kismányoki anyagyülekezetet. Isten 
tg gazdag áldása nyugodjék Vneg a jubiláló 
$ gyülekezeten, annak vezetőségén és tagjain!

Püspöki és fögondnoki beik tatás 
F< Rim aszom batban. A felvidéki református- 
í ság keleti egyházkerületének püspökévé 
j  Csinke István rimaszombati ref. lelkész, 
<t fógondnokává pedig Lukács Géza nyug. 
51 főispán választatott meg. E beiktatásra a 
5i felvidéki magyar reformátusság tömegesen 
Ij jelent meg a legtávolabbi részekről is — 
m magyar nemzeti viseletben.

Ä dombóvári kisded ev. gyülekezet 
b Gaál József h. lelkész lelkes vezetésével 
t>l folytatja nagy missziói hivatását. A 300 
bí lelket számláló gyülekezet tízezer katho- 
Uí likus közt él, amelyhez még a szekták, mű

ködését is hozzá kell venni. A gyülekezet
nek nincs semmiféle épülete: sem imaház, 
sem papiak s zsellérként kénytelen egyik 
állami épület után a másikban menedéket 
keresni. A gyülekezetnek valamiféle épü
letre volna szüksége, hogy otthona legyen. 
Helyiség hiánya miatt nem lehet intenzív 
egyházi munka s az ifjúságot sem lehet 
megfelelőkép gondozni. A különböző isko
lákba járó növendékek heti óraszáma 18. 
Ebből is meg lehet ítélni e gyülekezet fon
tos misszióját. Eddig inkább baráti és sze
mélyes összeköttetés révén gyűjtött a gyü
lekezet a felépítendő gyülekezeti házra. 
Egyúttal ez úton mond köszönetét azoknak, 
kik f. évi május hó 1-től a mai napig a 
következő adományokat adták építkezési 
célra, illetve templom- vagy harangalapra: 
Sagaly Dániel Kismarton, Horváth Sándor 
s. lelkész Meszlen 1000—1000 K, Dombó
várról: Lang Henrik 200, Galló Mária 170, 
Neubauer ^rpád 150, Mentz Jenő, Winek- 
ker Jolán, Forgó Sándorné, özv. Friedrich 
Henrikné 100—100, Dombóvári ev. pres
bitérium 80, Wágner Pál 50, Balassa Gy. 
30, Klein Péterné 25, Brunn György 20, 
Soproni Líceumi Diákszövetség 200, Bony
hádi gimn. ifj. gyámintézet 50, Hidasi gyám
intézet 100, Majosi gyülekezet gyűjtése 420, 
özv. Friedrich Henrichné lelkészfizetésre 
100 K. Hálás köszönetét mondunk azoknak 
az ismeretleneknek, kik május 22-i kultur- 
estélyünkön, továbbá június 21. és 22-i, 
október 30-i vallásos estélyünkön, azután 
szeptember 3. és 4-i irredenta estélyünkön 
összesen 10,454 K-t adtak.

=  H Í R E K. =a
Pofonvágta. Szmrecsányi György nem

zetgyűlési képviselő a képviselőház folyosó
ján pofonvágta Benkö Gábort, aki őfelsé
géről azt mondta, hogy katonaszökevény 
és esküszegö.

A m árka zuhanása. A Németországra 
kényszerített lehetetlen jóvátétel lejtőre 
vitte a német márkát, mely gurul lefelé 
mindaddig, míg változtatni nem fognak 
ezeken a feltételeken.

Károly király és Zita királyné ellá
tásának költségeit most az ántánt fogja 
viselni és későbbb fognak tárgyalni arról, 
hogyan lehetne ellátásukat állandóbn biz
tosítani. Gondoskodás történt arról is, hogy 
a királyi pár Svájcban maradt gyermekei
nek ellátása akadálytalanul történjék és 
semmifele változást ne szenvedjen.

Elhunyt tó t költő. Hviszdoszlau, csa
ládi nevén Országh Pál, a tótok legnagyobb 
költője, a Kisfaludy-Társaság külső tagja, 
a napokban Alsókubinban, életének 73-ik 
évében, meghalt. A holt költőt, mint a nem
zet halottját, Alsókubinban temették el.

164 m illiárd az osztrák  deficit. Re
kord-deficittel állt elő az osztrák pénzügy- 
miniszter. Nem is régen még 99 milliárdra 
becsülte Brimm osztrák pénzügyminiszter 
a kiadást, 48 és egytized milliárdra a be
vételt, a hiányt pedig 51 milliárdra. A va
lutaveszteségeket átlag úgy számította, hogy 
a svájci frank száz osztrák koronát ér. 
Azóta nem sok viz folyt még le az osztrák 
Dunán és íme, Grimm utóda, Gürtler 
1922-re a kiadást már 258 229 millióban, 
a bevételt 93.325 millióban, a költségvetési 
hiányt pedig 164 904 millióban tünteti föl.

Sándor szerb király eskütétele. Sán
dor király letette az esküt az alkotmányra.

Mikor a király Pasics miniszterelnök kísé
retében a nemzetgyűlésen megjelent, lelkes 
éljenzéssel fogadták.

60,000 m unkanélküli Svédországban.
A legújabb adatok szerint a munkanélküliek 
száma Svédországban 60,000-re emelkedett. 
Az irodai alkalmazottakat újabban tömege
sen bocsájtják el, mert a váltság miatt a 
nagyobb vállalatok is kénytelenek kevesebb 
munkaerővel dolgozni

Kina állam csőd elő tt. A kínai kincstár 
a pénzügyi összeomlás szélén áll. A kor
mány egyedül a belföldi bankoktól több 
mint IV2 milliárd font sterling kölcsönt 
vett fel, amely után 30 százalék kamatot 
kell fizetni. Az állami hivatalnokok október 
hónapra még nem kaptak fizetést.

Az Én Újságom ismét új számmal örvendezteti 
meg az olvasóit, melynek gazdag tartalmából meg
említjük Pósa Lajos szép hazafias versét, az eddig 
közölt két ifjúsági regény folytatását, ezenkívül még 
számos kedves és érdekes történetet mond el Somlay 
Károly, Móra Ferenc, Egri György és mások. Az Én 
Újságom előfizetési dija negyedévre 25 korona. Mu
tatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI., Andrássy út 16. sz.

Ismét megjelent a Magyar Lányok új száma 
gazdag és érdekes tartalommal. A két folytatásos 
regényen kívül közöljük Tábori Piroska gyönyörű 
őszi versét. Gombos Gyuláné újabb útlevelét és'máe 
elbeszélésen kívül még sok értékes adattal szolgál 
a DIVAT, a KÖNYVGYUJTÉS és a SZÍNHÁZ című 
rovatunk. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhi
vatal, Budapest, VI., Andrássy-út 16. sz. Az előfizetési 
díj negyedévre 30 K.

A „MAGYAR NÉP“ Rákosy Gyula népszerű képes 
családi lapja legújabb 46-ik számában bemutatja 
többek között a portorosei konferencia magyar rész
vevőit. A szövegrészből kiemeljük- Hungarus „Szi
lánkjait“, Jászay-Horváth Elemér versét stb. Leg
közelebb új rovatot nyit a szerkesztőség „Amerikai 
és hazai magyarok levelezése' címmel, amelyet 
díjtalanul bocsát itthoni és amerikai olvasói rendel
kezésére. Ezzel egyidejűleg bejelenti, hogy New-York- 
ban fiókkiadóhivatalt állított fel. A „Magyar Nép“ 
előfizetési ára negyedévre 60 korona, félévre 110 
korona. Egyes szám ára 5 korona. Mutatványszámot 
készségesen küld a kiadóhivatal, Budapest, Szent
királyi-utca 30.

Herezpg Ferenc képes irodalmi folyóiratának, 
Az Új Időknek legújabb száma gazdag és változatos 
tartalommal jelent meg. Az érdekes regényfolytatá
son kívül Surányi Miklós, Szőllősi Zsigmond, Dobosi 
Pécsi Mária, Lórinczy György és Nyári Andor elbe
széléseit, továbbá Boross Sándor, Somlyó Zoltán 
és Varságh János verseit közli. A számos érdekes 
és aktuális cikken kívül a legújabb színdarabokról 
és aktualitásokról lényképfelvétolek és Mülbeck el
més fejlécei díszítik a tartalmas számot. Előfizetési 
ára negyedévre 60 korona. Mutatványszámot Ingyen 
küld a kiadóhivatal: VI., Andrássy-út 16. Budapest.

A kiadásért és szerkesztésért felelős : 
Czlpott Géza Szcntgottliárd, Vssvármegye.

Hirdetések.
Szom bathely város belterületén  

egy ház, mely á l l : két három szobás  
lakásból, óriási gyü m ölcsös- és kony
hakertből, dollárokért eladó. —  Cím  
a kiadóhivatalban. i — 5

G yőrm egyében, pusztán lakó evang. 
földbirtokos úri család  5 és  7 éves  
fiú- és leány-gyerm eke m ellé, olyan  
inkább iparos családból való  12— 13 
év körüli német leányt keres játszó
társnak, ki a ném et nyelvet nem táj
szó lásban  beszéli. A fizetés m egegye
zés szerint. —  Cím m egtudható a 
kiadóhivatalban. 1 — 3

Hirdessen a „Harangszó"-ban.
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Ajánlunk waggontételek
ben k e m é n y  és p u h a

T Ű Z I F Á T
ab Szentgotthárd w aggonba rakva. 
Veszünk és eladunk m indenféle

T E R M É N Y T .
Ajánljuk elsőrangú, tisztán kezelt 
=  URADALMI Ó- ÉS ÚJ- =

B O R A I N K A T .
Elvállalunk vasúti szá llítást és 
elvám olást sza va tosság  mellett 
B u dapest— Graz fővonalon  keresz

tülhaladó áruk után.

LIPPésLACKNER
keresk. vállalata  S zentgo tthárd .

Sürgönyeim : Lackner. Telefon sz. 17.

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
ajánlja: saját szappangyárában  
gyártott elsőm in öségü  „Harang“ 
színszappanát. R endeléseket az in 
tézeten kívül a gyár vezér^épvise- 
lője a Szentgotthárdi Keresztény  
F ogyasztási é s  Értékesítő S zö vet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá: elsőrangú, 
különböző term ésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristályszódát, sá rg a 
vásznat és em ail edényeket stb.

Sürgönyeim : ’

Á lta lán os T ak arék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 37

Z alaegerszegen megindult az

„Első Zalai Fayence, Kályha- 
és Agyagáru Gyár.“

(T ulajdonos: N. Szabó Gyula és  
Ném eth István.)

Elfogad közön séges kályha és  
kandalló rendeléseket. Készít azon
ban barokk, rokkokó, em pire, re
n eszánsz és saját tervezésű  m agyar  
stílű kályhákat és kandallókat is 
príma, tűzálló anyagból bármely  
színben. Szállít közönséges, kő- és  
fayence edényeket, kitűnő virág
cserepeket (w aggontételekben is) 
kertészeknek és mindennemű ker
tészeti dísztárgyat. Készít vázákat, 
épületdíszeket rajz szerint s a lag- 
csöveket m egrendelésre. Alkalmi 
ünnepekre dísztárgyakat m éltányos 
árban. —  B izom ányosok  és kép

viseletek  kerestetnek. 2—25
Árui versenyképesek és közkedvelték
A gyár művészi munkáit Györgyi Kál
mán, az Iparművészeti Múzeum igaz
gatója bírálja felül. Művészeti vezetői 
N. Szabó Gyula iró, Németh István 
kerámikus, Baja Sándor oki. iparművész, 
Takács József szobrász és Kóssa Gá

bor kiállító festőművész, tanár.

Aki m áraz 1922 -ik  év i
*

Képes Luther-Naptárt
olvasta, az annak gazdag, szívhez szóló, rendkívül érdekes és változatos tartalmáról 
elragadtatással nyilatkozik.

Sokat veszít tehát az, aki az 1922-ik  év i L uther-N aptár minél előbbi 
megrendelését, illetve megvételét elmulasztja. Ára az előállítási költségekhez képest 
aránylag olcsó; 30 korona.

A bizományosoknál elhelyezett példányok minél gyorsabban történő eladása 
és az eladott példányok árának beküldése a mostani rendkívül súlyos viszonyok kö
zött kívánatos.

Tévedések elkerülése céljából a kiadóhivatal közli, hogy Sopronnal a postai 
közlekedés zavartalanul fennáll, tehát a Luther-Naptár kiadóhivatalához intézett meg
rendelések, pénzküldemények, megkeresések továbbra is Sopronba (Paprét 2.) cím- 
zendők.

4 -1 0

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
K A P I B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a D D D áD túll Lutber-Szövetség.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémmegye), előfize
tési díjak, reklamáoiők a 
IIARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldepdők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minden vasárnap.

HflRANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

S Z E R K E S Z T I K :  SZALAD MIHÁLY, NÉMETH KÁROLY, CZ1POTT OÉZA.

Kiadóhivatal: 
SZENTOOTTHÁRD,

Vas vármegye.

i  HAHA MISZÓ előfizetési 
ára egész érre : Luther- 
Szövetségi tagoknak clm- 
szalagos küldéssel ää K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Szövetségi 
tagoknak cimszalagos kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink
nek ingyenpéldányokat 

küldünk.

Adventi gondolatok.
Lélekben kom oly elszán tságga l a 

világot m egváltó  szeretet földreszállá- 
sának m éltó m egünneplésére készü
lünk újból ezekben az ádventi napok
ban. E gyengetvén  az Urnák utát, fájó 
lélekkel látjuk azonban, hogy a kü
lönben szelíd , kedves ádventi napok, 
esték ezúttal m ég szom orúbbak, m ég  
ném ábbak, sötétebbek mint am ilye
nek csak egy évvel ezelőtt is voltak. 
Az élet külső öröm ei annyira m eg
fogyatkoztak a legtöbb em ber é leté
ben, hogy reája nézve üres, sem m it-  
■mondó leit űz ádvent, szom orú lesz 
a karácsony is. Ennek oka azonban  
közel sem  az ádventben, hanem  mi 
bennünk em berekben rejlik, akik nem  
akarjuk m egérteni, mit jelent igazán  
az ádvent, qem akarjuk az Ádventet 
felhasználn i utegyengetésre.

Á dvent s vele kapcsolatos iga zsá 
g o k : »térjetek m eg«, »egyengessétek  
az Urnák utát«, »minden fa, mely jó 
gyüm ölcsöt nem terem, kivágattatik«, 
a legtöbb em berre nézve csupán em 
lékezések, m elyeket a tökéletesbülés  
lép csőfokává tenni, azokat átvinni a 
jövőbe, hogy azok életcélunkká vál
ván : gondolkodásunk, szeretetünk
tárgyává legyenek, —  képtelen.

Pedig hiába minden 1 ö ssz e d ü lt  
világunk romjain új, szebb, boldog  
világot akarunk felépíteni, úgy elöbb- 
utóbb a lelkek m élyéből m égis csak  
elem i erővel kell feltörnie az ádventi 
szózatnak : »térjetek m eg«, »egyen
gessétek  az Urnák utát«, a z  élő K risz
tu sn ak  ú tjá t , aki m egold minden kér
dést, minden társadalm i problém át, 
aki előtt nincsen szem élyvá logatás, 
aki csak egyet ism e r : az örökkévaló  
Isten gyerm ekeit, akik szeretni tudják 
lán goló  szeretettel az Istent, egyh á
zat, hazát, nyelvüket, fajtájukat, az 
em bert; akik gazdagok tudnak lenni

anélkül, hogy ezt a gazd agságot szé -  
gyeneln iök  kellene, mert éh es em be
rek verejtéke, asszonyok  átka, gyer
mekek könnyé nem tapad hozzá ; aki 
felül áll osztályok , felekezetek, népek, 
nem zetek, letűnő világok önző  har
cán, pártok vetélkedésén s ezt a sz e 
rencsétlen  em beriséget nem form ák
kal, hanem  a m egváltó szeretettel 
teszi boldoggá 1

Aki az ut, iga zsá g  és  az élet, 
uralja az idők sze llem ét és e v ilág  
v ilágossága  volt és  marad m ind
örökké. A feltám adás cso d ás erejét 
kínálja fel különösképen nekünk, sz e 
gény, sorsüIdőzött, nyom orban ver
gődő m agyaroknak 1

Kapi Béla püspök filozó
fiai előadásai.

Kapi B éla dunántúli püspök szék 
helyén, Szom bathelyen a kulturház 
nagyterm ében nagyszán u és  előkelő  
k özöáség  jelenlétében ké, egym ásután  
következő este filozófiai előadásokat 
tartott. És pedig az e lső  e s t e : a be
csületről, a m ásodik e s t e : az é lv eze
tek filozófiája és esztétikája cím en. 
Mindkét este a h allgatóság  a legn a
gyobb figyelem m el kísérte tudós püspö
künk m élyen szántó fejtegetéseit, m a
g as szárnyalásu  előadásait s  azokat 
lelkes tapssal köszönte meg.

—  Az élet legnagyobb problém ája  
mindig az em ber volt és az em ber 
marad —  kezdte az élvezetek  filozó
fiája és  etikája című előadását a 
püspök —  törékeny edénybe hullott 
maroknyi föld, am elyből csod ála tos  
gazdagságú  isteni virágok fakadnak, 
agyag, szelencébe belezárt balzsam ok  
am elyek az egész világot elárasztják  
ékes illatukkal.

A test és  lélek egym ásba való  
viszonyának rajza után áttért azután

tulajdonképeni tárgyára, az élvezetek  
filozófiájára és etikájára.

—  Az élvezetek  problém ája attól 
függ, hogy az em ber hogyan tudja 
az ő élvezeteiben  uralom ra juttatói a 
lelket és  hogyan tudja az élvezetet 
a lélek szo lgá latába  szegödtetni úgyT 
hogy az é lvezet ne legyen  csak m úló  
jelenség  az ő életének utján, hanem  
legyen annak köze az em ber élete  
fejlődéséhez, a lelke em elkedéséhez.

—  Az élvezetek  filozófiája m inde
nekelőtt az élvezet jogosságát állítja 
az em ber szem ei elé. Az em ber, mint 
egyes em ber is jogosított erre, jog o 
sított azonban úgy is, mint az em beri 
társadalom nak egy  tényezője. Az 
élvezet feladata, hogy ugyanakkor, 
am ikor pihentet, ugyanakkor d o lgoz
zék az em ber em beri m éltóságának, 
em beri egyén iségének  kialakításán.

Kétféle élvezet van, am elyik eltű 
nik nyom  nélkül és  o lyan , am inek  
hatása későbbre is m egm arad.

Az élvezetek  között m indenekelőtt 
a szükségképeni és az érzéki é lv eze
tek lépnek elő . Ezek közt e lső  helyen  
áll az ev és és  ivás. Ez az em ber 
életében az állati tényező. U gyanígy  
vagyunk az érzéki élvezetekkel azzal 
a különbséggel, hogy itt nincs forma 
és  korlátozás. Ennek az élvezetnek  
a vége csa lódás, sivárság , lelki ü res
ség , az élvezetnek és boldogságnak  
a csődje.

Az élvezetek  m ásik csoportja a  
szórakoztató é lv e z e te k ; azt a h iva
tást szolgálják , hogy munka után 
pihenést, szórakozást b iztosítsanak az 
elfáradott em bernek. Ide tartozik töb
bek között a sport, a kártya, a sz e 
rencsejáték. A sport a test kultuszát 
szolgálja. D e a sport ue legyen  a 
kiváltságosoké, hanem  legyen az nép
sport és ne épen az aszfaltos útra 
korlátozzák ezt az élvezetet, hanem  
keressék fel a zúgó erdőt, a fenyve
seket, találják m eg a csob ogó  p ata
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kok hangjában és  az élet örökkévaló  
szépségeiben  is, ami az életet is ne
m esíti, a lelket is felem eli a testtel 
együtt. A tánc mindig élvezet volt, 
de veszedelm esen  elfajult. Aki az ifjú
ságot m egm enteni igyekszik tiszta  
leikével a nem zet és az em beriség  
szám ára, rá kell mutatni arra, hogy  
itt sötétlő  árnyék borong, amit m eg
látni h ivatás, eloszlatn i k ötelesség . 
A kártya és a szerencsejáték  már a 
lelki tehetségeket is foglalkoztatják  
V eszedelm e ott lehet és van is ennek  
az élvezetnek, ahol h ivatássá  lesz, 
ahol m egint nem a lélek áll az é lv e
zet felett, hanem  az élvezet a lélek  
felett.

A  term észeti élvezet és a szóra 
koztató élvezet felett állanak azok az 
élvezetek , am elyek az em ber lelkét 
hatják át és tartós élvezetet b iztosí
tanak az em ber szám ára. A term é
szeti élvezettől elesik  a beteg, az öreg, 
a szórakoztató , élvezettől a szegény, 
de a lelki élvezetet mindenki m eg
találhatja.

A lelki élvezetek  közt e lső  helyen  
áll a társas élet. T ársas k özösségnek  
tagja az em ber. D e az a baj, hogy  
az em berek az ő társas köreiket ren
desen a szárm azásuk , társadalm i á l
lásuk szerint alakítják m eg és csak  
nagyon kevés em berben van m eg az 
az em elkedettség és az a bátorság, 
hogy a m aga társas körét a lelki 
rokonság, a szervezeti ö sszh an g  alap
ján tudná és merné kialakítani, h o 
lott a társas érintkezésnek a lelki 
em elkedettség, m agasság , a szívbeli 
összh an g  adja m eg nem csak az ősz-

T Á R C A .

A déli Végeken.
Irta: Porkoláb István.

Utón N agykanizsától B arcs f e l é . . .
A Mura füzesei, m ocsarai között, 

majd a szem határba hajló som ogyi 
sikon sza lad  tova a vonat az erdők- 
szegte D ráva-m ente felé. Jól ism ert 
v id ék ; nem  elő ször járok erre, s  m ost, 
hogy egym ásután maradoznak el m ö
göttem  falvak, tanyák, erdők, m ezők  
képei, őnkénytelenül jutnak eszem be  
három évvel ezelőtti utam em lékei.

1918. augusztus elején is erre 
jártam. R ozoga, p iszkos délivasuti 
kocsikból állt a szerelvény s az uta
sok katonák —  leginkább szlávok  —  
voltak, civil és m agyar a lig  akadt. 
Mi »bennt« M agyarországban úgy  
tudtuk m ég akkor, hogy »javában«

HARANGSZÓ.

szekötő kapcsot, hanem  egyszersm ind  
belső , igazi tartalm át. T ársas életünk  
azért hull szét, mert összefüzője a 
külső véletlenség , vagy a külső ér
dek és  nem a lelkeknek egym ásba  
kapcsolódó ereje.

Ide tartozik a barátság is. J e l
lem ző a mi korunkra, hogy a bará
toknak szám a annyira m egfogyat
kozott.

Azután ott vannak a szellem i é l
vezetek. Am ikor keressük azt az é l
vezetet, ami az em bernek tiszta lel
ket, boldogságot ad, akkor adjuk 
m eg magunknak és m ásoknak is azt, 
am it vasárnapnak nevezünk. Hány 
em ber életéből hiányzik az, amit mi 
vasárnapnak érezünk és vasárnapnak  
mondunk 1

Ott vannak a könyvek. D e ne ü l
tessünk olyant a lelk-ünk küszöbére, 
ne hallgassuk  naphosszat azoknak a 
beszédét, akik, ha élő  formában jön
nének és szalonjainkba ülve akar
nának beszélni, akkor nem tűrnénk  
m eg egy óra h osszat, hanem  a tár
sadalm i jó ízlés nevében ajtót m utat
nánk. T ehát csak jó könyvet o lv a s
sunk.

M integy szom orú jelenséget kell 
m egállapítani, hogy az élvezetek  lép
csőfokokon em elkednek. Az érzéki 
élvezetek  lépcsőfokára 3okan fellép 
nének, a szórakoztatón . is sokan to- 
longanának, de nem lépnek a m a ga s
latra, ott mind kevesebben és k eve
sebben járnak.

—  Legyen erőnk önm agunkkal 
szem ben —  fejezte be a püspök  
fejtegetéseit —  és  legyen bátorsá-

tart a háború, azért ám ulva hallgat
tam, hogy az utitársaim  : b osn yá^  és  
horvát tisztek, nyíltan a háború v é 
géről és H orvátország elszakadásáról 
beszélgettek . M egdöbbentem  és vala 
hogy nem jól éreztem  m agam  köztük, 
olyan nyilt e llenszenvvel viseltettek  
velem , a m agyarral szem ben.

B arcstól Eszéknek utaztam  tovább  
s hogy m eggyőződjem , jó irányba  
m enő vonatba szá lltam -e, az egyik  
II. osztályú  fülke ajtóján beszóltam  :

—  H ova m egy, kérem, ez a vonat?
Sem m i válasz, m intha süket-ném ák

ültek volna a kupéban.
M egism ételtem  a kérdést, de ezúttal 

már egyenesen  egy úrhoz intézve.
—  Kérem —  felelt im m el-ám m al 

és egész  jó m agyarsággal a kérdezett 
—  mi horvátok nem szívesen  b eszé
lünk m agyarul. Különben —  tette 
h ozzá  —  ez a vonat Vitrovicára megy
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gunk a társadalom m al szem ben m eg
reform álni a mi élvezeteinket és ne 
engedjük, hogy bármi is besározza a 
mi legnagyobb k in csü n k et: a lelkünk  
tisztaságát és  a mi emberi m éltó
ságunkat, hogy olyan élvezetet illesz-  
szünk a mi életünkbe, hogy legyen  
bár mindegyik terhet könnyítő, gon 
dok sú lya  aló l felszabadító szárny, 
de ne legyen egy se  sárba lerá n tó . . .  
olyan legyen a mi lelki életünk és  
fejlődésünk szám ára, mint a lelkünkre 
aláhulló  fehér virágszirom .

Krisztussal —  Krisztusért!
E gyházi b eszéd .

A magyarhoni ág. h evang. egyetemes 
gyámintézet 1921. évi november hó 9-én 
Budapesten tartott ünnepi istentisztelete 

alkalmából elmondotta:
dr. Profile Károly, theol. tanár.

Gyámintézetünknek kezdettől fogva be
vett szép szokása, hogy úgy szűkebb, mint 
tágabb körben folyó munkáját istentiszteleti 
keretbe foglalja és különböző fokú egyházi 
testületink évi gyűléseivel kapcsolja össze. 
Ezt nem csupán azért teszi, hogy adako
zásra buzdítson és alkalmat adjon, hanem 
hogy a gyámintézeti munkát elvileg és 
gyakorlatilag beleillessze egyházépítő mun
kánk egészébe. Erre a magasabb néző
pontra utal bennünket különösen a mostani 
alkalom, amikor szűnni nem akaró, sőt 

, több tekintetben még egyre fokozódó, egy
házunk életébe is mélyen belevágó válságok 
idején tartjuk egyetemes egyházi gyűlése
inket. Az a helyzet, amelyben vagyunk, 
kényszerítő erővel szólít fel bennünket arra, 
hogy ne csak u. n. folyó ügyeinket igye
kezzünk a gyakorlati életbölcseség szabá
lyai szerint úgy ahogy megoldásra juttatni,

Tudom ásul vettem, ám m eg nem  
köszöntem  a v á laszt; sietve k iszáll
tam és m egkerestem  a m agam  vo 
natát.

1918. augusztus elején a m agyar- 
horvát határszélen, de m ég m agyar  
földön így beszéltek a horvátok a 
m agyarokkal. . .

Ez a jelenet jutott eszem be m ost, 
am ikor G yékényes körül kiürült a 
kupé s csak ketten maradtunk. Az 
utitársam , katonás tartásu, elegáns úr, 
egy darabig k ém le lgette: hajlandó
lennék-e beszédbe eredni, azután tört 
m agyarsággal, ahogyan a volt közös  
tisztek ropogtatták kerékbe a n yelvün
ket, m egszóla lt:

— U raságod  m agyar?
—  Igen.
Bem utatkoztunk.
—  Én horvát vagyok —  m ondta  

—  s a horvátok ma nagyon együtt
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hanem hogy a legmagasabb nézőpontokból
• igyekezzünk keresztyénségün’.t, egyházunk, 

egyházépítő munkánk Jényegfeltételei^e, 
végső alapjaira, legfőbb céljaira, bajaink 
igazi okára, orvoslásuk lényegszerű mód
jára, erőnk valódi forrására ráeszmélni. 
Ilyerv*föleszmélésre, alapelvi tájékozódásra 
ma nagyobb szükségünk van, mint valaha. 
Mivel pedig itt nem arról van szó, hogy 
bármifele emberi lángelmétől mint valami 
új Messiástól várjunk mentő gondolatokat, 
káprázatos új ötleteket, meglepő megoldá
sokat, hanem arról, hogy m eg ism erjü k  és 
g y ü m ö lc sö z te ssü k  azt, a m it Isten  a d o tt ne
k ü n k  a  J é zu s  K r is z tu s b a n : azért p  hozzá, 
a világosság Atyjához, minden jó adomány 
és tökéletes ajándék adójához folyamodunk 
most is és az Ö kegyelmének és igazságá
nak kinyilatkoztatásában keressük azt, amit 
az emberi bölcseség forrásainál hiába ke
resünk. Amit ezekben a válságos időkben 
öntudatlanul is keresünk, amire leginkább 
szükségünk van, hogy gondolatainkkal, 
törekvéseinkkel eligazodjunk és célt is 
érjünk, arra mutat reá két oldalról éles 
világítással a£ a k e ttő s  a lap ige , melyet ün
nepi elmélkedésünk alapjául választottam: 

J á n o s  ev. 15, 7 :
Nálam nélkül semmit nem cseleked

hettek.
z F ii lev. 4, 1 3 :

Mindent cse'ekedhetem a Krisztus 
által, ki engem et megerősít.

Amint a felhők sarkaiban felgyülemlett 
ellentétes irányú villanyerő eget-földeí hir
telen bevilágító villanással egybecikkázik, 
dördülésével megrendíti a földi halandó 
keblét, de egyúttal megnyitja az ég csator
náit is, hogy annál bővebben petmetezzék 
az áldást az elszikkadt földre: úgy csendül 
össze és úgy hat reánk ebben az egymás 
mellé állításban Jézus megdöbbentően fen
séges szava és legnagyobb apostolának 
diadalmas hitvallása, eleven kebelből ha
talmas visszhangja amannak. Ez a két ige 
ugyanazt az egy igazságot fejezi ki, kifejezi 
úgy, hogy Ítéletet és kegyelmet hirdet egy
szerre, lesújt és fölemel, megsebez és meg
gyógyít, megöl és megelevenít, — így ád új 
eletet. Erről a kettős és mégis egységes 
hatásról ismerjük meg az is ten i igazságot.

éreznek a m agyarokkal. Csak az 
alkalm at várjuk, hogy segíthessünk  a 
m agyaroknak . . .

Barcsra értünk. Utitársam a D ráva- 
hidra m utatott:

—  Ott ma még szerb baka áll a 
tú lsó p a r to n . . .  Ki tudja, ott á ll-e  
h o l n a p ? ! . . .

Búcsúztunk.
* —  Éljen Nagy M agyarország ! —  

mondta lelkesülten.
M egem eltem  a kalapom at, majd 

m elegen ráztam m eg testvéri jobbját:
—  Éljen a független H o rvátország !
—  1921 ószén , a m agyar-szerb  

határszélen így beszélt a horvát a 
m agyarral. . .

Három év óta nagyot fordult a 
világ 1 Egy év m úlva m ég nagyobbat 
fordul. Ki tu dja: ott á ll-e  a D ráva- 
hidon a szerb b a k a ? ! . . .

Ilyen igazság kell nekünk K ris z tu s  ennek az 
igazságnak a neve. ó  az út, az igazság és 
az élet. N élkü le  sem m it, Ö  vele m in d e n t!

N á la m  né lkü l sem m it nem  cselekedhettek. 
Királyi szó, mely azóta, hogy amaz utolsó 
estén a tanítványok kis körében először 
hangzott el Jézus ajakéról mint komoly 
intelem, hogy nála megmaradjanak, mert a 

^ ző lévessző  csak addig él és terem gyü
mölcsöt, amíg eleven kapcsolatban van a 
szőllötővel, — azóta az ítélet harsonasza
vaként zeng végig két ezredév Jvilág- |és 
egyháztörténetén s a háborús és forradalmi 
idők viharfelhőin keresztül megerősödötten 
hangzik bele jelen korunkba is.

Azt mondják: A keresztyénség a világ
háborúban csődöt mondott. Hol a Krisztus? 
Meghalt talán? Badar beszéd Elszáradhat-e 
az a szölötő, melyet a mennyei .Atya keze 
plántált bele a földi történet talajába hogy 
az életet adjon az emberiségnek ? É n va 
g y o k  a  szö lö tő , t i  v a g y to k  a  sző lő v e ssző k  
— mondja Jézus tanítványainak alapigénk 
összefüggésében. Aki magát királyi öntu
dattal a szőlőtőnek mondja, annak élete 
nem áll az arasznyi lét mértéke alatt, ha
nem az örökkévalóság szintáján mozog. 
K ris z tu s  él, ha a hitetlenség ezerszer holttá 
nyilvánítja is. Hol a Krisztus? Tények be
szélnek. Ahol hisznek Ő benne és követik 
őt, ott élet van és szeretet és békesség és 
igazság. Ahol nem hisznek Ő benne és nem 
követik Őt, ott hatalmas a bűn, az önzés, 
a kevélység, a gyűlölet, az ármány, a harc, 
a halál. Nem az a döntő kérdés: Hol a 
Krisztus? ő t mindenki megtalálhatja ma 
is, aki igazán keresi. Hanem az a döntő 
kérdés: hol vagyunk mi, — nála. vele-e, 
vagy tőle távol és ellene? Ezen a kérdé
sen függ vesztünk-boldogulásunk, életünk- 
halálunk. Ezt bizonyítja a világháború is 
és amit azóta tapasztaltunk. Avagy nem 
kell-e — nem a Krisztust, hanem önma
gunkat, Krisztushoz való hűtlenségünket, 
tőle elpártolásunkat okolva, vádolva meg- 
szégyenülten vallanunk a bethániai Márta 
szavával: U ram , ha i t t  v o ltá l volna, nem  
h a lt vo ln a m eg  a z  én a tyá m fia , nem pusz
tult volna el annyi millió, nem jutottunk 
volna a végromlás örvényébe ! N á la m  nél
k ü l sem m it nem  cselekedhettek. Ez Krisztus- 
talan életünk ítélete.

Krisztus az emberiség történetének ele
ven középpontja ma is. Azóta, hogy az agg 
Simeon ott a jeruzsálemi templom csarno
kában prófétáit a csecsemő Jézussal karján: 
V ettetett ez so k a k n a k  esetére é s  so k a k n a k  

fe ltá m a d á sá ra  és je lü l, „m elynek sokan  ellene  
m on dan ak  — azóta ő  körülötte forog az 
emberiség nagy szellemi harca, azóta Ö 
lett a szegeletnek fejévé, mely körül világok 
sarkai fordulnak. Ha elfogultság és felszí
nes látszat meg nem zavarja tekintetünket, 
meg kell látnunk azt, hogy nem ott, ahol 
emberek, társadalmi osztályom, népek a 
hatalomért tülekednek és a koncon mara
kodnak, hanem azon a vonalon, amelyen 
a lelkek a Krisztus mellett, vagy a Krisztus 
ellen foglalnak állást, azon a vonalon dől 
el az emberek, a társadalmak, a népek, az 
életrendszerek, a kultúra-típusok sorsa, 
üdve, értéke. Ezen a vonalom folyik a harc 
ma is, sőt ma talán hevesebben, mint va
laha az első századok óta. Krisztussal 
Krisztusért-e, vagy nélküle, ellene? — ez 
az a^nagy kérdés, mely egyre határozot
tabban két pártra, két táborra osztja az 
emberiséget — mintha csak az újtestámen- 
tomi pioféciában leirt utolsó idők akarná
nak beteljesedni. . .

Hogy a szellemeknek ezen nagy harcá
ban, mely a Krisztus-kérdés körül folyik, 
hol a mi helyünk és mi a dolgunk, hol 
egyházunk helye és mi a legfőbb hivatása, 
az nem lehet kétes. A mi jelszavunk csak 
egy lehet: K ris z tu s s a l  K r is z tu sé r t!  A mi 
hivatásunk, egyházunk hivatása csak egy 
lehet: a Krisztust hirdetni szóval és tettel, 
a Krisztusról mint a bűnös emberiség Isten
küldötte Megváltójáról* Jsizonyságot tenni, 
azt az új életet, melyet Ö szerzett és plán
tált, magunkba felvenni és az emberek 
között tovaplántálni személyről személyre, 
nemzedékről nemzedékre, hogy a megváltó 
kegyelem erejében mindenek megújuljanak, 
— ez a mi hivatásunk, ez egyházunk hiva
tása. De épen erre a hivatásra nézve nyer 
legsajátosabb értelmet és jelentőséget 
Krisztus szava: N á la m  n élkü l sem m it nem  
cselekedhettek. Ennél a szónál borzasztó 
lehetőség tárul fel előttünk.

Hogy a mi nemzedékünk az egyházi élet 
terén többet és többfélét dolgozik, mint 
elődje, tagadhatatlan. De a sok munka váj
jon mennyit ér? Jobban állunk-e, mint 
előbb? Nincsen-e okunk sok, súlyos pa
naszra? Hol vannak é lő  gyülekezeteink? 
Amit egyházi életünknek nevezünk, nem 
alélva-tengés-e inkább, mint valódi élet? 
Gondolkozzunk: aléltságunknak, munkánk 
sikertelenségének, tehetetlenségünknek mi 
az oka? Üldöztetünk-e? Elnyomatunk-e? 
Ki akadályoz bennünket abban a munká
ban, mely egyházunk lényeges hivatását 
szolgálja ? És különben i s : üldözés, elnyo
más árthat-e annak, akiben lélek van, aki 
egy szent ügyért meghalni tud? Anyagi 
szegénység? Ezt vetni okul — nem szé
gyen-e? Az egyház a n y a g ia k b a n  csak ak
kor valóban szegény, ha lelkekben  az. Az 
Úr szava annak a megfontolására kötelez, 
hogy egyházi életünk aléltságának, mun
kánk meddőségének végső oka nem abban 
rejlik-e, hogy a Krisztus egyházát Krisztus 
nélkül akarjuk építeni. Mondjuk ki nyíltan: 
prédikálásunk, vallástanításunk, lelkészkép
zésünk, belmissziói és gyámintézeti mun
kánk, egyesületi szervezkedésünk, gyülés- 
kedésünk, egyházpolitikai tevékenységünk, 
államsegély, külföldi támogatás.— mond, 
mind csupa meddő, gyümölcstelen, hiába
való dolog, ha szívünk legbelsejére nézve 
Krisztus nélkül élünk és dolgozunk, ha 
keresztyénségünk csak cégér és modor, 
de nem élet és igazság; ha Isten igéjének 
életmagvai helyett szalmát, port, köveket, 
szóvirágokat hintegetünk; ha nyelvünk, aj
kunk kereplőként pereg, holott minden 
szavunkban szívünk vérének kellene lüktet
nie ; ha beszélünk és mindig csak beszé
lünk ahelyett, hogy cselekednénk; ha hall
gatunk, ahol hallgatni bűn, míg azt hisszük: 
arany, ha némák vagyunk, ahol hangosan 
kellene bizonyságot tennünk az igazságról; 
ha hidegek vágjunk, ahol égnünk kellene; 
ha fényleni, ragyogni, uralkodni akarunk, 
holott alázatosan szolgálnunk kellene; ha 
perlekedünk, viszálykodunk, holott vala
mennyiünknek testvéri szeretettel össze 
kellene fognunk a közös szent cél szálgá- 
latában; ha a kétségtelenül jót sem pár
toljuk, mivel nem mi kezdtük; ha a külső
ségeket, az anyagiakat hajszoljuk, míg a 
lelkieket elhanyagoljuk; ha az Úr szőlejé
nek a kerítésén inkább kívül, mint belül 
dolgozunk; ha sokat politizálunk és dip- 
lomatizálunk, de keveset evangélizálunk — 
és ki tudná felsorolni mindazokat a bűnö
ket, melyek az Úr szőlejét dúlják 1 Ha így 
van, az Úr szőleje hogyan virágozzék, ho
gyan gyümölcsözzék? N á la m  n élkü l sem 
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m it nem  cse lek ed h ettek . . .  Milyen borzasztó 
volna, ha azokhoz tartoznánk, akiknek a 
fejéről ama nagy napon nem háríthatja el 
a lesújtó ítéletet az a vallomás: Uram, 
Uram, nemde nem a te nevedben tanítot
tunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e 
ördögöket, és a te nevedben sok hatalmas 
dolgokat nem cselekedtünk-e ? Milyen bor
zasztó volna, ha-a mi bűneink miatt érné 
egyházunkat s vele mindnyájunkat az Úr 
ítélete: H a m a r e ljövök  ellened és k ive tem  
h elyébő l a  te  g y e r ty a ta r tó d a t, — ha m eg  
nem  t é r s z . . .

Gondolkozzunk. Térjünk magunkba. 
Álljunk lélekben az Úr színe elé, hogy Ö 
ítélje meg szívünk gondolatait, vágyait, tö
rekvéseit, azokat is, melyeket az emberek 
előtt gondosan rejtegetünk és szünetlenül 
szépítgetünk. Alázzuk meg magunkat előtte. 
Adjunk igazat szavának és valljuk meg 
őszintén és igazán, hogy nála nélkül tehe
tetlenek, semmik vagyunk, bármily nagyra 
tart is a világ. Tegyük meg ezt. Térjünk 
Krisztushoz. Kérjünk ö  tőle erőt, megváltó, 
éleíújító, diadalmas erőt. Ha igazán kérjük, 
Ó megadja, amint megadta Pálnak.

Halljuk csak újra, mint vall ez a Pál 
apostol: M in d en t cselekedhetem  a  K r is z tu s  
á lta l, k i  engem et m egerősít. Milyen ha
talmas vallomás, milyen csodálatra méltó 
erőtudat! Mindent cselekedhetem, mindenre 
van erőm, mindent győzök erővel. . .  Ha 
csak eddig volna, azt gondolhatnánk, egy 
imperátor beszél, kinek hatalmi köre be
láthatatlan, vagy egy világzsení, kinek agyá
ban mindenre képes lángész tüze ég, vagy 
Nietsche-féle emberideál, ki az emberek 
és viszonyok fölötti hatalmat nemcsak 
szomjuhozza, hanem zsarnokul gyakorolja 
is. De Pál erőtudatának alapja más. Az 3z 
erő, melynek ő birtokában érzi magát, nem 
földi, nem emberi, nem természetes erő, 
mely végessége felől csalódásba ejti és 
kevéllyé teszi birtokosát. Ereje tudatában 
alig hogy diadalmasan emeli fel fejét, le
gott mélységes alázattal meg is hajtja a 
Krisztus előtt. Mindent cselekedhetem — 
a  K r is z tu s  á lta l, k i  engem et m egerősít. 
Az ö erejének egyedüli forrása K risz tu s . 
Pál tu d ja  ezt és alaposan be is vallja, bár 
természetes lángész és akaraterő dolgában 
is az emberiség nagyjai sorába tartozik. 
De ő mélyen átélte saját erejének gyarló
ságát, elégtelenségét s amikor a mélység
ből az Úrhoz kiáltozott imádkozó lelke 
azt a választ hallotta : E lé g  néked  a z  én 
kegyelm em . A z  én erőm  erő tlen ség  á lta l  vé
g e z te tik  el. A z isteni kegyelemnek ezt az 
erejét ragadta meg Pál és formálta át hi
tén keresztül olyan hatalmas élet- és mun
kaenergiává, mely páratlanul áll a keresz- 
tyénség történetében. — Ebből a forrásból 
merítette erejét a nagy wormsi hős is, kire 
a holnapi nap újra emlékeztet:

Erőnk magában mit sem ér,
Mi csakhamar elesnénk;
De küzd velünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed : ki az ?

J é zu s  K r is z tu s  az,
Isten szent Fia.
Az ég és föld Ura,
Ó  a  m i d ia d a lm u n k !

Erre az erőre, erre az erőforrásra, erre 
a Krisztusra, aki minket megerősít, erre 
van szükségünk nekünk is, erre van szük
sége egyházunknak, ebből a forrásból kell 
merítenünk szüntelenül újra meg újra, ha 
azt akarjuk, hogy ne csupán tengődjünk,

hanem éljünk, ha azt akarjuk, hogy egész 
nemzetünk el ne veszítse létjogosultságát. 
Minden téren, minden munkánkban, egy
házi életünk minden ágazatában és nem
csak nyilvános, hanem magánéletünkben 
is ezt a célt tartsuk állhatatosan szem előtt, 
arra fordítsuk legfőbb gondunkat, hogy 
mindenek előtt mi magunk merítsünk abból 
az isteni erőforrásból, mi,magunk igyekez
zünk a Krisztussal, az Élet Fejedelmével 
belső, személyes kapcsolatba jutni, állan
dóan vele és érte élni és dolgozni s az új 
életnek azon erejét, melyet a vele való kö
zösségben nyerünk, átsugároztatni környe
zetünkbe, azoknak a leikébe, akiket az Úr 
gondjainkra bízott, hogy ez az éltető, 
életújitó erő hassa át mindjobban és job
ban környezetünket, gyülekezeteinket, egy
házi intézményeinket, egyházunk egész élet- 
szervezetét. Vessünk félre elszántan minden 
szervet, akár személyt, akár berendezést, 
mely egyházunk ezen lényeges hivatásának 
betö tését akadályozza. így törekedjünk a 
reformáció szelleméhez híven nem csupán 
k ü lső  restau rációra , hanem belső  m egú jh o
dásra , mely csak a Krisztus szelleméből, 
a Krisztussal való eleven közösségből fa
kadhat. Csak ha egyházunk minden szerve 
céltudatosan ezért a belső megújhodásért, 
a krisztusi élet diadaláért dolgozik, csak 
akkor nyer új igazolást egyházunk létjogo
sultsága. Csak ennek a krisztusi életerőnek 
a birtokában és gyüinölcsöztetésében tel
jesítheti egyházunk legszebb hivatását né
pünk, hazánk jobb jövendője iránt, — hi
szen népünk, nemzetünk egészének is mire 
volna ma nagyobb szüksége, mint gyöke
res vallásos-erkölcsi megújhodásra ? Csak 
így lesz egyházunk valóban értékes szövet
ségese azoknak a keresztyén testvéregy
házaknak, melyek velünk együtt harcolnak 
a lelki tévelygés erkölcsi-, vallás- és tár
sadalomromboló hatalmai ellen, — viszont 
csak így állhat meg, ha kell, minden szö
vetségen kívül is a maga lábán, egyedül 
lelki fejedelmére, a Krisztusra támaszkodva, 
mint az az igazi keresztyén centrum, mely
ben a Krisztus hivő és Krisztus szerető 
keresztyénség szerve lakozik. Csak így áll
hat meg egyházunk a szektákkal szemben 
is, melyek részéről bizonyos tekintetben a 
legnagyobb veszedelem fenyegeti, mivel 
rendszerint azokat vonják el tőlünk, akik
ben legélénkebb a vallásos szükségérzet. 
Az itt fenyegetett vérveszteséget szintén 
csak az élő Krisztus hirdetése,’a krisztusi 
élet odaadó ápolása, gyülekezeti, egyházi 
életünk gyökeres, evangéliomszerü megúju
lása háríthatja el.

Előttünk a nagy cél. Ennek a megvaló
sítására fogjunk össze hittel, szeretettel és 
álljunk munkába valamennyien, férfiak és 
nők, ifjak és öregek, lelkészek, tanítók s 
az épen nálunk oly fonákul úgynevezett 
„világiak“, felügyelők, prezsbiterek, — vaj
ha az ő soraikban is egyre többen támad
nának olyanok, akik az egyházat «nem csu
pán mint erkölcsi kultúrintézményt becsü
lik és szolgálják, hanem a Krisztussal való 
életközösségben ismerik fel a keresztyén 
élet magvát és valósítják meg az egyetemes 
papság elvét nem csupán jo g i, hanem v a l 
lá so s  értelemben.

Egyházunk egyetemes vallásos hivatását 
szolgálja a maga módja szerint gyáminté
zetünk is, midőn támogatásra szoruló gyü
lekezeteinket és intézményeinket gyámolítja. 
Legyen az a gyámintézeti mupka is, mely 
egyházépitő munkánk egészében nélkülöz
hetetlen feladatot teljesít, mindnyájunk ál
dozatkész és imádkozó szeretetének tárgya.

Egyházunk helyzete válságos. Bajunk 
nagy. A kérdés: élet vagy halál. A meg
oldás : új élet. Ez a cél. Magasztos cél, , 
de nehéz feladat. Erőnkön felül való. Még
sem csüggedünk. K ris z tu s  él. Ő ád erőt, 
új életet. Térjüpk Ö hozzá szívvel-lélekkel I 
s aztán fel a munkára: K ris z tu ssa l — 
K risz tu sé r t. Ám en. 1

Istenért! Hazáértl
Istenítélet zúg végig viharzón 
Boldogtalan szegény hazánk felett; 
Szégyen, ki renyhe párnán most is alszol, i 
Bár keresztény és magyar a neved.
—  # Ébredj Krisztusnak vértanúi népe, t 
5 Árpádnak el nem fajult faja, m ind! ‘\ 
Bátor lélekkel menj jövőd elébe —  i 
Isten az égből lenéz s erre int:

Szent jelszavunkat: Istenért! Hazáértl I 
Kik megtartottuk híven mindmáig : J
Helytállunk e két Eszmény igazáért 
Szívünk utolsó dobbanásáig.
—  Jó angyalunk, a vallás megnyugasztal, If 
Minden sebet bekötöz idelent, 
Honszerelemmel együtt felmagasztaí,
S már e földön mennyországot teremt. J

Ma a Megváltót megfeszítik újra,
Te légy hű s el ne hagyd Őt semmiérti 
Örömrózsát hajt Jöviskoszorúja,
Mindent áldozz Érette s a honérti
—  Világpolgárként hazádnak ne tartsad 
A nagy világot; jobb itt idebent,
Síri nyugalmat bölcsőnk földje ad csak, 
Melynek nekünk minden porszemje

szent 11 11

Hallani vélek titkos fogadalmat.
És ezrek tesznek néma esküvést:
Hívek leszünk, a vallás meg nem halhat—  \
Te ingatag, e^t jól szívedbe vésd I
—  Petőfi lelke s honszerelmi lángja 
Ég bennünk, míg a sír el nem takar;
Éi a nagy Isten, hogy mindazt megáldja, i 
Ki Jézusához hű s igaz magyar!
1919 Július 21. i Sántha Károly. .1

Az isteni oltalom érzete, i
II. M óz. 23, 20. „ím e én A n g ya lt 

bocsátók el te előtted, hogy m egőrizzen  
téged a z  útban és bevigyen téged arra  
a helyre, m elyet elkészítettem . “ Isten 
nem változtatta m eg a seg ítés módját, 
olvasd  el a fenti szavakat, m elyeket 
több ezer éve mondott népének s j  
azután gondold meg, miképen teljesült i l j  
ez az ígéret újból és  újból nem zedé- gj 
kékén keresztül. M a' ez az Ígéret az sm 
enyém  Ma éz az ígéret a tied. j

Nem fél a holnaptól az az em ber, if l  
aki e szavakat igaznak elfogadja. J
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Minden reggel új alkalom  lesz arra, 
hogy várakozásteljesen  elinduljon az 
angyal után, aki elől m egy, hogy utat 
készítsen . Az ösvény talán nem min
dig s im a ; néha talán árnyékban visz, 
am ely sötét mint a halál. M ég a sötét 
alagút sem  ijeszti m eg a gyerm eket, 
aki szorosan  fogódzhat atyja karjába.

Egy nagy hajószerencsétlenség  a l
kalm ával egy atya hatéves a lvó  gyer
mekét karjaiban vitte a m entőcsónak
hoz. A gyerm eket a nagy sü rgés-forgás  
felébresztette. Felnyitotta szem ét, hogy  
atyjának arcába tekintsen, azután  
m ég közelebb sim ult apjához és újból 
álom ra csukta pilláit. Csak azt akarta 
m egtudni, hogy apjának olta lm azó  
ölelésében  v a n -e ; ez volt reá nézve  
a legfontosabb dolog.

Az élet viharaiban nem a hullám ok  
m oraja lé n y e g e s ; békességünk van, 
ha érezzük m agunkon Istennek ö lelő  
karjait. A legkisebb akadály rengeteg  
annak, aki nem tudja, hogy Valaki 
előtte jár, hogy utat k ész ítse n ; viszont 
a vadon bércek ösvényeket tárnak fel 
annak, aki e szö v e g  ígéretében h isz 
nek s aszerint cselekesznek . Jusson  
ma eszem be az angyal, aki előttem  jár.

C. S. Cooper.

O lvassu k  a b ib liát!
. Zsolt. 119., 105.:
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

A m egtérés hirdetése.
Nov. 28. Zsolt. 51 .13-is . Aki megtér 

elkötelezve érzi magát a megtérés hirdeté
sére. Nem hallgathatja el, ami Vele történt 
Ez a legszívtelenebb önzés lenne. Nem 
hallgathatja el, minek kell mindenkivel 
me^örténni Ez a leglelketlenebb rablás 
lenne tőle. Üdvrablás. Dávid nem is meri 
más cimen kérni a megtérés ajándékait.

Nov. 29. Ámos 4 . e - n .  Mi szükség 
megtérést hirdetni ? Úgyis tudja mindenki, 
hogy meg kell! És mit ér a mi szavunk 
ebben? Istennek van ostora hozzá. Ha Ő 
akarja, majd megtéríti a népeket. Neki 
annyi minden mód áll rendelkezésére! — 
Csakugyan mennyi féle szenvedtetés és 
büntetés, megalázás és szorongatás van itt 
is felsorolva. És mégsincs megtérés. — A 
megtérést hirdetni kell. Szenvedésnek és 
nyomornak nincs megtérést eszközlő ereje. 
Nincs még a háborúnak se.

Nov. 30 . Ezekiel 3 . 1 7 — 19.  Van-e még 
valami szigorúbban megparancsolva a bib
liában, mint a megtérés hirdetése. Ha nem 
hirdetem másnak, veszélyeztetem a maga
mét. Hogy haragusznak érte? De hát miért 
haragszik énrám valaki, ha megtérésről 
beszélek néki.

Dec. 1. Jeremiás 3 5 .1 5  Micsoda fon
tossága van a megtérésnek Istennél ? Szá
mon tartja nemcsak annak hirdetését, ha

nem hallgatását is. Isten tudja és megjegyzi

magának, kik hallottak már a megtérésről. 
Isten tudja, hogy hányszor hallottál te is 
már a megtérésről. Vigyázz, hogy szemre
hányás ne érjen érte!

Dec. 2 . Máté 4 . 1 7 .  Újra elcsodálkoz
hatsz a megtérés nagy fontosságán, ha 
végig nézed a sort, kik hirdették a meg
térést. Bizony nem az emberiség szemetje. 
Valóban a nagyok. Isten nagyjai. S köztük 
az ó  Legnagyobbja: Jézus. Hirdette és 
hirdettette. De az Ő ajkán valami csodás 
új zengést kapott. Volt valami komorság 
eladdig a megtérés hirdetésén. Még Ke
resztelő Jánosén is. Az Úr Jézusnál, a 
megtérés hirdetésén ott csillog már a 
mennyek országának elragadóan boldog- 
ságos élete.

Dec. 3 Luk. 13.3—5. A megtérés hir
detésének két rubrikája van. Nemcsak azt 
kell megmondanunk, hogy mi lesz a meg- 
térökkel, hanem azt is, mi azokkal, akik 
nem térnek meg. Nem jól utánozná az a 
megtérés legnagyobb Hirdetőjét, aki mindig 
csak a megtérés boldog életét muzsikálná, 
a hallgatók fülébe.

Dec. 4. Ap. csel. 1 7 .30. Sokan hajlan
dók arra, hogy beszéljenek embertársaiknak 
általában Istenről, Jézusról de azt gondol
ják, hogy nem lehet mindjárt a megtéréssel 
kezdeni. Pál most beszél először ott Athén
ben pogány s egyébként is tarka gondol- 
kozásu tömegben. S mégis egy-kettőre a 
mégtérésre viszi a szót. Meg kell térni. 
Elejére való ez minden Istenről való be
szélgetésnek. Még pedig nem úgy, hogy 
majd valamikor meg is keli ám térni. 
Hanem úgy, hogy most.

MAGYAR G AZD A.

A buzavaluta.
A M agyar G azd aszövetség  pénz

ügyi b izottsága értekezletet tartott a 
buzavaluta kérdésének m egvitatására, 
Az összejövetelen  résztvettek Z aw a- 
dowski Alfréd, a legfőbb állam i szám 
vevőszék  elnöke, Kállay T ibor pénz
ügyi állam titkár, V iczián István bel
ügyi állam titkár, Bernát István, a 
M agyar G azd aszövetség  elnöke, Fáy 
G yula államtitkár, Czettler Jenő, a 
M agyar G azd aszövetség  igazgatója  
és  m ég egész  sora  közgazdasági é le 
tünk kiválóságainak . Viczián István 
államtitkár a buzavaluta behozatalá
ról tartott előadást, melynek vezér
fonala az volt, hogy a m egélhetés  
és  term és b izonytalanságának, az 
osztályok közötti nagy különbségek
nek az az oka, hogy pénzünk már 
nem értékm érő T ehát értékm érőt kell 
keresni. Aranyra nem térhetünk, mert 
nincs nekünk. Rátérhetünk azonban  
a búzára, m ellyel rendelkezünk és  
am ely értékm érést a gyakorlati élet 
már eddig is igénybevett. E gész adó
rendszerünket a buzavalutára kell át
építeni, ugyanerre kell konvertálni 
belföldi adósságainkat és buzapénz-

jegyet kell 'kiadni, m elynek fedezete  
a búzánk. A',pénzrendszer kiindulója  
egy m éterm ázsa búza lenne. A bi
zottság a tervezetet nem csak elvben  
fogadta el, hanem  elhatározta, hogy  
részleteiben kidolgozza a problém át 
a további összejöveteleken .

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. Lapunk zártáig 

a politikai váltság még mindig tart. Újabban 
a kormányzó előtt kihallgatáson voltak: 
Berzeviczy, Gömbös, Benárd, Fáy, Pékár, 
Szász Károly, Kovács J. István, Vasadi 
Balogh, Patacsi, Wéber, Heinrich volt 
miniszter.

T oborzás a nem zeti hadseregbe. A
m kir. honvédelmi minisztérium a nemzeti 
hadseregbe való önkéntes belépésre felhí
vást tett közzé.

Abból a célból, hogy a fegyveres erő
inknek a békeszerződésben előírt és a 
nemzetgyűlés előtt fekvő honvédségünkről 
szóló törvényjavaslattal bevezetendő önkén
tes jelentkezési rendszer szerint a törvény- 
javaslat életbeléptetése után végrehajtandó 
kiegészítését megkönnyítsük, kívánatos, hogy 
már minél nagyobb számban lépjenek be 
önkéntes jelentkezés utján oly egyének a 
nemzeti hadsereg kötelékébe, akik a béke- 
szerződésben előírt 12 évi tényleges szol
gálati kötelezettség elvállalására hajlandó
sággal bírnak.

Ez okból hívja fel a honvédelmi mi
niszter a férfilakosságot a m. kir, nemzeti 
hadsereg kötelékébe való önkéntes belé
pésre. Ez az intézkedés nem érinti a 
hadkötelezettségre vonatkozó törvényeink 
érvényességét.

A K álvin-Szövetség választm ányi 
ülése. A Kálvin-Szövetség választmánya 
Bernáth István dr. egyetemi tanár elnöklé
sével választmányi ülést tartott. Az elnök 
előadta, hogy az egyetemnek az a határo
zata, mely az egyetem termeiben a kereszt 
kifüggesztését rendeli el, a protestáns 
ifjúság körében visszatetszést szült. A 
Kálvin-Szövetség — tekintettel arra, hogy 
a kereszt magában véve nem lehet ellen
szenves a protestáns ifjúságnak sem — 
mindent elkövetett az ellentétek kiegyenlí
tésére.

Ékszer az irredentizm us szo lgála tá
ban. Az Országos Menekültügyi Hivatal 
sorszámmal ellátott ékszert hoz forgalomba 
még karácsony előtt. Tallérnagyságu sze
lencében barna porszemek, teljes Magyar- 
ország vármegyéinek vérrel megszentelt 
rögeiből. A szelencén köralakban ez a föl
írás olvasható; „Ez a föld, melyen annyi
szor apáid vére folyt.“ Férfiak és nők is 
hordhatják. Ez a kicsibe szorított hatalmas 
gondolat is hirdeti, hogy nem a könnyű 
élet, hanem a szenvedés, elnyomatás.te- 
remti meg a hatalmas alkotásokat és gon
dolatokat.

A muszáj! csoda. A kecskeméti Mu
száj városrészben júliusban történt titok
zatos tüzeset Horváth Péter Pásztor-utca 
8. számú házánál megismétlődött. Ugyan
úgy, mint elsóízben, bútort forgatott föl a 
titokzatos erő, ruha- és papírdarabokat 
gyújtott meg. A rendőrség és a tűzoltóság 
azonnal megjelentek, de már csak a pusz
títás és a gyújtogatás nyomait találták. A 
házban lakók előadása szerint a rombolást
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földrengésszerű moraj és lökések kísérték, 
így az erős lökésektől az egyik ablakszárny 
üvege kivágódott, a másik ablakszárny pe
dig a sarokvasból kiemelődve a szobába 
esett be. Ugyanekkor a szoba közepén lévő 
élelmiszerekkel megrakott asztal fölborult, 
a falra akasztott ruhadarabok meggyullad
tak. Hasonlóképen feldöntött a titokzatos 
erő egy takaréktűzhelyet is. A Földtani In
tézet rövidesen vizsgáló-bizottságot küld 
ki Kecskemétre.

A velszi herceg Bombayban partra- 
szállt s megkezdte háromhónapos indiai 
tartózkodását. A trónörökös üdvözlésekor 
felolvasta az angol királynak Indiához in
tézett levelét, melyben atyja elmondja, hogy 
fiának indiai útja megújítja azokat a sze
retetteljes kötelékeket, amelyek már örök
ségszámba mennek az angol uralkodó
családban. A bombayi elüljáróság feje vá
laszában azt a reményét fejezte ki, hogy 
a trónörökös indiai tartózkodása egyszeri
ben el fogja némítani a széthúzás ördögét 
és meghozza a várvavárt kölcsönös meg
értést.

Landru, a szörnyeteg . A magyar 
Kiss Bélának és az osztrák Schenk Hugó
nak az asszonyirtásban tehetséges tanít
ványa akadt Franciaországban. Landru 
Henrik a neve a szörnyetegnek, akinek 
bűnpörét most tárgyalja a versaillesi es
küdtszék. Egész Franciaországot ez a szen
zációs bűnpör tartja izgalomban, s a lapok 
nemcsak a tárgyalásról közölnek hasábos 
tudósítást, de az eset kriminalisztikai, pa
tológiai és lélektani jelenségeit is bőven 
és szakszerűen magyarázgatják.

Landru Henri« nem kevesebb, mint két
száznyolcvanhárom asszonyt csábított el s 
ezek közül tizenegyet meggyilkolt és kira
bolt. Az asszonyirtásban talán nagyobb 
rekordot ért el, mint hirhedett középkori 
elődje, a bretagnei Gilles de Rays, akiről 
egy meseíró a Kékszakállt mintázta.

EGYHÁZI ÉLET.
Ötven éve lelkész. Thomay József 

szegedi lelkész most töltötte be lelkészsé
gének ötven éves évfordulóját. Ez alkalom
ból meleg ünnepeltetésben részesítették 
hívei a kiváló lelkipásztort. A bányakerület 
püspöke dr. Raffay Sándor ugyancsak ez 
alkalomból kanonika vizitációt tartott Sze
geden. A püspököt Kiss Ferenc felügyelő 
látta vendégül. Érdekesnek tartjuk felje
gyezni, hogy úgy a szegedi lelkész Thomay 
József, mint a gyűl. felügyelője, Kiss Ferenc 
Dunántúlról származtak el Szegedre.

E gyházlátogatás a szerb  m egszállás 
alól felszabadult gyülekezetekben. Schöll 
Gyula tolnai esperes egyházlátogatást vég
zett a szerb megszállás alól felszabadult 
gyülekezetekben és pedig Marázán, Pécsett, 
Pogányban, Magyarbolyott, Borjúdon és 
Ivándárdán. Az egyházlátogatás alkalmával 
megállapítást nyert, hogy a fentnevezett 
gyülekezetekben mindenütt rend és békes
ség uralkodik. A lelkészek, tanítók, az 
egyháztagok a magyar államhoz és egyhá
zunk valláserkölcsi eszményeihez hívek 
maradtak. Sem az egyházi tisztviselőkben, 
sem az egyháztagokban sem a szerbek 
nagy fizetéssel, sem a kommunisták nagy 
ígéretekkel kárt nem tettek

A gyülekezetekben mindenütt evangéli- 
omi élet buzog. M a rá za  pl. kevéssel ezelőtt 
még 200,000 korona adóssággal küzködött.

Ma adósságmentes. A tanítónak fizetésül 
díjlevelében 100 korona van megállapítva, 
most páronként 1 q búzát ajánlottak fel 
rendes fizetésűi. P écs  oly életerőre kapott, 
hogy a másvallásuak szinte irigylik, mit 
végez itt a kis Lutheránia. M a g y a rb o ly  
minden tekintetben példás gyülekezet. Iván- 
d á rd a  pedig a tiszta magyar tanítási nyelv 
meliett foglalt állást.

A magunk részéről is a legmelegebben 
üdvözöljük a szerb megszállás alól felsza
badult véreinket. A vezetőkre és a buzgó 
hívekre a jó Istennek gazdag áldását kérjük.

Lelkészjelölés. A vasdobrai gyülekezet 
Fábry Pál elhalálozásával megüresedett 
lelkészi állásra egyhangúlag Bohland Fri
gyest jelölte. A dunántúli püspök a jelölés 
jogával nem élt.

Az őrim agyarósdi ev. gyülekezet a ref. 
emléknapját okt. 31-én este a templomban 
rendezett vallásos estély keretében ünne
pelte meg. Az ünnepély műsora a következő 
volt: 1. Erős vár a mi Istenünk. Közének. 
2. Ima. 3. Okt. 31-én. Irta Porkoláb Gyula, 
szavalta Nagy Árpád tanító. 4. A bibliáról, 
felolvasás, tartotta a lelkész. 5. Mint kószál 
a tengerben, irta Papp Váry Elemérné, 
szavalta Péter Kálmán, 7. Ima. 8. Közének.

A gyülekezet önfentartási alapjára Vra- 
tarics István zalamindszenti lakos 1000 K-t 
adományozott.

Z alaszentgróton özv. Márkus Lajosné 
szül. Frankovics Pauiin, néhai férje. Márkus 
Lajos és a saját neve megörökítésére 
10 000 koronát adományozott a templomra. 
Özv. Márkus Lajosné pár évvel ezelőtt 
ugyancsak a fenti célra adott már egy Ízben 
1000 K-t. özv. Márkus Lajosné a kisded 
zaiaszentgróti gyülekezetnek éltető lelke. 
Nála talál lakást, ellátást a lelkész minden 
alkalommal, valahányszor istentisztelet tar
tása céljából Zalaszentgróton megjelenik. 
— Ugyancsak a zaiaszentgróti egyház fenn
tartásara adományozott elhalt nagyanyja 
emlékére, Adorján Emma 500 K-t.

A reform áció m egünneplése Kiskő
rösön. Igen szép műsor keretében ünne
pelték meg az idén a reformáció évfordu
lóját Kiskőrösön. Október 30-án délután 
templomi hangverseny volt, október 31-én 
pedig ifjúsági istentisztelet keretében áldoz
tak a nagy nap emlékének. A templomi, 
hangversenyek közreműködtek: Gáthy Lia 
operaénekesnő, Záboji Gyula orgonamű- 
vesz; a kiskőrösi női- és férfikar Mende- 
lényi János karmester vezetésével. Az est 
központját Furia Zoltán ünnepi beszéde 
képezte.

Új esperes. A csanád-csongrádi egy
házmegye esperesévé Pelrovics Soma örö
kébe Saguly János pitvasori lelkészt 
választották meg.

A Dombóvári Evangélikus D iákszö
vetség  Gaál József h, lelkész vezetésével 
már szept. hóban alakult meg s azóta 
serényen munkálkodik. Eddig öt gyűlést 
tartott, melyet liturgikus ifjúsági istentiszte
let előzött meg. Eddig Luther és Beethoven 
életéből voltak felolvasások. A gyűléseket 
állandóan szavalatok és énekszámok teszik 
vonzóvá. Agilitásukkal kitűntek: Ihrig Pál, 
Fuchs Henrik főgimn. tanulók és Rothermel 
Irmus, Rajnai Irmus és még többen. — A 
diákszövetség munkájába kapcsolódik lehe
tőség szerint az ifjúsági iskolán kívüli 
részének is a lelkigondozása. — Kívánjuk, 
hogy az ifjúság e lelkes kis csapatának 
munkája mindenképen segítségére és támo
gatására legyen a gyülekezetnek a reá váró 
feladatok teljesítésében s különösen az

építendő templom alapköveinek az össze- -I 
hordásában.

H alálozás. Nagy veszteség érte magyar- -i 
honi ev. kér. anyaszentegyházunkat Korén d 
Pál békéscsabai lelkész, kiérd, esperes i 
elhunytéval. A megboldogult 54 évig volt I 
lelkész, az egyházi irodalom terén is kiváló ] 
nevet vívott ki magának Nov. 16-án temet
ték el nagy részvét mellett. Áldás emlékén! I

B izottsági ülés. Az egyetemes egyház 
theol. fakultási bizottsága nov. 22-én Buda- < 
pesten ülést tartott.

Ev. ifjúsági egylet alakult Kiskőrösön 
okt. 31-én. Az egylet megalakulása körül 
Furia Zoltán vallástanárnak és Lucza Pál t 
II. felügyelőnek vannak hervadhatatlan ér- j 
demeik.

A veszprém i egyházközség „Ifjúsági ] 
Lutherszövetsége“ okt. 30-án, a reformá- ■] 
ció évfordulójának emlékére szeretetvén- I  
dégséggel összekötött vallásos-estet rende- A 
zett a következő műsorral: 1. Közének, .i 
2. A lelkész imája. 3. Hamvas József po
zsonyi lyceumi tanár, a „Szózat“ munka- •] 
társa előadása az igazságról. 4. Belohorszky d 
Gábor hegedűművész szólójátéka Liede- 4 
mann Károlyné úrnő zongorakiséretével. .1 
5 Szenteh Dezsöné úrnő előadása a pro- h 
testáns nő feladatairól. 6. Ifjúsági vegyeskar v 
éneke (irredenta dalok) Gálos Gyula tanító ä 
vezetésével. 7. Szerbák Gyula főreálisk. i 
tanuló Kiár Bertalan főreálisk. tanuló ver- -j 
seit szavalta. 8. Gyenes Juliska giuin. tan. .1 
„Seherczade“ (mese nagyoknak) című el- -j 
beszélését adta elő. 9. Pályadíjnyertes d 
ifjúsági dolgozatok kihirdetése. 10. Himnusz. A 
A szépen sikerült est, — melyet Gyenes -í 
Jánosné úrnő (az Ifj. Lutherszövetseg el- -I 
nöke) és Győrffy Zoltánné úrnő rendeztek : 
nagy odaadással, az erkölcsi sikeren kívül 
2000 kor.-t jövedelmezett, melyből tiszta 
jövedelemképen az Ifjúsági Lutnerszövetség 
pénztárába 700 kor. folyt be.

" d
CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. .
...................... ..... ....... ......................... ■■■■•*........  'j

Gyász. Kótsch Mihály pusztavámi lel- 4 
késznek hasonnevű fia, a bonyhádi főgim- -j 
názium tanulója f. hó 7-én 16 éves korá- -j 
ban rövid betegség után elhunyt. A fiú q 
nagy öröme volt szüleinek és jó remény- 4 
sége mindazoknak, akik ismerték. Kis ko- -j 
rától fogva gyakorolta magát az írásokban d 
és ritka jártasságra tett szert abban. Buzgó íj 
igyekezettel, az Istennek szolgálás indula- i 
tával készült a lelkészi pályára. Határozott 1 
hite volt a Megváltó Űr Jézusban és halá- -j 
los ágyán is fogta az Ő kezét. Édesanyját íj 
vigasztalta utolsó óráiban. Temetése a  ̂
gyülekezet s az egesz község megható q 
részvéte mellett folyt le e hó 10-én. Bárdy 
Ernő mezőberényi, Droppa Samu oroszláni, j 
Magyar Géza száki és Gáncs Aladár szé
kesfehérvári lelkész temették Róm. 8.38—3«. .1
igéi mellett.

= : :  H Í R E K .  =
A dunai monitorok hősei. A dunai 

monitorok két tisztjének, Csicsery László c 
és Máhr Ottó sorhajóhadnagyok holttestét, y 
akik a június 24-iki ellenforradalomban r 
estek el, felhozták Bajáról Budapestre s 
kegyeletes ünnepiességgel temették el.

Egy híres m agyar tudós halála. Gold- 
ziher Ignác budapesti egyetemi tanár, a
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rv világhírű magyar orientálista tudós 71 éves 
korában elhunyt. Halála nagy vesztesége 
nemcsak a magyarságnak, hanem az egész 

u tudományos világnak.
Brazília volt császárnéja meghalt. 

( D’Eu grófnő, Brazília volt császárnéja, éle
dtének hetvenötödik évében meghalt.

Ausztria súlyos adókat vet ki Nyú
lj gatmagyarországra. A nyugatmagyaror-
i szági lakosság hangulatáról egy soproni 
'lap vezércikket írt és rámutatott azokra a

ii hátborzongató költségvetési adatokra, ame
lyeket Gürtler dr. pénzügyminiszter a bécsi

m nemzeti tanács november 8-iki ülésén ter- 
9: jesztett elő. Ezekből kitűnik, hogy Ausztriá

ban paszivnak tekintik Nyugatmagyarország 
. területét, mégis — míg Ausztriában a la
k osság  után fejenként 15,504 korona adó

terhet irányoz elő, addig Nyugatmagyar- 
országból 59,115 korona adóterhet vár, te- 

; hát négyszer annyit, mint amennyit Ausz
triától. Ez a körülmény is igazolja, hogy 

/ Ausztria az elcsatolandó területtel ügy akar 
| elbánni, mint valami meghódított és kifosz- 
tí tandó tartománnyal.

Amerikai gyermekek a magyar gyer- 
í. inekekért. A magyarországi gyermeksza- 
'■natóriumok felsegélyezésére Amerikában 
h indított akció — mint egyik amerikai lap 
i írja — oly széleskörű működést fejt ki, 

hogy még a gyermekek is feláldozzák cent- 
f jeiket magyarországi kis társaik segítésére. 

A Amerikai magyar kereskedők, iparosok 
;>egy két, napi bevételüket adják a nemes 
u célra. Úgy hogy a lap szerint minden re- 
i mény meg van arra, hogy a magyarországi 

['Igyermekszanatóriuinok a jövő évben újra 
rí' megkezdhetik működésüket.

Rendelet a tejhamisítás ellen. A föld- 
i mívelésügyi miniszter mindennemű mester- 

ifi séges tejkonzerválószer (formalin, hidrogén- 
szuperoxid stb.) használatát eltiltotta. Ha
sonlóképen eltiltotta a tej savanyúsága le- 

! tompítására mésztejnek, szódának vagy 
id bármely más idegen anyagnak használatát.

Svájcban el akarják tiltani a pálin- 
>t kafogyasztást. A pálinka fogyasztásának 
i > eltiltására törvényjavaslatot kezdeményez
itek. A svájci szavazóknak most dönte.-.iök 

»I kell abban a kérdésben, vájjon a községe- 
i lket vagy a kantonokat megkérdezzék-e a 
[pálinka gyártásának és árubabocsátásának 

1 jeltiltása ügyében.
A bélyegzett 20 és 10 koronásokat 

»november végéig  cserélik be levonás 
nélkül. November 16-ával kezdetét vette 

i;az Osztrák-Magyar Bank magyar fölülbé- 
vllyegzésü húsz- és tizkoronás bankjegyeinek 
i i kicserélése. E bankjegyeket az említett 
b í  időponttól november 30-ig a m. kir állami 
‘ i jegyintézet és a m. kir. állampénztárak le- 
>v vonás nélkül csérélik ki államjegyekre.

Amerikába már nem engednek be 
m magyar kivándoslót. A belügyminiszter 

körrendeletét adott ki az Egyesült-Álla- 
imokba kivándorolni szándékozok olyirányú 

[ kioktatásáról, hogy utazásukat elhalasszák. 
A rendelet utal arra, hogy az amerikai 
törvényhozás a bevándorlás tárgyában még 
tavasszal azt a határozatot hozta, hogy a 
mostani költségvetési évben, vagyis 1921. 

iö július 1-től egészen 1922. június 30-ig 
összesen csak 5535 magyar bevándorlót 

i enged be, Akik a megállapított évi létszá- 
i mon felül érkeznek az Egyesült-Államok 

kikötőibe, azokat onnét visszautasítják, úgy 
i hogy kénytelenek ugyanazzal a hajóval, 
i-amellyel jöttek, visszatérni Európába. A 
t belügyminiszter hivatalos értesülése szerint 
»ez a létszám máris betelt és így az újabb 

s jelentkezőket nem szállíthatják Amerikába.

» Terménykiőrlési rendelet. A kormány 
az 1921—22 termésévben a közfogyasztásra 
szánt termények kiőrlési arányának módo
sításáról szóló korábbi rendeletét egyes 
pontokban megváltoztatta. Ennek értelmé
ben a hektoliterenkint 80 kg. súlyminőségü 
búzát legalább 78 százalékra kell kiőrölni 
és ebből a következő fajta darát és lisztet 
szabad előállítani Darát és finom tészta
lisztet a megőrlés alá vett búzamennyiség 
összsúlyának legalább 27 százaléka erejéig, 
főző lisztet 18, egyfajta takarmány lisztet 6, 
egyfajta kenyérlisztet pedig 33 százalék 
erejéig. A kiőrlési arány a búza sulyminő- 
sége szerint változik.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Yftimegyel Olvasónak. 1. Prezbiterekké olyan em

bereket volna csak szabad választani, akiknek élet
módja kifogás alá nem esik, és akinek jelleme éa 
példája másokra buzdltólag hat. Egyéni esetekről 
itt véleményt nem mondhatunk. — 2. Az egyházi 
fegyelemre vonatkozólag figyelmébe ajánljuk Máté 
18 : is—is. szavait, melyeket sokan elfogadtak az egy
házi fegyelem alapjául. Az Úr ezekben a szavakban 
kifejezésre juttatja, hogy a gyülekezetben támadhat
nak esetről-esetre zavarok és viszályok, de ezek mi
att nem szabad haragot táplálni szívünkben, sem 
nyilvánosan megdorgálni atyánk fiát olyan módon, 
hogy szégyent hozzunk a hibás félre. .Egyszerű sza
vakkal írja le, hogy az efajta kérdéseket hogyan kell 
elintézni: először négyszemközt; azután két-három 
egyháztag jelenlétében, végül a gyülekezet előtt. 
Mindent el keU követni, hogy a barátság helyre áll
jon és a szakadás megakadályoztassék. — 3. Bizo
nyos értelemben az ótestamentomi próféták mind 
misszionáriusok voltak. Igaz, hogy nem Jézus Krisz
tus evangéliomát hirdették, mint a későbbi korok, 
de rendeltetésük az volt, hogy Isten akaratát jelent
sék ki a népnek. Általánosságban véve helytálló, 
hogy működési körük Izráelre korlátoztatott; a leg
ismertebb kivétel Jónás prófétának Ninivébe külde
tése, de Nirtivében is voltak zsidók, akik részére 
szintén volt mondani valója. — D. K. 8—r. A bel- 
misszió igen tág tért ölel fel. önnek igaza van, 
hogy a puszta adakozással nem szabad beérni. Pál 
apostol dicsérte Macedonia, gyülekezeteit, mert .ön
magukat adták ^őször'az Úrnak.“ De a belmisszió 
még ennél is többet jelent. Nemcsak adakozást és 
szolgálatot jelent, hanem a társadalomnak olyan 
módon való átalakítását, rekonstruálását is, hogy 
jobban megegyezzen Jézus programnjjával, hogy a 
kapzsiság helyett a szeretet uralkodjon és minden
kivel szemben érvényre jusson az igazság.

A kiadásért és szerkesztésért felelős : 
Cztpott Géza Szentgotthird, Vasvármegye.

Nyilvános nyugtázás.
A felpéczi tűzkárosultak részére ado

mányokat küldtek : dr. Magyar József Makó 
50, Porrogszentkirály 100, Debrecen 150, 
Alsónána 183, Taliándörögd 232, Csót 254, 
Mucsfa 407, Drumoly 560, Kcseny 612, 
Vasfarkasfalva 634, Majos 707, Uraiújfalu 
800, Kapolcs 843-40, Kölesd 1000, Nádasd 
1030, Magyarkeresztúr 1100, Nemeshany 
1270, Pusztamiske 1284 10, Ajka 1474, 
Bonyhád 2478, Békéscsaba 1500, Buda 
1585, Szend 1715, Szilsárkány 2920, Rajka 
3500, Lébény 50, Nagypirit 55, Bejczi Mar
git Körmend 100, Galgagyörk 10926, Ri- 
gács 165, Újpest 200, Barlahida 287, Gyám- 
intézet Sopron 300, Fehérvárcsurgó 550, 
lzmény 565, Szentetornya 765, Kalaznó 
1048, Apostag 1146, Takácsi 1295, Czell- 
dömölk 1724, Tolnatamási 1907, Nagyge- 
resd 2500, Tés 679, Budapest 2000, Vár
palota 1690, Miskolcz 620, Alszopor 53, 
N. N. Bük 100, Velege 100, Szőkedencs 
117, Alsólövő 132, Mezőlak 280, Liebhardt 
Vilmosné Budapest 300, Légrád 328, To- 
korcs 360, Kissomlyó 400, Kemenesmihályfa 
429, Meszlen 500, Oroszvár 645, Nagysi-

monyi 732, Gecse 755, Csikvánd 910, Al
szopor 1000, Városszalónak 1204, Oros
háza 1503, Szák 1640, Győr 2860, Beled 
4633, Fóth 5960, Weppert Henrikné Bony
hád 100, Nagykanizsa 167, Tiszaföldvár 
220, Homokbödöge 680, Liszó 300, Szent- 
ivánfa 478, Nagybaráti 873 80, Kisbaráti 
1432, Csanak 541, Lajoskomároin 3642-18 K. 
A nyugtázást folytatjuk.

Hirdetések.

H irdessen
a HARANGSZÓ-ban.

Ezrek olvassák. 
B i z t o s  s i k e r .

Szentgotthárdi
Első Magyar Kasza-és Sarlógyár

Szentgotthárd
s z á ll ít :

Gyártási -m  
iegy 1356 ó,a

14 m inőségben és elsőrendű kézi- 
kovácsm unkában, legjobb svéd  és  

stájer acélból
kaszát, sarlót, 

káposztagyalut, 
vakarót. is—20

Minden m ennyiség a legrövidebb  
időn belül szállítható.
! Kérjen árlapo t!

G yőrm egyében, p u sztán lak óevan g . 
földbirtokos úri csa lád  5 és  7 éves  
fiú- és leány-gyerm eke m ellé, olyan  
inkább iparos családból való 12— 13 
év körüli német leányt keres játszó
társnak, ki a ném et nyelvet nem táj- 
szólásban  beszéli. A fizetés m egegye
zés szerint. —  Cím m egtudható a  
kiadóhivatalban. 2—3
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Z alaegerszegen [megindult az

„Első Zalai Fayence, Kályha- 
és Agyagira Gyár.“

(T u la jd on os: N. Szabó G yula és  
Ném eth István.)

Elfogad közön séges kályha és  
kandalló rendeléseket. Készít azon 
ban barokk, rokkokó, em pire, re
n eszán sz és saját tervezésű  m agyar  
stílű kályhákat és  kandallókat is 
príma, tűzálló  anyagból bárm ely  
színben. Szállít k özön séges, kő- és  
fayence edényeket, kitűnő virág
cserepeket (w aggontételekben is) 
kertészeknek és  m indennem ű ker
tészeti dísztárgyat. K észít vázákat, 
éptiletdíszeket rajz szerint s a lag- 
csöveket m egrendelésre. Alkalm i 
ünnepekre dísztárgyakat m éltányos 
árban. —  B izom ányosok  és kép

viseletek kerestetnek. 3—25
Árui versenyképesek és közkedveltek
A gyár művészi munkáit Györgyi Kál
mán, az Iparművészeti Múzeum igaz
gatója bírálja felül. Művészeti vezetői 
N. Szabó Gyula író, Németh István 
kerámikus, Baja Sándor ok!, iparművész, 
Takács József szobrász és Kóssa Gá

bor kiállító festőművész, tanár.

A Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
ajánlja: saját szappangyárában  
gyártott e lsőm in őségü  „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise
lője a Szentgotthárdi Keresztény  
F ogyasztási és Értékesítő S zövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző term ésű urasági ó és 
Új borait a napi á ra k o n ;

ebenseci kristályszódát, sá rga 
vásznat és  em ail edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lán os T akarék p én ztár.
Telefon: 2. szám. 38

V egye m eg
S z a b ó  G áb or százados,

tábori lelkész

Tábori beszédek
című könyvét.

Ára 10*— korona.
Kapható a szerzőnél :-

Körletpárancsnokság Szombat
hely.

Szom bathely  város belterü letén  
egy ház, mely á l l : két h árom szob á s  
lakásból, óriási gyü m ölcsös- és  kony
hakertből, dollárokért e ladó . —  Cím  
a kiadóhivatalban. 2—5

Ajánlunk w aggontételek
ben k e m é n y  és  p u h a

T Ű Z IF Á T
ab Szentgotthárd w aggonba rakva. 
V eszünk és eladunk m indenféle

T E R M É N Y T .
Ajánljuk elsőrangú, tisztán kezelt 
= =  U R A D A L M I Ó - É S  Ú J -  = =

BO R A IN K A T .
Elvállalunk vasúti szá llítást és 
elvám olást sza va tosság  mellett 
B u dapest— G raz fővonalon  keresz

tülhaladó áruk után.

LIPP* LACKNER
keresk . válla la ta  Szentgo tthárd .

Sürgönyeim : Lackner. Telefon sz. 17.

K i r n s t  J á n o s
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

b e té t gyára és raktára

Győr, W ennesz Jenő utca 55 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

K arácsonyi ajándékul
ajánlom az alanti k ön yvek et!
K a p i B é la :  A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
F a rk a s M ih á lyn é: T örténetek  az életből. 

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

S trá n e r  V ilm o s : A biblia az élet könyve. 
•(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak a la tt. 
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D é n e s : M ária nővér. (Kisregény.) 
O y u rá tz  F erenc: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d re: Képek az ókori ke

resztyén  egyház tö rténetéből.
B o rso s I s tv á n :  A gályarabok tö rténete .

(Egyháztörténeti munka.)
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem v o lt ...  

(Mesék.)
A lb ert J ó z s e f :  Túl az óperencián. 

(Mesék.)
H a m v a s J ó zse f:  M esés tö rténetek . (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép  
vászonkötésben , 20 korona, d íszk ö

tésben 30 korona.
WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

W ellisch Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezett

olvasó- és tankönyvet
az evang. népiskolák IV., V. és VI. osztályai 
számára. A soproni felső ev. egyházmegye 
megbízásából szerkesztették: Krug Lajos, 
Laschobér Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf 
Endre tanítók. Ára puha kötésbe kötve 
24 kor., kemény kötésbe kötve 32 korona.

Ev. tan ítók és szü lök  b ecses figyel
m ébe ajánljuk a

Ruttkay S. egészségi, 
erkölcsi és illemszabályok
cím ű füzetkéjét.

A z élet minden fontosabb esem é
nyére ad nagyon kedves hangon  
illem tant. Ára oly csekély  (drb.-ja 2 
K), hogy ingyenterjesztésre is alkal
m as. N agyobb m ennyiségek rendelé
sén él 10°/o engedm ény. Rendelhető : 
a  L uther-T ársaság könyvkereskedé
séb en  Bp., VIII., Szentkirályi-u. 51 /a .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a D n n á n tfill L u tb e r -S z ö v e tsé o .
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémmegye), előfize
tést díjak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Bzentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

HflRANGSZD
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

SZERKESZTIK: SZALAY MIHÄLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT GÉZA.

Kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A HARANGSZÓ előfizetési 
ára egész évre: Luther-
Szővetségi tagoknak cim- 
szalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Szővetségi 
tagoknak címszalagos kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink
nek Ingyenpéldányokat 

küldünk.

Ideje már, hogy az álom
ból felserkenjünk.

Irta: Novák Rezső.

A nagy apostol in tése m iotha csak  
lelkiism eretünkbe m arkolna, sú lyos  
kalapácsütésként zúg bele szelid  ád-t 
venti várakozásunk csendjébe. A mai 
szom orú adventi napokban, am ikor 
öröm újjongásunk zso lozsm ájából a 
keserű panasz fájdálma sír fel, am i
kor ünneplésünk em elkedettségét a 
porban járó an yag iasság  sújtja le s 
a va llá so s öröm  m agasztos érzését 
hazánk rom lása  felett ontott könnye
ink zavarják m eg, mint valam i h a
talm as erejű prófétai v ígaszta lás csen 
dül m eg az apostol szava  és jelöli 
m eg az egyedül leh etség es erkölcsi 
kibontakozás ösvényét.

Sötét éjszaka, a lelki tévelygések  
vaksága  jellem ezte az apostol korát. 
A p ogán yság  a bálványok szobrainál 
áldozott, a term észet élettelen tár
gyait imádta, a zsid óság  pedig, mely  
hasonlíthatatlanul m agasabb v a llá s
erkölcsi színvonalon  állott, az üres, 
lélek nélkül való  szertartások v égzé
sében kereste az Isten jóindulatát. 
Jézu s szü letése  jelentette a régi v ilág  
összeom lását, a sö tétség  eloszlását, 
mert m egjelent az Élet V ilágossága , 
aki új, tökéletes életeszm ényt adott 
a céltalanul bolyongó em beriségnek.

A zóta közel kétezer esztendő per
gett le az idó kerekén, új elvek, fel
fogások, életeszm ények  születtek, új 
tévelygések , szakadatlan csa lódások  
súlyosbították boldogtalanságunkat, 
m egrázó háborúk, rettenetes ország-  
összeom lások  dúlták fel az em beri
ség  nyugalm át, de a nagy ádventi 
Király szem élye rendületlenül áll, az 
ö  tanítása nem lett m eghaladott á l
láspont. Ideje tehát, hogy az álom ból 
felserkeojünk, hogy céltalan b olyon 

gása ink  után magunkra eszm éljünk, 
hogy újra raeggyújtsuk az isten féle
lem , a régi protestáns h itbuzgóság  
oltártűzét, mert az éjszaka elm últ a 
hitetlenség , a va llásta lan ság  b ö lcse 
leti e lv e : a m aterializm us sötét é jsza 
kája szerte foszlott, m ivel kitűnt, hogy  
az em beriséget rászedte, becsapta s  
a jelen legi nagy b oldogtalanságba  
taszította. Elmúlt a v ilágháború h osz-  
szú  éjszakája, elviharzottak felettünk  
a forradalm ak szenn yes hullám ai, ki
tom bolta m agát az em beri vadság  
és  eszeveszettség . Láttuk, amint fel
bom lott a törvényes rend, az é v sz á 
zad os alkotm ány, am int em elt fővel 
járt közöttünk a terror, a durvaság. 
B eigazolódott az az igazság , hogy  
akik szelet vetnek, vihart aratnak I 
»V essük el azért a sötétségnek  c s e 
lekedeteit és öltözzük fel a v ilá go s
sá g  fegyvereit 1«

Pál apostol Krisztus m egjelenésé
vel egy új korszakot lát m egnyílni, 
am ely gyökeres érzületi, gondolati 
és akarati m egváltozást követel. Nem  
szab elénk részletes utasítást, csak  
egyet k ö v e te l: Ö ltözzük fel a K risz
tust 1 Ezt az intést kell mindennapi 
életünk a lap elvévé tennünk, ez az 
életelv  keli, hogy irányítsa egyéni, 
család i, társadalm i és nem zeti é le
tünket. M agának az egyházi életnek  
is ebben a szellem ben kell m egújulni, 
m egreform álódni, hogy hűek m arad
hassunk Üdvözítőnk tan ításához és 
evangélikus egyházunk hagyom ányai
hoz. A modern em ber elveszítette  
legjobb v ezető jé t: a vallást, Isten 
nélkül keresi a boldogságot. A társa
dalmi életből k iveszett az ő szin teség , 
a becsület, a bizalom , a tisztesség  
fogalm a, a féktelen önzés, a telhe
tetlen anyag iasság  uralja a lelkeket, 
a szeretet, a könyörület, a részvét 
kihűlt a szivekből.

M indezek a jelek csalhatatlanul 
mutatják, hogy az em beriség nem jár

helyes úton, hogy bűnei országútján  
végzetszerűen  halad abba az erkölcsi 
é s  anyagi ö sszeom lásb a , am ely szük- 
ségképeni következm énye lesz  a  mai 
K risztus nélküli dekadens korszak
nak. Érezzük m indnyájan, hogy egy  
tisztult, nem esebb, m agasztos életcélt 
kell m agunk elé tűznünk, hogy K risz
tus keresztjét kell átölelnünk, az  
evangélium  v ilá go ssá gá t kell fe lö ltöz
nünk, mert a nap, a K risztus napja  
elközelgett. Ha az ö  parancsolata  
nem csak Írott történeti em lék, hanem  
életet szab ályozó  v a lóság  lesz , ha a  
szeretet érzése minden szívet betölt 
könyörülettel é s  m elegséggel, ha a  
társadalom  minden intézm ényét át
hatja az em beriesség, a m éltán yos
sá g  gondolata , ha mindnyájunk le i
kébe ott ég  az é lő  krisztusi hit o ltár
lángja, akkor érkezett el hozzánk  
K risztus nagy Adventja, az üd vösség  
napja. Uram, óh jöjjön el a  T e o r 
szágod  !

ZTonarics Imre, 
a csepregi vértana ( f  1621).

Irta: Payr Sándor.

A folyó 1921. esztendő igen g a z 
dag  százados évfordulókban. Ebbe 
estek Dante, Luther, Bethlen G ábor  
és  N apoleon  em léknapjai. D e a nagyok  
m ellett ne feledkezzünk m eg a k iseb
bekről sem . N e engedjük az esztendőt 
elm úlni anélkül, hogy Z vonarics Imré
ről, a k iváló bittudósról is m eg ne 
em lékezzünk, aki m agyar nyelven az  
első  evang. dogm atikát adta ki, a 
hitvitákban a nagy Pázm ány Péterrel 
mérte Össze erejét és  C sepreg p u sz
tu lásakor mint vártanu halt m eg  
1621-ben január 6-án .

M éltó lett volna B ocatius Jánosról 
(Bogdthi, Bock), a volt eperjesi é s
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kassai igazgatóról, a babérkoszorus 
költőről is  m egem lékezni, aki Bethlen  
G ábor táborában M agyarbródon mint 
hadi történetíró halt m eg 1621. nov.
12-én. M aga Bethlen  tudósító erről 
A lvinczy Pétert, a híres kassai papot.

Z vonarics Imre családja H orvát
országból a törökök elől 1533-ban  
m enekült Sárvárra. N ádasdy T am ás  
urodalm aiban Sopron- és V asm egyé
ben sok horvát telepedett le akkor, 
akik itt jószántukból minden k én ysze
rítés nélkül m agyarosodtak m eg, jó 
m ódba jutottak, sőt nem ességet is  
szereztek. Jellem ző, hogy csak a 
dunántúli evang. püspökök között is 
három  volt ilyen  horvát eredetű jó 
m agyar, úgym int K laszekovics István  
fertőszentm iklósi, Z vonarics M ihály  
sárvári és  F isztrovics G yörgy kőszegi 
lelkész. A papok sorából is e lég  csak  
a Thokoich, Bachich, S ipkovics, Sze- 
denics sat. nevekre hivatkoznom .

Z vonarics Imre két unokaöccse, 
István és G yörgy 1628-ban írta N á
dasdy Pál grófnak: »Mert jól jut 
eszünkbe, m ennyiszer em lékezett le 
gyen az mi idvözült atyánk urunk 
(M ihály püspök f  1625) N agyságod 
nak és N agyságod  idvözült eleinek  
mi hozzánk és  a mi eleinkhez való  
nagy kegyelm ességekről, m ely felől 
sokszor jelentette, hogy vagyon  annak  
közel kilencven esztendeje, miulta 
az mi eleink az N agyságtok  patro- 
cinium ja alatt nagy csendességben  
éltének itt Sárvárat. <

A család  dunántúli törzsatyja, 
Z vonarics B álint tisz tesség es  varga  
m ester volt Sárvárott s  itt is halt

T Á R C A .

Apa és fia.
Az iskolába és az iskolából 
Vezetgette az apa a fiát,
Híven ballagtak jó és rossz időben 
Az apa és fia, a kis diák.

Egyszer csak, mint mikor lecsap a villám 
S az izmos csert derékon töri át,
Pia mellől ^kidőlt az édesapja,
És egyedül maradt a kis diák.

Nójj unokám I Az életiskolában 
Olvasd és éld át majd a Bibliát,
S meglátod: Isten az árváknak Atyja, 
Ő vezet téged az életen át,

Sántha Károly.

m eg 1588-ban. T öbb fia közül M ihály  
válik ki, a püspök és Imre, a csepregi 
esperes. A püspököt kálvin ista e llen 
felei, apjának m esterségére célozva, 
gúnyosan  V arga M ihálynak és sár
vári vargának nevezték. H asonló  
okból csúfolták az unitárius D ávid  
Ferencet is Vargának. D e otthon  
Sárvárott is  nevezték a családot az 
idegen hangzású  Z vonarics helyett 
V argának is minden gúnyolódás nél
kül, mert a hírhedt Báthory E rzsébet 
perében az egyik tanú vallja: »Varga  
Bálintné, az m ostani sárvári prédi
kátor anyja, Beniczky Katalint m osó- 
nénak hívta a várh at. Z vonarics kü
lönben horvát nyelven annyit jelent, 
mint H arangozó fia. Ezért nevezi 
Pázm ány Péter is Z vonarics Imrét 
gúnyosan  H arangozónak.

Z vonarics Imre a nádor fiának, 
N ádasdy Ferencnek volt az alum nusa. 
1597-ben  S zepesm egyében  a híres 
nagyőri iskolában tanult s  mint öreg  
diák már gyászverset írt a nagy lut
heránus alispánnak, a körmendi szü 
letésű  Horváth Stansith G ergelynek  
halálára. Ez a verse Bártfán nyom 
tatásban is m egjelent. 1601-ben  
W ittenbergben tanult s  a híres Hutter 
Lénárd tanár elnöklete alatt vitatko
zott az Á gostai H itvallás cikkelyeiről. 
Két latin füzetet itt is adott ki Hun- 
nius Egyed tanárnak és bátyjának, 
mint czenki lelkésznek ajánlva

W ittenbergből hazatérve a csepregi 
zsinat 1602-ben N ém etkereszturra  
rendelte rektornak. Innen ham arosan  
Ikervárra, Sárvár m ellé hívták m eg  
lelkésznek, ahol a jeles M agyari

E lm o só d o tt  arcok .
I r ta : Porkoláb  István.

Em lékeket m esélő  ő szvég i estéken, 
mikor a rózsásszin  kályhafény im bo- 
lyog  a falon, szobám  ablakán át a 
telehold  néz be rám, rég ideje ném a  
zongorám on pattognak a húrok és  
belerezegnek h osszasan , fájón a szü r
ke csendbe, mint eldobált szavak  
visszhangja a bánatos lélekbe, —  
ilyenkor úgytetszik, • gyerm ekkorom  
kedvenc alakjai látogatnak el hozzám , 
elm osódott arcukkal benéznek a félig  
nyitott ajtón és óillatu m eséket m on
danak.

. . .  Láncát csörgetve jő a M ikulás. 
B otjával zörget az ajtón és  dörm ögő  
hangon m egk érd ez i: —  V an-e rossz  
g yerek?  —  F élve húzódom  jóságos  
édesanyám hoz és védelm et nyújtó 
öléből dehogy m ozdulnék el addig, 
m íg m egnyugtató vá laszt nem ad a 
M ikulásnak: —  Itt csak jó gyerm e-

Istvánnak, az ország  rom lását o sto 
rozó  nagy prédikátornak szellem i ha
tása  alá került. Ő is szigorú eg y 
házfegyelm et tartott s  talán m ég ő 
honosította m eg Ikervároft azt a s z o 
kást, m elyről az 1633 évi egyh ázláto 
g atási jegyzőkönyvben ezt o lvassu k :  

»Vagyon az oltárra való fekete 
vászony, m ely a tem etéskor szögény  
Berkes uram lován volt; ez vászony-  
búl oltárra való  abroszt köll csinálni, 
m eghagyván az nyakátul fogva  az 
fején valót, kibül Isten után nem  
járóknak és egyéb botránkoztatókra  
való  csuklyát köll csin á ln i.< Ezt a 
csuklyát húzták tudniillik Ikervárott 
az egyházkövető  bűnbánóknak fejére.

Ikervárról C sepregre hívták m eg  
Z vonaricsot. Itt 1607-ben a m agyar 
utcai a lsó  tem plom nak volt a lelkésze, 
ahonnan később a felső  nagy főtem 
plom hoz helyezték át és esperesnek  
is m egválasztották. Itt fejtette ki 
nagyértékü irodalm i m unkásságát. Az 
első  teljes és rendszeres hittan m a
g y a r  nyelven az ő tollából került ki 
Nem eredeti munka ez ugyan, mert 
Hafenreffer M átyás tübingeni tanár 
müvét fordította le »Szentirásbeli 
Hitünk Ágai« cím en (Keresztúr 1614), 
de így is nagy az érdem e, midőn a 
m agyar m űszavakat neki kellett m eg
keresni, vagy csinálni. A bibliai he
lyeket is  m ég nem Károlyi G áspár, 
hanem  bizonyára Sylvester és Heltai 
fordítása szerint idézi. Negyedrétü, 
548 lapra terjedő nagy munka ez, 
m elyhez hason ló  mai nap is szám ot
tevő  volna á m agyar irodalom ban.

B izonyára földesura, N ádasdy Pál

kék vannak I —  É desanyám  szavaira  
kinyílik az ajtó, m egjelenik a M iku
lás : püsp ök -sü veges, nagy-szakálu , 
szűrbe burkolt bácsi, és kirakja elénk  
az asztalra a füge-koszorut, datolyát, 
narancsot, cukrot, m ogyorót. . . M i
csoda boldogság  volt e z ! . . .  B o ld og 
ság, mely a M ikulással jött és vele  
távozott el a gyerm ekkorból úgy, 
hogy tiszta öröm ével so h a -so h a  v isz- 
sza  ne térjen többet.

Gyerm ekkorom  em lékezetes a lak
jai közül éppen a legkedvesebb, a 
M ikulás volt az, aki iegelőször m a
radt el. Úgy van az különben az 
életben, hogy rendszerint a legked
vesebb  hagy el bennünk legham arább. 
A M ikulás m egneheztelt reám , talán  
azért hagyott el már abban a korban, 
am ikor m ás gyerm ekekhez m ég e l
látogatott. Egy alkalom m al ugyanis  
nagyon ism erősnek tetszett a szűr, 
amit v iselt és dörm ögő hangja is igen  
hasonlított öreg kocsisunkéhoz. Ez a
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adta h ozzá  a költséget. Neki is van  
ajánlva. Z vonarics kedves em bere 
lehetett N ádasdynak. Az ajánló levél 
szerint, a földesűr, mikor C sepregen  
lakott, udvarnépével együtt többször  
m eglátogatta  Z vonaricsot a házában. 
S v iszont Z vonarics is Sárvárott v i
szon ozta  a látogatást. Ekkor látta, 
hogy Nádasdy mily szorgalm asan  
o lv a ssa  Hafenreffer latin művét, m e
lyet ó  adott át néki használatra. Hogy  
tehát m ások is m egism erhessék  e g y 
házunk rendszeres hittanát s kü lönö
sen  N ádasdynak két nénje, H om onnay  
G yörgyné és  Zrínyi M iklósné is o l
v ash assa , ezért fordította le m agyarra.

Ez a mű adott leg e lső  alkalm at 
Pázm ány híres K alauzának m egtá
m adására. Sárm elléki Nagy Benedek  
kőszegi igazgató  ugyanis egy E lőszót, 
K laszekovics István püspök pedig  
négy esp eresse l együtt ünnepélyes 
Protestációt írt a könyv elé, melyben  
az eg ész  m agyar nem zet előtt tilta 
koznak Pázm ány hallatlan sértő és  
igazságta lan  eljárása ellen.

Pázm ánynak erre adott »C sepregi 
m esterség« cím ű felelete indította  
Z vonarics Imrét arra, hogy Nagy  
Benedekkel m ost már egy külön m un
kát írjon »Pázm ány Péter pironsági«  
cím en (K eresztur 1615). Ez a munka 
is igen érdekes. Erőteljes jó m agyar- 
sággal van írva, van benne sok köz
m ondás, hasonlat, elm és fordulat, 
csattan ós példa és Pázm ánytól e lta 
nult igen sok gorom baság  is. Érde
m es volna ezt is újra kiadni, nem  
csak a Kalauzt. Pázm ány »Csepregi 
szégyen va llás«  cím en felelt. És seg ít-

^elfedezés, am inek torkatátva adtam  
hangot, érzékenyen érinthette őkegyel- 
mét, mert a rákövetkező évben h asz
talan vártam  félelem m el vegyes öröm 
mel, nem kocogtatott be. Hiába tet
tem ki este fényesre tisztított cip ői
met az ajtóba, hogy hátha, m égis 
telerakja gyerm eknyalánksággal, —  
nem rakta tele, reggel üresen ta lá l
tam . Azután nem vártam többet és 
nem is jött el hozzám  soh a  a M iku
lás. És m anapság nem igen látogat 
el a gyerm ekekhez sem , ezt is, mint 
sok minden kedveset, szépet, jót más 
vidékre sodorta el a háború vihara, 
hogy fogalm uk se  legyen a mai gyer
mekeknek a r r ó l: ki is  az a M ikulás 
és  mi az a füge-koszoru . datolya, 
narancs, cukor, m o g y o r ó ? . . .

Elmaradt a M ikulás é s  nem sokára  
elhagyott gyerm ekkorom  ron gyász-  
zs id ó ja  is. M ost, hogy lelk iszem eim 
mel újra látom , am int görnyedt hátán  
bugyorral, szájában sípot fújva, egy

ségére jött Balásfi T am ás, a durva  
bosznia i püspök is »C sepregi iskola«  
című m üvével, m elyet Esterházy Mik
lósnak ajánlott.

Nem csuda, ha így C sepreg a 
tudós papjával erős szálka lett a 
pápisták szem ében . A háborús idő  
adott alkalm at a b oszuállásra. A 
fehérhegyi csata  után II. Ferdinánd  
C ollalto grófra és Esterházyra bízta 
azok m egbüntetését, akik Bethlen  
G áborhoz pártoltak. így került a sor  
N ádasdy városára és Zvonaricsra is. 
Ism eretes C sepreg városának pusztu
lása. Ném  akarok sebeket szaggatn i. 
1223 halottat szám láltak ö ssze . És a 
szentkirályi major dom bjára, ahol 
közös sírban pihennek, em lékkőre 
lehetne íratni B erzsenyi s z a v a it : 
»E zerszer vak tüzedben Véreidet, 
m agadat tiportad.« M ert a zso ldosok  
közt, sajnos, m agyar is harcolt a 
m agyar ellen .

A névtelen áldozatok sorából az 
egy Z vonarics Imre em elkedik ki, 
mint ism ert k iváló egyén iség . A ver
se lő  csepregi diák mint szem tanú  
írta róla ez egyszerű  m egható sorokat:
Egy istenfélő prédikátor vala,
Ki tudományban híres-neves vala,
Felső templomnál élvén, szolgál vala,
Kit egész város igen szeret vala.

Hűséggel szegény tisztében eljárni, 
Tanitványival akara maradni, 
Martíroniságra magát inkább adni,
Hogy sem futással juhait elhagyni.

Szegény nyavalyás az Christusban vala, 
Áhitatosan imádkozik vala, 
ő  hallgatóit bátorítja vala,
Mennybe Istenhez fohászkodik vala.

kedvüen m endegél a poros falusi 
utca-közepén : mintha látnám  ujjamon 
azt a gyűrűnek nevezett ócska ó lom 
karikát is, am it adott, és szines, nagy  
üvegkövét csillogtatva, büszkén m u
tattam éd esa n yá m n ak : —  N i-ni, m i
lyen szép ! —  És édesanyám  ráhagyta, 
hogy : —  szép  1

V alahol m essze, az em lékezet látó
határánál, maradtak el a dudások. 
Kik, mik voltak eze k ?  —  K ecskebőr 
dudával a nyakukban, faluról-falura, 
városró l-városra  járták a világot egy-  
egy elnyom orodott majom, csen evész  
m edve társaságában, kezdetleges m u
tatványokkal és polkaszerű áriákkal 
szórakoztatva a k özönséget. H ova  
lettek? —  V isszam entek a hazájukba  
és  talán a m egvalósultnak hitt N agy- 
C sehországról dudálnak —  ábrán
dot . . .

Legtovább maradt velem  a gyer
meket sírásra fakasztó külsejével a 
n agy-csizm ás, farkasbőrbundás, ala-

Ott az ellenség ötét megismervén,
Hogy lutheránus prédikátor legyen,
Rá rohanának, vádolják nagy szörnyen. 
Mint pogányt, tatárt, törököt úgy szintén.

így szenvedi meg a martiromságát,

Íuhai mellett élete fogyását, 
íiért ő lelke vette boldogságát,

A mennyországnak fénylő koronáját.
ím e, így ném ították el egyházunk  

kiváló tudósát, a püspök öccsét. D e  
m éltó, hogy a három  század os év 
forduló alkalm ából B ethlen G ábor  
szabadságharcával kapcsolatban h á
lás kegyelettel em lékezzünk m eg róla. 
(A többi Z vonarics gazdag ároni 
családjáról m ás alkalom m al szólunk).

K assán 1619. a hajdúk féktelensé
gének, ami háborúban nem szokatlan, 
két jezsuita és egy kanonok esett 
áldozatúl. És a róm ai egyház ezekből 
már nem zeti szenteket csinált. A k as
sa i »vértanukat« szept. 7-re már 
bele is iktatták a kalendáriom ba. A 
Szent-István-társu lat 202 . sz . népies  
füzetében egy »Barnabás« neve alá  
rejtőző jezsuita lázító gyűlölettel és  
sok  ham isítássa l írta m eg élettörté
netüket. Erre egyenesen  az ü gyészség  
figyelm ét kellene felhívni.

Ilyen lelkülettel m ilyen tőkét lehetne  
csináln i C sepreg pusztu lásából és  
ennek 1223 áldozatából I Mi a derék 
Z vonarics halálát is csak tartózkodva  
és u tólag tesszük  szó vá . M ert ennek  
a szegén y  országnak m ost igazán  
nincs szü k sége felekezeti gyű lölk ö
désre.

Gyííjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

bárdos éjjeli-ör. Zim ankós téli éjsza 
kákon, ha szobám  ablakát vadul rázza  
m eg a szél, m ég ma Is hallani v é 
lem kutyavonítástól kisért k iá ltá sá t:

Tizet ütött már az óra,
Minden ember nyugovóra I 
Tűzre, vizre vigyázzatok,
Hogy károkat ne vall-ja-tok 1

Az u tolsó  szót ölnyire elnyújtotta  
a jó öreg és én olyankor, em lékszem , 
félve bújtam el a dunna alá és csak  
akkor mertem kidugni a fejem et, ha 
már a tú lsó faluvég gyerm ekeit ijeszt
gette kísérteties k iáltásával. —  Ijjeszt- 
getett —  akkor, gyerm ekkorom ban, 
kacajra fakasztott később, mint pápai 
diákot, mikor a Pados-utcában este  
tizórakor éjfélután eggyet kiáltott. 
Mert hát m ég nem oly  igen régen  
is felverte a pápai A lsóváros csen d 
jét a bakter k iáltása, nem kis örö
mére az életrevalóbb diákgyerekeknek, 
akik maguk is bele-bele kiabálták az  
éjszakába az éjfélután óra h árm at. . .
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Püspökök nyilatkozatai 
időszerű kérdésekről.
N yugatm agyarország elcsa to lá sa  

nyom án kérdések merültek fel az e l
szakadó evangélikus gyülekezetek  
egyházkerületi hovátartozandóságát 
illetőleg . B ár elszakadó gyülekezetek  
kivétel nélkül a dunántúli egyh ázk e
rülethez ragaszkodnak, m égis v e sz 
teség  éri a dunántúli evan gélik u sság  
eddigi töm ör egységét.

Kapi Béla dunántúli püspök e kér
désben a következőkép n y ila tk ozott: 

A nyugatm agyarországi területek  
elvesztése  nagyon érzékenyen hat 
egyházkerületem re is. Igaz, a g yü le 
kezetek egész sora  elvész . Azonban  
ez a s z ó :  »elvesztjük«, csak politi
kai jellegű. Mi az egyházi integritás 
alapján állunk és püspöki k ötelessé
geim et m ég akkor is teljesítem , ha 
az elszakadó területek A usztriához  
tartoznak. Rem élem , hogy a politikai 
határ nem jelenti az evangélikus eg y 
ház év szá zad o s egységének  szakadá
sát. Úgy, hogy az elveszített gyü le
kezetek is m egm aradnak a m agyar- 
országi ev . egyetem es egyház kebe
lében.

Az utóbbi időben gyakran felbuk
kanó é s  a protestantizm usra vonat
kozó tendenciózus h íresztelésekre  
nézve a következőket m on d otta :

—  Nem  ism erem  ezeket a h íre
ket. —  Nem  is értem, hogy jöhetnek  
ilyenek napvilágra. A protestáns egy 
házak hatalm i törekvése alatt v a ló 
színű leg  politikai hatalm i törekvést 
értenek. M ár pedig nekünk nincsenek

Ma m ár nem szed  rongyot és nem  
osztogat ólom gyűrtit a zsidó, m illio 
m os lett b e lő le ; nem kiált éjfelet a 
bakter, töröklátta alabárdját betették  
a városi lom tárba, m aga m eg kiköl
tözött az a lsóvárosi tem etőbe, m ely
nek a környékét őrizte életében. Azok  
a jókedvű díákgyerekek is, akik el- 
elkurjangatták m agukat az éjszakában, 
kitudja, hol, merre élik ezt a sivár  
életet és  csóválgatják el deresedő  
fejüket azon, hogy m ennyire m eg
változott minden azóta !. . .

Sem m isem  a r é g i; lekevésbé a 
hajdan oly derűs, aranyos diákélet. 
Ebbe a legboldogabb, mert gondtalan  
korban is beköltözött a háború nyo
mán a gond, a k eser ű ség ; redőtlen  
arcok helyett akárhány ráncos diák
hom lokot látni, a m egélhetés korai 
gondja elszakított otthon fájdalma ez. 
Szürke, megkopott a m áskor oly üde, 
vidám diáksereg, mint minden m ost

ilyen törekvéseink, legfeljebb az egy 
oldalú  ellentét s  hatalm i törekvések  
ellen sú lyozása . E gynéhány protestáns 
tagja van a kabinetnek, ez annál ke
vesebbet jelent, mert a m iniszternél 
nem az egyházi hovatartozandóság  
fontos, hanem , hogy h ivatalos á llá 
sát fe lh aszn álja-e felekezeti hatalm i 
politikára. Ez b izonyára ép oly távol 
áll a protestáns m iniszterektől, mint 
ahogy az egész  protestáns egyház  
nem keres hatalm i érvényesü lést. Mi 
nem politizálásra , hanem  lelk iszo lgá 
latra rendeltettünk. N incs tehát és  
nem is lehet nekünk sem m iféle ha
talmi törekvésünk.

—  Hanem  az ilyen bujkáló a g g o 
dalom  is jó valam ire. B evilágít a lel
kek gondolatv ilágába. M egm utatja, 
hogy a féltékenység, a b izalm atlan
sá g  em elgeti hidra fejét. M indenben  
ez lappang, m indenütt ezt látják. P o
litikai pártállásban, királykérdésben  
stb. Pedig csak egy politikai irány
zatnak van jogosu ltsága , annak, am ely  
a nem zet egészének  érdekét szolgálja. 
És nem katolikus avagy protestáns 
királyra, hanem  m agyar királyra van  
szükség . Majd azután addig szám lá l-  
g atják : >ez sok, ez nem áll arány
ban a lélekszám m al«, addig védekez
nek és erősítenek pozíciókat, míg a 
lappangó kultúrharc igazán kitör. A 
nem zet jövendőjéért v a ló  fe le lő sség  
terheli azok lelkét, kik egym ás b e
csü lésse l, őnfegyelm ezéssel és önm a
guk korlátozásával nem biztosítják a 
nem zet legnagyobb értékét: a fele
kezeti békességet.

*

ezen a v ilágon, a tankönyvtől a m ág
nás-diákig.

A pápai kollégium  árnyékában  
nem kinálgat izes falatokat a so k 
sok diáknem zedék népszerű Lidi néni
le, elköltözött oda, ahol örök nyu go
dalm át nem zavarja m álna-szörpre  
mindig szom jas, >majsz<-ra (nápolyi 
szelet), kolbászra, >m argó«-ra (krump
lis cipó) mindig éh es diákgyerek. 
M ég a „csizmatalp“ sem  a régi a  
konviktuson. A feligm eddigfőtt, vén 
m arhahúst nevezte el így a diákhu
mor, term észetes, hogy vépképp e l 
tűnt napjaink husinségében  a tápin
tézetek asztalairól, pedig mi azt hit
tük egykor, hogy sohasem  fogy el 
előlünk ez a minden fogat kem ény  
próbára tevő h asznos diáktáplálék. 
Elfogyott biz ez és  elérhetetlen va
lami lett legolcsóbb  csem egénk, a 
gesztenye, s  a novem beri köddel sz in 
tén együtt járó sósp erec és  m eleg-

Prohászka Ottokár székesfehérvári 
kath. püspök az egységes keresztény 

frontról és a királykérdésről.
A front fenntartása követeli, hogy  

mi teljesen  tisztában legyünk azzal, 
hogy protestáns és katholikus előtt 
mit jelenthet az az eg ységes front, 
am elynek szü k ségességéről m égis csak  
m eg van mindenki győződve. Az első , 
amit itt hangoztatni kell, hogy mi ez 
zel az eg ységes fronttal sem  a kato
licizm ust, sem  a protestantizm ust 
önm agában, ahogy van, a sze llem é
ben, lelkében csorbítani, elerőtleníteni 
nem akarjuk. M inden egységnél, ha 
a táborokat növelni, azoknak igazi 
harcképességét m egőrizni akarjuk, 
arra kell törekednünk, hogy a lelkűk, 
a szellem ük frissen és épen marad
jon. M ár csak nem gondolja senki, 
hogy am ikor mi eg ységes frontot 
akarunk, akkor a katolicizm us sz e l
lem i érvényesü lését bénítani kívánjuk. 
F ejlessze ki minden h ivő vallásának, 
m eggyőződésének , kegyelm i életének  
erejét, ugyanakkor pedig vegye észre, 
hogy ennek a két különböző irány
zatnak (katolicizm usnak és protestan
tizm usnak) van egy közös e llensége, 
am ely közös ellen ség  folyton gyújto
gatja majd a kaszárnyákat, majd a 
gőzm alm okat, folyton jeleket ad, 
m intha figyelm eztetni akarna a föld 
alól is, hogy vigyázzatok, itt vagyok  
a föld alatt, ha nem is tudlak m ost, 
de kívánom  a tönkretevésteket. A 
m ásodik, hogy nagyon veszedelm es  
volna az, hogyha a fejlődés M agyar- 
országon  kultúrharcot vonna m aga  
után, am ely kultúrharc nem az állam

szoba is. Ü resen, hidegen ásitoznák  
m ost a diákszobákban a kályhák és 
a m olyette divánon nem esik jól az 
ebédutáni ábrándozás a tánciskolái 
szépekről, akiknek lenge alakjait oly  
m ohón keresi a korzó forgatagában  
a sóvár diáktekintet. K ereste valaha  
az én tekintetem is s diákem lékeim  
szín es koszorújából m ost is kedvesen  
tűnik elém  egy szőke hajkoronás, 
üde leányarc és úgytetszik, biztatóan  
m osolyog  reám , mint akkor régen, 
mikor a mizeriek bérházának egyik  
ablakából szórta d iákigéző tekintetét. 
Reám m osolyog  és eltűnik ő is, mint 
a többiek, akik em lékalakban m esélő  
téli alkonyokon néha eljárogatnak  
hozzám .

Eltűntek. M agam vagyok újra és  
hallgatom  : régóta ném a zongorám on  
mint szakadoznak a h ú r o k .. .
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b é s  valam elyik egyház, hanem  egyes  
felekezetek között tám adna. A leg- 

• szerencsétlenebb a királykérdésnek  
olyan k iszin ezése, m intha a szab ad 
k irályválasztás a protestáns érdekeket, 
ezzel szem ben az ellenkező  pártfog
la lás a katolicizm us érdekeit jelentené. 
A zért, hogy az u tolsó  alkalom m al az 

a egyik pártnak, a keresztény egyesü lés  
q pártjának két vezetőalakja szerepelt, 
e senki sem  m ondhatja, hogy m aga a 

katolicizm us azon os a keresztény  
egyesü lés pártjával, vagy éppen az 
illető vezetőalakok eljárásával.

Búcsú kis sírjától.*)
Búcsúzni jövök szunnyadó kincsem,
És ez a csokor: — utolsó virág, 
Rózsákat zöldbe borult sírodra 
Nem hozhat többet nyáralkonyonta 
A te szomorú szívű anyukád.

Közel-távol üres a temető.
Csak vigasztalan eső permetez.
Úgy fázom... félek... Ijeszt szörnyű rém...
S itt bensőmben, az édenkert helyén 
Dante dermesztő pokla lehet e z !

Hordom a bút dacosan, keményen, 
Pedig lásd kincsen: úgy fáj az élet! 
Alig mentél e l : — vihar tépázta,
S könny, tiltakozás mind-mind hiába, 
Jaj, földre verte a puha fészket!

Kezdeném elö l. . .  hiú törekvés . . .
Nincs több reményszáll, mely hozzá 
Én hiteveszett! ki önmagától [kötne;
A megújhodást igy űzi távol, 
így lesz az álmok hajótöröttje!

S ha már ima sem fogan a szívben 
Megostromolni a magas eget:
Fényes lajtorján, — hófehérbé 
Te jössz, és tisztább vigasz elébe 
Viszen gyöngéd, kicsiny angyalkezed... 

Marosvásárhely, 1921. aug.
. . S. P o h á n k a  M argit.

*) Mutatvány szerzőnek sajtó alatt álló vers- 
)> sorozatából.

Még egyszer 
s az „üres templomok“.

Nem  láttam soha  s nem is tudok 
elképzelni szom jas em bert, aki nem  
keresne, égő  vággyal nem kutatna 
üde forrást, hol epedő k ivánságát 
kielégíthetné. Annyi szom jas em bert, 

> oly á lta lános e légedetlenséget pedig  
Isten tudja mikor mutatott a társada
lom , mint ebben a mi Istentől elha- 

13 gyatott korszakunkban.
Tekintsünk bár azoknak túlnyom ó  

u: nagy szerepére, akik a mai szabály- 
b tálán term elési s  kereskedelm i v iszo -  
i nyokat ügyesen  kizsákm ányolva életük  
ét feladatává a vagyongyűjtést tűzték ki:

azt tapasztaljuk rajtuk, hogy akiknek  
sikerült már m illiókat összehalm ozni, 
nem képesek lem ondani filléres ha
szonról m ég akkor sem , ha azért 
becsületet, önérzetet, vagy egyéb lelki 
kincset kell feláldozni. Ezeket tehát 
tikkasztó szom júság  gyötri. V agy  
nézzük a hatalom ra, d icsőségre, nép
szerű ségre vágyódókat. Minél m aga
sabbra jutottak a hatalom  fokozatain, 
m inél dúsabb koszorúval övezte h om 
lokukat a töm eg hódolata, m inél 
hangosabban nyilatkozik körülöttük a 
polgártársak tisztelete, annál nagyobb  
tábor üdvriadalm a után áhítoznak, 
annál több d icsőséget óhajtanak, an 
nál nagyobb hatalm at kívánnak ke
zükbe ragadni. A m egelégedést tehát 
ezek sem  ism erik. V agy ha szem ügyre  
vesszük  a testi jólétben topzódókat 
(mert az éhezők, didergők, leron gyol-  
lottak között vannak ilyenek is, m ég  
pedig elég  szám osán) nos igen, van 
nak ezek közt elég  sokan, akik azt 
hiszik, hogy a testi k ívánságok k ielé
g ítésével teljesen m egfeleltek em beri 
hivatásuknak, vagyis tisztán állati 
életet élnek nem nagy kü lönbséggel 
attól a különben igen b ecses házi 
állattól, am ely nem ism er m agasabb, 
édesebb gyönyörűséget, m intha a 
m ocsárban kényelm esen elnyújtóz- 
kodhatik. Vannak az anyagi javak b ő
ség es  é lvező i között o lyanok is, aki
ket jobb, nem esebb érzületük ellenére  
ragad m agával a kor áram lata. Aztán  
ne feledjük azokat sem , akiket a sors  
szeszé ly e , a körülm ények vaskény
szere olyan helyzetbe sodort, ahol 
hajlamaiknak m egfelelni, k ép ességei
ket kifejleszteni nem tudják és ennél
fogva visz anyaikkal m egbarátkozni 
m egelégedetten elhelyezkedni lehetet
lennek tartják. És gondoljunk a sú lyos  
csapások  által lesújtottak nagy sere
gére, akik esdő szózattal keresve ke
resik a gyógyírt égő  sebeikre, epedve  
vágynak üde forrás után, ahol eny
hülést, v igasztalást, m egnyugvást ta 
lálhatnának és  erőt m eríthetnének  
szenvedéseik  türelm es elv iselésére.

Az elégedetlenségnek , az üdülést, 
enyhülést, m egújulást szom jazóknak  
óriás tábora gom olyog  körülöttünk. 
És ha halljuk egyszersm ind elég  
gyakran, elég  hangosan a figyelm ez
tetést, hogy az Isten oltáránál kifogy- 
hatlan gazdagsággal buzog a forrás, 
am elyből aki iszik, soha  többé m eg  
nem szom juhozik, ha halljuk a kegyes  
in té s t : Jöjjetek ide, kik elfáradtatok  
és terhelve vagytok é s  én m egv igasz
tallak titek et; akkor képzeletet felül
m úló leh etetlen ségn ek : tetszik a tem 
plom ok néptelensége.

És m égis lépten-nyom on halljuk a 
p a n a sz t: üresek a tem plom ok.

Valam i különös, m élyreható oknak 
kell m eredezni az em ber előtt, mely  
távol tartja öt a m egelégedés, lelki 
nyugalom  otthonától. Ennek az ok 
nak kikutatásával és  a baj g yö k erei 
orvoslásán ak  kérdésével foglalkozni 
k ötelessége m indazoknak, akik az e m 
ber lelki üdvének föltételeit kikutatni 
óhajtják ; de e lső  sorban kötelessége  
azoknak, kiket a gon d viselés az em ber 
lelki életének vezéreivé h ivott m eg.

Egyházunk tekintélyének, jövő fej
lődésének s népünk lelki üdvének  
érdekeit szo lgá lnák  a lelkészt értekez
letek, a gyülekezeti közgyűlések, ha 
napirendjükre tűznék azt a feladatot, 
hogy gondolkozzunk annak a nagy  
kérdésnek m egoldása  felett, mi a leg
mélyebben fekvő oka annak a fájdal
mas jelenségnek, hogy híveink, nem 
kevésbé a műveltek, távol maradnák 
a templomtól és az Úr asztalától?

Sass János.

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A m egtérés útja.

Dec. 5. Malakiás 3 .7 —is. A megtérés 
útja nem kezdődhetik, míg a megtérés 
szükségét nem érzem Van, akiknél az első 
szóra bekövetkezik, de vannak, akik hosszat 
akadékoskodnak: „Miben térjünk meg ?“ 
Pedig még a tizedet is csalva adták ki 
Istennek. Magukat pedig sehogysem. Aki 
legkevésbbé érzi szükségét, annak van leg
nagyobb szüksége a megtérésre.

Dac. 6. Jerem. Sir. 3 . «o. A megtérésnek 
útja van. Nem azért, mert huzamosan tart, 
hanem azért, mert a régi szó szerint: 
megtérni, annyi mint'„hazamenni“. A meg
térésnek valahonnét ki kell engemet vinnie. 
Valahonnét, ahol én nem vagyok otthon, 
bármily jól érzem is magam. Valahonnét, 
ahol nem szabad jól érezned magad, mert 
az idegen föld utjai vészesek. Tudakozd 
csak jól meg.

Dec. 7. Luk 1 5 .17—is. Milyen finom 
kanyarulat a megtérés utján, mikor a té
kozló fiú magába száll. A megtérés egész 
menetéből ez a legközismertebb. A magába- 
szállás azonban még nem biztos megtérés.
A megtérés utjának egy darabjává is csak 
akkor lesz, ha megutálom benne, nem a 
mások bűnét, hanem a magamét.

Dec 8. Luk. 15 . is—so A megtérés utján 
egyszercsak meglepő kanyarodást találunk 
felfelé. A megalázkodó lélek sejtéseket kap, 
hogy lehet ez még máskép is. A sejtésből 
vágy izmosul, ha valahogy lehetséges lenne 
vissza-vissza, haza az elhagyott s meg sem 
ismert Isten uralma alá. Megvallom neki * 
bűneimet — nem úgy előírás után, hanem 
őszinte örömmel. S visszakönyörgöm az 
az életemet az ö  hajlékába.
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Dec. 9. Luk. 15.4—5. Sokan aggódnak 
talán, hogy az Úr Jézus kimarad a megtérés 
útjából. Pedig Néki egész külön darabja 
van ott. Sőt kezdettől fogva mellette fut 
azzal az ugyancsak kanyargós úttal, melyet 
a jó Pásztor tesz meg az elveszett juh után. 
S aztán egyszer ennek a két útnak egy
másra kell futni. Vigyázz! A megtérés útját 
nem járhatod messzire a magad lábán. 
Engedned kell, hogy mihamar utolérjen, 
felvegyen s vigyen v.-.

Dec. 10. Máté 7 . 13— 14. Hol a szoros 
kapu a megtérés útján ? Vagy ez az egész 
út ott fut a szoros kapu alatt? Nem. A 
kapu a megtérés útjának külön, központi 
része. Itt dől el a megtérés. Itt dől el, 
hogy találkozott-e utad Jézuséval, kinek ke
resztjével le kell emelnie hátadról a terhet, 
mely nem fér be a szoros kapun. Itt dől 
el, hogy odaadtad-e magad egy tisztán az 
élő Istennek engedelmeskedő, szolgáló, élő 
életre — a keskeny úton.

Dec. 11. Luk. 15.23—24. Még egy útnak 
kell beszövödni a megtérés útjába. A meny- 
nyei Atya útjának. Most már Ő is jön. 
Nem utánad, érted, mint Jézus. Csak eléd. 
De hogyan! Túláradó szívvel, ölelő karral, 
csókra nyíló ajakkal, a boldoggátevésnek, 
az örökbe visszafogadásnak pecsétes gyű
rűjével. Ő is látta utadat De csak a szo
ros kapuig „futhatott eléd. Addig te halott 
voltál az Ö számára, elveszett, kire csak 
az találhatott rá, aki ez adventben is jön. 
Jön. Bizonnyal sokakért. Hogy végig vi- 
hesse őket a megtérés útján a tékozló fiúra 
váró Atyához.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. Bethlen közzé

tette programmját. Úgy a kisgazdapártban, 
mint a kér. nemzeti egyesülés pártjában 
hosszabb beszédet tartott. Mind a két párt 
elvileg magáévá tette a programmot s az 
új egységes párt megalakulásának szüksé
gességét. Az új párt alapja a kisgazdapárt 
volna.

Ravasz püspök — a magyar nők 
hivatásáról. A Magyar Protestáns Nők 
Országos Szövetsége közgyűlést tartott, 
amelyen több apróbb ügy elintézése után 
Ravasz László d'. püspök emelkedett szó
lásra s többek köpött a következőket 
mondta:

A férfiak könnyen megalkuvók, mindig 
a nőkben tört ki legelőször a meg nem 
törhető, nemzetet megtartó és nemzetet 
felemelő uralkodó gondolat. Szakad a kéz 
és szakad a szív, ha ellentétes áramlások 
hajtják a hajót. E hazában minden feleke- 
zetnek közös áramlásokat kell találnia az 
együtthaladásra. Legyen a magyar nők 
szemében az örök elszánt dac, az a dac, 
amellyel a hulla néz a gyilkosára.

Benedek Elek hazament Erdélybe. 
Benedek Elek, a magyar ifjúsági irodalom 
úttörő és legtermékenyebb munkása haza
költözött Erdélybe. Székelyföldre. Miután 
negyven évig irt Budapesten szépirodalmi 
könyveket, szerkesztett hírlapokat, ifjúsági 
folyóiratokat, tanügyi lapokat, hazavitte öt 
a rajongó szeretet, amellyel szülőföldjéhez 
ragaszkodik. Elhatáiozta, hogy ezentúl 
minden munkásságát az erdélyi magyarság 
kúlturájának fogja szentelni. Az ő szerkesz
tésében jelenik meg egy képes néplap a 
nép legszélesebb rétegei számára. A lap 
címe Vasárnap és felelős szerkesztője Kós

Károly, akin kívül Erdély legkiválóbb irói 
és művészei is munkakört válláltak a lap 
előállításában. A lap első száma a múlt 
napokban jelent meg Kolozsvárott.

Tisza-ünnep Szombathelyen. Vas vár
megye törvényhatósági bizottsága rendkívüli 
közgyűlés keretében ünnepelte Tisza István 
gróf emlékezetét, amely alkalommal lelep
lezték a Balló festőművész által készített 
és jól sikerült Tisza-képet. Rosner Ervin 
báró, volt király személye körüli miniszter, 
Tisza István belső barátja mondott nagy
hatású emlékbeszédet, amelyben vázolta 
Tisza István egész politikai szereplését, 
rajongó magyar fajszeretetét. Ékesszólóan 
bebizonyította, hogy Tisza sohasem volt a 
háború híve, sőt ellenkezően, politikai éles
látásánál fogva mindenkor ellenezte.

A jobbérzésü osztrákok Nyugatma- 
gyarország elcsatolásáról. Az osztrák 
sajtó -napról-napra áradozik attól, hogy a 
nyugati megyék lakossága mily boldog az 
egyesülés miatt, ők meg — az osztrákok
— mennyire meg vannak elégedve az ö 
jogos követelésük kielégítése következté
ben. Hogy azonban nem minden osztrák 
gondolkozik így, arra nézve igen jellemzőek 
azokba sorok, melyeket egy bécsi úriember 
írt egyik budapesti jóbarátjának. „Hidd el,
— írja — nagyobb itt a tisztességes embe
rek száma, mint amilyennek látszik, és 
sokan, de nagyon sokan itt mélyen érzik 
a nyugatmagyarországi rablás oktalanságát 
és szemérmetlenségét. Legalább Sopront 
sikerült, eiőreláthatóan, megmenteni. Itteni 
lapjaink azt írják, hogy Nyugatmagyaror- 
szágon tárt karokkal fogadja a lakosság a 
mi katonáinkat. Ha ez igaz, amit nem hi
szek, akkor csakhamar — ha majd köze
lebbről megismerik ezt a kiváló hadsereget
— ki fog józanodni az ünneplő tömeg.“

A trianoni szerződés és a házasság
jog. Magyarországnak a békeszerződés 
értelmében idegen fennhatóság alá került 
részein ugyanis már a békeszerződés életbe
lépése előtt hozták az idegen államhatalom 
nevében működő bíróságok házasságbontó 
határozatokat is. Ezek a határozatok Ma
gyarországon érvénytelenek. Ebből a felekre 
sok kár származott, mert az a fél, akinek 
a házasságát az idegen bíróság felbontotta, 
Magyarországon nem köthetett új házassá
got. A miniszteri rendelet most megengedi, 
hogy az az ügyfél, aki magyar állampolgár, 
magyar bíróság előtt gyors eljárás utján 
kérhesse annak birói kijelentését, hogy 
házassága fel van bontva, de csak akkor, 
ha a házasságot az idegen bíróság olyan 
bontóok alapján bontotta föl, amelyet a 
magyar törvény is bontóoknak ismer. Ki
mondja továbbá a rendelet, hogyha a felek 
utóbb új állampolgárságot szereztek abban 
az államban, amely a határozatokat hozta, 
a határozatot nem lehet érvénytelennek 
tekinteni.

Berlinben utcai csoportosulások, boltok 
kifosztása s több eféle mozgalom folyik, 
de egyelőre súlyosabb fordulatok nélkül. 
A zavargások oka kettős: egyfelől azt 
mondják, bolysevisták izgatásának eredmé
nye, akik általános sztrájkot hirdetnek; 
másfelől a drágaság hajtja a város tömegeit 
tüntetéseire. Azt kell hinnünk, hogy mind 
a két ok munkás a dologban, s a kettőt 
voltaképen egy szóban lehet összefoglalni: 
éhes. A nép éhes kenyérre, a bolysevista 
éhes a hatalomra és a fel forgatásra.

H irdessen  a  „ H a r a n g s z ó “ 
karácson yi szám ában.
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EGYHÁZI ÉLET, j
Nyugdíjas lelkészek és lelkész-özve

gyek érdekében. Kapi Béla dunántúli püs
pök ez évben is meleghangú leiratban hívta 1 
fel a gyülekezetek figyelmét nyugdíjas lel- 4 
készeink és lelkész-özvegyeink szánandó t
és szánalmas helyzetére, kiknek évi nyug
díjuk egy hónapra sem elegendő, a köz- 
tisztviselők természetbeni kedvezményeit 
nem kapják meg, megélhetésük teljesen 
lehetetlen. Reméljük, hogy a püspök moz
galma ez évben is kedvező eredménnyel 1
zárul.

A dunántúli püspök vendége. Dr. .]
Imre Sándor államtitkár, ki Szombathelyen 0
a Kulturegyesületben két előadást tartott i:
„Az ember felelőssége a nemzet sorsáért“ 
címmel több napon át Kapi Béla püspök á 
vendége volt. — Dr. Imre Sándor állam
titkár és a püspök nov. 26-án együttesen n
meglátogatták a kőszegi leánygimnáziumot. J

Dr. Raffay Sándor püspök Német- -j
országban. Dr. Raffay Sándor bányaker. Á
püspök fontos egyházi ügyekben Német- h
országban járt, ahol Nürnbergben Morehead Ö
amerikai tanárral tanácskozott.

Lelkészavatás. Terényi Béla végzett ti
theológust, ki egyébként is megszállt terü
letről, Nógrádból való, december 18-án n
avatja fel lelkésszé Kapi Béla püspök I
Szombathelyen.

Áthelyezés. A közoktatásügyi miniszter 1 
Kolofont Etel tanárnőt Aszódról a kőszegi 1; 
leánygimnáziumhoz helyezte át.

Lelkészi meghívás. A malompataki 
(Szepes m.) gyülekezet lelkészévé meghívta 
Fábry Ernő tábori lelkészt Budapestről.

Legszebb emlék. Zsiray Lajos nagy
vázsonyi lelkész 3000 koronás alapítványt 
tett a kemenesszentmártoni ev. leányegy
házközségnél elhunyt szülei: Zsiray József 
és Zsiray Józsefné szül. Bognár Karolina 
emlékére oly meghagyással, hogy annak ( .
kamatai az egyházközség terheinek könnyí- -i 
tésére szolgáljanak. j

Iskola és tanítólak építési alapra ada
koztak: Dóczi János és neje szül. Orbán n 
Juliánná 200 K-t, Soós István 80 K-t és a 
Benke Lajos és neje szül. Páli Róza 100 K-t.

A lovászpatonai egyházközségből. 
Osztálytanítóvá választatott egyhangúlag j
Horváth Imre, lapunk munkatársa

A november 13-án tartott szülői érte
kezleten az iskolás gyermekek szülei s a a 
gyülekezet felnőtt tagjai előtt a lelkész erről I 
a kérdésről tartott előadást: Hogyan tá
mogassa a szülői ház az iskola munkáját? ?

A november 16-án tartott vallásos esté
lyen a lelkész Petőfi családi költészetét t)
ismertette s a nagy költő mély gyermeki u 
szeretetét állította a hallgatók elé, Szekeres 
Irma szavalt s az iskolás gyermekek Nagy 
Lajos kántortanító vezetésével egy éneket 
adtak elő.

A gyülekezet a jövő évi készpénzjáru
lékokat négyszeresükre emelte, de ennek 
felét még az idén a mai pénzben szedi be. 
Hasonlókép jár el a nagydémi leányegyház, 
amely a járulékokat még nagyobb mérték
ben emelte s azoknak kétharmadát szedi 
be még ebben az évben.

Az ismétlő iskolában a bibliaolvasás a 
lelkész vezetésével a „Harangszó“ bibliai 1 
rovata alapján történik.

Az Amerikában levő hivek harangok 
beszerzésére gyűjtést indítottak.

A gyülekezet tagjai a különböző jótékony 
célokra elismerésre méltóan adakoznak. A  
vezetőség jótékonycélu mulatságokhoz nem
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járul hozzá s ilyen adományokat el sem 
fogad. *

A veszprémi gyülekezet újabban a 
következő adományokat kapta: a pápai 

' gyülekezettől 1000 (egyezer) koronát, a 
veszprémi faipar r. t.-tól két és fél öl fát; 
Magyary Antal veszprémi hívünktől, aki 
maga is szegény ember, — nyug Írnok! 
— különböző célokra 200 (kettőszáz) kor.-t. 

{' A lajoskomáromi gyülekezet pedig 3 mm. 
gabonát gyűjtött össze, melynek mielőbbi 
elküldését helyezte kilátásba.

A czelldömőlki Ev. Ifj. Egyesület nov. 
hó 26-án este műsoros estélyt rendezett a 
következő programmal: A magyar hiszek-

• egy, előadta az Egylet vegyeskara, Szórády 
Dénes karnagy vezetésével; Megnyitó be
széd, mondta koltai Vidos Dániel felügy.;

, vonós négyes, a) Szerenád a Tiszaház előtt, 
b) Bihari: Hadikóbester nótája, előadták: 

/ Vincze József (I. hegedű), Szarka Ferenc
1 > (II. hegedű), Cser Lajos (mély hegedű),
1 Rozmann László (gordonka); Költemények,
szavalta: Fébert Lajos; Brunner Médi 

r Molnár Kálmán irredenta dalaiból énekelt,
: kisérte a vonósnégyes ; Magyar népdalok,
■ énekelte a vegyeskar; Dialog, előadták :

2 Somogyi György és Szabó Kálmán polg. 
■ü isk. tanulók; Boka kesergője, Bihari: Ber

zsenyi nótája, előadta a vonósnégyes;
1 Gedővár asszonya, Kiss Józseftől, szavalta 

7 Vincze Jolán; Nemzeti ima, előadta a ve- 
; gyeskar.

Új anyagyülekezet. Örömmel értesü
li lünk, hogy a dombóvári missziói gyülekezet 

anyagyülekezetté fejlődött. A vallás- és 
>1 közoktatásügyi miniszter a lelkészfizetést 

kiegészítő államsegélyt engedélyezte, az 
r  idei kerületi közgyűlés az anyásítást ki- 
! mondta s a gyülekezet f. évi okt. 23-án 

st tartott közgyűlésén a maga részéről is ki
mondta az anyásítást. Midőn a gyülekezet
nek megszervezését örömmel halljuk, erős 
a hitünk, hogy a gyülekezet exponált hely-

iv zeténél fogva reá váró fontos hivatást 
j sikerrel meg fogja oldani.

A tényőfalui ifjúság okt. 30-án vallá
sos estélyt tartott: Imát mondott és fel- 

e olvasást tartott Luther reformátori munká- 
járói Rácz Sándor theologus. Szavaltak: 

í 1. Takács István és Győrig Béla: A wormsi 
I kihallgatás; 2. Győrig Erzsi: Erős vár a 

ni mi Istenünk: 3. Bóka Juliska: A wartburgi 
n tintafolt; 4 Hajnal Margitka: Luther; 5. 
T Tóth Juliska: A gályarabok; 6. Németh 
.< Lina: Győzelem. Az ifjúság vegyeskara
v több énekkel szerepelt Búzás Imre tanító 
ív vezetésével. Az erkölcsi siker mellett az 
x anyagi siker 905 kor. volt harang alapra.

Vallásos est Fehérvárcsurgón. A fe
te hérvárcsurgói evang. leányegyház november
* 6-án szépén sikerült vallásos estét tartott 

í a reformáció emlékére. A község különböző 
ív vallásfelekezetü lakosai zsúfolásig inegtöl-
1 tötték a templomot. A műsor a következő 
. volt: 1. Közének; 2. Ima, tartotta; Gömbös 
' Sándor ev. levita tanító; 3. Biblia magya- 

- rázat, tartotta: Kovács Lajos ref. lelkész; 
4. Luther, Írták : Porkoláb Gyula és Sántha 

; Károly, szavalta: Kozma Miklós; 5. Ti- 
it szent idők, ti nagy napok. . .  Gömböstől, 
is énekelte Gömbös Sándorné a tanító harm.
. kísérete mellett; 6 Erős vár a mi Iste- 

I«; nünk.. .  irta: Vojtkó Pál, szavalta : Simon 
£  Katalin ; 7. Kövesd a Jézust.. .  Hozsanna, 
r; énekelték: Gömbös Sanyika és Gyuszika, 
ni harmoniumon kisérte Gömbösné; 8. Lut- 
m her, mint a lelkiismeret hőse, tartotta: 
P Gömbös levita tanító; 9. A századik Zsol
ti tár. . . Kapi Gy.-tól, énekelték: Fekete 
f .  Béláné és Gömbösné, a tanító harmonium

kísérete mellett; 10. Kálvin, Szabolcska 
Mihálytól, szavalta: Kis Lajos; 11. Te 
benned bíztunk eleitől fogva... énekelték: 
a ref. gyermekek, Fekete Béla ref. tanító 
vezetésével; 13. A Gálya rab fia, Szalav 
Mihálytól, szavalta: Kozma Lidia; 13. Térj 
magadhoz drága Sión. . .  énekelte : Kozma 
Lidia a tanító harmonium kísérete mellett; 
14. Befejező ima. . . mondotta: Gömbös 
tanító; 15. Hymnusz.

Az ünnepély után az offertorium 84 K-t 
jövedelmezett.

Gyermeknaptár. Ismét megjelent C site  
K á ro ly  K is  M esenaptára , amely a naptári 
részen kívül Csite Károly tollából több 
jóizü mesét és adomát foglal magában A 
naptár igen alkalmas karácsonyi ajándékul 
a gyermekek számára. Megrendelhető a 
szerzőnél Körmenden (Vas m.). Ára 10 K.

A vásárosmiskei leánygyülekezet okt. 
30-án a reformáció emlékünnepét az alábbi 
műsor szerint ünnepelte m eg: Közének: 
Ne csüggedi el kicsiny sereg. . . Ima: 
tartotta Dénes Lajos áll. tanító; A refor
máció emlékünnepére, irta és szavalta 
Csajbók Lidiké; Felolvasást tartott „Luther 
Wormsban“ címen Dénes Lajos; Alkalmi 
gondolatok Csajbók Lidikétől, szavalta 
Csajbók Málcsika; Erős vár a mi Iste
nünk . . . énekelték az iskolásgyermekek: 
Őszi borongás Csajbók Lidikétől, szavalta 
Kiss Lidi; Kiss József Szabó Sámuel ev. 
lelkész „400 éves évfordulóját“ szavalta.

Az ünnepély a fenti közének utolsó 
versenek eléneklésével végződött.

Adakozásból befolyt 354 K, amely a 
harang-alapra fordíttatott.

Mindenre van erőm a Krisztus által. 
Mint tudósítónk írja a Bethánia egyesület 
nyíregyházi fiókjának lélekemelő ünnepélye 
volt nov. 16-án. Nyomorék gyermekottho
nát, mely az „Étim“ nevet viseli, egy gyer
mekhálóterem és egy szín építésével ki
bővítette Az építést Vaczán András, az 
egylet egyik tagja vezette, a kőműves le
gények, inasok és napszámosok pedig az 
egylet többi tagjai voltak. Tanítók,* tanító
nők, hivatalnok-leányok és más, otthon 
rendesen csak a háztartásnál segítő leányox, 
leginkább csak leányok, mert férfi alig volt 
köztük, ásták az alapot, hordták a vályo
got, oltották a meszet, csinálták a maltert, 
falat húztak, vakoltak, bizony mindent ma
guk csináltak, még a padlást is maguk ta
pasztották. Ennek volt a felavatása nov. 
16-án. De a nyíregyháziak a lelkesedésü
kön s munkájukon kívül mást is, többet 
adtak az Úrnak: magukat. Ugyanakkor 
volt három nyíregyházi leánynak diako
nisszává avatása, akik életüket egészen az 
Isten országa munkájának kívánják szen
telni. Kettő közülük a nyomorék-gyermek
otthont fogja gondozni, amelyben már most 
is két nyomorék testű, de az ott végzett 
hűséges lelki munka áldásakép már egész
séges, Istenhez megtért lelkű gyermek van. 
Az épület- és diakonissza-avatas úrvacso
rával volt összekötve, hogy a gyermek
halóterem, melyben az egész ünnepély 
végbement, az úrvacsora emlékével is meg
szenteltessék. Az úrvacsorát egy evang. es 
egy ref. lelkész közösen osztották s az ev. 
és ref. hívek közösen vették. Az ünnepség 
szeretet vendégséggel s másnap az evang. 
iskola dísztermében vallásos estéllyel vég
ződött.

Mindenre van erőnk a Krisztus által. 
Általa ereje van egy fiatal csapatnak nem 
csak lelkesedni, de ki is tartani, a vézna- 
karú s eddig minden piszokkal járó mun
kától irtózó fiatal leánynak nyakig sárosán
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erős/férfiakat is megpróbáló kőműves- és 
cigánymunkát boldogan végezni, a cifrál- 
kodás világában fiatal leányoknak a dia
konisszák egyszerű ruháját fölvenni s a 
hiúság vásárán való tetszelgés helyett nyo
morék gyermekek között vállalni életet. 
Krisztusnak ereje van különböző felekeze- 
tüeket békésen együtt leültetni az ő  vacso
rájához.

Vettél-e te is erőt már a Krisztustól ? 
A szeretet által a szeretet céljaira épült 
hajlékon s nyíregyházi testvéreinken legyen 
a szeretet Istenének bőséges áldása!

A Bethánia egyesület nov. 13—14 én 
Miskolcon, 15-én pedig Arnóton és Diós
győrben rendezett evangelizáló konferenciát. 
Az előadók Vargha Gyuláné, báró Podma- 
niczky Pál és Túróczy Zoltán voltak. Min
denfelé tömött soroknak beszéltek. A lel
kek szomjuhoznak az örök .élet forrásai 
után.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Szabó Gyula fajencegyáros, 

lapunk munkatársa november 10-én tartotta 
esküvőjét lomperti Filep Margittal, a bu
dapesti fasori templomban. Tanuk voltak 
Fleimann honvédhuszár ezredes és Thegze- 
Gerrbe Jenő hegedűművész.

H Í R E K .
A csehek 200 magyar munkást tolon- 

coltak ki Pozsonyból. A cseh mozgósítás 
idején a csehek rémületükben kiutasítottak 
a Felvidékről, akit csak lehetett. Valósággal 
hajtóvadászatot rendeztek a magyar mun
kásságra. ígv például egyedül Pozsonyból 
kürülbelül 200 magyar munkást toloncoltak 
a határra.

Értékes aranylelet a csurgói határ
ban. A napokban a csurgói határban vélet
lenül roppant értékes leletre bukkantak. 
Az alsoki legelőn a sertések egy vén fűzfa 
tövében két edényformáju tárgyat túrtak fel. 
A leletről megállapították, hogy a két Járgy 
szinaranyból való rendkívül finom és régi 
ötvösmunka. A további kutatások kiderí
tették, hogy a fűzfa helyén sok évszázaddal 
ezelőtt templom állott s így a talált edények 
kegyszerek lehetnek. Most tervszerű ásatá
sokat végeznek azon a helyen.

Az angol király lánya menyasszony. 
Mary hercegnőt eljegyezte Lascelles vis
count, Earl of Harewood legidősebb fia.

Ausztriában a távirat 200 korona. 
A táviródíjat december 1 -étól kezdődően 
újra fölemelték. Egy szó 10 koronába kerül. 
A legkisebb távirati díj 200 korona.

Véres zavargás Bombayban. Az angol 
trónörökös kíséretének elvonulása alkal
mával súlyos zavargások történtek. A ben- 
szülöttek több helyütt torlaszok mögül 
harcoltak. A rendőrség súlyos veszteségeket 
szenvedett. A város valóságos csatatérhez 
hasonlított. A lázadók számát alig lehet fel
becsülni. F'ddig 200 embert tartóztattak le.

Női képviselők a svéd parlament
ben. Svédországban a legutóbbi válasz
táskor az alsóházba négy, a felsöházba 
pedig egy nőt választottak be. Kettő libe
rális, kettő szociálista, egy pedig konzer
vatív programmal jutott mandátumhoz, 
valószínű azonban, hogy minden kérdés-
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ben, amely a nő, gyermek vagy család ér
dekeit érinti, egyetértve fognak állást fog
lalni.

Ás Erő. Most jelent meg középiskolás diákújsá
gunk „Az Erő“ novemberi száma rendkívül gazdag 
tartalommal. Megtaláljuk benne Ravasz Lászlónak 
a hősök sírjánál és a budaörsi hős diákhalottak 
temetésén mondott beszédeit, dr. Bartos Káhnánnak 
a Habsburgok bukásáról irt érdekes cikkeit, Szondy 
György debreceni leánygimnáziumi tanár kiváló 
stílusú Írását. Ez a szám két regényfolytatást is hoz. 
Költeményeket Madai Gyula és Pál Zóltán írtak bele. 
Aviatikái rovatán kívül beszámol még hét pályáza
tára beküldött művekről stb. A kiváló ifjúsági lap 
terjesztésére felhívjuk pedagógusaink és a szülök 
figyelmét. Előfizetési ára egv évre{50 K, félévre 26 K. 
Megrendelhető: Budapest, VII., Hársfa-u. 59/b alatt.

A Harangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére újabban 

adakoztak: Dr. Thebusz Béla Budapest 
500 K, Gyülekezet Réthi, Gyarmathy Dénes 
Alszopor, Molnárné Karsay Irma Magyar
szombathely, Hörényiné Karsai Idi Beled 
100—100 K, Rejzinger György Lajoskomá- 
rom 50 K, Baldauf Gusztáv, Németh Béla 
Pécs, Babos Sándor Győr, Kontsek Tinny 
Szeged, Dobrí István Iharos, Reiber Lajos 
Lőcs 6—6 K, Fehér Ferencné Újpest 7 K, 
Bartakovics S. Budapest 13 K, Schwartzer 
K. Bikács 3 K, Bogdán József Dáka 20 K, 
Fráner Imre Tétfürdő 14 K. Persely: Ke- 
menesmagasi 28 K 50 f.

Sántha tiszteletdíjra: Forgó Sándor 
Dombóvár 55 K.

A kiadásért és szerkesztésért felelős : 
Cztpott Géza Szentgotthárd, Vas várni egye.

Pályázati hirdetés.
A nemeskoltai ág. hitv. evang. gyüle

kezet a második sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet.

Fizetés: két szoba, egy előszoba. Míg 
a kirendelt tanítót el nem helyezik, csak 
egy szobát használhat. Kert. Egyszáz kor. 
a gyülekezettől, a többi államsegély. Iskola 
fűtésre kap 8 köbméter kemény tűzifát fel
vágva. Kötelessége: I—III osztály tanítása. 
Szükség esetén az ismétlősök oktatása és 
segédkezés a kántoriakban.

Kérvények alulírott iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Mellékletek: oklevél, működési 
bizonyítvány, kommiin alatti magatartásáról 
egyházhatósági bizonyítvány. Pályázati ha
táridő folyó évi december 15.

Nemeskolta (Vasmegye) 1921 nov. 22.
Nagy György
evang. lelkész,

1—2 iskolaszéki elnök.

N agykanizsán egy evang. vallásu  
gyárigazgató  III. oszt. elem i iskolás  
leánykája m ellé ném etül és  m agyarul 
tökéletesen  b eszé lő  evang. vallásu  
intelligens nevelőnőt keres, kit teljes 
ellátáson  felül családtagnak fognak  
tekinteni. —  A jánlkozások a fizetési 
igény m egjelö lésével a nagykanizsai 
evang. lelkészi h ivatalhoz küldendők. 
—  Az állás decem ber hó közepén  
lesz elfoglalandó. 1—2

I. =3
M egjelent m ár é s  újra 

kapható az

Új dunántúli 
ev. énekeskönyv.
Ára a 10%-os felárral együtt V 2 

vászonkötésben 88 korona, egész  
vászonkötésben , tokkal 110 kor. 
A pénz előzetes beküldése esetén  
kérjük az 5 koronás postaköltséget 
is hozzászám ítani. A L uther-Tár- 
sa sá g  kolportőrje különben m ódot 
keres, hogy mindenkihez eljuttassa. 
R endeléseket kérjük: a Luther- 
T ársaság  könyvkereskedése, B uda
pest, VIII. kér., Szentkirályi u. 51/a .

cím re küldeni. 1 — 5

■  ~ l

Csite Károly ojabb könyvei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . . 20 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék. Új bővített díszes kiad. Ára 8 K 
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo

násban. Ára . . . . 10 K
Csere leány, csere legény. Elbe

szélések. Ára . . . 20 K
Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 12 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 8 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

G yőrm egyében, pusztán lakó evang. 
földbirtokos úri család  5 és 7 éves  
fiú- és leány-gyerm eke m ellé, olyan  
inkább iparos családból való  12 — 13 
év körüli ném et leányt keres játszó
társnak, ki a ném et nyelvet nem táj
szó lásban  beszéli. A fizetés m egegye
zés szerint. —  Cím m egtudható a  
kiadóhivatalban. 3—3

Szom bathely  város belterületén  
egy ház, mely á ll:  két h árom szob ás  
lakásból, óriási gyü m ölcsös- és kony
hakertből, dollárokért eladó . —  Cím  
a kiadóhivatalban. 3—5

Ajánlunk waggontéielek- 
ben k e m é n y  és p u h a

T Ű Z IF Á T
ab Szentgotthárd w aggonba rakva. 
Veszünk és eladunk m indenféle

TER M ÉN Y T.
Ajánljuk elsőrangú, tisztán kezelt 
=  U R A D A L M I Ó - É S  Ú J -  =

BO R A IN K A T.
Elvállalunk vasúti szá llítást és 
elvám olást sza va tosság  mellett 
B u d ap est— Graz fővonalon  keresz

tülhaladó áruk után.

LIPPés LACKNER
keresk. vállalata Szentgotthárd.

Sürgönyeim : Lackner. Telefon sz. 17.

Z alaegerszegen  m egindult az

„Első Zalai Fayence, Kályha- 
és Agyagéra Gyár.“

(T ulajdonos: N. S zabó G yula és  
Ném eth István.)

Elfogad k özön séges kályha és  
kandalló rendeléseket. K észít azon 
ban barokk, rokkokó, em pire, re
neszán sz és saját tervezésű  m agyar 
stílű kályhákat és kandallókat is 
príma, tűzálló  anyagból bármely  
színben. Szállít közönséges, kő- és  
fayence edényeket, kitűnő v irág
cserepeket (w aggontételekben is) 
kertészeknek és m indennemű ker
tészeti dísztárgyat. Készít vázákat, 
éptiletdíszeket rajz szerint s a lag- 
csöveket m egrendelésre. Alkalmi 
ünnepekre dísztárgyakat m éltányos 
árban. —  B izom ányosok  és kép

viseletek kerestetnek. 4—25 
Árui versenyképesek és közkedveltek
A gyár művészi munkáit Györgyi Kál
mán, az Iparművészeti Múzeum igaz
gatója bírálja felül. Művészeti vezetői 
N. Szabó Gyula író, Németh István 
kerámikus, Baja Sándor oki. iparművész, 
Takács József szobrász és Kóssa Gá

bor kiállító festőművész, tanár.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lullier-Szövetséo.
Kéziratok Lovászpatonóra 
(Veszprémrnegyei, előfize
tési dijak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogadj 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

HARANGSZÓ
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

S Z E R K E S Z T I K : SZALAY MIHÄLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT GÉZA.

Kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A Hl RAN U SZÓ előflcetéal 
ára égés* érre: Luther- 
Szövetségi tagoknak cím- 
szalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Szővetségi 
tagoknak cimssalagoa kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ torjes*té- 
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink
nek ingyenpéldányokat 

küldünk.

Várjuk az Urat.
Várjuk az Urat. És hogy várjuk, 

az nem a mi érd em ü nk : Isten S zen t
leikének előkészítő  munkája nélkül, 
m egv ilágosítása  nélkül, v ezérlése  n él
kül nem várnánk az Urat. V árako
zásunk olyan  lenne, mint az erdőé, 
am ely fehér zúzm ara ruhába ö ltö 
zötten , borongó öntudatlansággal, 
életerejének szend ergése közepette  
várja a tavaszt, a fényt, a m eleget, 
a napot. V árakoznánk, miként az 
eg ész  terem tett v ilág  só vá rog va  vá- 
várakozik. A K risztusban hivők vára
k ozása  m ás term észetű. Mi tudjuk, 
hogy kit várunk. Az Urat, akinek  
adatott minden hatalom  m ennyen és  
földön. Épen azért a mi erőnk nem  
tesped  ernyedt álom ban. H űség és  
b ö lcseség  van várakozásunkban. Hű
ség , am ely  m egtanít a legkisebb ér
tékek m e g b e c sü lé sé r e ; és  b ö lcseség , 
am ely a legjelentéktelenebb dolgot is 
bele tudja illeszten i Isten üdvözítő  
világtervének  óriási kereteibe nélkü
lözhetetlen  tényezőként. H űség, am ely  
kitart és  engedelm es a h a lá lig ; és  
b ö lcseség , am ely tudja, hogy az é le 
tet hol kell kockáztatni. H űség, am ely  
a ragaszkodás legm élyebb b en sősé-  
gével tapad ; b ö lcseség , am ely áthág- 
hatlan válaszfalakat, határozott kü
lönbségeket és  átbidalhatlan táv o lsá 
gokat csinál.

V árakozásunkat nem az eléged et
len ség  táplálja, hanem  a rem ény, 
am elynek pecsétje Isten ígérete. M eg- 
tarjuk, amink van. Megtartjuk, amink 
van, mint Istennek adom ányát. Ami 
nékünk adatott, amink v a n : ev an 
gélik u s egyházunkat, m agyar nem ze
tünket. És ebben a m egtartásban fejt
jük ki hűségünket és bölcseségünket. 
Megtartjuk családunkat és gyülekeze- 
zeíünket. Megtartjuk a protestantiz
m ust. M egtartjuk m indazt az áldást,

m ellyel a kegyelm es Isten minden bű
nünk és  gyarlóságunk ellenére ben
nünket elhalm ozott. M egtartjuk a zo 
kat és  megtartatunk azok által. Mert 
azokban kering a K risztus vére, s  
mert azokon keresztül alakul ki a 
K risztus teste.

V árakozásunk nem önzésből táp
lálkozik. Krisztusnak d icsőségben  
való  eljövetelét várjuk. A lá za to ssá g 
gal és bűnbánattal. Isten egyedül fog  
felm agasztaltatni am a napon. Isten 
az ő  bűnbocsátó  szeretetében, ő  jön. 
Mi térdre esünk, ő hozzánk hajol és  
felem el. Mi sírunk, ö  m egvigasztal. 
Mi látni fogjuk m agunkat olyannak, 
am ilyenek vagyu n k: b ű n ö sö k n ek ;
Istent is látni fogjuk olyannak, am i
lyen ő : könyörülő főpapnak és köz
benjárónak.

Várjuk az Urat. N. K.

A dunántúli püspök 
főpásztori körleveléből.

— Az egyház munkásaihoz. —
Az isteni kegyelem  m egjelenésére  

előkészítő  ádventi időszakban s a ka
rácsonyi ünnepek küszöbén Istenhez  
küldött im ádságom ban gondolok le l
kész-, tanár- és  tanítótestvéreim  m a
gasztos, de a mai idő nyom orúságai
ban és szom orúságaiban  m egnehezült 
munkájára.

Hazánk helyzete m élyen leverő . 
M egalázott nem zetünk m egpróbálta
tásának mértéke m ég m ost sem  telt 
be. Hittük, hogy nehéz keresztünkkel 
már felérkeztünk a szenvedések  he
gyére, pedig m ég m indig a hegy  
gerincén vonszoljuk rettenetes so r 
sunkat. N yugatm agyarország egy ré
szébe, buzgó, drága evangélikus gyü 
lekezeteinkbe m ost vonulnak be az 
osztrák csapatok. Sírunk, mint a 
gyerm ekeit sirató édesanya s  jajszó

val tárjuk feléjük karunkat. K ülpoli- 
likai helyzetünk nehéz és  sötét. H a
zánk b első  helyzete sivár é s  kétség
beejtő. Á tkos pártoskodás megbontja  
a nem zet javáért való  egyetértő egy 
séget. Hatalm i vágy uralkodik a sz o l
gálat lelke helyett, ön érd ek  lép a le 
m ondás helyébe. H angzatos beszéd  
helyettesíti a nem zetépítő kom oly  
munkát. A kesztvén egyházak  sokat 
Ígért testvéri ö sszefo gá sá t testvériet- 
len hangok zavarják m eg. A z e llen 
ség es  oldalról indított egységbontó  
aknam unka higgadt m egfontolásra  
kötelez. D e mi m ás jelenségeket is  
látunk s  m egdöbbentenek a róm. kath. 
egyh áz am a m érgezett nyilai, m elye
ket egyházunk felé röppent, m egter
helvén azokat a gyanúsítás, lek icsiny
lés, igazságta lan ság  és  szeretetlenség  
m érgével. E gyházi életünkben is  a 
biztató jelenségek m ellett m eglátjuk  
az elszom orító  jeleket. A földi jó lété
ben an yag iassá  vált önző népet, 
m elynek dús feleslegéből gyülekezete  
javára nincsen fillérje. A rend és  
tekintély ellen lázongó elégedetleneket, 
kik kalm árkodó ön zésse l m egbontják  
a gyülekezetek  belső  békességét. A 
névtelen keresztyéneket, kiknek leikébe 
nyolc esztendő szen ved ése és tanul
sága  sem  tudta beírni az élő , igaz  
Isten képét. Egyházi hovatartozandó- 
ságukat eldönti a szü letés és  az e g y 
házi adófizetés s önző közönyös lelkűk  
leszáradt rügyként tapad egyházunk  
életfájához. A nyagi szegénységünket, 
m ely szükségleteinknek és  em beri jó 
terveinknek gátat vet. D e kom oly  
önvizsgálattal meglátjuk önön gyarló 
ságainkat is :  szem eink g yen geségét  
feladataink m eglátására, füleink érzé
ketlenségét a veszedelm es időben  
Isten követeléseinek  m eghallására, 
erőnk m egfáradó ellankadását vigyázó  
és  építő munkánkban. Van béres a 
pásztorok között és tanító a tanítás 
szo lgá latában , ki nem ül a M ester
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lábainál. Vannak a gyülekezetből és  
nem  gyülekezetért élők. Vannak, kik 
m úlandó em berbölcsességet nyújtanak  
a lélek örökkévaló kenyere helyett. 
Kik tanrend szerint szertartást v ég ez
nek, prédikálnak, tanítanak, de nem  
adják oda önm agukat s  eg ész  egyén i
ségükkel, jellem ükkel, gondolkodásuk
kal és képességeik  te ljességével nem  
szentelik Krisztusnak m agukat.

A m egrázó jelek között m agához  
az örökkévaló isteni kegyelem hez  
em elem  tekintetem et s őhozzá  em elem  
mindnyájunk lelkét. Legyen ez év  
szom orú adventja a várokozásnak, 
de egyszersm ind  a bünbánatos e lő 
készülésnek lelket gazdagító  időszaka. 
V ezessen  el az örökkévaló isteni 
kegyelem hez. M utassa m eg azon  
egyetlen  M egtartót, ki nekünk m a
gunknak, de egyházunknak és nem 
zetünknek is élet, igazság  erő és  
váltság. V ele teljesedjék minden lélek. 
A z ő  lelke által szentelődjék önzetlen  
apostollá  egyházunk minden m unkása, 
Isten gyerm ekévé egyházunk minden  
tagja. A z ő erejével erősödjünk nem 
zetünkért és  egyházunkért való  m un
kálkodásban. Teljünk m eg egym ás  
iránt szeretettel, b ék ességgel, türe
lem m el, egyházunk és hazánk iránt 
kötelességhü séggel, lem ondássa l, mert 
hazánk és  egyházunk jövendője és  
élete Krisztusban van elrejtve. H ozzon  
karácsony szent ünnepe sötétségünkbe  
bethlehem i fényességet. V igaszta lan 
ságunkba boldogító rem énységet, ret
tenetes helyzetünkbe biztató Ígéretet. 
M íg ajkunk im ádkozva m ondogatja: 
»D icsőség  a m agasság03  m ennyekben

az Istennek!,« addig lelkünk földi 
életünkben is  ére zh esse : >a földön  
b ék esség  és  az em berekhez jóakarat!«

M indnyájatoknak, kik az Úr sz ő lő 
jében elh ivatástok  és lelketek szerint 
szeretett m unkatársaim  vagytok, ezen  
érzülettel kívánok Istentől m egáldott 
erőt és  békességet h ozó  boldog ad 
ventét és  karácsonyi ünneplést. Az 
Úr b ék essége legyen veletek és c sa lá 
dotokkal ! A z Úr kegyelm e áldja 
minden ti m unkátokat!

Szeresd a gyermeket.
Szeresd  a gyerm ekei, csó ieloa , ölelne,
% beldegan érzed, £egy angyali elelsz

benne.
izem éb en  a jóság s árlallanság ragyeg — 
Gyermekek, li nagylek a feldi angyalek.

Ä z  ég és féld kezeli nell egy szép aranyhíd, 
Ez a híd elierell: ma fegylán nan a £ il:  
Ibiire henül, aki csókel gyerm ek-ercál, — 
G yerm ekeké— ia n ílü ézu s  — a menyerszág.

E le l pusziaságán lenisek leremnek, —  
A  ieüisek k ézi liliem  a gyerm ek;
Fe^ér liliem ek, míg n yíllek  kerülünk,
M i is lisz lá k  oagyunk s Delelek örülünk.

üebbak leszünk, miker lari im ádkezásiek: 
A z  Islennek lelsze jó illa lez á slek ;
Rossz úlról a bűnös m enlen nisszaferdul, 
Á ld á si mend reálek s a könnye kicsordul!

S án th a  K ároly.

T Á B O A .

Az álmodozók.
— Egy falusi gimnázium múltjából. — 

Irta: Fenyves Ede.

M ost, hogy néhány héttel ezelőtt 
a B alaton  m ellékén egy darab törté
nelem  játszódott le, a tihanyi bérc
fokon á lló  kettős tornyu bencés ko
lostor, mint kiráiybörtön került bele  
nem zetünk történetébe V isegrád  és  
Sik lós várak neve m ellé.

Lent az apátság dohos kripta üre
gében porlad kősírjában I. Endre 
király tetem e, fent a kolostor vala 
m elyik cellájából IV. Károly király 
révedező bus szem ekkel nézi a B a la 
tonnak su ttogva játszó habfodrait. 
V agy tünődhetik-e m ás. egyében a 
bujdosó fejedelem , mint a  nagyság  
bukásán s  minden földi h iúságok

hiúságán  ? Vagy talán h aragos lelke, 
mint a sötétlelkü S alam on, dörgi 
zo r d o n a n :

»Átok reád, magyarok hazája,
Átok reád te pártos, büszke nép!
Ingadozzon fejed koronája,
S mint az árnyék, légyen oly setét.*
G y ászos múlt talá lkozása  a v ig asz

talan j e le n n e l . . .  Csupa m em ento! 
C supa borongó kép, odavetve törté
netünk g y á szo s  la p ja ir a .. . D e a szent 
term észetnek érző és  résztvevő  lelke 
van, őszi v irágaival fonja körül a 
gyászkeretet, szelíd  verőfénnyel hinti 
sugarait az elm úlás jeleire. E tájék 
sohasem  szebb, mint az ősznek idején. 
Finom  aranyszínű párázat lehellete  
öm lik el a Balaton zson gó  habjain. 
Az acélkék víztükörből v issza m oso 
lyog  a partvidék képe, a változatos  
színben játszó lankák, az utmenti 
jegenyesorok, a szétszórt nyaralók s 
feljebb az erdőkoszoruzta bérctetők  
elm osódó kontúrjai.

Rendkívüli egyházmegyei 
közgyűlés.

A somogyi evang. egyházmegye nov. 
17-én Nagykanizsán rendkívüli közgyűlés 
keretében iktatta be megválasztott új espe
resét Mesterházy Sándor nemespáírói lel
készt és új egyhm. felügyelőjét dr. Ittzés 
Zsigmond kaposvári járásorvost. „Isten 
felséges adománya“ kezdetű ének első 
verse után Horváth Olivér nagykanizsai 
lelkész mondott az alkalomnak megfelelő 
mélyreható imádságot. Németh Pál esperes 
Győrffy János h. felügyelővel a közgyűlést 
megnyitja, mely után Petiik Dezső egyhm. 
vil. jegyző felolvassa a szavazatok felbon
tására kiküldött bizottság jegyzőkönyvét, 
mire elnökség kijelentette, hogy dr. Ittzés 
Zsigmond egyházmegyei felügyelővé, Mes
terházy Sándor esperessé meg választatott. 
Majd „Jövel Szentlélek Úristen“ gyűl. köz
ének után Németh Pál lelépő esperes az 
oltár elé ment s az új elnökségnek az Úr 
szent vacsoráját kiosztotta. Mely után fel
hívja őket a hivatalos eskü letételére. Minek 
megtörténte után szívből jövő meleg sza
vakkal üdvözölte az új vezéreket. A beik
tatott esperes és egyhm. felügyelő mélyen 
meghatva mondottak köszönetét a beiktatást 
végző esperesnek. Ezután Balogh István por- 
rogszentkirályi lelkész búcsúztatta Németh 
Pál belépő esperest, 33 évi buzgó és lelki- 
ismeretes esperesi munkájára rámutatva 
az egyházmegye háláját és elismerését 
tolmácsolta. Az egyházmegyei közgyűlés 
Nt. Németh Pál lelépő esperest nagy lelke
sedéssel tiszteletbeli esperesévé választja. 
Ezután az új esperes Mesterházy Sándor 
mondotta el gyönyörű székfoglaló beszédét. 
Beszédéből kiérzett a mélységes vallásos
ság, erős hit és munkakedv. A Mesterhá- 
zyak erős hite, igaz vallásossága erőt és 
kitartást kölcsönöz neki. Három évtizedes 
lelkészi működés lesz esperesi munkájának 
is alapja. Majd dr. Ittzés Zsigmond egy
házmegyei felügyelő emelkedett szólásra. 
Szavaiból élő hit, egyházszeretet, s az 
egyházért munkálkodni kész erős akarat

És a vidék felett elöm lő szelíd  
nyugalom  varázsa, a nyájas m oso ly 
ból is kiérezhető m élabú, az itt lakó  
em berek lelkületán is  m intha úrrá 
lenne. A  lelkek m erengő hangulatát 
sem  tobzódó v igasság , sem  leverő  
búbánat nem törli le a b e n ső r ő l; 
m egjegecesedett, m egrögzitett s  olyan  
az, mint a nem es zom ánc aranyfog
lalatban. D e e m erengő kedély m élyen  
érez, gondolkodik. Nem  felületes, nem  
kapkodó. Mindig előre tervez s a terv  
kivitelét m akacsul keresztülhajtja.

Ez a regék, a mondák és m esék, 
valam int az elm és élcek hazája. Ilye
neket c sa cso g  a vizen fodrozódó  
hullám gyürü, ilyeneket suttog  a zizegő  
parti nádas, a hegyorom  om ladéka, 
a szik labarlang s a csob ogó  hegyi 
patak muzsikája.

* *
*

ö r e g a p a  ölbe vett unokájának re
gél a múltról s  annak ködbeveszett
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csendült ki. Nem tetszélőkre, hanem való
ban élő, munkálkodó, erős hitü vezetőkre 
és egyháztagokra van szüksége egyházunk
nak. Hitet ébresztő, mély vallásos meg
győződésből fakadó beszéde nagy hatást 
tett a jelenlevőkre.

A lelkészi kar nevében Madár Rezső 
sandi lelkész, az egyházközségi felügyelők 
nevében G) őrffy János, a tanítói kar nevé
ben Hajas Gyula, a gyülekezeti gondnokok 
nevében Mayer Károly üdvözölte az új 
elnökséget.

Egyházmegyei egyházi jegyzővé Horváth 
Lajos gyékénvesi lelkész, törvényszéki bíró
nak Németh Pál tb. esperes; a véleményező 
bizottságba Kiss József surdi lelkész, a 
népiskolai bizottságba Balogh István por- 
rogszentkirályi lelkész választatott meg. A 
rendkívüli egyházmegyei közgyűlés Mester- 
házy Sándor esperes imájával és a Him
nusszal ért véget.

1921. december 11.____________

Ádventi csendes 
elmélkedés.

Betakarítottam  szeren csésen  kertem  
és  szántóföldem  term ését, am ellyel a 
m ennyei Atya tavaszi s  nyári m unká
mat m egáldotta. C sűröm , kamarám  
minden zugát b ecses készletek foglal
ják el, hogy am ikor a term észet 
kincsesházát fagyos lakat zárja, a 
bekövetkező zord idő alatt m againnak, 
kedves háznépem nek és  barm aim nak  
táplálékul szolgáljanak. E lkészültem  
a* ő sz i vetésse l is, hogy majd a 
tavaszi napsugár — ha m egérem  —  
már kikelve s m eggyökeresedve találja  
a kenyéradó vetést. N yugodt lélekkel 
és b izalom m al eltelten nézek a sivár  
évszak  elé.

H arangkondulás rezgő hangja hat

képeiről. M ikor m ég barátságos v illa 
sorok  nem ékesítették a borágtól 

.zö ld elő  hegyoldalokat, sem  karcsú  
gőzh ajó  nem sze lte  a Balaton vizének  
fodros habjait, sem  bazaltbányák dü
börgő zuzói nem ontották a páratlan  
utfedő kavicsot (de a B adacsony o l
dalát sem  faragták le m ég akkor, 
am ivel bűnt követtek el a h aszon leső  
em berek a B alaton vidék harm onikus 
tájképe ellen), sem  vasút nem kanyar
g ó d  a nádasok szélén , sem  idegen  
nem igen járta a vidéket, legfeljebb  
eg y -eg y  vézna szuplikáns diák kóbo
rolt itt s  véste be nevét a hegykupo- 
kon álló  egykori sasfészkek om ladozó  
köveibe.

Haj; —  m ás élet volt itt m ég e z 
előtt csak  két em beröltővel is I Hej, 
ha a m ohos sírhantok öreg lakói 
felkelhetnének s  egy kicsit körülnéz
hetnének, elám ulnának a  csodálattól 

, a mai változáson . T alán rá sem  ism er
nének az egykori jól ism ert helyekre,

be békés hajlékom  csend es levegőjébe. 
V asárnap reggelre virradtam. A hívek  
Jézu s fogadására készülnek. Házam  
népe is serényen foglalatoskodott a 
múlt napokban körülöttem , hogy haj
lékunkat kifogástalan tisztaság  és  csín  
ékesítse . De am int m egjelenik lelki 
szem eim  előtt Uram Jézusom  fen séges  
alakja egyszerű  d icsőségben  és ki- 
fogyhatlan szeretetet sugárzó  orcájá
val, érzem , igen élénken érzem , hogy  
a kezeknek ez a szorgosk odása  m in
dennem ű tisztá la lanság  eltávolítására  
a ház körül m ennyire nem elég  
m éltóan fogadni a kedves vendéget. 
Jeruzsálem  népe ruháját teregeté az 
ő lábai elé s zöld ággal, v irággal 
hinté be útját. Á ldozattal fogadták  
őt a hívek ezrei. G ondolkodom , töp 
rengek, mit tudnék én áldozni m éltó  
áldozatul ő  néki, aki eljövendő, hogy  
a lelki pusztaságba bold ogság  v irá
gait ü ltesse  1

De m inél gyötrelm esebben  gondol
kodom, annál elevenebben tűnik elém  
nagy szükölködésem  m éltó á ldozatok
ban, annál nagyobb szív szo ron g ássa l 
érzem , hogy m ilyen szegén y  vagyok. 
Gyűjték kincseket, gyüjték garm adá
kat, de ez  idegfárasztó munka m ellett 
elfeledek gondoskodni oly kincsek  
gyűjtéséről, am elyek m indenkor és  
különösen éppen ebben a pillanatban  
éd es p ihenés után sóvárgó  lelkem nek  
el nem m úló gyönyörűségére sz o lg á l
nának.

Fülem be csendült a szenvedők  jaj
k iáltása ; de nem volt időm a seg ít
ségre, m ivel a vagyonszerzés gondja  
lefoglalta  életem  minden pillanatát.

hol öröm m el, búval vegyes napjaikat 
leélték. A vén diófa helyén, m elynek  
árnyékában, a kőpadon pipázva m e
rengett egykor a nem zetes úr, most 
csin os nyárilak áll s  belő le v ígadozó  
úri nép kacaja hangzik ki. A szom 
szédnak szik labérces csalitbokrai h e
lyén, hol esíénkint a fülem i'e kedves 
dala csattogott, szép sorjában állanak  
a dús term ésű szölőrendek. A só go r
nak, a kom ának egykori tanyája is 
új képet öltött, o lyan form án, mint 
mik ír a kócos, p iszkos gyereket ki
mosdatják s új ruhácskába öltöztetik.

M ás élet és  m ás em berek voltak  
itt hajdanában s a feledés fövénye  
lassankint eltakarja az e lszállt idők 
nyom ait. Kihalt, eltűnt, elszáradt, mint 
a százados odva3 fa, az egykor a 
nem zet gerincét képező tekintetes, 
nemes: nemzetes és vitézid osztálya  
a régi m agyar nem zeti é s  társadalm i 
rendnek s vele együtt a tipikus tábla- 
birák rendje is.

H iszen ma is, e percben is, am íg a  
barangszó  Isten házába hív, a nye
reségvágy csábító  arccal rám m o so 
lyogva  biztat, hogy ne m ulasszam  el 
az alkalm at, mely épen m ost csin os  
ö sszeg  bezsákm ányolására kínálkozik. 
M ély szom orú ság  gyászfátyola  leng  
körölöttem , am erre tekintek elárvult 
hazám  fö ld é n ; de az én szívem  m eg- 
kérgesedett a vagyonszerzés gondjai 
alatt és  érzékeim  milliók fájdalma  
iránt eltom pultak. M ost, am ikor a 
lélek gazd agságából hozott á ldozat
tal kellene odasorakoznom  a d icséret
zen gő  sok aság  közé, fejem et lehajtva  
érzem , hogy igen szegén y  vagyok. 
Nem  is h ihetem , nem rem élhetem , 
hogy az Úr Jézus m egtiszteli házam at, 
holott tudnom kell, hogy nála nélkül 
sem m it nem cselekedhetem .

K ongnak a harangok és hangjaik  
hullám ai az Úr intését idézik föl 
em lékezetem be : >m egoltalm azzátok  
m agatokat, hogy valam ikor m eg ne 
nehezedjenek a ti szíveitek  tob zód ás
nak, részegségnek  és e világi szor-  
galm atosságoknak  miatta és nagy  
hirtelen reátok jöjjön az a nap*. 
L eborulva esedezem  hozzád m ennyei 
Atyám , távoztasd  lelkem től a világi 
szorgalm asságok at és vezérelj el o ltá 
rodhoz, hogy ott m egszabadulva a 
földiek b ilincseitől, szabadon munkál- 
kodhassam  előtted kedves gazd agság  
gyűjtésében. Am időn a te áldásodnak  
különféle szem eivel megterített a szta 
lom nál helyet foglalok, m egem lékez
zem  a te kicsinyeidről, a szükségben  
szenvedőkről, kínos aggodalm ak közt 
sinylcdőkről, az élet iszonyú  terhe

M ilyen is volt az ? H ogyan élt ? 
M ilyen eszm ék, célok  hevítették ? 
Ó sdi m ódon gazdálkodott, p ipaszó  
m ellett kedélyesen m ulatozott, javai
nak egy része a kém ényfüsttel szá llt  
a sem m ibe, fütykösök, fokosok és  
ó lm os botok argum entum aival politi
zált. Egyebet a lig  tett. E lm erengve a 
múlton, álm odozott a jövőről. Nagy  
dolgok nem sarkalták, m erészebb  
vállalkozások  hidegen hagyták, a pró
bálkozáson túl -alig ment valam iben  
tovább s az újítók tervei felett ka
cajjal tért napirendre.

D e az élhetetlenség  vádja azért 
nem mindig igazságos, amit két kézzel 
szórunk am a kornak em bereire. Vagy  
hát a mai nem zedéknek n incsenek-e  
fogyatkozásai s am azénál szörnyűbb  
b ű n ei?  Erkölcs, tisztesség , önérzet s 
becsület dolgában nem a zü llés lejtő
ién halad-e lefelé a mai társad a lom ?  
Volt bizony akkor a nyers külső alatt 
ártatlan naív kedély, a ködm enszag
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alatt roskadozókról és  s iessek  se g e 
delmükre abban a tudatban, hogy  
am it velük cselekszem , azt az én 
Uram Jézusom m al cselekszem . Az ő  
útjára terítem felső  ru h ám at: élet- 
fenntartásom  szükségleteinek  fe lesle
g é t; jótétem ények v irágaival hintem  
be az ő útját és  h iszem , hogy ő  b e
tér hajlékom ba s üdvössége lészen  
házam nak.

Sass János.

Új fiókegyház Zalában.
Lélekemelő ünnepségben volt része nov.

23-án Sümeg és vidéke ev. lakósságának. 
Takács Elek veszprémi ehm. esperes tar
tott egyházlátogatást ebben a csekély szá
mú, jelentőségű teljes szórványban, mely 
alkalommal d. e. istentisztelet volt az áll. 
elemi iskola nagytermében. Az illetékes 
lelkész imája és epistola olvasása után 
Takács Elek szívből fakadó és a lelkeket 
könnyekig megható beszédet a szórványok
nak a gyülekezethez való viszonyát a gyer
mek és édesanya viszonyával példázva. A 
teljes számban megjelent hívek kevés ki
vétellel az úri szent vacsorával is éltek.

Majd közgyűlés következett, melyen 
Scholtz Károly ehk. felügyelő megnyitó be
széde és a lelkész imája után ismét az 
esperes emelkedett szólásra, szívből üdvö
zölvén a megjelent híveknek azt a nemes 
elhatározását, hogy fiókegyházközséggé 
szándékoznak alakulni. Ezután az egyház- 
községi elnökség vezetése mellett lefolyt 
közgyűlésen megalakult Sümeg és vidéki 
fiókegyházközség; Mesterházy Sándor hit
buzgó egyháztagot megválasztotta gondno
kának és kérte lelkészét, hogy az egyház- 
község által engedélyezett évi két istentisz
telet emeltessék fel legalább is 4-re.

A testvér ref. egyház hívei is szép szám
ban vettek részt az ünnepélyen és a köz
gyűlés előtt kinyilatkoztatták, hogy ameny-

m ellett virágillat, a korhely akasztófa- 
sá g  m ellett színtiszta becsü let és  jel
lem erő s az osztá lyön zés m ellett a 
köztigyeknek példás szeretete és  tá 
m ogatása is.

H ogy lom hább, tespedtebb volt az 
elm e munkája, annak oka az akkori 
viszonyokban keresendő. Ma az e s z 
mék villám szárnyakon repülnek, a 
m egvesztegető  arany gyorsangördül, 
a jó ideák a bankok fiókjaiban szü 
letnek s  csak olyan eSzmék és ötletek  
értékesek, amiket pénzre lehet fe l
váltani.

* * *
*

Ha az utas T apolcza  és C sobánc  
felől igyekszik a Balaton felé a bácsi 
hegygerincről, egy bájos keretű vö lgy
m edence szélén  m egpillantja K ővágó- 
őrs népes községét. A két tem plom  
között egy várszerű m agas, em eletes  
épület köti le a szem lélő  figyelm ét.

Csak kevesen tudják, hogy ez egy-

nyiben nehézségbe nem ütközik, tagjai óhaj
tanak lenni a megszervezett fiókegyházköz
ségnek, illetve k ö zö s  p ro te s tá n s  fiókegyház
községgé tömörülni az evang. hívekkel. 
Az elnökség megígérte, hogy e tekintetben 
a szükséges lépéseket készséggel megteszi 
az illetékes ref. egyházi hatóságoknál és 
az új egyházközségre Isten gazdag áldását 
kérve, a mindvégig emelkedett hangulatban 
lefolyt közgyűlést bezárta, hálával és kö
szönettel emlékezvén meg az áll. elemi és 
az áll. főreál iskolák igazgatóinak szíves 
jóindulatáról és előzékenységéről is.

A közgyűlés után az iskolás növendékek 
meglátogatására került a sor. A látogató 
esperes legnagyobb elismerését és köszö
netét fejezte ki Hertelendy Zsigmondné hi
toktató előtt a felmutatott szép eredmény
ért.

A látogatásra összegyűlteket Scholtz 
Károly népbank igazgató, ehk. felügyelő 
igaz magyar vendégszeretetteLfogadta.

Krisztusban lakozás.
Ján. 1 5 .4 . „Maradjatok én ben

nem —  Az Úr Jézu s arra szó lít 
fel, hogy telepedjünk le az ő k özös
ségében . De nehézséget okoz nyug
talan term észetünk. A legtöbben se -  
holsen , sem m iben sem  tudnak m eg
állapodni. Az á llh ata ílan ság  szellem e  
bújt belénk és önkéntes áldozatai va 
gyunk a szünetlen  változásnak. Egyik  
dologtól a m ásikhoz rohanunk és nem  
tartunk ki sem m i dolog  m ellett annyi 
ideig, hogy kincsét elibénk tárhatná. 
M indenbe csak éppen belekóstolunk, 
hiányzik a nyugodt belehato lás és  a 
mély birtoklás. U gyanez áll a K risz
tushoz való  m agasztos viszonyunkra  
is. Kóborgók vagyunk, akik néha- 
néha kopogtatunk az Úrnak ajtaján.

kor evangélikus algim názium  volt, 
mint néhány táblabiró s nem zetes űr 
le lk esed ése s  néhány szegén y  hitköz
ség  népe em elt a kultúra és  nem zeti 
haladás csarnokául.

A nno 1839-et írtak, mikor a köz
ség  u ra in a k : a Diskayaknak, S ágh- 
váryaknak, N agyoknak, C zigányoknak  
és M ezriczkyeknek felbuzdulására  
szób a  jött egy, a népiskolánál m a g a 
sabb fokú tanintézetnek létesítése, 
m elyben a tanítás s a ném et és  latin 
nyelv  tanítása i3 kizárólag a nemzeti 
nyelven történjék.

A m egbeszélést egyhangú elh atá 
rozás k ísérte: m eg lesz 1 D e hát m i
ből és  kiknek szám ára?  Üres felbuz
dulás b izony parányi tőke ily fontos 
terv keresztülvitelére. A udaces for- 
tuna juvat. B átorság  a nem esek  
erénye I

M inden közdolcgoak  lelkes barátja, 
a m erész, tüzes M ezriczky Péter ü gy
véd, több urodalom nak ü gyésze áll

Költözők vagyunk, akik ritka látoga
tásokat teszünk nála. Nem telepedünk  
le és  nem maradunk m eg benne.

Egy igen praktikus és gyakori szó  
az, am elyet a M ester használ. fKz 
Új Szövetségben  sokszor előfordul 
rendes, hétköznapi a lk a lm azásb an ! 
>Zákeus, ham ar szállj a lá ;  mert ma  
nékem a te házadnál kell maradnom.«
>Maradj velünk, mert im m ár beest- 
véledik.« Urunk hív bennünket, hogy  
lakjunk ő benne. Egynéhányunk el
m egy annyira, hogy tem plom unkká  
tesszük őt, ahol néhanapján imádjuk. 
V agy kórházunkká tesszük őt olyan  
időkben, mikor szerencsétlenség  ért 
és életünk darabokra törött. Vagy a 
szellem i üdülőhely egy fajtájának te
kintjük őt, ahova hébe-korba elm e
gyünk, hogy gyöngyvizeket igyunk. 
De nem tesszük őt otthonunkká. B e
tekintünk, de nern maradunk.

S a m egállapodott életnek ez a 
hiánya teszi befolyásunkat olyan sz e 
szé lyessé , és szolgálatunkat olyan  
töredékessé. V a llásos életünk a ki
szám íthatatlan hézagoknak sorozata . 
V alam ely rendetlen gejzer k itörései
hez hasonlít, s  nem egy nem es fo
lyam nak szakadatlan öm léséhez. Pe
dig az írás szerint a m ély és eg ész 
ség es  életnek jelképe a folyam . > Olyan  
volna békességed , mint a folyóvíz,«  
nagy energiában bővelkedő, h atá sos
ságában ragyogó, folytonosságában  
csod ála tos.

Talán m ég egyházi életünkről is 
joggal el lehet mondani, hogy gyak
ran az irányváltoztásoknak sorozata , 
am elyek szellem ileg  k ószálásra  csá -

a dolog élére. K épzettsége nem min
dennapi, költői kedély, irogat, a lan 
tot is pengeti. Mint táblabiró m oz
gékony a közügyekben, az akkori 
zalai vezérem bereknek Csányi L ász
lónak, Deák Ferencnek kebeíbarátja ; 
ő a felvetett eszm éért síkra szá ll s  
m ozgató leikévé szegődik  a nem es  
ügynek.

Nem haboz soká ig . E lső  gondja  
az épület felép ítése. Telek már van 
hozzá. Ingyen adja Antal Ignác köz
birtokos. K ész az épület terve is, 
gróf F estetics m érnöke készítette azt. 
Hát az épület an yaga?

M ire valók az uradalmak, a m ág
nások ? Ilyen szent ügyet ők is tám o
gathatnak. Téglát, cserépzsindelyt, 
m eszet és épületfát ád és szállít a 
helyszínére az Eszterházy urodalom  
s  annak bérlői, de kisebb birtokosok  
is dicséretesen  hozzájárulnak. A m es
terem berek jutányos árért dolgoznak, 
a napszám okat, fuvarokat term észet-
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bítanak; és  mi vándorlunk egyik  
ciszternától a m ásikhoz, éppen csak  
hogy szürcsöliink  abból, ami á llítólag  
az élet vize, de nincs m aradandó  
közösségünk a Forrással. Le kell te 
lepednünk m ély és  mind inkább m é
lyülő közösségb e Urunkkal, ő  benne 
kell otthont csinálnunk, ha m eg akar
juk ism erni az Úrnak öröm ét és bé
k ességét és  erejét. Krisztusban van  
üdvösségünk. Jowett J. H.

O lvassu k  a b ib liát!
Zsolt. 119., 105.:

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

A m egtérés hatása.*)
Dec. 12. II. Krónika 30.9. A megtérés 

hatása túlmegy a megtérön. Megváltoztatja 
nemcsak az ő viszonyát emberrel, Istennel 
szemben, hanem az emberek, sőt Isten 
viszonyát ővele szemben. Egy jócselekedet, 
egy-két tcmplomjárás még nem hatja meg 
Istent. De csak ha átmész a szoros kapun 1

Dec. 13. Ezekiel 18 • si—23. A megtérés
nek nincs az a hatása, hogy azután már 
nékem mindent szabad. A megtérők igen 
sok előnyben részesülnek, de nincsen az 
a privilégiumuk, hogy őket egyáltalán már 
semmiben sem köti a törvény. Ahol a meg
térésnek ilyen hamis hatásai vannak, ott 
hamis volt a megtérés.

Dec. 14. Máté 3 . A megtérés hatásá
nak gyümölcsökben is kell jelentkeznie. 
Még pedig a megtérön magán és szolgála
tán. Ezek a gyümölcsök azonban nem egyes

A nov. 27-éro irt útmutatónál az iráshely meg- 
jolölése kimaradt. Valaki 200 kor. értékű könyvju
talmat osztana szét azok között, akik megtalálják, 
hogy melyik igéről volt ott szó. Jelentkezési hely: 
Evangélikus lolkész Székesfehérvár.

ben szo lgá ltatják 'az érdekelt egyh áz-  
községek.

C sakham ar kész a tekintélyes épü
let, több tanterem m el és két tanító
lak ássa l, úgy hogy 1841. őszén  a 
tanítás is  m egkezdődhetett.

N o dehát ki, vagy kik lesznek a 
tanárok s m iből telik azoknak fize
té s e ?  M eg lesz  ez is. E célra ado
m ányok, alapítványok kellenek ? É lel
m esség , ö tle tesség , összeköttetések , 
itt is segítenek . M ezriczky jön, m egy, 
agitál s  mindenkit m egsarcol, akit 
űtjaban talál. Kezdi a kicsinyeken, 
végzi a nagyokon.

G arasokat adnak a szegények , 
forintokat a tehetősebbek. Az egyház- 
községek erejükhöz képest önkéntes 
évi adom ányokkal adóztatják m eg  
m agukat. E gyesek alapítványokat 
tesznek s  azokat vagy részletekben  
törlesztik, vagy kamataikat fizetik Az 
országosan  szerep lő  h itsorsosok  tá 
m ogatását is kérik és várják az in

szépen kiesztergályozott jócselekedetek, 
hanem az Úrhoz való benső viszonyunkból 
kiérlelődő gyümölcsök.

Dec. 15. Ap. Cselek. 2.38. A megtérés 
nyomán nagyon sok lelkiajándék özönlik 
felénk. Köztük a megtérés legtitkosabb 
ajándékaképen a Szentléleké. Mondani ke
veset lehet róla, de hiányát nagyon meg
érezni. Ha nem bírod még, ne essél kétségbe. 
Csak kérd a megtérő alázatosságával és 
várd a megtérő engedelmességével. Mert 
ez nem gyümölcse, hanem ajándéka a 
megtérésnek. Szentlélek nélkül nem marad
hatsz megtérésben, de az Isten semmit sem 
olyan kész adni az Úr Jézus szerint, mint 
Szentleiket.

Dec. 16. II. Korint. 3 . 16. A megtérésnek 
kinyilatkoztató ereje van. Sok mindent 
tanulhatunk Istenről, az ó  kijelentéseiről, 
ádventről és karácsonyról, de lepel alatt 
van mindez mindaddig, míg a megtérésben 
le nem hull a lepel; nem is róluk, hanem 
a szivünkről. A meg nem térés jelét mutatja 
rajtad, ha panaszkodsz, hogy nem érted a 
bibliát. De ha lehull a lepel szívedről, 
lehull akkor neked igéről, evangéliomról 
s a feléd jövő Úr Jézusról.

Dec. 17. Lukács 2 2 .3 2  A megtérésnek 
egyik könnyen megállapítható hatása az, 
hogy lelki szolgálatokra képesít. Sokan 
vannak a világban, kik Isten nevében szol
gálatokat végeznek embertársaik közt meg
térés nélkül. Még többen, akik lelki szolgá
latra volnának hivatva ebben az országban, 
de nem mernek munkába nyúlni. Aki meg
tér az nemcsak bátorságot, nemcsak ké
pességet, nemcsak munkaalkalmat, de egye
nesen megbízatást kap az Úrtó! lelkekben, 
lelkekért való szolgálatra.

Dec. 18. Ján. Jel. 2 5. A megtérésnek 
úgy egyszeriben nincsen örökéletre biztosító 
hatása. Gondját nem lehet egvszersminden- 
korra elintézni. A megtérésben meg kell 
maradni, s állandón újulni. A megtérésből 
ki is lehet esni. Úgyhogy a megtérés hatása 
abban is nyilván lesz, hogy állandóan 
ellenőrződ az új életed állapotját. Hitben 
vagy-e? Isten uralma alatt-e? Azé-e a 
szived, Akinek adtad? Azé-e, Aki most 
akar jönni ?

tézet részére. Azután Székács, a nagy  
m agyar pap miért ne m enne egy kérő  
ívvel kihallgatásra az evang. vallásu  
nádorasszonyhoz, M ária D orottyá
hoz.*)

N em  m aradhat ki a katholikus 
papság sem , áldozniok kell a m űve
lődés oltárára. Javadalm azásuk ió, 
család i gond nem bántja őket, adniok  
kell. Épen koronán vannak együtt az 
esperesi kerület p lébánosai. M ezricz
ky közibük toppan s addig beszél, 
kér, érvel és zsörtölődik, mígnem tele  
erszénnyel távozhatik.

M ég akkor vígabb szüretek estek, 
mint m anapság. Istennek az á ld ásá
ból részt kér a közjó is. M ezriczky, 
a tekintetes űr nem resteli puttonyos 
em berével végig  kollektálni a sző llő -  
hegyeket s cseppen, csurran, m eg-

*) Székácsnak Horváth Zsigmond espe
reshez küldött levele egy kis korrajzot is 
ád az akkori időkből.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A kormányvál

ság hosszú vajúdás után az új kormány 
kinevezésével megoldást nyert. Kimaradtak 
a kormányból gróf Ráday és Nagyatádi 
Szabó. Új tagjai a kormánynak Káílay, ki 
pénzügyminiszter, Klebelsberg gróf, ki bel- 
ügy, Mayer János, ki földmivelésügyi, Térfi 
Béla, ki közélelmezési miniszter lett Bár 
a miniszterelnök munkaprogramját a pártok 
elfogadták, személye iránt bizalmukat nyil
vánították, az új kormányt személyi össze
tétele miatt mégis nem fogadják osztatlan 
tetszéssel a pártok.

Elment a második kommunista szál
lítmány. Ismeretes, hogy a hadifogoly- 
kicserélö-akcióval kapcsolatban több héttel 
ezelőtt ötvenkilenc elitéit kommunistát útnak 
indítottak Oroszország felé, de a transzport 
Szobról még ugyanaznap visszaérkezett a 
fővárosba, mert a csehek nem engedték 
őket keresztül. Azóta elsimultak az akadá
lyok, úgy hogy az ötvenkilenc kommunista 
ma reggel véglegesen útnak indult. A 
gyüjtőfogház mellett lévő pályaudvaron 
vagonirozták be őket.

Nagy zavargás Bécsben. Bécs pom
pázó körutai csatatérré változtak. Az ekö
vetkezett hirtelen n 3 g y  drágulás kirobban
totta a máris túlfűtött szenvedélyeket, a 
mesterségesen felizgatott munkásság tüntető 
tömege hömpölygő áradatként ömlött szét 
a belső kerületek utcáin, kifosztott szálló
kat, bezúzott kirakatokat, véres fejjel me
nekült embereket hagyva maga után. A za
vargás Floritzdorfból indult ki.

"Romániában a nemzetgyűlés új ülés
szakát a király trónbeszéddel nyitotta meg. 
Tudjuk, hogy az ilyen trónbeszédet a kor
mányelnök készíti és az voltaképen a min
denkori kormány politikájának a tükre. Ha 
ugyan frázisokon kívül van benne egyéb is. 
Bennünket a román trónbeszéd két pasz- 
szusa érdekel. Az egyik, amely az uj és 
pedig kötelező választójogot beígérve, ki
látásba helyezi, hogy a választói törvény 
biztosítani fogja a kisebbségek aránylagos 
képviseletét is a parlamentben. A másik

telik az épület alatt levő  p iacé érté
kes nedűvel.

M indennek eredm énye 3 év alatt 
16 ezer forint készpénzben és alapít
ványokban és  153 akó bor. Ebből 
kiáll a tanár fizetése, 300  forint, két 
szob ás lakása van az intézetben, 5 
öl tűzifát az iskolafentartó egyház- 
községek fognak részére k iszo lgál
tatni.

D e hát három osztályú  (donatista, 
gram m atista, syntaxista) g im názium 
ban egy tan ár?  A szükség  lelem é
nyes és jó tanácsadó. Itt van a hely
beli esp eres-lelkész, Horváth Z sig
mond, ő is táblabiró, ő  sem  esett a 
feje lágyára, h isz nem hiába tagja 
a m agyar tudom ányos akadém iának, 
tanítson ő  is pár órát hetenkint; har
madiknak m eg beállott M ezriczky és  
tanít történelm et, alkotm ánytant és  
jogi ism ereteket —  in g y e n . . .

V alam iképen el ne m osolyodjék  
a sz ív es  o lv asó . T ények ezek, m e-
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pedig, hogy Románia szíves viszonyban 
óhajt lenni szomszédaival és — nyilván a 
portorózei konferenciára célozva — öröm
mel állapítja meg, hogy máris barátságos 
megegyezéseket kötött* a szomszéd-álla
mokkal.

Németország gazdasági helyzete.
A német birodalmi gazdasági miniszter 
Kasselben beszédet mondott, amelyben 
kifejtette, hogy ezidő szerint a textiliparban 
a meglévő orsók 80 százaléka van csak 
üzemben. Az építőipar szintén pang, a vas
ipar kohói közül igen sok beszüntette az 
üzemet. A cement- és mészégetőiparban, 
amelynek elég vegyészeti nyersanyaga volna, 
szénhiány érezhető, mert Németország túl- 
nagy mennyiségű szenet kénytelen az ántánt- 
nak átadni. A német vegyiipar sokat szen
ved a külföldi versenytől. Ezzel szemben 
a mezőgazdaság megjavult. A drágaság 
főoka az, hogy a márka értéke csökkent. 
A márka esése katasztrófális hatást kelt. 
A búza például, amely a háború előtt 240 
márkába került, most 14.000 márkába kerül.

Szerbia terméseredménye. A szerb 
földmivelésügyi minisztérium által közre
adott statisztikai kimutatás szerint Szerbia 
terméseredménye 44 millió q. A Bánátra 
és a Bácskára 12 millió q esik. Hüvelye
sekből a terméseredmény 3.2 q millió, ipari 
növényekből 16 millió q, szőlőből 2 és fél 
millió hektoliter, gyümölcsből 10 millió q.

EGYHÁZI ÉLET.
Püspöki korlevél. Kapi Béla dunántúli 

püspök most bocsátotta közre 2-ik számú 
körlevelét. A körlevélben többek között 
felhívja a gyülekezeteket a nikolsburgi béke 
és Bethlen Gábor emlékére rendezendő 
emlék ünnepségek megtartására. Ismerteti 
a földbirtok helyesebb megoszlását, sza
bályozó 1920. évi XXXVI. t.-c.-f, mely föld
birtokreform lehetővé teszi egyházközsé
geink felettébb kívánatos anyagi megerő
sítését. Közli a vall. és közokt. minisztérium

lyekre hason ló  példa nem m indenkor 
fakad. K igúnyolt táblabiró uraim , a l
kotástokért, habár későn jön az, m eg
illeti hom lokotokat az elism erés örök
zöld k oszorú ja ! . . .

N éhány évre azután m egm ozdult 
s inogni kezdett a m agyar föld, v i
har közelgett, szárnyán vészk iá ltá s:  
veszélyben  a haza 1 . . .  Azután fel- 
sikoltott a csatam ezőn  a harci kürt: 
e lő r e !

„Mint viharkor a tengernek 
Összezúdul minden habja:
Mind ott voltak egymás mellett 
A fiú és édesapja.
Apa elhullt — és a fiú 
Ráborul a vérző főre:
— Csak egy szót még, édes apám! . . .
A haldokló fölnézett rá
És azt mondta, hogy: Előre!“ . . .

Elült a rém es zivatar, utána ha
lotti csend . A gyerm ekkorát élt iskola  
is m egrendül, e lveszti a nyilván os-  
sági jogot, de azért a nem zeti gyász  
éveiben is volt 10— 15 növendéke. 
K ésőbb az intézet újra fellendül, de

3515/1921. ein. szám alatt kiadott rendele
tét, mely rendelet értelmében a tisztviselők 
vasárnaponként vallásos érzésükből folyó 
kötelességeiknek zavartalanul eleget tehet
nek. Felhívja a lelkészi és tanítói kar fi
gyelmét, hogy a magániskolái tanulókat 
magánvizsgálatokra evang. tanintézetekbe 
irányítsák. Végül az isteni kegyelem meg
jelenésére előkészítő ádventi időszakban s 
a karácsonyi ünnepek küszöbén Istenhez 
küldött imádságban gondol lelkész, tanár, 
tanító testvéreinek magasztos, de a mai 
idő nyomorúságaiban megnehezebült mun
kájára.

A magyar szív. Soboslay Gyula dr., 
szan-franciszkói lakos, hazánkfia, az élet 
nehézségeivel erősen küzdő Protestáns 
Országos Árvaház javára 600 dollárt kül
dött, ami átutalással 660,000 koronát jut
tatott az árvaháznak és ezzel az összeggel 
a nemes emberbarát biztosította az intézet 
száz árvájának egy évre szóló eltartását.

A pécsi ev. Diakonia egylet felölelte 
a házi női alkalmazottak (szobaleányok, 
szakácsnők, mindenes lányok) nevelőnők 
stb. patronálását is. Az e munkakört be
töltő szakosztály gondoskodik a jelentke
zők tisztességes helyen való alkalmaztatá
sáról és a szülőt pótló hű erkölcsi felügye
letéről. Igyekszik őket az egyházhoz csa
tolni és vallásos életük felett őrködni, az 
istentiszteleteken való résztvevősüket ellen
őrzi és ellátja őket minden ügyükben jó 
tanáccsal. A szakosztály igyekszik anyagi 
előnyöket is nyújtani. Tavaly jutányos áron 
szerzett cipőbőrt és ruhánakvalót, van kü
lön cipésze és varrónője, akik kedvezmé
nyes árban dolgoznak az egylet tagjainak. 
Alindazok, akik az egylet szolgálatát igénybe 
venni akarják, forduljanak üräef Jánosné 
úrnőhöz, a patronage szakosztály igazgató
jához (Pécs, Gábor u. 3. sz.), aki minden
kinek meg fogja írni, hogy mily családnál, 
mikor nyerhet az illető alkalmazást és mily 
feltételek mellett. Minden közbenjárás díj
talan csak válaszbélyeget kérnek és azt, 
hogy az elhelyezett a Diakonia tagja le
gyen. Évi tagsági díj 5 kor.

mint a tavaszkorában megtört c se 
mete, h o ssza s  v irágzásra nem jutha
tott. S orsa  hovatovább már csak ver
gőd és vol. Az 1868 év i tanügyi tör
vények kellékeinek m eg nem felelh e
tett, bár ez időben, jelenleg nyugal
m azott dunántúli főpásztoruok, G yu- 
rátz Ferenc volt az intézet tanára s 
„ragyogó napja és fényes csillaga 
Harm inckét évi fennállás után az is
kola 1873-ban  m egszűnt s  az épület 
ma a népnevelésnek  hajléka.

Utas, ha erre m égy, vess egy futó 
pillantást álm odozó, nem es lelkek ez 
alkotására. T e m eg:

„Oh Tihanynak riadó leánya 
Szállj ki, szállj hegyed mögül“

s  vidd hírül a világnak, hirdesd han
g o s  szóva l, hogy régente is  voltak  
férfiak, kik nem zeti nagyságért s  en
nek eszközéért, a m ívelődésért hő  
sz ív ve i buzogtak s a m úzsák zá sz ló 
jára Írták fel a nem zetet boldogító  
hárm as je lsz ó t; hazafiság, vallás, 
tudom ány I ______

Ugyanitt említjük meg, hogy a pécsi 
Diakonia egyházi iratterjesztési vállalatot 
is létesített. Raktáron tart magyar és német 
nyelvű kiadványokat: Ének-imádságos
könyveket, bibliákat, újszövetségeket, nap
tárakat, falidíszeket, Luther-képeket, ifjú
sági vallás-erkölcsi könyveket stb. A né
metországi kiadványokat a hamburgi 
„Rauhes HausMól kapja.

Vallásos estély Nagygeresden. A 
nagygeresdi ev. nőegylet Advent I. vasár
napján szépen sikerült vallásos estélyt 
rendezett, Áhitaírakeltő ének és imádság 
ság után dr. Proliié Káról, a soproni theol. 
akadémia tudó3 tanára tartotta meg sza
badelőadását. „Krisztusról, mint királyról“ 
emlékezett bibliai és történeti képsorozat 
nyomán. A mesterien egybeállított képso
rozat, a hitvalló ajak meggyőző erejű elő
adása mindvégig lebilincselő erővel ragadta 
meg az adventi hangulatban egybesereglett 
hívő sereget. Az emelkedett előadáshoz 
szépen simult hozzá a gyülekezeti felügyelő 
bájos leánykájának, Mesterházy Sárikának 
szavalata, aki megértéssel, melegséggel, 
hatásosan adta eíő Kozma Andornak: 
„Krisztus mindenütt“ c. költeményét. Dicsé
rettel "kell megemlékeznünk a nagygeresdi 
férfikar énekéről is. Nagy Kálmán tanító 
fáradhatatlan buzgósággal szép együttes
ben tanította be „Oh! miként fogadjalak?“ 
c. adventi énekünket Kapi Gyulától: „Fá
radt fejem hová hajtsam“ c. gyönyörű éne
ket szépen énekelte a lelkész neje, Nagy 
Ferencné. A z  cffertórium 1346 koronás 
jövedelmét a nőegylet a Dunántúli Luther- 
Szövetség céljaira ajánlotta fel. Advent III. 
vasárnapján Nagygeresden ismét vallásos 
estély lesz, melyen Payr Sándor theol. ta
nár tart előadási.

Somogyvámos. Az anyásodni készülő 
somogyvámosi egyházközség áldozati ol
tárára letett tömeges adományok közt — 
amelyekről csak nemrég emlékeztünk meg
— első helyen áll Czarih Imre és neje 
aranyozott úrvacsorái kelyhe, amelyek Ame
rikából való szerencsés visszatérésük em
lékére adományoztak egyházközségüknek. 
Az értékes adománnyal gyülekezetükben 
szép emléket állítottak maguknak.

A gyékényesi ev. gyülekezetben ada
koztak harangalapta: Ür. Ittzés Zsigmond 
felügyelő 200, Korcsmár Jánosné 500, Barna 
István, Fekete Józsefné, Ritecz Katalin d. 
konf. 400—400, özv. Varga Jánosné 200, 
özv. Barna Józsefné 60, Ritecz András m. 
50, N. N. 40, Székelyi Pálné Kiss Anna 30, 
vallásos est jövedelme 600 kor., összesen 
2880 kor. — Egyházfentartási alapra: Pé
ter György 1000, Korcsmár Jánosné, Varga 
Ferencné 500—500, dr. Ittzés Zsigmond 
300, id. özv. Korcsmár Györgyné, Ritecz' 
Katalin d. 400—400 kor., összesen 3100 K.
— Úrházára: Lőrincz józsefné Vajda Anna, 
N. N. 100—100, Nagy Jánosné nagyberekp., 
özv. Barna Józsefné 50—50 kor., összesen 
300 kor. - -  Orgonaalapra: Gyermekszini- 
előadás jövödelme 1421 kor. A nőegylet 
állandóan és egyesek a csillárokba és ol
tárra gyertyát ajándékoztak.

Halálozás. Bátsi József, ajkai ev. lel
kész, a gyülekezet 9 éven át volt hű lelki
pásztora, 35 éves korában, november 30-án, 
reggel 9 órakor meghalt. — Legyen emléke 
áldott!

Kőszegdoroszló—Cák. A nőegylet nov.
6-án tartotta a hívek nagy érdeklődése 
mellett első vallásos estélyét, melyen Sa- 
ródy Gyula lelkész imát és beszédet mon
dott s tartalmas felolvasást tartott; Pon- 
grácz János, Kolman Irma, Hód István és
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I Kovács Erzsiké szavaltak. A gyűl. férfikara 
3 és a gyermekkar által előadott énekek egé

szítették ki az est műsorát. Az estély be- 
r vétele 1700 korona volt. — Folyó évben 
! harangalapra adakoztak Kőszegdoroszló- 

ban: ifj. Horváth János 100, özv. Kovács 
Jánosné 100, ifj. Bencze István 600, Kol- 
man Sándorné 50 K, Cákon: Haramia 1st- 

i vánné és testvérei 1000, Tóth Józsefné 100, 
Héra Gyula 400, ifj. Gazdag István 1000, 

I Pongrác* István és neje 600 K.
Á dombóvári ev. gyülekezet ez úton 

mond hálás köszönetét az alábbi evangé
likus testvéreknek, kik templom-alapra vol
tak szívesek adományt küldeni: Kér. gyám
intézet 1000, Ivándárda ev. hitközség 67, 
özv. Karsay Imréné Beled 100, Brenn Zol- 

t tán Zalaegerszeg 30 K. Harang alapra ad
tak Dombóvárról: Rerdinger Konrád 100, 

1 Forgó Sándorné 10 K. Itt említjük meg, 
t hogy a gyülekezetben advent első vasár- 
i napján ifjúsági gyónás volt, melyen a diák- 
i szövetség tagjai testületileg vettek részt — 
t A gyülekezet a lelkészfizetést és általában 

az évi költségvetést törvényes adóalapra 
i helyezte. Az új adókulcs az adófizetők hét 

osztályát állapítja meg, mely szerint min- 
) denki anyagi tehetsége arányában vesz 
t részt a gyülekezet terheinek viselésében.

Luther-Szővetségi ünnep Alszopo- 
ron. November 28-án Luther-Szövetségi 
ünnep volt az alszopori leányegyház isko- 

I Iájában, melyen közének után dr. Proliié 
1 Károly soproni theol. tanár tartott előadást. 
\ Majd Takó István I. éves theológus Zábrák: 

Advent c. költeményét és Horváth Pál II. 
b éves theológus Győry V .: Dicsőség a ma

gasság Istenének c. költeményét adta elő. 
Az ünnepély a lelkész imájával és közének
kel ért véget. Az ünnepély végeztével a 
Luther-Szövetség javára tartott offertóriu- 
mon Skriba Irma és Mesterházy Jolán 714 

I koronát gyűjtöttek.
Lelkésziktatás A majosi egyházközség 

i új lelkészének, Tinschmidt Sándornak ün- 
i nepélyes beiktatása az egész egyházközség 
i részvétele mellett november hó 20-án ment 
j végbe. Az oltári szolgálatot Péter Sándor 
ti kismányoki lelkész, a beiktatást Schöll La- 
i jós esperes végezte.

Belm issziói könyvárjegyzék. A Bet- 
( hánia-könyvkereskedés az összes belmisz- 
g sziói egyesületek kiadványait és sok egy- 
i házi kiadványt felölelő árjegyzéket adott 
ü ki, melyet a közelgő karácsonyra való te
rv kintettel minden érdeklődőnek ingyen és 
j bérmentve megküld. (Budapest, Vili., Gyu- 
1 lay Pál u. 9.)

i CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Összeboruló ősi fák.

Kemenesaljának megénekelt öreg földjén 
az Ostffyak százados, messze időket átfogó 
nagy családfáján kívül még két ősi, öreg fa 
áil régóta teljes erejében. Az egyik a koltai 
Vidosok, a másik az egyházasberzsenyi 

3 Berzsenyiek nagy viharokat, zord időket 
I átélt ősi családfája.-

Nem messze egymástól a két fa sokáig 
é élt egymás mellett. Lombjukat egyszerre s 
í, együtt tépték a nemzetünk felett élviharzó 
fi régi küzdelmek, s jobb idők hajnalán egy- 
£ szerre s együtt hajtott mind a két fa új, 
il fiatal ágakat, amelyek pótolták az őszi 
s avarra hulló, ropogva letört, életüket vesz
ni tett fáradt karokat. Nehéz időkben össze-

hajlott a lombjuk, összeakadtak az élő 
ágak közös küzdelemre, d e . . . a vihar 
elült, csendes lett a Kemenes lankás földje, 
s az ágak ismét szétváltak, s a két fa állt 
újra magánosán egymás mellett. De most 
eljött az idő, és örökre összeborulnak az 
ősi fák; lenn a mélyben összefonódnak az 
éltető gyökerek, fenn a levegőben két virá
gos ág simul egymáshoz, s az őszi fák 
minden élő levele mosolyogva integet egy
más felé. A Vidosok és Berzsenyiek ősi 
családjának történetében új fejezet, új ének 
kezdődik. Már látom a megkezdett új ének 
sokat ígérő díszes iniciáléját, ma még 
egész rövidke hír, de úgy lehet egy egész 
történet bekezdő sora, egy új jövendő 
fényes sugara, mely messze-világok üzene
tét hozza.

íme az új fejezet bekezdő sora így 
hangzik: koltai Vidos Dániel merseváti 
nagybirtokos, a nemesdömölki evang. gyü
lekezet felügyelője, néhai koltai Vidos 
Benőnek és f. alsószopori Nagy Laurának 
fia, eljegyezte egyházasberzsenyi Berzsenyi 
Jenő dr. kemenessömjéni nagybirtokosnak, 
a dunántúli evang. egyházkerület felügyelő
jének, főrendiházi tagnak és f. pongyoloki 
Róth Vilmának leányát, egyházasberzsenyi 
Berzsenyi Dórát.

h í r e k .

Megha t az utolsó székesfehérvári 
48-as honvéd. Székesfehérvárott most halt 
meg a 48-as idők utolsó tanúja, Pajor 
István volt vörössapkás vitéz, aki nyolcvan
kilenc évet élt. Pajor István, aki 1849-ben 
ott harcolt Budavár visszavételénél, az 
egész város őszinte részvéte kisérte utolsó 
útjára.

Több milliós adomány a budapesti 
csillagvizsgálónak. Krúdy Jenő dr. hazánk
fia a magyar államnak adományozta a 
lucerni magán csillagvizsgálónak nagy érté
ket képviselő teljes fölszerelését November
15-én indították útnak Lucernből a hetven 
ládából és tizenkilenc csomagból álló szál
lítmányt, amely szerencsésen Budapestre 
érkezett.

Drágább lett az orvosság. A hivatalos 
lapban megjelent a népjóléti és munkaügyi 
miniszternek rendelete, amely az érvényben 
lévő gyógyszerárszabást módosítja, azaz 
megdrágítja az orvosságot. Az új árszabás 
december 1-én lépett életbe. A drágítás 
átlagban 80%-os. Vannak azonban egyes 
cikkek, amit sokkal nagyobb arányban emel
tek fel, így például a jódkálinál 200%-on 
felül van az emelés.

Az Osztrák-Magyar Bank fölem elte 
a kamatlábat. Az Osztrák-Magyar Bank 
főtanácsa a kamatlábnak 6 százalékról 7 
százalékra való fölemelését határozta el.

A nagyváradi jogakadémián magya
rul is tanítanak. A nagyváradi jogakadé
mián az előadások nyelve tulajdonképpen 
román, tekintettel azonban a magyar nyelvű 
hallgatóság nagy számára, a jogakadémia 
vezetőségének közbenjárására továbbra is 
megengedték, hogy a magyar nyelvet is 
használják.

A csehek és délszlávok elhárítják 
Károly király eltartását. Csehország és 
a délszláv állam óvást akar emelni a nagy
követi értekezletnek ama szándékával szem
ben, hogy őket is Károly király eltartásának 
költségeivel megróják. A két állam tiltako
zik az ellen is, hogy Ausztriát és Magyar

országot az ellátási költségekhez való
hozzájárulástól fölmentsék. '»

Az Én Újságom uj számmal örvend ezt« ti meg 
olvasóit, melyben az eddig közölt két ifjúsági re
gény folytatásán kívül számos kedves mesét, tanul
ságos történetet és verset kőzöL Az Én Újságom 
január 1-tól havonkint háromszor jelenik meg s az 
előfizetési ára negyedévre 40 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Buda
pest, VI., Andrássy-ut 19.

A Magyar Lányok uj száma szép és értékes tar
talommal jelent meg. A két ifjúsági regény folyta
tásán és szép elbeszéléseken, versen kívül Katóka 
újabb recepteket közöl, a Színház és a Karácsonyi 
Könyvpiac cimü rovatok egészítik ki ezt az érdekes 
számot. A Magyar Lányok jövő év januártól havon
kint háromszor jelenik meg s az előfizetési ára ne
gyedévre 50 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., An- 
drássy-ut 16.

lferczeg Ferenc képes irodalmi folyóiratának, az 
Uj Időknek legújabb száma gazdag és változatos 
tartalommal jelent meg. Az érdekes regényfolytatá
son kivül Lövik Károly elbeszélését, Szóllősi Zsig- 
mond színdarabját, egy külföldi író érdekes novel
láját, Vértessy Gyula versét közli, továbbá Lyka 
Károly művészeti cikkét. A számos érdekes és ak
tuális cikken kivül a legújabb színdarabokról és 
aktualitásokról fényképfelvételek és Mühlbeck Ká
roly elmés fejlécei díszítik a tartalmas számot. Ja
nuár 1-től a folyóirat ismét hetenkint jelenik meg és 
az előfizetési ára negyedévre 130, félévre 250 korona. 
Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A „Magyar Nép“, Rákosy Gyula képes hetilapja 
legújabb 49-ik száma is a szokott gazdag tartalom
mal jelent meg. Érdekes képeket közöl a hét neve
zetesebb eseményeiről és szépirodalmi része is rend
kívül változatos. A „Magyar Nép* előfizetési ára 
negyedévre 60 korona, félévre 110, egész évre 220 
korona. Mutatványszámot készségesen küld a kiadó- 
hivatal, Budapest, Szentkirályi utca 30. szám.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Szív. M—r. Elsőrendű követelmény, hogy egy

házunkban a tiszta Bzentirásbell tan hirdettessek. 
Az a lelkész, aki Krisztusnak tökéletes istenségében 
nem hisz és aki Isten Igéjét nyíltan meghamisítja, 
nein való keresztyén szószékre. Lehetséges azonban, 
hogy Ön a lelkész szavait félreértette. Mindenesetre 
örvendetes dolog, hogyha egyházunk tagjai a prédiká
ciót tautisztaság szempontjából is figyelemmel kí
sérik.

Hetedik parancsolat. Győr. Kártérítéssel tartozik, 
Olvassa el Máté 5, 26; Luk. 16, 10—12; Luk. 19 
8—9; Róm. 13, 8; Filemon 18. Névtelenül is meg
küldheti annak, akit megkárosított, vagy örökösei
nek. Ha ez nincs módjában, akkor a teljes értéket 
adja valamely jótékony, nemes célra — szegények
nek, betegeknek, külmisszióra, vagy a gyáminté 
zetnek.

Fogoly B. Érdekes leveléből ide iktatjuk a kő
vetkezőket : „Azt hiszem, mindenkire üdvös lenne, 
ha három vagy négy napra teljesen egyedül bezár
kózna szobájába és megvizsgálná jellemét és eddigi 
élotét. Bámulatos, hogy mennyi hibát talál az ember, 
mennyi mulasztást vesz észre még ott is, ahol azelőtt 
nem látott semmi rosszat.* A szívnek őszinte és 
komoly vizsgálata kitűnő önfegyelmezés és életünk 
megjobbításának egyik feltétele.

Bibllaolvasó, B—a. Iakáriótes Judás halála em
lítve van Máté 27, 5 és Ap. Csel. 1, 18. Elleomondás 
nincs. Valószínű, hogy Judás a Hinnom völgy vala
mely szakadék&nak szélén álló fa ágára akasztotta 
fel magát; a kötél leszakadt és Judás a mélységbe 
zuhant.

A kiadásért és szerkesztésért felelős : 
Czlpott Géza Szentgotthárd, Yasvánnegye.

Csite Károly ojabbkönjyei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ára . . . . 20 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék. Új bővített díszes kiad. Ára 8 K 
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo

násban. Ára . . . . 10 K
Csere leány, csere legény. Elbe

szélések. Ára . . . . 20 K
Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 12 K
Jézus a szivekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 8 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.
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A „Luther-Naptár“
pályázati hirdetése.

A „Luther-Naptár“ szerkesztősége k is  
regén yre  és elbeszélésre  pályázatot hirdet. 
A rövid fejezetekre osztandó kis regény 
3  íro tt ívnél, az elbeszélés pedig ugyan
ilyen kiállításban 2 ívn él hosszabb nem 
leheL A „ L u th e r-N a p tá r"  rendeltetésének, 
irányának megfelelő abszolút irodalmi becsii 
k is  regény p á ly a d i ja :  1500 korona; az 
ugyanezeknek a követelményeknek megfe
lelő elbeszélésé  pedig: 1000 korona. Nyom
tatásban már megjelent művel pályázni 
nem lehet. A jutalmazott mű a „L u th er-  
N a p tá r“ tulajdona. A dicséretbe i részesí
tett, közlésre alkalmas pályamunkát a szer
kesztőség megfelelő honoráriumért meg
veszi. A különösen kiváló és a „Luther- 
Naptár“ számára nagyon alkalmas jutalma
zott pályamunkák pedig az 1923-ik évi 
„Luther-Naptár“ jövedelméhez képest utó
lag még külön honoráriumban is részesül
nek. — A pályázat titkos. — A jeligés le
véllel ellátott pályamunkák 1922. m árc iu s  
1 5 -ig  a következő címre küldendők: A  
„ L u th e r -N a p tá r“ szerk esztő ség e  Sopron, 
P a p ré t 2. szám . A bírálóbizottság jelenté
sét a „L u th e r -N a p tá r“ 1923. évfolyama 
fogja közölni.

Sopron, 1921. nov. 28.

A „Luther-Naptár“
1—2 szerkesztősége.

Szentgotthárdi
Első Mägyar Kasza-és Sarlőgyár

Szentgotthárd
szá llít:

1356 óta
Gyártási 

jegy
14 m inőségben és  elsőrendű kézi- 
kovácsm unkában, legjobb svéd  és  

stájer acélból
kaszát, sarlót, 

káposzta gyalut, 
vakarót. 20-20

M inden m ennyiség a legrövidebb  
időn belül szállítható.

! Kérjen árlapot! ”̂ $$1

A z aradm egyei rom án impérium  
alatt lévő  ujvarsándi m agyar egyház  
lelkészi á llá sa  betöltendő. Jövedelem  
2000 lei é s  egy sze ssz ió  föld, lakás 
kerttel, és á llam segélyben  7000  lei. 
B ővebb felv ilágosítást ad Frint Lajos 
esp eres, Arad, vagy W edl Endre volt 
ujvarsándi lelkész, Sopron, O rsolya- 
tér 1. 1—2

N agykanizsán egy evang. va llásu  
gyárigazgató  III. oszt. elem i isk olás  
leánykája m ellé ném etül és  m agyarul 
tökéletesen  beszé lő  evang. va llásu  
in telligens nevelőnőt keres, kit teljes 
ellátáson  felül családtagnak fognak  
tekinteni. —  A jánlkozások a fizetési 
igény m egjelö lésével a nagykanizsai 
evang. lelkészi h ivatalhoz küldendők. 
—  A z á llás decem ber hó közepén  
lesz  elfoglalandó. 2—2

M egjelent m ár é s  újra 
kapható az

Új dunántúli 
ev. énekeskönyv.
Á ra a 10% -os felárral együtt 7 2  

vászonkötésben  88 korona, egész  
vászonkötésben , tokkal 110 kor. 
A pénz előzetes beküldése esetén  
kérjük az 5 koronás postaköltséget 
is hozzászám ítani. A  Luther-Tár- 
sa sá g  kolportőrje különben m ódot 
keres, hogy mindenkihez elju ttassa. 
R endeléseket kérjük: a Luther- 
T ársaság  könyvkereskedése, B uda
pest, VIII. kér., Szentkirályi u. 51/a .

cím re küldeni. 2—5

I

Á t a l l  a S a n s s z á  terjesztésére!

E rnst János
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, W ennesz Jenő utca 55 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Pályázati hirdetés.
A nemeskojtai ág. hitv. evang. gyüle

kezet a második sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet.

Fizetés: két szoba, egy előszoba, isiig 
a kirendelt tanítót el nem helyezik, csak 
egy szobát használhat. Kert. Egyszáz kor. 
a gyülekezettől, a többi államsegély. Iskola 
fűtésre kap 8 köbméter kemény tűzifát fel
vágva. Kötelessége: I—III osztály tanítása. 
Szükség esetén az ismétlősök oktatása és 
segédkezés a kántoriakban.

Kérvények alulírott iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Mellékletek: oklevél, működési 
bizonyítvány, kommün alatti magatartásáról 
egyházhatósági bizonyítvány. Pályázati ha
táridő folyó évi december 15.

Nemeskolta (Vasmegye) 1921 nov. 22.
Nagy György

0 0 evang. lelkész,
2 —2 iskolaszéki elnök.

Szom bathely  váro3 belterületén  
egy  ház, mely á l l : két h árom szobás  
lakásból, óriási gyü m ölcsös- és kony
hakertből, dollárokért eladó . —  Cím  
a kiadóhivatalban. 4—5

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Ajánlunk w aggontételék
ben k e m é n y  és  p u h a

T Ű Z IF Á T
ab Szentgotthárd w aggonba rakva. 
V eszünk és eladunk mindenféle

T E R M É N Y T .
Ajánljuk elsőrangú, tisztán kezelt 
=  U R A D A L M I Ó - É S  Ú J -  = =

BO R A IN K A T.
Elvállalunk vasúti szá llítást és  
elvám olást sza va tosság  mellett 
B udapest— Graz fővonalon keresz

tülhaladó áruk után.

LIPPés LACKNER
keresk. vállalata Szentgotthárd.

Sürgönyeim : Lackner. Telefon sz. 17.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XII. évfolyam. 1921. december 18. 51. szám.

Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Lajitulajdonos: _
a Dnnánttill mther-Szövetséfl.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémmegyej, előfize
tési díjak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának | Szentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Klőfiietéat elfogad' 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Ueojelenlk minden vasárnap.

w

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

SZERKESZTIK: SZALAY MIHÁLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT GÉZA.

Kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A HA RANGSZÓ előflxetéri 
ára égési évre: Luther- 
Szövetségi tagoknak cím- 
szalagos küldéssel 88 K, 
csoportos küldéssel 80 K, 
a nem Luther-Szővetségi 
tagoknak clmszalagos kül
déssel 94 K, csoportos 

küldéssel 88 K.
A HARANGSZÓ terjssaté- 
■ére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink
nek Ingyenpéldányokat 

küldünk.

Lesz-e boldog 
karácsonyunk?

A keresztyénségnek öröm tinnepe, 
a v ilágot m egváltó  szeretet földre- 
szá llásának  ideje, a kedves em lékű  
karácsony m ár-m ár itt van. M ég egy  
néhány virradat csak s köszönt ben- 
ntink a nagy nap. A kom oly vára
kozásnak, a szent vágyakozásnak, az 
áldott adventnek ez utolsó  óráiban  
azonban önkénytelenül is  felvetődik  
a gondolkodó em ber elm éjében a 
k érd és: erre a szom orú adventre, 
am ely bennünket körülvesz, elkövet- 
kezhetik-e egy öröm teli karácsony ? 
Am ikor a béke, mint üldözött vad, 
alig  lel kis helyet, hogy m eghúzhassa  
m agát. A jóakarat, mintha ki volna  
törülve a keresztyénség szótárából. 
A b osszú , a kím életlen m egtorlás 
uralja a lelkeket. Hol a szeretet, am ely  
összeforrasztja  kelet és  a nyugat, 
észak  és dél lakóit. A népek talán  
soh a  oly  táyol nem állottak egym ás
tól, mint ma. Pedig h iszen kivétel 
nélkül valam ennyi nép léte és nem  
léte forog kockán napjainkban. Inog  
az isten ítélet rettenetes m érlegén ; 
ropog minden csontja az erkölcsi 
törvény irtózatos hengere alatt. Mert 
m a nem em berevők harapnak eg y 
m ásnak húsába, hanem  a legfejlettebb  
keresztyén országok  elfinom ult gyer
m ekei: ők azok, akik képesek sz ö 
vetkezni a Sátán és  pokol minden  
hatalm ával, hogy a gyengébbet, az  
erőtelent, a felebarátot kipusztítsák.

D e egy-egy  ország  népei sem  
tudnak összeforrni szívben , lélekben, 
hanem  benne a nyelv és  vallás, e lő 
kelő vagy pór szárm azás, a gazd agság  
vagy szegén ység , politikai pártérdekek  
eldöntbetlen válaszfalakat em elnek. 
Az erkölcstelenség  szem értelenül jár 
nem csak a nagy városok, de a leg 
kisebb falu utcáin és nem erkölcsi

értéke, hanem  külső sikerei szerint 
ítélik az em bert. K özelebbről, mi 
szegén y  m agyarok, mi kérdezzük  
elsőbben  ma, valóra válik-e a mi 
rem énységünk, elkövetkezik-e erre a 
mi szotnorú adventünkre valaha is  
egy  öröm teli k a r á cso n y : telve jóaka
rattal, öröm m el, boldogsággal, békes
ség ge l. Am ikor dúlt szívünkön, roncs  
hazánkon, ijjesztően nagy az éjjel.

Elkövetkezik, de csak akkor s  ezt 
ne feledjük el soha , ha K risztus nem 
csak egyszer  szü letett a v ilágra, ha
nem minden magyar ember hivő szi
vében újra és újra megszületik. Erre 
az újra szü letésre a z é n  van szükség , 
mert K risztus az em ber ő s  képe, az 
em ber eszm ényképe. H abár birto
kunkká is tettük őt valam ikor, képe 
m égis gyakran elhalványul az élet 
ködében vagy ragyogó fényében. A  
Krisztusnak mibennünk való  folyto
nos ujraszü letése az eszm énynek va 
lóra vá lása .

Új élet, boldog világ, eg észség e s  
társadalm i átalakulás egy-egy  korban 
csak a Krisztusnak a lelkekben tör
tént újra szü letésével veszi kezdetét.

Am int az em berek lelkében újra 
m egszületik  a Krisztus, mint rohanó  
hullám gyürü terjed azonnal ujjáte- 
rem tő hatása az eg yes em ber, a c sa 
ládok, a népek és nem zetek életében. 
- K arácsonyi boldog ünneplésünk  
ezúttal is tehát egyedül attól füg, 
m egszületett e mi bennünk újra a 
K risztus 1

M iért tám ogatom  és te rjesz tem  a 
H arangszót ?

M ert a  mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, am ely az 
evangélikus közönséget tá jékoz
ta tja , erősiti és a távollevő h itro 
konokat közel hozza egym áshoz t

M ert ennek tám ogatása  és 
te rjesz tése  minden egyházát sze
rető  em bernek érdeke és kö te
lessége !

M ert ez a  mi lapunk 8 tám o
g a tá sá t m ástól nem v árha tjuk !

Kapi Béla püspök előadása 
a boldogságról.

A szom bathelyi protestáns n őegy 
let decem ber 4-én  rendezte e lső  ád
venti v a lláso s estélyét, m elynek v á l
tozatos m űsorában foglalt helyet a 
püspöknek, a gyülekezet lelkészének  
előad ása . B eszédjét A natole Francé
nak a boldogtalan királyról szó ló  
m eséjével kezdte, m elynek tanulságát 
így foglalta ö s s z e :  1. A bszolút b ol
d ogság  n incs. 2. A relativ b old ogság  
nem a külső körülm ényekben rejlik, 
hanem  m agában az em berben. 3. 
Nem  ruházható át m ásra, magunknak  
kell m egszereznünk.

Mi a b oldogság  ? Mi a jelentőség«, 
v an -e  m agasabb jogosu ltsága  és ren
d eltetése?  A b old ogság  k özön séges  
felfogás szerint nem m ás, mint az 
élet külső kedvezése. A lkotó e le m e i: 
szerencse, vagyon, jólét, élvezet g yö -  
győrűség, külső életszép ség , eg észség . 
M indez sok öröm öt nyújt, de nem  
az em ber term éke. Királyi palást, 
ékszer, nyaklánc csupán, de nincs 
köze az em ber bensőjéhez. Igazi ér
tékké akkor lesz, ha a m agunkévá  
tesszük. Luther szerint a keresztyén  
em ber m indennek az u ra ; mindent 
nélkülözhet, ha Isten akarja, de m in
dent é lvezh et is, am ennyire azt Isten 
engedi. Becsüljük m eg a boldogságot 
mint Isten ajándékát, de ne becsüljük  
túl. Sok em ber tragédiája éppen az, 
hogy a b old ogságot az élet külső  
szerencsejavaival azonosítja és  mikor 
ezeket elveszti, mindent elveszít.

Mit mond a filozófia ? A görög  
bölcsészek  isteni törvénynek a betöl
tésében, az isteni világrendben való  
bizalom ban, a szép  és jó fogalm ában, 
a bölcseségb ól szárm azó m egelége
désben látják a boldogságot. Mit 
mond a biblia ? Mint egy nyolc húru  
hárfa m egzendül Krisztus tan ítá sa:
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B oldogok  a lelki szegények  stb. É let
h ívás, életcél, isteni törvény, isteni 
világrend, szívbeli érzelem , jellem  
n agyság , em elkedett erkölcsi élet van 
ezekben kifejezve. E szerint a b ol
d ogság  az Isten által kijelölt h ivatás  
betöltése, az erkölcsi törvénnyel való  
összh an g . V agy m ég továb b : a b ol
d ogság  az Isten m egtalálása, az Is
ten szem lélése , az Istenben való  élet. 
N incsen  is  igazi boldogság, hanem  
csak Istennél, Istenben. Ha erre a 
m agaslatra fe lem elkedtem : alattam  
zúg az élet folyam a, hullám ai e lso 
dorhatják a vagyon, á llás, tekintély  
szikláit, h iúság  kőoszlopait, de ha  
belekapaszkodunk az Istenbe vetett 
hitgránitsziklájába, boldogságom at 
nem érintheti sem m i külső esem én y
változás.

N em  az élet tesz boldoggá, h a
nem  az Isten. M indenkinek felajánlja, 
de nem mindenki fogadja el és nem  
mindenki dolgozza ki az adottból sa 
ját életboldogságát. Ehhez öntudatos 
nevelő  munka szü k séges. Miben rej
lik e z : 1. K eressük az igazi b o ldog
ságo t. Becsüljük m eg az élet külső  
boldogságát, de ne tegyük célokká, 
hanem  eszközökké. 2. N e várjunk 
lelki boldogságot minden lelki szép 
ségtől. A m űvészet, tudás fogékonnyá  
teszi, kifinomitja a lelket, de nem  
adja m eg azt a lelki nyugalm at, mely  
ikertestvére a boldogságnak. 3. Élő  
Istent, igaz erkölcsi világrendet i s 
merjünk — higyjünk benne. Ez a 
világrend tartsa m eg lelkünk ö ssz 
hangját. 4. N e várjunk sokat a v i
lágtól. É lvezzük, de ne kössük h ozzá

T Á R C A .  _ 

A kajári prédikátor.
Irta és a lovászpatonai estélyen felolvasta: 

Porkoláb István.
Több mint egy évtizede ro zsd áso 

dott már a závár Zrínyi M iklós 
Csáktornyái sírboltjának ajtóján, a 
Frangepánok kriptáján rég m egfordí
tották a büszke, o rosz lán os cím ert; 
a vértanuk vérét beitta a föld, sírjukat 
benőtte a  f ű . . . :  nem zavarta senki 
a szom orú m agyar ég  alatt borongó  
c s e n d e t . . .

A  pozsonyi vértörvényszék fakasz
totta sebek égtek, fájtak . . . ;  g á lya 
rabok éneke, rablánc csörgése  resz
k e te tte  m eg az e m b e rsz ív ek et.. . :  ki 
törődött ezzel ? . . .

T hököly standartjai m essze voltak  
m é g . . .

boldogságunkat. N e tulajdonítsunk  
nagy jelentőséget a dolgoknak. Amit 
m a szik lahegynek látunk, holnap már 
vakondtúrássá tö r p ü l; ami ma m ég  
tragédia, holnap már m úló epizód. 
T ávolságbó l kell néznünk az életet. 
5. Éljük végig  az életet a m aga egész  
teljességében. M indenben van boldog
ság , m ég a  bánat könnyharm atában is.

M indezekel ö ssz e fo g la lv a : a b ol
d ogság  Isten m egism erése és a Benne  
való  élet. M inél reálisabb, annál bol- 
dogítóbb. M inden em ber annyit kap 
a b oldogságból, am ennyit Istenből 
m egvalósít. Ennek eredm énye az a 
b ékesség, am ely biztosítja lelkünk  
egyensúlyát. Ez a m egtalált boldog
sá g  az elveszített éden v isszarengő  
éneke, —  a rem élt és  m egígért m eny
ország  alácsendülő  isteni ének ak
kordja.

A nagy hatást keltett tudom ányos 
előadást m egelőzőleg  N ovák R ezső  
m ásodlelkész im ádkozott. Schöck  
G yula segéd lelk ész Révffy >B ás m a
gyarok« cím ű v a lláso s irredenta én e
két szólaltatta  m eg erőteljes bariton
jával. U tánna B alogh Ernő h. p ü s
pöki titkár szava lta  el V é g v á r y : 
>Nagy m agyar télben picike tüzek« 
és Kárpáthy P iroska: >Ü zenet Er
délyből« cim ű hazafias költem ényét 
ü gyes szónoki rutinnal. A m űsort 
im a és ének zárta be. Az estély  jö 
vedelm e 1079 50 koronát tett ki, amit 
a gyülekezeti szegén ysorsú  gyerm e
kek felruházására fordította a n ő 
egylet.

Adakozzunk a H aran gszó  t e r je s z té s é r e

M agyarországon I. Lipót uralko
d o tt  . . .  Kobb, H ocher, Lobkovitz  
k orm án y ozta k .. .

E zerhatszázhetvenhetet írtak . . .
A töm löcök m egteltek m agyarokkal, 

az erdők bujdosókkal. . .

A sokorói hegyek ölén, erdők közé 
bujt kicsi falu nyögte az önkény  
járm át: K ajár. Lakói majdnem mind 
evangélikusok  és  a szentm ártoni 
apátúr jobbágyai voltak. Prédikátoruk  
Szen tm ik lósy  Ján os volt, akiről a kö
vetkezőket jegyezte fel a krónika í r ó : 

> 1674-ben  Pozsonyba citáltatott a 
vértörvényszék elé, hol akkor nagy  
v izsgá lat tartatott és  az egész  M a
gyarországból az ö ssz e s  lutheránus 
és kálvin ista prédikátorok és m esterek  
sok nem esekkel együtt citáltattak. A  
prédikátorok és a m esterek mind, a 
nem esek  pedig ném elyek árestáItattak. 
A  prédikátorok többnyire gályára  
vitettek, köztük Szentm iklósy is, hol

Homo sum.
A raszn yi lelem, míg péglelenl keres, 
A  céges úlen is csak léoelyeg.
A  lelkem száll, szárnyai! kibenloa,
De a föld oisszaránl sárba, porba. 

U r a m ! ember uagyek.

ß ü n l bűn kőnél, habár a jóra oágyem. 
T e áldasz, s én a neued gyalázem . 
d erü lnék  minden!, mi! lill a leroény  
E s  m égis elkap százszor az öroény. 

U ram ! ember cagyek.

Szerelnék szerelni s m égis gyűlölök, 
M enni előre, s m égis ülök.
Szerelnék £inni, bízni oéglelen 
S  minden k is bajra meginog hilem. 

U ram ! ember nagyok.

feledni szerelném a bánlalm akal 
S  bosszúié ajkam álekra fakad. 
S eg íln ék  minden emberlársamen,
M égis, ahol lehel, elgáncsolom.

U ram ! ember nagyok.

A  lélek kész, de a lesi erelelen. 
U ram ! ludem , Nálad nan kegyelem ! 
feg y e lm ed  és Megnállóm érdeme 
Tudom , elég, £egy elfeledlesse

U r a m ! |e g y  bűnös ember nagyok.
S zabó  Gábor.

sok esztendőkig kenyéren és  vizen  
sanyargattattak és ostorokkal veret
tettek, mint a marhák. És sokan a 
sanyaruságot m egunván, kitértenek a 
vallásukból és így testeknek köny- 
nyebbséget nyertének, hanem  Szent
m iklósy állandó volt és  csudálatosán  
kiszabadulván a rabságból, ism ét 
visszajött Kajárra lakni és  hirdette 
az Isten ig é jé t. . . «

H ir d e t te .. .  m é g p e d ig  hatalm as, 
dörgő szóva l, rendületlen hittel, fia
ta los hévvel. Mert fiatal em ber volt 
m ég Szentm iklósy és erős, mint a  
sudárbaszökött jegenyenyár. Csak így  
bírhatta ki a gályarabság  em bertelen  
szenvedéseit. Sokan nem birták ki, 
sokan kidőltek m e lő le . . .  A tengerek  
tudnák m egm ondani: h á n y á n .. .

A  h ívei szerették. Pedig az ostor  
nem vágott oly é lesen , mint az ő  
sza va  a bűnös leikébe, de ha v ig a sz 
talni kellett —  am ire pedig, Istenem 1 
milyen nagy szü k ség  volt ezekben a
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Bethlen a felekezeti békéről és 
az antiszemitizmnsiól.

A z új kormány bem utatkozása  
alkalm ából, B ethlen m iniszterelnök  
érintette a felekezeti békének és az  
antiszem itizm usnak a kérdését, ahol 
is többek között a következőket m on
dotta :

A felekezeti béke nagy kincse a 
nem zetnek. Sajnálattal tapasztaljuk, 
hogy b izonyos aknam unka folyik úgy  
a katholikusok, mint a protestánsok  
részéről ezen béke m egbontására. 
Sajnálattal konstatálom  ezt és ezzel 
szem ben a korm ány el van szán va , 
hogy a fe lv ilágosítás és a ráb eszélés  
eszközeivel fordul a m agyar társa
dalom hoz és felhívja a társadalom  
figyelm ét arra a nagy veszedelem re, 
am ely a keresztény felekezetek béké
jének m egbontásával járna. (H elyeslés  
a kisgazdapárton )

V ázsonyi V ilm o s: S zó va l a többi 
m ehet 1

B ethlen István gróf: A zsid óság  
helyzetéről kívánok szó ln i. M éltóztat- 
nak tudni, hogy az új politikai élet 
kezdetén az országban egy erős anti
szem ita  áram lat keletkezett, am ely  
részben m ég ma is fennáll. Ez az 
antiszem ita áram lat m agát keresztény  
áram latnak nevezte. Felhívom  a tisz
telt nem zetgyűlés figyelm ét arra, hogy  
a keresztény politika nem a gyűlölet 
és ü ldözés, hanem  a szeretet, m éltá
n yosság  és  a szo ciá lis  érzék feléb 
resztését küveteü meg.

nehéz időkben —  akkor úgy sim o
gatott, enyhített a szava , akár a hárfa  
zen gése. M inden idejét a h íveinek  
szentelte s azok m ost, hogy évek  
múltán újra visszatért közéjük, nyom o
rúságuk m ellett is boldogok voltak. 
Mert csak azok tudják, mi az a nyitott 
tem plom , akik látták bezárva és b e
akartak m enni az ajtóján, ám de nem  
tudtak. Csak azok tudják, m ilyen az 
Igétől h an gos tem plom , akik hiába  
várták, hogy m egszólaljon  a pap a 
s z ó s z é k e n . . .  Könnyű elm enni egy  
nyitott tem plom  m ellett, h iszen m eg  
van a leh etősége , hogy bármikor 
bem ehetünk, óh, de milyen nehéz  
elm enni egy olyan  tem plom  ajtó m el
lett, am elyre az ellen ség  tett nagy, 
felnyithatatlan la k a to t ! . . .  A kajáriak 
m indezt jól tudták. M ost újra nyitva  
volt a tem plom uk, újra gazdája volt 
m ellette a papiaknak. M ehettek oda  
tanácsért, v igaszért, öröm m el, pa
nassza l, enyhü lés nélkül nem  tértek

Egy h a n g : Ez az eg ységes  pártnak  
s z ó l !

Bethlen István gróf m iniszterelnök: 
A keresztény politikának a va llá s
erkölcsi alapokat kell belevinni a 
közéletbe és a keresztény politika s  a 
kezesztény M agyarország gazd aság i 
m egerősödését kell, hogy jelentse. A 
v isszah atás onnan ered, hogy, sajnos, 
a zsid óság  egy b izonyos része annak  
idején a keresztény vallásnak, a tör
ténelm i tradícióknak m egbontására  
törekedett gazd aság i okokból, am e
lyekkel k ivételes pozíciót foglalt el 
gazdasági és társadalm i életben. De 
ezt a helyzetet nem a g yü lö lség  és  
üldözés eszközeivel akarjuk m egjaví
tani. N em  tűrhetjük ugyan a va llás-  
ellen es harcokat, nem tűrhetjük, hogy  
történelm i tradicióinkat és  nem zeti 
ideáljainkat sárba tiporják, se  kivételes 
pozíciót nem adhatunk gazdasági 
téren a zsidóságnak, azonban b izto
sítanunk kell ebben az országban  
mindenki szám ára a m egélhetést, a 
szabad fejlődést, az egyenlő  elbánást 
és a teljes szem élyi és  vagyonb izton
ságot.

A zsid óság  túlnyom ó többsége az  
előbb em lített destrukciótól távol áll, 
azonkan abba a hibába esett, hogy  
nem vette fel a küzdelm et a zsid óság  
ezen kisebb részével.

V ázsenyi V ilm o s : Főbe vagyunk  
kólintva (Nagy zaj a szé lső  balolda
lon, elnök csak h osszú  csengetés után 
tudja a rendet helyreállítani.)

Bethlen István grói m in isztereln ök : 
M eg vagyok győződve arról, hogy  
azon az úton haladunk, hogy velünk

vissza . A  pap a híveinek, a hívek  
viszont a papjuknak viselték gondját. 
M agányos em ber létére jól is esett 
Szentm iklósynak a gondoskodás. A  
tanulás, a hányt-vetett élet mellett 
nem ért rá fészket verni, mire meg  
elkészült a fészek, gályára hurcol
t á k . . .  S azóta annyi volt a tenni 
való  itt a p a r ó c h iá n .. .

M ost is legén yes vacsorát fogyaszt- 
gatott: ropogósra sült fehér cipó, 
m éz, tej volt előtte a lenabrosszal 
leterített kemény tölgyfaasztalon . Az 
álm os, téli este csendjében a b ecsü 
letes munkát végző  em berek nyugal
m ával jóízűen evett, mígnem  egy  
kínos rángás torzította el derült ar
cát : a gályakötél, az evezőlapát, a 
rablánc fakasztotta sebek nyilaltak  
bele fájdalm asan a karjába, derekába, 
lá b á b a .. .  És nem Ízlett továb a falat 
— húzta az ágy. Feküdni készült. 
D e a házőrző kom ondor azt taná
cso lta : N e m é g l —  Ilyen kem ényre

együtt az eg ész  m agyar társadalom 
mal együtt a zsid óság  nagyobb része  
is igyekszik  küzdeni a destruktiv, 
rendbontó tényezők ellen és  akkor 
sikerül jó viszonyt létesítenünk, 
am elyre okvetlenül szükségünk van, 
hogy az ország  sebeit begyógyíthas
suk. *

Raffay püspök a királykérdésről 
és a felekezeti békéről.

A K eresztény Nem zeti L iga d ecem 
ber 8 án a győri városh áza  d íszter
mében nagygyűlést tartott, am elyen  
elsőnek  Teleki Pál gróf volt m in isz
terelnök szó la lt föl.

—  K orm ányozni ma nálunk igen  
nehéz, —  m ondotta —  mert ami ma 
történik, azzal egyik fél sem  fogja  
elérni a m agyarság előnyét, hanem  
csak ellenségének  hasznát. S ú lyos  
helyzetünkre való  tekintettel óvakod
junk a kritikától, m ég ha k ívánatos  
is. A Keresztény N em zeti L iga mint 
eg ységes ítő  erő álljon a pártpolitikán  
felül és  á llítsa  fel a politizálásban  
azt a határt, am elyen túl m ár a nem 
zet legszentebb érdekei beszélnek.

A nagy tetszésse l fogadott beszéd  
után Woiff Károly, a liga ügyvezető  
elnöke szó la lt föl s  a keresztény  
M agyarország m ellett tört lándzsát

A következő szónok  Raffay Sándor  
evangélikus püspök volt, aki a többi 
között a következőket m on d otta :

—  N em zeti gyászunk, fájdalmunk, 
szenvedésünk jelképe C sonka-M agyar-

fagyott télidőben bem erészkednek a 
toportyánok a házak k ö z e lé b e : hátha  
attól riadt olyan ijedt hangúvá a 
kutya. A botjáért nyúlt, egy m eztelen  
som fa gyökérért é s  indult kifelé, n e
hogy kárt tegyen a fenevad. M arokra 
fogta a fütyköst, egyet suhintott vele  : 
az a toportyán se  kívánkozik többet 
a falu fele, am elyiket ezzel m egüt 1 . . .

A gádorajtót erősen  rázták. A tisz- 
teletes letette a botot, a farkas nem  
rázza az ajtót, már pedig a pap 
em berre nem em el kezet. Azután nem  
kérdezte: ki az, mit akar?  —  hiszen  
a papiakban Istené a szá llás —  h a
nem szó  nélkül ajtót nyitott.

A sötétből beszólt v a la k i:
—  Az Isten szolgáját keresem .
—  Én vagyok. Lépjen b e ljeb b !
A lacsony, vá llas, fiatal férfi lépett

be. R ongyos, torzonborz külseje nem  
gerjesztett bizalm at, a tiszteletes m égis  
sz ívesen  b izta tta :

—  Menjünk a m elegre.
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ország. Azt a területi integritást azon
ban erővel, m unkával, kitartással m ég  
v issza  lehet szerezni. Sú lyosabb v e 
szedelem  az, hogy elpusztult a  lelkek  
integritása. A múltból nem tanultunk  
sem m it, m ég ma is a régi, pártos 
nem zet vagyunk. Egyesek törtetése, 
akarnoksága, konkolyhinrese pusztít 
el minden rem énységet. M ost a ke
resztény egyházat akarják ő sszev esz í-  
teni. Mind hazaáruld az, aki az ilyen  
kultúrharc felidézésének leh etőségével 
megbénítja a nem zet egységét. Nekünk  
protestánsaknak is szent a kereszt,

* am ely minket is  m egváltott. M egvá
dolták a protestáns egyetem i ifjúságot 
azzal, hogy nem  akarja tűrni az 
egyetem en a keresztet, s a protestán
sokat, hogy protestáns királyt akarnak. 
N incs kifogásunk a protestáns király 
ellen , de nekünk elsősorban  m agyar  
nem zeti király kell. A k irálylátogatás
kor Prágában azt írták, hogy a m agyar 
apostoli király az integritást jelenti, 
ezért többé nem is lehet király M a
gyarországon .

Nekünk protestánsoknak az a p o s
toli király és  a m agyar szent korona  
fogalm a őrökké szent és sérthetetlen. 
Egy ország  csak olyan fundam entum on  
állhat, am elyen felépült. A m agyar  
nem zet ezer év  előtt a kereszténységre  
és  a nem zeti eszm ére építette fel a 
szent korona birodalm át s ezért kell 
tám ogatnunk a keresztény és nem zeti 
gondolatot.

Gyüjtsünk előfizetőket é s  adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

É s csak ottbent, mikor már leü l
tette a jövevényt a p irosszem ü kan
dalló m ellé, a farkasbőrös kerevetre, 
kérdezte m e g :

—  Mi járatban van, felebarátom  ?
A kérdezett a m ellére horgasztotta

a fejét:
Erdősy M ihály zem plénm egyei ne

m es voltam  egykor, otthontalan buj
d osó  vagyok m a . . .

Ha nem szó l többet, a pap akkor 
is  tud m ár mindent, h iszen egym ás
hoz olyan hason latosak  és minden
naposak voltak ezek a tragéd iák ; 
de a bujdosó tüzbegyúlt szem ekkel, 
keserűre vált arccal folytatta:

—  Szép, fehér, tornácos kúriánk  
állt a szelíd  folyású, szőke Bodrog  
m e lle t t . . .  N ém et zso ldosok  kivertek  
belőle b e n n ü n k et.. .  A zóta bujdosunk  
egyre, m indig m e s s z e b b .. .  M ost a 
Bakony ad r a e n h e ly e t ... Velem  van  
édesapám  is, de m ár nem s o k á ig . . .  
A falutól egy órányira, az erdő sürü-

Előfohász.*)
(Templomban ádventkor.)

Máté 11, 2—11.
Halld meg szavunk’, Te örök, szent Ige, 
Ki szóltál rég a próféták ajkán: 
Beleszállva nagy lelkűk mélyibe,
Ott új világ fényit gyújtogatván!
Vágyunk Feléd, óh vágyunk végtelen’ : 
óh  jövel, légy velünk e szent helyen!

Szólalj, — szavad kebelünkbe törjön,
— Mintha vessződ volna, nem kímélve — 
Vétkünkön á t : e sziklán, göröngyön,
A velőkig hasogatva véle;
Egyengessed, ha még meg nem úntad, 
Irgalommal, türelemmel útad’ !

Lépj ez úton szívünkbe, — ne vesd meg, 
Ha találod Reád méltatlannak: 
ölts mibennünk halhatatlan testet,
Izei szét melynek nem porladnak,
Hogy amit mi bűnnel fertőztettünk: 
Hajlékoddá legyen lelkünk, testünk!

Petrovics Pál.

*) Mutatvány a szerző sajtó alá rende
zett kötetéből.

& kévésén való hűség fontossága.
Luk. 16.10. „Aki hű a kevesen, 

a sokon is hű az." —  »L egnagyobb  
a m aga osztá lyáb an!«  Ez volt egy  
kiválóan képesített tudósnak tanúbi
zon ysága  korunk egyik legnagyobb  
és leghatalm asabb férfiáról. ó r iá s  
volt apró alkalm akkor. Legkíváióbb- 
nak mutatkozott nem akkor, midőn 
óriási ha llgatóságga l állott szem ben  
és  a viharos tapshódolatot fogadta, 
hanem  midőn senki sem  látta, midőn 
a töm eg távol volt, és sem m iféle új

ságíró  nem kapcsolta ö ssze  a nagy  
világgal. Ez a jellem ritka gazdag
ságának m u tatója ; és ez a próba
tétel különösen szó l mindazoknak, 
akik Krisztus követőinek állítják m a
gukat. Vájjon szellem i áramunknak  
ereje m egnyilvánul-e hétköznapi fel
adatainkon ? K icsattan-e m ég látszó
lagos csekélységekből i s ?  Apró sz í
vességeken  m egérezhető-e a Király 
kertjének zam ata ? Rajtunk van -e az 
Isten országának illata, mikor nem  
vagyunk m ások szem e e lő tt?  A Ki
rály írása rajta van -e a filléren ép 
úgy, mint az aranytalléron ? Rá van-e  
verve rögtönzött társalgásunkra ép 
oly v ilágosan , mint betanult szó n ok 
latunkra? Rá van-e p ecsételve a tit
kos gondolatra ép úgy, mint a nyil
ván os cselekedetre ? Hívek vagyunk-e  
»kevesen ?«

T ársas életünkben nem becsü lhet
jük túl a kévésén való  hűségnek fon
tosságát ? Apró hanyagságok  zátony
ra viszik a testületi életet. Ha a h á-  
tu lsó  kisablak nyitva felejtődik, a 
rabló azon is b e h a to l! Ha a ház 
vak olása  rossz, a ned vesség  behatol 
a szobákba, és  a ned vesség  nyom á
ban ott settenkedik a betegség. J e 
lentéktelennek látszó  árulások kifoszt
hatják és  megbéníthatják az eg yh á 
zat. Ezek a sem m itm ondó hűtlensé
gek nagy horderejűek. A nem zeti élet 
területén mindenki, aki visszahúzódik  
bárm ily apró-cseprőnek és szükkörü- 
nek tetsző  kötelesség  teljesítésétől, 
okvetlen apasztja a nem zet erejét. 
V ér szivárog  ki mindenütt, ahol bár 
a legkisebb kötelesség  teljesítetlen

jében, hóból vert kunyhóban haldok
l i k . . .  Az utolsó  k íván sága: szeretne  
az úrvacsorájával é ln i . . .

Á  tiszteletes készségesen  lépett a 
faliszekrényhez és  m agához vette a 
k egyszerek et:

—  M eh etü nk !
M egindultak szótalan . Miről is b e

széltek  volna ? H iszen néha oly s z e 
gény a nyelv ! . . .

A falu végen járt út iram odott a 
hegynek fölfelé, a pap arra akart 
menni.

—  N e arra, tiszteletes u r a m ! A 
győri vár ném et zso ldosa i m egn eszel- 
hettek valam it, az im ént is  arra por
táztak . . .

Balra, a töretlen hóban csak pár 
lábnyom  sejtette a gya logösvényt, 
arra tartottak.

M integy jó óráig  tartó, fárasztó  
gya loglás után értek föl a hegygerincre. 
Itt önkénytelen álltak m e g : ziháló  
m ellük parancsolt pihenést. Kifújták

magukat, azután kém lelődve tekintet
tek körül. Lent a völgy m élyén tüz- 
fény lobbant fel. Erdősy arra mutatott 
b o tjá v a l:

—  Ott v a n n a k .. .
L assan , óvatosan  a fák gallyaiba  

kapaszkodva megindultak a meredek  
hegyoldalon. Egy szakadékhoz érve 
a bujdosó é les füttyentése hangzott 
s reá válaszként újabb fü tty szó : sza 
bad volt az út. Pár lépésre előttük, 
a szakadék alján, különös épület, egy  
nagy, fehér piram is állt, a hóból 
hantolt hajlék. A rőzsével eltorlaszolt 
nyílásánál m arcona tekintetű férfiak 
szítottak tüzet. Lehettek vagy negy
venen. Jobb napokat látott ruhada
rabokból, nyers állatbőrökből durván  
a testükre szijjazott öltözetük az első  
tekintetre mutatta az otthontalan buj
dosókat, akikre nem fehérít vászon- 
neműt barnapiros, k láris-gyöngyös  
feleség, és  nem sing-szám  mérik 
szám ukra a- debreczeni vásáron a
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marad. Ellenben a*, aki teljesíti fel
adatát, híven betöltvén azt, ami a 
legkisebb, gazdagítja a nem zet keringő  
vérét, s  növeli é s  m egszilárdítja an 
nak erejét.

A zonban nagy erőre van szü k sé
günk, ha apró dolgokat hatalm asan  
akarunk végezni. Ha minden hétköz
napi dolgunk v ilágol, az élet} igen  
ragyogó lesz. És ez a haladás vonala  
a keresztyén é le tb e n : növekedünk a 
legapróbb dolgok felfedezésében  és  
abban a hatalom ban, hogy az Úr 
erejének és  szépségének  bélyegét üt
jük rájuk. Ha majd m indennapi dol
gaink tökéletesek  lesznek, akkor M eg
váltónk kegyelm éről szó ló  tan ú ság- 
tételünk is tökéletes lesz .

Jow ett J. H.

Olvassuk a bibliát!
,  Zsolt. 119., 105.:

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

N yissátok m eg a  kapukat.
Dec. 19. 24. zsoltár. Igen, nyissuk meg 

már szivünk ajtaját, hogy azon bemenvén 
a dicsőség királya, áldást nyerjünk az Úr
tól és igazságot az üdvösség Istenétől.

Dec. 20. Ezsajás 60. í—e. Keljünk fel 
azért a bűnnek fertőjéből, siessünk szíves 
készséggel elébe, hogy rajtunk is feltámad
jon az Ur dicsősége, mi is újból világosan 
lássunk.

Dec. 21. Gal. 4 .4 —7. Mert itt az idők 
teljessége újból., Az Isten kész egyszülött 
Fia által megváltani bennünket, gyermekeivé 
fogadni újra bennünket.

Dec. 22. Ján. 1.9—13. Véssük szivünkbe

sim ulékony posztót. Szentm iklósy kö
zeledtére felneszeitek, mint az elvadult 
kóborkutya, am ely az idegen érkezé
sekor azt sz im a to lja : jó em ber-e, 
vagy rossz az illető s e szerint m eg
nyalja-e a kezét, vagy belem arjon a 
lábába. A jó em bert az é les  bujdosó
szem nek elárulta a kurta zeke alól 
kilátszó papi tallár, m elynek a láttára  
ném án süvegelték  m eg az Isten sz o l
gáját és nyitottak neki tisztelettel utat.

A pap és  kísérője beléptek a 
kunyhóba. A középen, bogrács alatt, 
parázs szunyókált, derengő világa  
vetett h om ályos fényt a párától és  
füstszagtól nehéz levegőjű  tanyára. 
A belépők zajára a tűz mellett, avar
ból vetett ágyán, csapzott ószhaju , 
h alá lo s verejtéket izzadó öreg  em ber 
em elkedett nagy kínnal fél könyökére: 
a haldokló bujdosó, nem es Erdősy  
M ihály.

—  Eljött-e a tisz te le te s?  —  h ö 
rögte elhalón.

ezúttal azért az intést: Valakik pedig befo- 
gadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten 
fiaivá legyenek, azoknak, akik az ö nevé
ben hisznek.

Dec 23. Luk. 1.46—». Örökkévaló az 
Isten irgalmassága, nemzetségről—nemzet
ségre, akik őt félik.

Dec. 24. Thil. 4 .4—7. Örüljetek, hangzik 
felénk a biztató szózat ez Ínséges, szomorú 
időkben is. Igen örüljünk az Úr eljövetelé
nek ma sokkal jobban, mint bármikor. Ma 
Krisztusra nagy szükség van.

Dec. 25. Luk. 2 . í—14. „Dicsőség a ma- 
gasságos mennyekben az Istennek, és a 
földön békesség s az emberekhez jóakarat.“ 
Hallod ember e szózatot! Vájjon ezúttal 
visszhangra talál-e lelkedben.

HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A letartóztatott 

képviselők mentelmi ügyét tárgyalják a 
nemzetgyűlésen, természetesen nem minden 
szenvedelem nélkül, amint ez már nálunk 
szokás. Négyszáz kisgazda és földmivelő 
járt fent Budapesten és kérte Sigray gróf 
szabadonbocsátását. A küldöttség 3 tagját 
a kormányzó is fogadta.

A kath. püspöki k ar közös p ász to r- ' 
levele. A november közepén megtartott 
püspöki konferencia elhatározta, hogy a 
karácsonyt megelőző adventi idő alkalmából 
közös pásztorlevelet intéz a magyar kat- 
holikusokhoz, amelyet december egyik 
vasárnapján minden templomban a szó
székről kell felolvasni.

Most megjelent a pásztorlevél, amelyben 
rámutatnak a főpásztorok arra, hogy a 
háború hét nehéz és szomorú esztendeje 
fásulttá tette a lelkeket, amelyeket a kis
hitűség és a reménytelenségjkörnyékez meg. 
Bizalomra, enyhülésre és kitartásra *van 
szükség, amelyeket élő hit, gyakorlati sze
retet és Istenben való megnyugvás által 
lehet elérni.

Mi nem lázííani, nem izgatni, nem szét
húzni akarunk, mondja a pásztorlevél,

Felelet helyett hozzá lépett a p a p :
—  Itt vagyok, testvérem  az Urban. 

H ogyne jöttem volna el ? I K öte lessé
gem . D e szívesen  is  jöttem el, mert 
bujdosó, szenvedő testvérhez, elűzött 
m agyarhoz h ív ta k .. .  Hoztam  a v a l
lás v igaszát, lelkem  veletek érző  
m e le g s é g é t .. .

A haldokló nem es törtfényü s z e 
m eivel hálásan  nézte a pap á tsze lle 
mült arcát és görcsösen  ragadta meg  
a kezét:

—  Élek az űrvacsorájával —  re- 
begte a lig  hallhatóan.

A pap kiszolgáltatta. És a haldokló, 
mintha csak erre várt volna, hátra- 
hanyatlott a fekhelyén, egyet sóhajtott 
és  a lelke megtért oda, ahol nincsen  
hontalan bujdosó, nincsen szenvedés, 
de van örök otthon, örök n yu g a lom ...

A pap m eghatoitan nézte a halott 
szenvtelenre sim ult pergam en-arcát, 
azután m ély, lélekből feltörő hangon  
elkezdett im ádkozni. Az utolsó  sza -

hanem a hitből való élelet kívánjuk fejlesz
teni. Pártviszály és felekezeti villongás 
helyett mást kíván most tőlünk az egyház 
és a haza. A kereszténységet ellenséges 
áramlatok csapkodják és azért mindenkivel 
kezet fogunk, ki ez alapokat védi, ugyan
akkor pedig föl akarjuk léptetni magunkban 
a legnagyobb védő- és hódító erőt, az igazi 
keresztény életet. Ne lássunk tehát rémeket 
és veszedelmeket ott, ahol azok nincsenek, 
hanem erősödjünk meg hitünkben és egye
süljünk az egyház és a haza szeretetében 
és szolgálatában.

Angolok a m agyarokért. Magyaror
szág önrendelkezési jogának védelmére 
Oxfordban bizottság alakult a város elő
kelőségeiből. A bizottság már december 
3-án összeült és megtartotta első nagy
gyűlését. A gyűlés nagyszámú előkelő kö
zönség és a londoni lapok tudósítóinak 
jelenlétében folyt le, melyen követelték 
Magyarország önrendelkezési jogának biz
tosítását. Sok ezer példányban osztották 
szét lord Newtonnak „Mi az igazság a kis 
ántántnál* című röpiratát.

Bécsből k iu tasíto tt m agyar kommu
nistavezérek. A bécsi rendőrség a decem
ber elsejei zavargások kapcsán mintegy 8 
magyar kommunistát utasított ki Bécsből. 
Landler Jenő volt magyar népbiztos laká
sán cédulát találtak, amelyen Thoman ber
lini kommunistavezér Landlertől száz angol 
font kölcsönt kért. Landler kijelentette, 
hogy Thoinannak nem adta meg a kért ösz- 
szeget, de a rendőrség kezében más bizo
nyítékok vannak, amelyekből kitűnik, hogy 
Landler és több más bécsi magyar kom
munista a bécsi kommunista pártnak na
gyobb pénzösszegeket, amelyek állítólag 
Moszkvából származnak, bocsátottak ren
delkezésére. A rendőrség ebben a kommu
nisták részéről annak idején tett ígéret 
megszegését látja, hogy itt semmiféle po
litikai tevékenységet nem fognak folytatni 
és ezért elrendelte kiutasításukat. A kiuta
sítottak közt vannak Vágó és Hevesi volt 
magyar népbiztosok is.

A szociáldem okrata szakszervezetek 
kongresszusa. A szociáldemokrata szak- 
szervezetek a régi képviselőház üléstermé-

vakat vele dörögték a bujdosók is :
» . . .A d j o n  neked, megfáradt test

vérünk, a nagy Úristen örök nyu go
dalm at és  ennek a szerencsétlen  m a
gyar hazának jobb napokat! Am en.«

És a vad, m arcona férfiak boszut 
tükröző szem éből nagy, nehéz könny- 
cseppek hulldogáltak alá, mint ottkünn 
a szélkavarta télliava, mely elfedi a 
bujdosók lábnyom át, hogy ne lássa  
senkise és a bujdosók sirhantját, hogy  
ne fájjon se m m ise . . .

Hajnalodott, mikor a pap kijutott 
az erdőből. G ondolatokba m élyedve 
haladt hazafelé; volt min e ltű n őd n ie ...

K özel a faluhoz, a H orog-dűlőnél, 
ném et zso ldosok  állták útját:

—  Honnét p ap ocsk a?
A durva szavakra felriadt tiszte

lendő hidegen mérte végig  a sátán- 
fiakat és  m éltóságteljesen  felelte:

—  A k ötelesség  útjáról. . .
Az egyik, vértől, szesztő l legrésze-
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ben a Magyar Szakszervezeti Tanács köte
lékébe tartozó valamennyi budapesti szer
vezet és a helyi csoportok küldötteinek 
részvételével rendkívüli kongresszust tar
tottak, amelyen kizárólag a munkások és 
a fixfizetéscs alkalmazottak gazdasági hely
zetével, az egyesülési és gyülekezési joggal 
és a sztrájkszabadság kérdésével foglal
koztak.

Az angol-ir egyezség. Hónapokig 
tartó kényes tárgyalások után az angol 
kormány és a sinnfeinisták képviselői végre 
aláírhatták neveiket azon az okmányon, 
amely az egyedüli egészséges és józan 
megoldást jelenti. Ezzel azután Angolor
szág történelmének új fejezete kezdődik. 
A megegyezés feltételeiről már tudjuk, hogy 
Írországnak ugyanazokat a jogokat bizto
sítják, illetőleg ugyanazokat a kötelessége
ket rójják rá, mint amilyen jogok és köte
lességek Angliával szemben Kanadát, Ausz
tráliát, Ujzélandot és Délafrikát illetik meg. 
Iroszág mint ír Szabad Állam lép a világ 
elé. A sinnfeinista eszme képviselői java
solni fogják a Dail Eireannak — a sinn
feinista parlamentnek — hogy az ír Sza
bad Állam ne szövetségi szerződésre lép
jen a brit birodalommal, hanem szabad 
akaratából lépjen a brit birodalom keretei 
közé. Az ír Szabad Állam kétségbevonha
tatlan módon ki fogja nyilvánítani hűségét 
és loyalitását. Nagybritannia a saját maga 
biztosságával együtt biztosítóba az Írek 
földjének biztosságát is.

EGYHÁZI ÉLET.
Horváth Sámuel f

Nagy veszteség érte hazai evang. egy
házunkat. Horváth Sámuel nyug. téti lelkész 
és esperes f. hó 4-én Pápán 81 éves ko
rában váratlanul elhunyt. Benne egyházi 
nagyjaink egyik legérdemesebbje szállt 
sírba.

gebb m artaidé a kardjához kapott:
—  H a zu d sz! A bujdosó ebekkel 

cim borásk od tá l!
A legördögibb külsejű, akinek a 

fogait kockán Ö sszeveszett társai 
ólom kupákkal verték ki, hogy ne 
haraphasson , nem szó lt sem m it, h a
nem közvetlen közelből rásütötte 
m uskétáját a védtelen p a p r a . . .

És a kajári prédikátor, Szeutm ik- 
lósy  Ján os, egy jajszó, egy sóhaj 
nélkül bukott a h avas anyaföldre, 
am ely m ohón itta föl piros^ forró, 
m agyar v é ré t. . .

A maréknyi g o lyób issa l töltött 
m uskéta jól ta lá lt ; Szentm iklósy nem  
érezte már a rúgásokat, am iket h e
gyébe kapott m ég az egyik zso ldostó l 
azért, mert prédikátor volt, a m ásik
tól, m ivel m agyar volt, a harm adiktól 
és többiektől pedig ki tudja, miért 
k ap ta . .*.

N em  érzett ő  már sem m it. A rccal 
az égnek fordulva szelíden  m osoly-

Horváth Sámuel Nemesládonyban szü
letett 1841. aug. 28-án. Testvére volt Hor
váth Sándor volt budapesti lelkésznek. 
Gimnáziumi tanulmányait Sopronban, a 
theológiát Sopronban és Budapesten vé
gezte. Egy évig volt a hallei egyetem hall
gatója. Haubner Máté szuperintendes 1866- 
ban avatta lelkésszé. Segédlelkész volt 
Nagygeresden, rendes lelkészként műkö
dött Szilsárkányban, Szentandráson, 1872. 
óta pedig Téten, ahol 51 évi lelkészt mű
ködéséből 45 esztendőt töltött. 24 évig volt 
a győri egyházmegye esperese, hosszú 
ideig a dunántúli egyházkerület főjegyzője 
s az egyetemes egyház számos bizottságá
nak tagja.

1917-ben vonult nyugalomba s utolsó 
éveit Pápán töltötte. Gyurátz Ferenc nyug. 
püspöknek, ifjúkorától kezdve legmeghittebb 
barátja volt.

Széleskörű műveltsége, nemes gondol
kodása, mély érzése, puritán jelleme, lelki
pásztori hűsége, páratlan kötelességtudása, 
egyházkormányzói tehetsége mind hozzá
járultak, hogy egyházunk legnagyobbjai 
közé emelkedjék s gyülekezetén kívül szé
les körben tiszteletet és szeretetet keltsen 
maga iránt.

Temetése nagy részvét mellett folyó hó 
6-án volt Téten. A gyászbeszédet Pálmai 
Lajos győri esperes tartotta szépen mél
tatva az elhunytnak érdemeit, imát mon
dott Kovácsics Géza helybeli lelkész, bú
csúztatót Isó Vince győri lelkész. Résztvet- 
tek még a lelkészek közül a végtisztesség- 
tételen Kovács István malomsoki, Horváth 
Béla csikvándi, Kiss Samu nagybarátfalusi, 
Győrffy Béla felpéci, Szalay Mihály lovász- 
patonai lelkészek, Szekeres Sándor bőnyi 
h. és Síkos Kálmán kispéci s. lelkész.

Gyermekeinek gyászában kiterjedt ro
konsággal együtt volt hívei s az egész ev. 
egyház osztozik.

Személyi hir. Kapi Béla dunántúli 
püspök az elmúlt hetet hivatalos ügyekben 
Budapesten töltötte.

Esperesi és lelkész! jubileum. Benső- 
ségteljes ünnepség keretében ünnepelte a 
kemenesaljai egyházmegye népszerű espe-

gott, mintha azt akarta volna  m on
d a n i: »H iszen nem tudják, hogy mit 
cse lek eszn ek « . . .

M ost pedig a XX. század  krónikása  
ism ét átadja a tollat a XVII. század  
krónikásának, aki a következőképpen  
fejezi be a fentebb is em lített fel
jegyzéseit :

»Szentm iklósy, azután, hogy v isz-  
szatért a gályarabságból, kajári pré
dikátor volt mindaddig, m íg az is te n 
telen rác a kajári H orogban le nem  
v á g ta . . . c

T ehát amit elm ondtam , nem m ese, 
hanem  történet.

N incs is rajta sem m i csudáln ivaló, 
mert h iszen  akkor Habsburgi Lipót, 
e néven e lső , ült M agyarország trón
ján, akinek az uralkodása alatt a 
töm löcök m egteltek m agyarokkal, az 
erdők bujdosókkal, a tem etők halot
takkal . . .

résének, Vargha Gyulának 41. évi lelkész! 
és 26. évi esperesi jubileumát. A jubiláló 
esperest a magunk részéről is melegen 
üdvözöljük.

Bethlen-ünnepség Szombathelyen A
szombathelyi prot. diákszövetség nívós piű- 
sor keretében áldozott Bethlen Gábor em
lékének. A műsor fénypontja a „Harang
szó“ büszkeségének, nagynevű bel munka
társának, P a y r  S á n d o r  tudós theol. tanár
nak felolvasása képezte.

A soproni ev. líceum Sopronba való 
visszaköltöztetése költségeinek fedezésére 
Kolbe Oszkár bankfőnök 1000 K-át, Lu- 
kácsy Jenő pénzügyi titkár 1000 K-át, a 
Líceumi Diákotthon javára Piri Dániel 
papirkereskedő 2000 K-át, az Ifjúsági Ön
képzőkör javára jutalmakra — alapítvá
nyuk — a Soproni Fegyintézet Igazgató
sága, illetve tisztikara 1751 K 70 fillért 
adományozott.

Irredenta vallásos estély Szentgott- 
hárdon. A háború hősi halottainak meg
emlékezésével kapcsolatban irredenta val
lásos estélyt tartottak Szentgotthárdon dec.
11-én. Részletesebb tudósítást lapunk ka
rácsonyi számában hozunk, most csak any- 
nyit jegyzünk meg, hogy az est jövedelme 
ebben a Dunántúlod legkisebb missziói 
egyházban 7176 60 korona volt.

Bethlen-jubileum és orsz. protestáns 
diákgyűlés Budapesten. A prot. egyetemi 
hallgatók Bethlen Gábor-Köre dec. 17., 18. 
és 19. napjain ünnepli Budapesten fenn
állásának 20 éves évfordulóját. Az egyhá
zak nevében az ifjúságot dr. Raffay Sándor 
püspök üdvözli. A Deáktéri templomban 
az ünnepi beszédet dr. Ravasz László ref, 
püspök tartja.

Magyarszombathelyen november 2-án 
avatta fel Takács Elek esperes az új teme
tőt. Az új temetöhelyet gróf Eszterházy 
László adta a gyülekezetnek. — A d o m á 
n y o k :  özv. Nagy Mihályné amerikai lakos 
az Istenházára 200 K, Farkas János és neje 
Kovács Lidi rédei lakos az Istenházára 100 
K, a nőegyletnek 50 K, az ifjs. egyletnek 
50 K, Varga István emlékére hozzátartozói 
100 K, Bikali István és neje Kovács Er
zsébet 18 szál csillárgyertyát, Szabó Jó
zsef a harangalapra 150 K, Molnár Gyula 
lelkész az iskolának 2 tn3 fát =  2000 K, 
Szekér József kántortanító 1 m3 fát =  1000 
K értékben.

Ászáron december 4-én Luther-Szövet- 
ségi ünnepély volt a következő sorrend
ben: 1. Gyülekezeti ének. 2. Ima. Mondta: 
Geyer A. tanító. 3. Váradi: Judás. Szav. 
Horváth Sándor oki. gazdász. 4. Gyermek- 
karének. 5. Ima a hazáért. Szavalta Paréj 
Róza. 6. Krisztusért és Krisztussal. Szabad 
előadás. Tartotta: Molnár Gyula magyar
szombathelyi Jelkész. 7. Magyar tavasz té
ged várunk. Énekelte Horváth Sándor, kí
sérte Gaál Károly oki. ref. lanító. 8. Val
lás és egyház. Sántha K. Szavalta Kovács 
István tanító. 9. Ima. Mondta: Geyer A.
10. Himnusz. A kis gyülekezetben az offer- 
tórium az szövetség céljaira 243 K 56 f-t 
eredményezett.

A tési evang. gyülekezetben szépen 
sikerült vallásos estély volt ádvent első 
vasárnapján. Műsor a következő volt: 
Közének. Lelkész oltári imája. Krisztusnál 
leszünk. Felolvasta Zongor Lajos másod- 
felügyelő. Rákóczi Ferenc imádsága. Éne
kelték : Borbás Julianna, Szalmásy Irén, 
Szecsődi Rozália, Zugor Mária. Az anya hi
vatása. Felolvasta: Görög Ernőné. Orgona
szonáta. Játszotta: Ormosi Alfréd tanító. 
Isten. Szavalta: Iváncza Lajos. Tompa:
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Haldoklómellett. Szavalta:, Görög Ernő. 
Gondviselő édes atyám. Énekelték: Kis 
Árpád, Kis József, Nánai Endre, Zugor Jó
zsef. Az istentagadókhoz. Szavalta: Kis 
Mária. Fohász. Szavalta: Iváncza Sándor. 
Gályarabok éneke Énekelték: Borbás Juli
anna, Szalmásy Irén, Szecsődi Rozália és 
Zugor Mária. Lelkész imája. Közének.

Lelkész-választás. Maglódon egyhan
gúlag S ch u ltz A ladár, dunaegyházai lelkészt 
választották meg a maglódi evangélikusok. 
Isten áldása legyen a gyülekezeten és új 
lelkipásztorán.

A kispécz—kajári evang. egyesült 
gyülekezet ádvent első vasárnapján vallá
sos estélyt tartott a következő műsorral: 
Közének: Óh mikép fogadjalak. Oltári imát 
mondott Síkos Kálmán s.-lelkész. Sión ka
puja tárva, nyitva állj. . .  Énekelte a ve
gyeskar. Ádvent. Irta Zábrák Dénes, sza
valta Bertalan Vilma. Irásmagyarázatot tar
tott Síkos Kálmán s.-lelkész. Kitárom előt
ted szívem . . .  Énekelte a vegyeskar. Fel
olvasott Tóth Lajos tanító. Bús magyarok 
imádkoznak . . . Énekelte Síkos Kálmán és 
Fodor János. Orgonán kísérte Németh Gy. 
b. tanító. Krisztus. Irta Szalay Mihály, sza
valta Szalai László jogszigorló. Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában . . .  Énekelte 
a vegyeskar. Régi jelszó. Irta Csengey Gusz
táv, szavalta Gede Kálmán másodjegyző. 
Oltári imát mondott Síkos Kálmán segéd
lelkész. Közének. Az „óh mikép fogadja
lak . . . “ két utolsó verse. A vallásos es
tély jövedelme 1327 korona 34 fillér volt, 
mely összeg a gyülekezet harangalapjához 
csatoltatott.

Lelkész-jelölés. A debreceniek a meg
üresedett lelkészi állásra Rédey Károly 
nagykárolyi, Víetórisz László pürkereczi 
menekült lelkészt és Fai kas Győző budai 
vallástanárt jelölték. Próbaszónoklatra is 
ebben a sorrendben jelennek meg.

85 ík vallásos estély. Algöver Andor 
budapesti vallástanár, oki. theol. tanár az 
Iparosképző Protestáns Egyletben novem
ber 30-án rendezte 85-ik vallásos estélyét. 
A vallásos estély fénypontja a nagy ének
költőnkről : G e rh a rd t Áí/ról való előadás 
volt. „Jézus ölében“ című kedves darabja 
volt a másik kiemelkedő pontja az estély
nek. Algöver Andor úgy szokta csinálni, 
hogy hallgatóságának megfelelőleg, tekin
tetbe véve az erkölcsi, vallási, kulturális, 
művészeti kívánalmakat — a kinövések 
csökkentésére, az élet nemesebbé tételére 
maga írja az előadandó darabokat is. Nem 
szereti a nyilvánossápot. íróasztala fiókjai 
rejtik el a gazdag kéziratokat. Jézus ölé
ben nagyon sokat fejez ki. Bemutatása is 
pompásan sikerült. Áz élet megtép, meg
szaggat, még a testvérek is irigykednek 
egymásra, sokszor nemcsak fájdalmat, de 
a másik halálát okozzák . . .  Jézus ölében 
mindenki megpihen, a boldogtalan is bol
dogságra talál! Az eltévelyedett pedig új 
életet nyer. . .  Az estély épen Algöver An
dor nevenapjára esett, amikor is hálás ta
nítványai az igaz szeretetnek és őszinte 
tiszteletnek jeleivel halmozták el. r

Vallásos estély. Az angyalföldi evang. 
ifjúság Rimár Jenő vallástanár vezetésével 
dec. 11-én vallásos estélyt rendezett, mely
nek középpontja Szuchovszky Gyula : „Mi
lyen legyen a keresztyén ember beszéde 
és szolgálata* c. alatt tartott előadása volt. 
Ének, zene és szavalatok egészítették ki.

Ádventi délutánt rendezett a rákos- 
szentmihályi ev. egyház dec. 4-én. Jézus 
életének I. részét magyarázta vetített képek 
segítségével B la tn ic zk y  P á l  esperes, melyet

a megjelentek, úgy a kicsinyek, mint a na
gyok, figyelmes^érdeklődéssel hallgattak 
meg, illetve szemléltek végig. T ó th -S ző llő s  
M ih ály  hitoktató-lelkész C sen g ey  G u sz tá v :  
Keczer Caraffa előtt c. drámai költeményét 
mutatta be. Az első előadásban segítő
társai voltak Danis Győző, Vargha Elemér 
és Sikos Sándor. Zongoraszámokat művé
szies érzékkel Meister Lujza mutatott be. 
Gaffron Margit és Wack Péter theologus 
szavalt. A szomszédos Cinkotán lakó es
peres-lelkész jó munkatársat nyert Tóth- 
Szőllős Mihály hitoktató-lelkész személyé
ben, kinek minden nemesre törekvő mun
káján legyen Isten gazdag áldása!

A tésí evang. ifjúsági egyesület szé
pen sikerült műkedvelői előadást tartott, 
mely 2075 korona bevételt eredményezett. 
Ez alkalommal szerepeltek: Berki Margit, 
Borbás János, Borbás József, Borbás Juli
anna, Borbás Sándor, Iváncza Imre, Kis 
József, Nándi Endre, Schekk Károly, Sze- 

4 csődi Rozália, Varga András, Varga Éndre, 
Varga Zsófia.

A Répczelak—csánigi egyesült gy#le- 
kezet átérezve azt a súlyos anyagi veszte
séget, mely soproni ev. tanintézeteinket az 
elszakittatás fenyegető veszélyének válsá
gos napjaiban történt költözködésével érte, 
november 13-án répcelaki templomában 
szépen sikerült vallásos estélyt tartott s a 
befolyt offertóriumot, 2160 K-át soproni 
tanintézeteink javára fordította. Az ünne
pély — mely zsúfolt padsorok előtt folyt 
le — közének után Puskás Jenő helybeli 
s. lelkész imájával kezdődött. Novák Rezső 
püspöki másodlelkész a reformáció kultu
rális jelentőségéről szóló tartalmas érteke
zését olvasta fel meggyőző és lelkiismeret- 
ébresztő hatással. Ganiauf Olga a magyar 
hiszekegyet, Balogh Ernő, szombathelyi s. 
lelkész, pedig irredenta verseket szavalt 
lelkesítő erővel. Közben Schöck Gyula üy. 
szólóéneke s Balogh Ernő tárogató-játéka 
fokozták az ünnepély lélekemelő hatását. 
A helyi lelkész záró imája után a Himnusz 
hangjai mellett ért véget az ünnepély.

özv. Gaál Ferencné, hitbuzgó csánigi 
egyháztag, a Répczelak—csánigi egyesült 
gyülekezet egyházfenntartási alapjára 3000 
K-t, a csánigi gyülekezet egyházfenntartási 
alapjára pedig 6000 K-t adományozott. 
Isten gazdag áldása legyen az adományon 
s a kegyes szívű adakozón.

c s r l Adi é r t e s ít ő .
Házasság. Bertalan Sándor rábacsé- 

csényi jegyző f. év november hó 29-én Kis- 
péczen házasságot kötött Kovács Jolánká- 
val, néhai Kovács József földbirtokos és 
felesége Bors Vilma leányával.

— : H Í R E K .  :: : =

A kormányzó nevenapja. Horthy Mik
lós kormányzót névestején a budapesti 
egyetemi ifjúság fáklyásmenettel tisztelte 
meg.

Hamisítják az új ezreseket. A hami
sított ezer koronás államjegy könnyen fel
ismerhető. Az alapszíne nem kékes szürke, 
hanem inkább kékes barna. A szent István 
kép koronájának a keresztje nagyobb. A 
„törvény* szóban a V betű helyett Y van.

A kormányzó leányának eljegyzése.
A kormányzó leányát, Paulette kisasszonyt 
folyó hó 5-én eljegyezte fáji Fáy László 
tart. huszárfőhadnagy, földbirtokos.

A 146 éves török. Pár nappal ezelőtt 
az egyik párisi belvárosi szállodába egy 
török ruhát viselő ember szállott meg. A 
rendőri bejelentő lapra Duro Chemadine 
Porter nevet írt. Midőn a rendőrség idegen- 
forgalmi osztályán átvizsgálás alá került 
a bejelentő lap, feltűnt, hogy a születési 
rovatba 1775 év van beírva. Tévedést véltek 
fennforogni a tisztviselők, felkeresték tehát 
szállójában a törököt és felszólították, hogy 
javítsa ki. Duro Chemadine mosolyogva 
rázta ősz fejét és kijelentette, hogy nem 
javítja ki, mert az adat helyes. A rendőr- 
tisztviselők nem hitték el a felmutatott 
igazoló okmányok ellenére sem, hanem a 
külügyi hivatal utján Konstantinápolyba 
fordultak igazolásért. Onnan azt a meglepő 
választ kapták, hogy Duro Chemadine 
állítása megfelel a valóságnak. Az ősz 
török elmondotta, hogy I. Napóleont Egyp- 
tomban gyakran látta, sőt egy alkalommal 
beszélt is vele. Magas kora ellenére is jó 
egészségnek örvend. Hogy 146 évet megért, 
mérsékletes életmódjának tudja be.

„Siber“ : becsületsértés. Az egyik 
bécsi bíróság mondotta ezt ki a minap egy 
becsületsértési pörben Egy bécsi kereskedő 
megvett egy villát, egyik lakója a házbér
fizetéskor összeveszett vele és veszekedés 
közben házigazdáját „siber“-nek nevezte. 
A kereskedő becsületsértés miatt beperelte 
lakóját, akit pénzbüntetésre ítéltek azzal a 
megokolással, hogy ma „siber*-nek olyan 
embert neveznek, aki a konjunktúrát mások 
kárára használja ki és üzleti eljárása nem 
tisztességes.

December 31-ig lehet 1000 koronás 
búzaár alapján fizetni a földváltságot.
Hirlapjelentes szerint az indemnitás felha
talmazást ad majd a pénzügyminiszternek 
arra, hogy a földvagyonváltság 1000 ko
ronás búzaár alapján való lefizetésének 
határidejét december 31-ig meghosszab
bítsa, ami a gazdák kívánságának teljesíté
sét jelenti.

A dohánybeváltási árak fölem elése.
A gazdáknak a dohánybeváltási árak tár
gyában intézett fölterjesztésére a pénzügy
miniszter leiratban értesítette az OMGE-t, 
hogy az 1921. évben a kincstár részére 
termelt dohány beváltási árát, tekintettel 
arra, hogy az árkülönbözeti pótlék első 
megállapítása óta a mezőgazdasági termé
kek értéke lényegesen megváltozott s amel
lett a kedvezőtlen időjárás folytán a dohány- 
termelés több vidéken kevésbé sikerült, az 
árkülönbözeti pótlék 60 százalékos meg
állapításával fölemelte.

A kiadásért és szerkesztésért felelés : 
l'íipott Géza Kzcntgotthird, TasTármegye.

Nyilvános nyugtázás.
Luther-Szövetségi adományok. A

Dunántúli Luther-Szövetség pénztárába 
f. év október 5-ike óta a következő ado
mányok folytak be: Nagykanizsa 80 — K, 
Somogyszi! 388 — K, Acsád 500 — kor., 
Kéty 136 — K, Tolnanémedi 1000— kor.. 
Kőszegi ev. leánygimnázium Belmissziói 
egyesülete 498 — K, Bóny 897-— K, Nagy- 
geresd 1146— K, Alszopor 714 — kor., 
Magyarszombathely 243 56 K, dr. Thebuaz 
Béla orvos Budapest 200— K.
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A „Luther-Naptár“
pályázati hirdetése.

A „Luther-Naptár“ szerkesztősége k is  
regényre  és elbeszélésre  pályázatot hirdet. 
A rövid fejezetekre osztandó kis regény 
3  íro tt ívnél, az elbeszélés pedig ugyan
ilyen kiállításban 2  ívn él hosszabb nem 
leheL A „L u th e r -N a p tá r“ rendeltetésének, 
irányának megfelelő abszolút irodalmi becsű 
k is  regén y  p á ly a d ija : . 1500 korona; az 
ugyanezeknek a követelményeknek megfe
lelő elbeszélésé  pedig: 1000 korona. Nyom
tatásban már megjelent művel pályázni 
nem lehet. A jutalmazott mű a „L u th er-  
N a p tá r “ tulajdona. A dicséretben részesí
tett, közlésre alkalmas pályamunkát a szer
kesztőség megfelelő honoráriumért meg
veszi. A különösen kiváló és a „Luther- 
Naptár“ számára nagyon alkalmas jutalma
zott pályamunkák pedig az 1923-ik évi 
„Luther-Naptár“ jövedelméhez képest utó
lag még külön honoráriumban is részesül
nek. — A pályázat titkos. — A jeligés le
véllel ellátott pályamunkák 1922. m árc iu s  
1 5 -ig  a következő címre küldendők: A  
„L u th e r -N a p tá r“ szerk esz tő ség e  Sopron , 
P a p ré t 2. szá m . A bírálóbizottság jelenté
sét a „L u th e r -N a p tá r“ 1923. évfolyama 
fogja közölni.

Sopron, 1921. nov. 28.

A „Luther-Naptár“
2—2 szerkesztősége.

W elliseh Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezett

olvasó- és tankönyvet
az evang. népiskolák IV., V. és VI. osztályai 
számára. A soproni felső ev. egyházmegye 
megbízásából szerkesztették: Krug Lajos, 
Laschober Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf 
Endre tanítók. Ára puha kötésbe kötve 
24 kor., kemény kötésbe kötve 32 korona.

V egye m eg
S z a b ó  G á b o r  százados,

tábori lelkész

Tábori beszédek
cimü könyvét.

Ára 10*— korona. 
Kapható a szerzőn é l:

Körletparancsnokság Szombat
hely.

I..... ........... .......E -U
M egjelent m ár é s  újra 

kapható az

Új dunántúli 
ev. énekeskönyv.
Ára a 1 0 % -o s  felárral együtt V 2 

vászonkötésben  8 8  korona, egész  
vászonkötésben , tokkal 1 1 0  kor. 
A pénz előzetes beküldése esetén  
kérjük az 5 koronás postaköltséget 
f i  hozzászám ítan i. A Luther-Tár- 
sa sá g  kolportőrje különben m ódot 
keres, hogy mindenkihez elju ttassa. 
R endeléseket kérjük: a Luther- 
T ársaság  könyvkereskedése, B uda
pest, Vili. kér., Szentkirályi u. 51/a .

cím re küldeni. 3 — 5

l ~ -  " I

K arácsonyi ajándékul
ajánlom az alanti könyveket!
K a p i  B é la : A boldogság könyve. (Jellem- 

képző munka.)
F a rk a s M ih á lyn é : Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

S trá n e r  V ilm o s: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D én es : Mária nővér. (Kisregény.) 
G y u rá tz  F eren c: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d r e : Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
B o rso s I s tv á n :  A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem v o lt ...  

(Mesék.)
A lb ert J ó z s e f :  Túl az óperencián.

(Mesék.)
H a m v a s J ó zse f:  Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép  
vászonkötésben , 2 0  korona, d íszkö

tésben 30 korona.
WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.

H irdessen  a  „ H a r a n g s z ó “ 
karácsonyi szám ában.

1
Ajánlunk w aggontételek- - 
ben k e m é n y  és  p u h a  J

T Ű Z IF Á T
ab Szentgotthárd w aggonba rakva. 
V eszünk és eladunk mindenféle

T E R M É N Y T . |j
Ajánljuk elsőrangú, tisztán kezelt 1 
=  U R A D A L M I Ó- ÉS ÚJ- =  =<

B O R A IN K A T . !
Elvállalunk vasúti szá llítást és  
elvám olást sza va tosság  m ellett ;J 
B u dapest— Graz fővonalon  keresz

tülhaladó áruk után.

LIPPésLACKNERf
keresk. vállalata Szentgotthárd.

Sürgönyeim: Lackner. Telefon sz. 17.

A z aradm egyei rom án impériur 
alatt lévő ujvarsándi m agyar egyhá  
lelkészi á llá sa  betöltendő. Jövedeler  
2 0 0 0  lei é s  egy sze ssz ió  föld, laká 
kerttel, é s  á llam segélyben  7000  le 
B ővebb  felv ilágosítást ad Frint Lajo 
esp eres, Arad, vagy W edl Endre vo  
ujvarsándi lelkész, Sopron, O rsolyz  
tér 1 . 2 —

Szom bathely  város belterületé  
egy ház, m ely á ll:  két három szobá  
lak ásb ólv óriási gyü m ölcsös- és kony 
hakertből, dollárokért eladó . —  Cíi 
a kiadóhivatalban. 5 — 5

Csite Károly qjabb könyve
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . . 20
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék. Új bővített díszes kiad. Ára 8 
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo

násban. Ára . . . . 1 0
Csere leány, csere legény. Elbe

szélések. Ára . . . . 2 0
Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 12
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a ................................ 8
Megrendelhetők Csite Károlynál Körme \- 
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál, j  
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillér jR 

több küldendő.

Nyomatott Welliseh Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dnnáotüll LüUier-Szővetséo.
Kéziratok Lorászpatonára 
(\reszpréinmegye*p előfize
tési dijak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhira- 
talának Szentgotthárdi* 
(Vasrármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.

Megjelenik minden Tasárnap.

HARANGSZÓ
S Z E R K E S Z T I K :

S Z A L A Y  M I H Á L Y ,  N É M E T H  K Á R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .

Kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

1 HAKWGSZÓ előfizető«! 
ára: Cimszalagos küldés
sel */« érre M, félévre 76, 

egész évre 150 K. 
Csoportos küldéssel: */« 
évre S3, félévre 65, egész 

évre 130 K.
Luther-SzÖTetégt tagoknak
cimszalagoa küldéssel V« 
évre 33, félévre 65, egész 

övre 130 K.
Csoportos küldéssel: */« 
évre 88, félévre 5b, egész 

évre 110 K.

Karácsonyi békesség.
Irta: Novák Rezső.

Az isteni szeretet m ennyei fény
su gara  világítja be ma az egész  föld
kerekséget s  fehér ruhás angyali s e 
regek d icsh im nusza  hinti alá lágy  
akkordjait: »D icsőség  a m a ga ssá go s  
m ennyekben az I s t e n n e k .. .«  C sen
des, v a llá so s  áhitat szá ll ilyenkor a 
lélekre, elfelejtjük a m indennapi ke
nyérharc ádáz tusáját s szívünket, 
lelkünket átadjuk annak a boldogító  
tudatnak, hogy m egszületett a M eg
váltó, a Jézu s Krisztus.

D e vájjon ez a m ennyei fénysugár  
Dói J o g  dbrúi tua-e varázsollfTISftiiiféű 
sötét, búskom or arcra, m egtud-e v i
gaszta ln i az éh ező  s  rongyaiban di
dergő gyerm eket, kinek ez a nap 
sem  hozott öröm öt, csak elbagyatott- 
ságá t, a  v ilág  részvétlenségét juttatta 
e sz é b e ?  H ozott-e szabadulást azok 
nak az otthonukból kiüldözött, földön
futó m agyaroknak, kik könnyes szem 
mel ülnek a szegén y es karácsonyfa  
a lá ?  T udunk-e örülni mi, C sonka- 
M agyarország börtönbe zárt lakói, 
kiknek csak akkora helyet hagytak, 
ahol sírunkat m egáshatjuk? Tudunk-e 
rem énykedni egy  szebb, boldogabb  
jövőben, am ikor az öröm  hálakiáltása  
váltja fel a mai szom orkodók és  két
ségbeesettek  p an aszát?  Nem  volna-e  
jobb, ha sötét gyászkeretbe foglalnánk  
idei karácsonyunkat és a gyászru h á
ban járó búnbánatnak adnánk h elyet?

Nem , mert ha veszteségeink  és  
nyom orúságunk felett kesergünk is, 
m égis nagy nyereséget hozott nekünk 
ez a n ap ; m illiók zok ogásán  k e r e sz 
tül is halljuk az Isten végetlen  sze-  
retetét hirdető angyali dalt, mely új 
eszm ényt, új élet- é s  világprogram - 
m ot hozott az em beriségnek, mely  
így h angzik: Istennek d icsőség  é s  a 
földön b ékesség.

Mit értünk karácsonyi békesség  
alatt ? K ödbevesző édes gyerm ekálom  
hiú ábrándját, m elyet már régen szét
tépett a zord élet kegyetlen k eze?  
Vagy ünnepi hangulat csupán, lelki 
felem elkedés, m elynek nincs tartalm a, 
az életre kiható gyakorlati ereje ? 
K arácsony nem a m egélhetési v is z o 
nyok rendezettségét, nem a társadalm i 
osztályok  és  nem zetek v iszon y lagos  
nyugalm át jelenti, hanem  a lelkek  
békességét, az Istenben önm agára  
eszm élt em bernek lelki boldogságát, 
az Isten kegyelm i ajándékait gyer
meki hálával fogadó szív  őszin te örö
mét, am it nem b efolyásolhat a külső  
élet ren d ezetlensége , nem rabolhat 
el tőlünk a külső szen ved és fájdalma, 
mert ez a legegyénibb  belső  kincsünk, 
a kegyelm es m ennyei Atyában való  
örvendező életünk. C sakis ott van  
igazi lelki b ékesség, ahol szerves kö
zösségb en  élnek az Istennel, ahol az 
Isten Igéje m indennapi táplálék, ahol 
az Úr törvénye kiszabott életprogram , 
ahol a kenyérkereső munka Istentől 
rendelt életh ivatás, ahol az elért 
anyagi és erkölcsi siker Isten kegyel
mi ajándéka, ahol a bánat könny- 
harm ata nem érthetetlen sorscsap ás, 
de tökéletesbülésünk nevelő  eszköze, 
ahol a kereszt nem felpanaszolt teher  
és  félelm etes büntetés, hanem életet 
nem esítő  alkalom  és m agasabb célt 
szo lgá ló  isteni á ldás. S zenvedés n él
kül nincs igazi őröm , kereszt nélkül 
nincs tökéletesbülés. Isten akaratán  
m eguyugvó s szom orúságát a lázatos  
keresztyén türelem m el hordozó lélek  
nélkül nincs igazi karácsonyi b ék es
ség . Luther szerint is a s len v ed és  
hozzátartozik a békesség  lényegéhez, 
a kereszt gondolata  elválaszthatatlan  
az Istenben m egtalált nyugalom  fo
galm ától. A 95 tétel u tolsó  pontjaiban 
ezeket m ondja: »El azokkal a prófé
tákkal, akik ezt mondják Krisztus 
n ép én ek : béke, béke és  nincs béke.

Ellenben üdv azoknak a prófétáknak, 
akik ezt m ondják: kereszt, kereszt 
és  nincs kereszt.«

Ezen a ponton egyenlítődik ki a 
külső élet veszélye és a belső  lelki 
élet Istenben rejlő békéje. Itt olvad  
m agasabb harm óniába a földi kenyér- 
harc tusakodó lármája és az Isten 
d icsőségét zengő angyali karének  
fen séges melódiája. Körülöttem tom 
bolhat az élet vihara, m egrem eghet 
a föld lábaim  alatt, testem et m egse
bezhetik a szenvedések, a nélkülözé
sek töv isei, de szívem ben békesség  
honol, az isteni G ondviselés védő
szárnyai alatt m eghúzódó keresztyén  
em ber békéje, - aki a  csa lódások  út
vesztőiben , a romokban heverő rem é
nyek szakadékéiban is em elt fővel 
halad az eléje tűzött emberi hivatás 
m agaslatai felé. M ögötte sokan e l-e l-  
maradoznak, m ellőle szám talanon ki
dőlnek, eléje óriási akadályok: a 
m egpróbáltatások, a kísértések szik la 
hegyei merednek, de m égsem  csügged  
el, m égsem  inog m eg hitében, mert 
tudja, hogy küzdelm es életh ivatása  
szervesen  belekapcsolódik Isten v ilá g 
korm ányzásába, am elyben a szen v e
dés csak időleges, átm eneti jelenség, 
a bénát könnyharm ata az Isten m eny- 
□yei d icsőségének  földi m egcsillanása.

K arácsony szent ünnepén elül sz í
vem ben a háborgás, m egkönnyebbül 
az élet keresztje, mert isten békes
ségében  nyugoszik m eg a lelkem s 
hallom  a boldogító angyali öröm h írt: 
»Ma született néktek a M egtartó, aki 
az Úr Krisztus a Dávid városában.«

Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és a 
földön békesség és az embe
rekhez jóakarat!

Jelen karácsonyi szám ára 8 korona.
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Hol keressük a boldogságot?
Kapi püspök előadása.

A szom bathelyi prof. nőegylet va l
lá so s  estélyén folytatta Kapi B éla  
püspök a boldogságról szó ló  tudom á
nyos előadását, m elyet a fagyos hó- 
lepellel borított téli tájkép raizával 
vezetett be, am ely a pusztulást, a 
halált rejtegető reális élet és a b ol
d ogság  nagy kontrasztját tünteti fel. 
— B old ogság  egyedül Istenben ta lá l
ható fel. Az em ber sokféle életnyil- 
vánulásban benne van B oldoggá tehet 
a m unka, ha van isteni karaktere; 
a család, az otthon, a m ásokért való  
élet, a vallás, de a feltétel mindig  
csak a z :  annyiban, am ennyiben az  
élet isteni vonásait erősíti

Hol keressük hát a b o ld ogságo t?  
E lőször is m egtalálható a külső elet- 
jelenségekben, am elyek lehetnek ör
vendetesek és  fajdalm asak. E kettős 
fe lo sztás alapján a boldogságot m eg
határozni nem lehet, mert nem mii den 
öröm boldogság, nem minden szen 
vedés boldogtalanság. Az öröm  az 
élet röpke jolérzése, egy édes álom , 
suhanó verőfeny, melynek nincs g y ö 
kere. —  Jel em ző sajátossága  az 
id ő legesség  es a k ü lső legesseg  K ívül
ről jön és  nincs kapcsolata az em ber  
benső  életével. Keressünk m élyebben  
fekvő öröm öt, mint a lelki nyugalom , 
a lelki b iztosság , mely az em ber  
érzésvilágából fakad Ez az öröm  
az élet fölé em elkedik és az örökké
valóságba  olvad s mint ilyen az em ber 
erkölcsi m űveltségétől függ. Ez már 
az életfejlődest szolgaija, eppen ezért 
az em ber öntudatosságból, a céltuda
tos határozottságból erősödik. Az em 
berek az öröm öt kergeúk, de minden  
gondolkodás nélkül, hiányzik életh i
vatásukban való elm élyedés.

Az életjelenségek m ásodik csoport
jába tartozik a szenved és. —  Csak  
felü letes gondolkodás tartja a szen v e
dést boldogtalansagnak A költő taní
tása  szerint (A rany: E nyhülés.) az 
igazi boldogság  elválaszthatatlan  a 
fájdalomtól. Oly m agasan  van e lh e
lyezve a boldogság, hogy azt csak  
szenved éssel szerezhetjük m eg. A  
szenved és megtöri az önzést, mér
sékletre, lem ondásra tanít. Van egy  
szenvedés, m elyet nem m éltányol a 
világ, ez a bűnért való  szenvedés. 
Ez elválaszthatatlan  az igazi boldog
ságtó l. Aki ezt átelte, az azt mondja : 
ha elveszítem  is minden öröm öm et 
és az Isten kegyelm ének b izonyossága  
m egm arad, gazdag vagyok!

A munkában rejlő boldogság. A  
munka sokak előtt teher és  kény
szerűség , ebben a munkában nincsen  
b old ogság. A munkában rejlő boldog
sá g  ott kezdődik, ah o l az em ber  
munkáját h ivatássá  tesz i. Ennek van  
egyén iség-é lesz tő  ereje, ez m éltóságot 
ad. D e igazi m unkaboldogság csak  
ott van, ahol az em ber beilleszkedik  
az Isten m uokaprogram m jába és Isten 
m unkatársának érzi m agát.

Az otthon boldogsága. Az otthon  
az em ber vára. K ^ s  jelent annyi 
boldogságot, mint az otthon. A z otthon
nak legyen lelke. Nem  a bútorok  
szám a, m inősége, e lh elyezése  adja 
m eg az otthon m elegségét, hanem  az 
abban szétáradó szellem . A z otthoa  
b old ogságához tartozik a csa lád , 
m elyoen ugyanaz a lélek uralkodik. 
H ozzátartozik a gyerm ek. A gyerm ek  
az élet tisztább boldog ága. Jóllehet  
sok gonddal jár a nevelésük, m égis  
b o d o g a n  hajtja az em ber fejet a 
gond kemény sziklájára, mert úgy  
érzi, mintha Isten öleben nyugodnék.

A jócselekvés boldogsága. N e hi
valkodva, ne ötletszerűen gyakoroljuk  
a jót, hanem  állandóan, szerető  
lélekkel.

A vallás boldogsága. N em  a külső  
vallaso>kodás, hanem  az 1 tenben való  
élet ad boldogsagott. A vilagterem tő, 
világkorm anyzó . Istennel vaiő  belső  
viszonyban, az im ádkozó, az igeh ir
detést hallgató  é s  aszerint élő  lelek  
nyugalm ában rejlik az igazi b ékesség, 
am elyből kiárad a többi b oldogságot 
is  m egszentelő  erő

M elyen járó fejtegetéseit egy ó sz ö 
vetség i kép felidézésével fejezte be. 
A z aratók után járó s  kalászokat 
szedegető  Ruth példáját követve sz e 
degessük mi is hálatelt sz ívvel Isten 
fö djén term ő kalászokat, m elyek a 
kegyelem  harm atától növekednek s  
a szeretet napsugarától érielődnek  
a mi igazi boldogságunkká.

Előfizetési felhívás.
Újévkor lapunk XIII. évfolyam ába  

lép.
Midőn igaz köszönetét mondunk  

lelkészeinknek, tanítóinknak, munka
társainknak, olvasóinknak, jóltevóink- 
n e k : egyúttal bizalom m al kérjük,
maradjanak továbbra is hű barátaink  
s  ism ertessék , terjesszék lapunkat a 
hitrokonok között.

Lapunk iránya a régi marad. K öz
lünk va llásos elm élkedéseket, egyh á
zunkat, hazánkat, jelen feladatainkat

érintő fejtegetéseket, ism eretterjesztő, 
gazd aság i cikkeket, elbeszéléseket, 
költem ényeket. B eszám olunk az eg y 
házban, az országban, a nagyvilágban  
történő fontosabb esem ényekről. Á l
landó rovatként közlünk mindennapra  
való  sorozatos bibliai elm élkedéseket; 
külön rovatot szánunk orvosi vezetés  
m ellett az egészségügynek , hogy le l
kileg testileg  eg észség e s  nem zedéket 
segítsünk nevelni egyházunknak, ha
zánknak.

Lapunkat hetenként jelentetjük m eg  
s  a szü k ségh ez és  lehetőséghez képest 
terjedelm ét is növelni akarjuk, hogy  
olvasóinkat minél bővebben tájékoz
tathassuk a mai fontos kérdésekről.

Lapunk mellett áll h ű séges gárda
ként egyházi íróink javarészé, ö n z e t le 
nül dolgoznak egyházunkért és evang. 
népünkért. Egyetlen jutalmuk az, ha 
munkájuk hatása m egérzik népünk  
gondolkodásán , érzésén, m agav isele
tén. Népünk is h űségesen  kitartott 
eddig évről évre mellettünk, mert 
m egérezte, hogy itt ő  érte folyik a 
munka.

Ezt a kitartást kérjük továbbra is. 
O lvasóink  jószándéku tám ogatását 
m ég kitartóbb m unkával kívánjuk  
m egháláln i.

Ma, mikor olyan mé yre zuhantunk, 
csak m agasabb rendű elettel tudunk 
a m élységből fölem elkedni: tehát nem  
szabad senkinek áldozattól v issza 
riadni, mikor arról van szó , hogy  
m aga is m agasabb rendű életre jut
hasson  s  m ásokat is arra segítsen .

Lapunk előfizetési díját a fokozódó  
nyom dai költségek miatt kénytelenek  
vagyunk a következőkép m egállapí
tani :

Cimszalagos küldéssel 7 . évre 38, 
félévre 75, egesz évre 150 K, csopor
tos küldéssel 7* évre 33. félévre 65, 
egész évre 130 K Luther-Szövetségi 
tagoknak cimszalagos küldéssel */* 
évre 33, félévre 65, egész évre 130 K, 
csoportos kü'dessel 7* évre 28, fél
évre 55, egész évre liO K-

Reméljük, belátja mindenki, hogy  
az előfizetési díj felem elésére a körül
mények kényszerítettek bennünket s 
így nem sajnálja senki 5— 6 kiló búza, 
vagy 5 — 6 drb tojás árát egy évi 
lelki táplálékért. M icsoda áldozat ez  
a lap szellem i m unkásainak áldozata  
m ellett?

A m egrendeléseket és  befizetéseket 
kérjük a Harangszó kiadóhivatala 
Szentgotthárd,. (Vas-m.) küldeni.

Gyüjtsünk előfizetőket é s  adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.
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Magyaróvár.
Úgy szeretném  egym ás után ezt a 

helységn evet leírni —  nagyon s o k 
szor. \l  név kom oly b iztatás nékem, 
hogy m égis e téren is egy évtized  
óta történik m egm ozdulás. Magyar
óvár nevét a H arangszó lapjaira is 
többször szeretném  felírni, hogy lega
lább egyszer  vetődhetne Magyaróvár 
nevére és betűire azon gyü lekezetek  
tagjainak tekintete, kiknek e lv ise lh e 
tetlenek a gyülekezet gondjai és a 
gyülekezeti élettel együttjáró anyagi 
terheket o ly  nehezen  hordozzák. S  
ha hordozzák is  —  félve a végre
hajtótól, te le  vannak zú golód ássa l, 
de legalább is p a n a ssz a l. . . A vagy  
ha nem is mondják, a kifejezés ott 
ül az arcukon s tüntetnek a tem plom  
elkerü lésével. M ennyivel m áskép’ van 
ez Magyaróvárott . .  Pedig itt is az 
egyházi élet nagy lendüietet csak  
ezután fog venni, miután mindent 
szépen é s  ékesen  elrendezett az Isten 
d icsőségére.

I 9 i4 .  óta nem is  tudom , hogy  
alakult volna  nálunk anyagyülekezet  
—  O siffyasszonyfát é s  D om bóvári 
kivéve, m elyek a D unántúli egyh áz-  
kerületben vannak. Pedig m ásutt is 
akad nagyobb filia is, anyagiakban  
is  inkább bővelkedók. D e hát várnak  
jobb időket, am ikor majd 5 koronáért 
újból vásárolhatunk egy d o l lá r t . . .  
Sajnos, az em berek gon d olk ozása , 
terve, rem énye m anapság e körül 
forog.

Igaz, volt v isszafejlőd és Magyar
óvárott is. De nem egeszen  a g yü le 
kezeti tagok hibájából. A magyar
óvári evan gélik u s egyh ázk özség  a 
XVII. században egyike volt a leg 
népesebb  s legbuzgónb egyházaink
nak. B ecsben  való  k özelgése azonban  
m egbénította erejét. Az Evangélium  
hőseinek  feje felett vészek bánattal, 
könnyel és  fájdalom m al terhelt felle
gek kóvályogtak . Itt-ott már dúlt, sőt 
tom bolt is  a v ih a r . . .  C s e p r e g . . . ,  
P o z s o n y .. . ,  E perjes. . .  de nem em 
legetjük. Elm últ, a jutalom és  bünte
tés o sztog atá sa  Istennél igazságosan  
történt. S zóva l B ecsnek seg ítségü l 
jött az ellenreform áció  vihara, m ely, 
ha a gyülekezetek  ágainak, gyökerei
nek elnyirbálásával nem erte el em 
bertelen célját, egyen est a derékba  
hasított, vagy a törzset tepte ki tö- 
vestől s dobta félre úuából felnégyelve  
a város szé lére, vagy Nápoly felé, 
hogy szabadon m ás merre szágu ld 
h asson  s ott is fájdalmat és  könnyt 
hagyjon m aga után. Egy egy vérző  
csonk m aradt m eg erre is —  arra

i s . . .  T anúiul a szörnyű időknek! 
így  sem m isü lt m eg a magyaróvári 
nagy gyülekezet is. Annyian azonban  
m aradtak, hogy m eglátói legyenek a 
feltünedező szivárványnak s róla o l
vasták le a b iztatást: N e féljetek, 
álljatok m eg a hitben, legyetek erő
sek, el nem hagylak t i t e k e t ! . . .

Es m ost jött a hitben türelm es 
várakozás h osszú  ideje. 1791-ben  
szűnt m eg a magyaróvári evangélikus  
gyülekezet —  elnéptelenedés és  a 
hívek elszegén yed ése  miatt. Az eg y 
m ás után jövő nem zedékek azonban  
nagyon hűségesen  ápolták s kedves 
tehernek tekintették az apáiktól á t
vett ö r ö k sé g e t: összehordan i az anya
egyház biztos fundam entum ait. Min
dent szépen erős alapokra ráhelyezni, 
hogyha jönne újból a vihar, a szél 
és az árviz többé el ne p u s z t ít s a .. .  
Ez az örökség, amint évtizedeken át 
óvták, őrizgették, gyarapítgatták lelki
ekben gazdagította az örökséghordo
zókat. Hogy sz ívesen  és h űségesen  
hordták az alapot, itt a b iz o n y sá g : 
együtt az anyaegyházk özség  minden  
kelléke, nem csak a külsőségekben, 
de az őszin te lelki öröm ökben is. 
M űvészi b eccsel bíró gyönyörű tem 
plom unk van a L ajta-csatorna part
ján, m elyet nem régen m eg is  reno
válták. A lelkészlak alapjait a v ilág 
háború m egindulásának esztendejében  
tették le. A folyó évben fejezték be. 
A háborús anyag hiány miatt, húzó
dott ennyi ideig. A parochia a Lajta- 
csatorna másik partján egy szép kert
ben helyeződött el —  a tem plom  
közelségében , ahová  a parochiáról 
egy szép  hídon át juthatunk el. Ez 
is büszkeségére válhatna akármelyik  
nagy gyülekezetünknek. E gyem eletes  
villaszerű szép epület, mely nem csak  
kényelm es otthont, de b izonyos fokig  
ih letést is nyújt az isten dolgaival 
foglalkozó benoelakóknak.

Az egyház anyasításának minden 
nemű munkája 1921. júniusában fe
jeződött bo K issé nehezen ment, de 
a sz ív ós  akarat —  a jó ügy érdeké
ben érthető is — minden régebbi és  
újonnan felm erülő akadályt legyőzött. 
A csaknem  teljesen cseh  iinperium  
alá jutott Dunáninneni egyházkerület 
magyaróvári anyaegyhazzal való g ya 
rapodásán isten munkáját látjuk, m e
lyen igaz szívből örvendezünk. Az 
áldotiem lékü p atriarcha-püspök: dr. 
Baltik Frigyes u tolsó  püspöki intéz
kedései is a magyaróvári anyásítás  
elintézésének sürgetése volt. Az ősz  
patriarcha azonbau a teljes befejezést 
már nem érhette m eg. 1919 ben be
következett halála «tán m ég két e sz 

tendeig húzódott. Ma már elérve a 
célt, beteljesedve az apák vágya, 
m egvalósu lva  az édesanyák im ádsága, 
elrendezve a m unkáskezek fáradsága, 
m egválasztva  a gyülekezet e lső  lelki- 
pásztora Szűcs Sándor szem élyében , 
aki folyó évi novem ber 24-én  m eg
tartott közgyűlésen egyhangú m eleg  
lelkesedéssel hívtak meg. S 'ű c s  S á n 
dor legutóbb a Rákóczi úti egyház  
helyettes lelkésze volt. F eleségét dr. 
Füsti M olnár M áriának hívják. Az 
I. sz. szem klinika elsóosztá lyu  tanár
segédje. A m ellett elism ert jónevfi 
gyerm ekgyógyász és  diplom ás isk ola 
orvos. Pdpnéink történetében szok at
lan az ilyen k é p e s íté s; én azonban  
hiszem , hogy Istentől m egáldott lesz  
az ó  gyülekezeti tevékenykedése is. 
A lelk ipásztor ünnepélyes beiktatása, 
m elyet nagyobb keretekben kívánnak  
a m agyaróváriak 1922 január 15-én  
lesz . A z istentisztelet n y e lv e : m agyar, 
havonként egyszer ném et.

Az anyaegyház m egalakulása kö
rül elévülhetetlen  érdem eket szerzett 
dr. Csatáry Elek, m osonvárm egyei 
alispán, egyh ázközségi felügyelő és  
Schmicke Gergely bőrgyáros, ki az 
anyásítás m egvalósítása  alkalm ával
50 ,000  koronát adom ányozott az eg y 
házközségnek. A gyülekezet lelk iis
m eretesen tevékeny utolsó lev itá ja : 
Franckendorfer Róbert állam i tanító  
volt.

Az egyházi mellett nagyon fontos 
hivatás vár Magyaróvárra nem zeti 
szem pontból is. G yőr és H egyesha
lom között fekszik az ideiglenesen  
m egállapított osztrák határtól 10 km .- 
re. H atárváros le tt  A gyáripar és  
kereskedelem  nyugati középponja. 
Fejlődése nagy lendületet fog venni. 
Vasúti összeköttetése minden irány
ban kitűnő.

Magyaróvári anyaegyházunkra sok  
feladat vár. Merték vállalni a feladat 
m egoldását, sőt nyíltan m ondják: 
édes Örömmel fogjuk egyházunk min
dennemű terheit h o r d o z n i! . . .  B üsz
kék lehetünk ezekre a hittestvérekre, 
kiknek egyházszeretete kellene, hogy  
sok közönyös gyülekezeteinkbe életet 
lehelne I Szuchovszky Qyu’a.

Egyházunk integritása.
E vangélikus egyházunk országos  

egyház, am elyet alkotm ányunk szerint 
az ország  területén lakó híveinek  
ö sszeség e  alkot. Minden hatalom  az 
egyházközségekből ered, m agától ér
t e tő d ő ig  azokból az egyházközségek-
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bői, am elyek M agyarország területén  
vannak. E gyházközség alatt pedig  
értendő az ág. hitv. evangélikus  
keresztyéneknek közös vallásgyakorlat 
végett szervezett testü leté.

Az alkotm ánynak ezen m egállap í
tásaiból láthatjuk, hogy egyházunk  
integritása teljesen politikai in tegritá
sunktól fü gg; hogy egyházunk sorsa  
teljesen egybeforrt nem zetünk so r sá 
val. A m agyarországi evangélikus  
egyház testéhez azok a gyülekezetek  
és  azok a hivek tartoznak, am elyek  
és akik a  politikai M agyarország  
testéhez.

N agy különbség van azonban m ég  
is az állam  és egyházunk között 
ebben a tekintetben. Az állam ot a 
győző  ellenfelek egy égbekiáltóan  
igazságtalan  békeszerződés e lfogadá
sára  kényszerítették. A z egyház ezt a 
békeszerződést nem fogadta el, nem  
irta a lá. Az tehát reánk egyh ázilag  
nem kötelező. A régi országos egyház  
tovább is  fennáll.

V iszont m ásik sarkalatos egyházi 
jogelvünk az, hogy minden hatalom  
az egyházközségből ered. Am eddig  
ragaszkodunk egyházunk in tegritá sá 
hoz, addig minden olyan gyűlésünk, 
m elyen az elszakított területeken levő  
egyházközségek  képviselve n incsenek, 
csonka gyű lés, addig az ilyen egyh áz-  
községek  szavazata  nélkül m egv á la sz
tott tisztviselők  b izonyos értelem ben  
csak ideiglenes jelleggel bírnak és  
esetleg  új vá lasztás a lá  kell m agukat 
vetniök.

Az egyetem es egyház elnökségének  
feladata lesz ezeket a kérdéseket 
véglegesen  tisztázni, vagy legalább is 
valam ely id eiglenes m egélhetési m ó 
dot találni, hogy a csonka egyh áz-  
községek, egyházm egyék, egyházkerü- 
tek és  az egyházegyetem  korm ányzata  
é s  közigazgatása , b eosztása  és szer
vezete ne legyen m egrázkódtatások
nak, zavaroknak és fennakadásoknak  
kitéve. E célból szü k séges a m agyar  
korm ánnyal, valam int a külföldi evan 
gélikus (lutheránus) egyházakkal való  
tárgyalás is. N. K.

Az erős segítse a gyöngét.
Irta: Qaál József.

Sokat hangoztatott és elfogadott elv az 
egyesek életében: az erős segítse a gyön
gét. Fontos azonban az is, hogy ez az elv 
valósággá váljék ne csak az egyesek, ha
nem a közösség életében is. Az erős gyü
lekezet segítse a gyönge gyülekezetei. Ne 
feledjük, hogy a sokat hangoztatott egy
házi szegénységünk mellett vannak gazdag

gyülekezeteink is. A témát itt elsősorban 
az áldozatkészség és az anyagiak szem
pontjából tárgyalom. Van gyülekezetünk, 
melynek birtoka s kamatra kiadott tőkéi 
vannak. Van gyülekezetünk nem egy, mely 
adóssággal küzködik s van olyan is, — 
mely a megszervezkedési kezdet nehézsé
geivel bajlódik, — melynek sem temploma, 
sem imaháza, sem semmiféle hajlékja nincs. 
Talán nem kell azt hangsúlyozni, hogy 
egész anyaszentegyházunk teste megérzi, 
ha csak egy kis tagja is beteg. Pedig mily 
nagy a száma a beteg és gyenge gyüleke
zeteknek !

A dolgot oly jelentősnek Ítélem, hogy 
szükségesnek tartanám egy oly szerv léte
sítését, mely c sa k  a beteg és gyönge gyü
lekezetek talpraállitását tűzné ki célul! 
(E cél szolgálatában áll a gyámintézet. 
Szerk.) A talpraállitást lehet szellemileg és 
anyagilag érteni, a kettő igen gyakran együtt 
jár s oly szorosan összetartoznak, hogy az 
egyik maga után vonja a másikat. De van 
hitbuzgó gyülekezet, mely anyagilag mégis 
szegény. A testvér-gyülekezetek szolidari
tása követeli, hogy a gazdag és szegény, 
a nagy és kicsi gyülekezeteket egymáshoz 
közelebb kell hozni. Ha már a gazdag gyü
lekezet kamatra adja az ő tőkéjét pénzin
tézetben és a szegény gyülekezet pénzt 
vesz fel kamatra a pénzintézetből, nem 
volna-e sokkal helyesebb, ha az erős gyü
lekezet az ő pénzét a szegény gyülekezet
nél helyezné el olcsóbb kamatra, vagy akár 
kamat nélkül is. Helyesebb, szebb volna, 
de úgy is kívánná a testvéri szeretet. Ha 
igaz, hogy a pénz legérzékenyebb oldala 
az embernek, úgy az ez által teremtett er
kölcsi és jogi viszony is legérzékenyebbé, 
legközvetlenebbé tenné a gyülekezetek közt 
levő viszonyt és a testvéri összetartozás 
tudatát.

Az áldozatkészség gyakorlásánál nagyon 
szép volna, ha a gazdag gyülekezetek kü
lönös gondjukba vennének a szegény gyü
lekezetek közül e g y e t-e g y e t s arról nem 
vennék le a kezüket, míg teljesen talpra 
nem áll, annak fejlődését különös figyelem
mel kísérnek, a vezetők, presbiterek sze
mélyes megismerkedése és egymás láto
gatása által a viszonyt igazi benső viszony- 
nyá tennék. Ez a két-két gyülekezet közt 
kifejlődő erőteljes viszony azonban semmi 
esetre sem kötné le a gazdag gyülekezetek 
áldozatkészségét oly értelemben, hogy azok 
más irányban ne teljesíthessék kötelessé
güket, ha az késedelmet nem tűr. Ha pél
dául X gyülekezet gyámgyülekezetének 
mondhatná Y gyülekezetei, melynek minden 
baját elpanaszolhatná és oly bizalommal 
merne hozzá fordulni, mint egy gyermek 
a gyámjához, vagy akár az apjához, ez a 
kis gyülekezetbe erőt, kitartást, hitet ön
tene, a nagy gyülekezetnek pedig evangé
likus öntudatát gyarapítaná. Ilyen kapcso
latok létrehozását nagy áldással kezdhetné 
meg szerintem Dunántúli Luther-Szövetsé- 
günk is.

Én csak egytől félek itt i s : a késedel
meskedéstől. Az idő pénz. Dolgoznunk kell, 
míg nappal vagyon. A talentumokat nem 
szabad elásni. A gyertyát nem szabad véka 
alá rejteni. Gonoszak ma az idők, de a 
jelek szerint a világ helyzete még inkább 
bonyolódni fog. Nem számíthatunk állami 
vagy csak külső segítségekre. Nekünk is 
meg kell mutatnunk az élethez való jogun
kat, és pedig sok dolgozással és még több 
imádsággal 1

Nyilvántartás a külföldön élő
magyarokról.

A Külföldi Magyarok Szövetsége 
akciója.

A trianoni békeszerződés M agyar- 
ország  lakósainak szám át a réginek  
egy harm adára csökkentette le. Az így  
m egfogyatkozott m agyar nem zetnek  
fokozottabb mértékben kell minden  
egyes tagját szám on tartania s  tám o
gatni őt élete útján, akár idehaza él, 
akár külföldön. Felbecsülhetetlen az 
az erkölcsi é s  anyagi érték, am ely a 
m agyar nem zet külföldön élő  fiaiban 
rejlik, ezt szám bavenni, nyilvántartani, 
ápolni és  fejleszteni legnagyobb és  
legfontosabb feladatunk egyike.

V onatkozik ez e lsősorban  az A m e
rikában é lő  m agyarságra. Am eriká
ban, közelebbről pedig csupán az 
Egyesült-Á llam okban ma több mint 
egy m illió m agyar testvérünk él. Hogy  
m ilyen előnyt jelent ez különösen a 
mai v iszonyok  mellett az ország  és  
az egyes em ber gazdasági helyzetére, 
erre csak az állam  vezetői és csak  
azok a szeren csések  tudnának b őveb
bet m ondani, akik közvetlenül érzik  
am erikai m agyar rokonaik jótékony  
seg ítségét.

Az ipari balesetek  és a  term észe
tes h alá lozás szám a Am erikában sem  
sokkal csekélyebb, mint például ná
lunk, M agyarországon. Am erikában  
élő  honfitársaink is gyakran haltak  
el, anélkül, hogy az egyébként pon
tos és m egbízható am erikai h atósá
gok hozzátartozóinak lakhelyét ki 
tudnák nyom ozni.

A B udapesten székelő  .Külföldi 
M agyarok S zövetsége, mely m agába  
töm öríti az európai és am erikai m a
gyar szervezetek  javarészét, célu l 
tűzte ki azt, hogy a gazdátlanul h e
verő külföldi m agyar vagyonokat 
azok jogos örökösei szám ára haza- 
szerzi. Továbbá célja a Szövetségnek  
az, hogy az eddigi nyilvántartásait 
kibővíti é s  ecélből azzal a fe lh ívás
sa l fordul C sonka-M agyarország m in
den lakójához, hogy haladéktalanul 
jelentse be a Külfölfi m agyarok S zö 
vetsége budapesti irodájában (IX., 
Lónyai-u . 17.) a kivándorló rokon  
nevét, leguto lsó  cím ét és  azt, hogy  
mikor írt utoljára. A bejelentés egy  
nyílt levelező lapon  történhet, azonban  
a feladó pontos cím ének feltüntetésé
vel. Ha a kivándorolt véreink pontos 
cím e és  minden külföldi m agyar neve  
ebben a nagy nem zeti nyilvántartás- 
együtt lesz, nem fog nyom talanul el-
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Tépelödés.
Cehel-c még A ty á n k  az Isten ?  
C eszállfat-e még ránk kegyelm e?  
L enyúl-e züllöH- ressz káért,
B egy a m élységben sírra átölelje?

(?yújt-e sugárzó fényt felettünk,
B egy  m egszakassza éjszakánkat?  
ftüld-e örömhírt mindazeknak, 
ß ik  itt eremre félre, bizra cárnak ?

Nekünk adja-e újra k risztu st,
A k it  már régkép m egtagadtunk?
Meg tud-e m est köztünk születni, 
ftinek szállást eddig se^el sem  adtunk?

A d u nk -e m est s belcöje mellett 
'Iudunk-e fitte l térdre esni,
Bitetlen m últúnk meqsiratni 
3  Jenőnk sehel, csak krisztusban keresni.

B eláttu k -e, hegy N ála  nélkül 
h a lá l lá  serradt itt az é le t?
Iszap, fem ek , tél lep be mindent, 
V irá g  lefagy, gyümölcs, mag meg nem érf ef.

M íg ett, hel 0  j á r :  új tarasznak  
O sedás furaim a repked, á ra d j  
B eit pusztaságok  újra élnek,
Á ld á s  bérit el bőrén földet, ágat.

S ir á r  szírek  szinültig telnek,
A lrók , aléltak talpra á l ln a k ;
E g  m egnyílik, látók  születnek,
V á g y a k , csedák, á lm ek  raléra rá ln ak .

M eglesz-e ez mest, mest m in á lu n k ?  
Rajtunk-e még az Ur k egyelm e?  
A ty á n k -e  még s ráism erünk-e  
M íg még időnk, sersunk régleg betelne?

V agy m ár be is te lt?  ré g e?  rég ü n k ?  
Nincs irgalom . . . sírunk m egásna . . .  
§  rehannunk kell eszünk reszítre  
Vakén a télbe, részbe, pusztulásba . . .

Szalay Mihály.

]>:Ii van belül?
Karácsonyi mese. 

irta: Porkoláb István.

• A nap lenyugodott.
A V égtelenből fehér angyalszár

nyakon elindult a karácsonyeste. A

látóhatár szélén  feljött a H árom kirá
lyok csillaga; ma fényesebben ragyog, 
m int m áskor, hogy hirdesse v ilág 
szerte m indeneknek:

—  D icső ség  a m a ga ssá go s m eny- 
nyekben az Istennek, és e földön bé
k esség  és  az em berekhez jó akarat 1

Száll, szá ll a szent e s t e . . .  s  amint 
lassan , lágy-sim oga'ón  egészen  rábo
rítja békeglóriáját a földre, elszíinik  
az élet zsibvásárján a kalmári lárma, 
egym ásután ürülnek ki a gyárak, az 
irodák, elnéptelenednek az utcák, el 
az ócska öröm ök, em beri léhaságok  
tanyái, mindenki haza igyekszik gyer- 
tyagyűjtás előtt. M ég az is, akinek 
otthona nincs, ösztönszer tien keresi 
a helyet, hol a család i élet tisztnltabb  
öröm ei s a karácsonyfa fénye á rasz
tanak enyhítő m elegséget. K arácsony
estén, úgytetszik korábban tér m eg  
fészkére a madár, ahol a párja várja, 
s az ű lszéli vándor több rem énnyel 
kém leli a m essze falu szé lső  házaiból 
feléje szürem lő fénysugárt: hátha ma 
neki is többet juttatnak a jóakaratát 
em berek az öröm eik ből. . .

K arácsonyestéjén teljes fényét 
árasztja szerte a keresztyén v ilág  
felett a M egváltó békéje s ha csak  
órákra is, beköltözik az em berszivekbe  
a szeretet. A rem ényszin  karácsonyfa  
gyertyáinak biztató fénye világit az 
a b lak ok b an ; köréje gyülekeznek a 
kórházak sápadt arcú betegei, a fegy- 
házak kom or rabjai, az árvaházak  
szom orú árvái s a büszke paloták  
urai épp úgy, mint a sza lm atetős  
hajlékok lakói.

M indenkinek hoz valam it a kará
cson yeste  ; igazi boldogságot a gyer
mekeknek, tiszta öröm öt, békét a 
felnőtteknek, s akire éppen fájó em 
lékkel köszönt rá, az sim ogassa  végig  
tekintetével a krisztkindlit váró gyer
meket, aki m ég azt h iszi, hogy a 
Jézuska hozza a k a r á c so n y fá t ...:  
a boldog arc láttára elcsitul a leg 
vadabb fájás, m egenyhül a legzordo- 
nabb em lék, hogy helyet engedjen  
a gyerm ekkor szelíd , szép  képeinek, 
am ikor mi is boldogok voltunk, mert 
azt hittük, hogy a Jézuska hozza a 
k a r á cso n y fá t.. .

De szép is volt az a k arácso n yfa !... 
Rajta a marcipán, cukor, csokoládé, 
aranydió, aranyalm a, ezüstfüst s c sú 
csában a fényt sugárztj c s i l la g : egy  
darab m egvalósult gyerm ekálom . A z
után a játékok: kard, puska, hintaló, 
hogy felderült láttukra az arcom , no 
és az az óram űre járó biciklista, 
am elyik em lékezetes szerepet játszott 
életem ben.

— Mi hajthatja ezt a sport-sapkás 
b ád og-legén yt?  —  tűnődtem el gyer
m ekésszel a karácsonyfa alatt és  
hogy megtudjam, csillagos, csontnyelti 
késem m el elkezdtem —  feszegetni.

Édesanyám  rám szó lt:
—  Mit cs in á lsz?
—  Hát m egnézem , hogy mi van 

belül ? —  feleltem  egész m agától 
értetődően. Mert dgygondoltam , ter
m észetes az, hogy m egtudjam : >mi 
van belü l?«

—  Nem  jó azt tu d n i! —  hangzott 
édesanyám  ajakáról a szelíd  és m égis 
oly sokat m ondó figyelm eztetés.

Fogott is rajtam, abba hagytam  
a kutató munkát, hogy továbbra meg  
azon tűnődjem e l : miért nem jó azt 
tudni, hogy »mi van belü l?« —  N em 
sokára m egtudtam .

Szintén karácsonyestéjén történt. 
M egelőzőleg  délután azt mondta éd es
anyám  nekem és  az öcsém nek:

—  Legyetek jó k ; kim egyek egy  
k ic s it: m egnézem , mit hoz a Jézuska,

Mi jók voltunk és  csendben, b o l
dogan vártuk az öröm öt hozó  kará
csonyestét. Közben alkonyodni kezdett 
és  m ivel édesanyám  m ég mindig nem  
jött, nyugtalanság vett rajtam erőt:  
hol van ő ?  Kimentem m egnézni. Az 
ebédlő ajtót zárva találtam .

— Oda nem szabad bem enni 1 —  
figyelm eztetett a cseléd .

Igen ám , csakhogy engem  nem  
lehetett ennyivel k ie lég íten i:

*— M iért ? —  m otoszkált a fejem
ben és benéztem  a kulcslyúkon.

Édesanyám  a karácsonyfát d íszí
tette . . .

—  Hát nem a K is-Jézus hozza ? I 
—  sóhajtottam  fel szinte ijedten és  
nagyon-nagyon  szom orú lettem. És 
úgy szerettem  volna sírni, sírni ke
servesen , sokáig, de nem tudtam, 
csak a torkomat szorongatta valam i
lyen kegyetlen nagy fájdalom. Az első 
csalódás fájdalma volt ez s a könnyek, 
amik nemtudtak előtörni a kínzó fá
jástól, a m egszűnt igazi boldogságnak, 
a tovatűnt gyerm ekkornak szóltak.

Abban a pillanatban, am ikor m eg
tudtam, hogy nem a Jézuska hozza  
a karácsonyfát —  m egszűntem  gyer
mek lenni. Este nem örültem már a 
karácsonyfának, nem ragyogott fel 
arcom  a játékok láttára sem  és nem  
játszottam  soha  többet. Szom orúan  
álltam a karácsonyfa mellett. É des
anyám nak feltűnt:

—  Mi bajod, kis fiam ? —  kér
dezte az ő sebetgyógyító  hangján.

—  Nem tudom, de nagyon fáj 
valami. ..
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Édesanyám magához vont, meg
cirógatta a fejemet, az arcomat s 
nekem űgytetszett, az ő jóságos, derült 
arca is borultabb lett, mint előbb volt 
Mintha sajnált volna, úgy vibrált a 
hangja, amikor mintegy válaszként, 
de önmagához intézve mondta:

— Az a valami: a lelked. . .  Az 
fá j...

Azóta sokszor fájt; ám azt a ke
gyetlen kínt még csak egyszer érez
tem, felnőtt koromban, amidőn már 
rég elfelejtettem az első csalódásomat. 
Ezúttal nem a biciklista, nem is, hogy 
a szomszéd szoba miért van lezárva, 
hanem egy szép, aranyhaju leány 
foglalkoztatott. A lelkem a lelkét 
kereste..  .

Karácsonyeste volt akkor is. Alko
nyodon, mint most, de mintha szebbek 
lettek volna azelőtt és szomorúbbak 
volnának azóta az alkonyatok. . .  
A karácsonyfát feldíszítettük már s 
a tubarózsa illatú lányszoba ablakába 
állva, kéz a kézben vártuk a Három- 
királyok-csillagának a feljövetelét, 
hogy meggyújthassuk a karácsonyfa 
gyertyáit és mert azelőtt is oly sok
szor néztük el együtt az Estbajnal- 
csillag ragyogását. Ez volt az Ő 
csillaga — ő  volt az én csillagom.

Csillagkereső tekintetünk találko
zo tt... s az enyém — szinte aka
ratlan — nagyon a lelke mélyére 
hato lt... És a telkemet úgy elfogta 
a fájás, az a nehéz, vad fájás, mint 
akkor régen, gyermekkoromban, ami
kor a kulcslyukon át bepillantva, azt 
is megtudtam, amit nem akartam, 
hogy — nem a Jézuska hozza a 
karácsonyfát. . .

A látottak hatása alatt lelki sze
meim riadtan kalandoztak azután 
tovább, karácsonyfa alól karácsonyfa 
alá, feltűnt a játekbiciklista is, majd 
nyomán felmeredt a kérdés: »Mi van 
belül ? < ... És nagy távolokon át 
újra hallottam édesanyám sokatmondó 
szavait:

— Nem jó azt tudni I. . .
Valóban nagyon szomorú meg

tudni néha: »mi van belül« — az 
emberekben ? / . . .

Este van. Sötétség borult a földre; 
csupán a hő fehérük s a csillagok 
világítanak.

Szobámban nincsen fénysugár, a 
kályhában szunnyadoz csak a kialvő 
parázs. Nézem, mint lesz hamuvá 
az utolsó szikra is és várva-várom, 
hogy angyalszárnyaival egészen le
szálljon a szent este s nyomán be
költözzön lelkerabe á Megváltó bé
kéje. ..

Várom... Nem várom hiába. Künt, 
a folyosón megszólal a Jézuska ezüst 
csengetytijének halk muzsikája, hir
telen rámnyiük az ajtó s a húgom 
kis fia, falatnyi gyermek, boldogságot 
sugárzó arccal örvendezi:

— Bátyusz, gyere gyorsan, meg
jött a Jézuska! ..

Megyek, s amint széttárul az ebédlő 
szárnyasajtója, ott van előttem az 
aranybsn-ezüstben, gyertyafényben 
úszó karácsonyfa...  Rég tovatűnt 
gyermekkorom álomképe...

— Gloria in excelsis D eo l...

.......... s akire éppen fájó emlékekkel
köszönt rá a szenteste, cirógassa 
végig tekintetével a karácsonyfa alatt 
imádkozó gyermeket: az őrömsuga- 
ras arcocska láttára elcsitul a lélek 
legvadabb fájása, megenyhül a múlt 
leg7ordonabb emléKe és felörülünk, 
mint akkor, régen, amikor boldogok 
voltunk, mert azt hittük, hogy a 
Jézuska hozza a karácsonyfát...

Karácsonyi legenda.
(A háborúból.)

Rarácseny éjszakáján, edakinn a párián 
§öléi alakéit a földre lapulnak,
Mintha hallgatnák a óén föld szíooerését. 
Rézben hépelyhek táncét lejtőé Bulinak.

Rarácseny éjszakáján, edakinn a párián 
A z erek szeme káprázattal látja: 
Yakíté fény pillán s angyalkérus zengi: 
Megszületett a Békesség Rirálya!

Rarácseny éjszakáján, edakinn a pártán 
A z örök szíré nad ritmusban lüktet: 
Mit nigyünk ajándékul Mennyei k irály
im, felajánljuk árpa életünket! [unk?

karácsony éjszakáján, edakinn a pártán 
A z örök lelke parázslatba szédü l. . .
$  amint suhegpa búgni kezd egy gránát: 
A  frissen hullt §6 piros lesz a Dériül. . .

Horváth Imre.

M iért tám ogatom  és te rjesz tem  a 
H arangszót ?

M ert a  mai válságos időben 
ez az egyetlen hetilap, am ely az 
evangélikus közönséget tá jékoz
ta tja , erősíti és a  távollevő h itro 
konokat közeli hozza egym áshoz!

M ert ennek tám ogatása  és 
te rjesz tése  minden egyházát sze
rető  em bernek érdeke és kö te
lessége 1

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk 1

Napoleon nyilatkozata Krisztusról.
Napoleon Bertrand generálissal 

folytatott beszélgetés közben így nyi
latkozott Krisztusról: i

Az evangéliomnak titokzatos ereje 
és kimondhatatlan hatása van, olyan 
melegség rejlik benne, amely az ér
telmet is megragadja és a szívet el
bűvöli. Ha az evangéliomok tartalma 
felett elgondolkodunk, olyan érzésünk 
van, mint a minőt az égboltozat szem
lélésénél tapasztalunk. Az evangéliom 
nem könyv, hanem amintegy élő lény, 
olyan cselekvőképességgel és olyan 
hatalommal felruházva, amely magá
val ragad mindent, ami terjedésének 
ellene szegül. Az egyetlen értelemben 
vett »könyv« itt fekszik az asztalo
mon és ennek olvasását nem unom 
meg soha: minden napon egyforma 
gyönyörűséggel olvasom.

Milyen bizonyítéka Krisztus isten
ségének I Jóllehet Krisztus minden 
hatalommal fel volt ruházva, mégis 
csak egy cél lebegett előtte: az em
berek lelki tökéletesítése, a lelkiis
meret tisztasága, a lélek szentsége 
és igazsága ! Végső érvem pedig ez:
Nem lehet Isten az égben, ha egy 
„ember“ képes volt arra, hogy ezt a 
hitetlen célt maga elé tűzze és olyan 
egyedül álló eredménnyel megvaló
sítsa, miközben a maga számara a 
legfőbb tiszteletet követelte és az 
»Isten« nevet is igénybe vette. Jézus ' 
az egyetlen, aki ezt megtette; ó az 
egyetlen, aki tisztán és határozottan 
mondotta: Én és az Isten egy va
gyunk.

Hogyan tarthatta magát egy zsidó, 
akinek történeti valósága pontosab
ban be van bizonyítva, mint bármi I  
más abból a korból, amelyben élt, 
hogyan tartotta magát egyesegvedül 
ő, a názárethi ácsmester fia, az em
beri lelkek létalapjainak és teremtő
jének? A maga kezével építi fel kul
tuszát, de nem kövekből, hanem em- 
berleíkekbői. Méltán csodálkozunk 
elragadtatással Nagy Sándor hódítá
sai felett. Krisztus azonban olyan 
hódító, aki nem csupán egy nemzetet, 
hanem az egész nemzeti nemet hó- 
dolásra készteti. Milyen csoda dolog 
ez! Az emberi lélek minden képes
ségeivel egyetemben csak függeléke 
Krisztus létezésének. S vájjon hogyan? 
Tényleg egy csoda által, amely min
den más csodát föiülmui. ó  az em
berek szeretetét követeli, tehát azt, fl 
amit a bölcs néhány barátjától, az 
atya gyermekeitől, a hitves hitves
társától, a testvér testvéreitől hiába
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köretei, — a szivet köretei!, mert a 
szív az, amit ó a maga számára 
igénybe vesz, amit ő fenntartás nél
kül követel s amit nyomban oda is 
adnak neki. Egyedül ebből a tényből 
következtetem én az ő istenségét.

Krisztus szól — és övé bármelyik 
nemzedék, mintha bensőbb és szoro
sabb kötelékek fűznék hozzá, mint 
aminők a vérség kötelékei. A szere
tet lángját gyújtja meg, ami azután 
megsemmisíti az önszeretetet, amely 
pedig felette hatalmas. Hogyan ne 
lehetne tehát akaratának eme csoda- 
erejéből a világot teremtő Igét meg
ismerni ? Krisztusnak legnagyobb 
csodaműve e szerint kétségtelenül a 
charitas — a szeretet országa. Egye
dül neki sikerült az emberi szívet a 
láthatatlanig, az idő minden korlátá
nak a megsemmisítéséig fölemelni s 
ez által ég és föld között felbontha
tatlan kapcsolatot létesíteni. Mind
azok, akik Krisztusban igazán hisz
nek, érzik ezt a csodálatos, a termé
szetit meghaladó magasabb szeretet
— egy megmagyarázhatatlan jelen
ség, amelyet az egyszerű emberi ér
telem fel nem foghat, egy szent tűz, 
amelyet ez ai új Prométheusz hozott 
le a földre s amelyet még ez a nagy 
romboló: az idő, sem képes eloltani.

Ez az, amit én leginkább csodá
lok, mert már sokszor gondolkoztam 
rajta; ez az, ami — nekem legalább
— Krisztus istenségét feltétlenül be
bizonyítja. Én magam is képes vol
tam arra, hogy felleikesíisem a töme
geket, amelyek én érettem a halálba 
rohantak. Isten őrizzen attól, hogy 
valamiképen párhuzamot vonjak ka
tonáim, elragadhatása és Krisztus 
követőinek szeretet« között. De min
dig szükséges volt az én jelenlétem, 
tekintetemnek vi'lamos szikrája, be
szédem, hangom, hogy a szivekben 
a lelkesedés szent tűzét felgyújtsam. 
Bizonyara rendelkezem én azzal a 
titokzatos erővel, amely az embere
ket magával ragadja, de én azt másra 
át nem ruházhatom, egyetlen tábor
nokommal sem tudom azt közölni. 
S nem tudom a módját annak sem, 
hogy az irántam és a nemvem iránt 
való szeretet az emberek g/íveben 
maradandóvá tegyem, hogy ez a sze
retet közbenjárásom nélkül is csodá
kat míveljen Épen ez a végzete min
den, hozzám hasonló embernek, ez 
a végzete Caesarnak és Nagy Sán
dornak is. Végeredményben ugyanis 
elfelednek bennünket s a hódítónak 
a neve, épen úgy, mint a császáré 
is, iskolai feladványok tárgya lesz: 
tetteink az iskolamesterek ítélete alá

kerülnek, akik azután felettünk meg
rovásukat, vagy dicséretüket fejezik 
ki. Milyen mély ür van az én nyo
morúságos voltom és amaz örökké 
élő országa között annak a Krisztus
nak, akit szeretnek, imádnak és mind 
a világon prédikálnak I Mert vájjon 
meghalt-e Krisztus? Nem inkább úgy 
áll-e a dolog, hogy ez az örök élet? 
Ez épen Krisztus halála: nem em
bernek, hanem Istennek halála azl 

Közli: Balikó Lajos.

Az öregség .dicséreti*.
— A z  em lékalbu m  á ta d á sa  a lka lm ából. —

Albumban a sok név nemcsak a levélen 
Mind fö l van írva a szivembe melyen.

A z  öregség, m o n d já k , tele  b a jja l, ja jja l ,  
N em  a  szép  gyerm ek k o r, nem  a  kelő  h a jn a l,— 
N em  ideje  délnek, m ik o r  a  n ap  éget, 
A lk o n y a t b o r t t ja  be a z  öregséget.
A lk o n yo m  i t t  m á r rég. F en t v a g yo k  a  bércen, 
G yö n yö rű ség  m ú lta m  vö lgyébe  lenéznem , 
Ü de g yerm ek ség em  vö lgyébe  ha nézek, 
L elkem et á th a tja  b ű b á jo s  igézet, —
L á to m  a  regge ln ek  v is sza su g á rzá sá t,  
A ra n yo s  kertem n ek  ú jr a v irá g zá s á t;  
B ejá ro m  a z  Alföld h om okos rónáit,
S zedem  a z  em lékek  fe se lő  r ó z s á i t;  
É d esa n yá m  s z o k ta t  énekre, im ára,
Ide  csen dü l ha lkan  a  m elód iá ja .
J ö n n ek  a  p a jtá so k , á ll  a  v idám  m éta  . .  . 
H a za  m ár, g yerek ek  l  jö n  s  s z ó l  a  s ta fé ta ; 
K ö ze l a  ta lfá i  erdőbe ha m entünk, 
M a d a ra k k a l e g y ü tt  d a lo lá sb a  k e zd tü n k ;  
M eg yek  isko lába , h ű lö k  a  p a d b a ,
S  fa ra g o m , m in t a  k is  P e tro v lc s  fa r a g ta .1)
—  G yerm ek i já té k n a k  kora, Is ten  véled, 
M á r v á lto z ik  a  s z ín :  jö n  a  d iá k é le t:  
O b -rn y lk ,  a  költő , T o m p á t ra g y o g ta tja ,
„ Ib o lya  á lm ait"  velem  s z a v a d a t  j a ;
B u lcsú  m eg, em elve h a ra g o sa n  a k a rt,
A „ R o m lá sn a k in d u lt ha jdan  erős m a g y a r “-t, 
C z ék u s  L uthert, F iló  K á lv in t m a g y a r á z za — 
E g v  tö rzs  ik erá g a  —  te ts z e tt  a  v a rá zsa ;  
V alaha  S o p ro n b a n  a  d iá k o k  a tv ja ,
A z  ö reg  L e h r  András a  k r iá t  íra tja .
— A f iú  ifjú  lesz, eg ye tem i p o lg á r, 
T u dom án y s  k ö lté sze t a  m ező, ah o l já r . 
E g y e b ü tt is  j á r t  ö  — k i  v esz i ro ssz  néven : 
A z  álom , a z  á b rá n d  lü n dérligetében  . . .  
M ég  s ir  a  m adárda l, s z á ll  a  v irág illa t,
M íg  f é n y t  lő  vei a  nap, m ig  ra g y o g  a  csillag, 
M ig  p e n g e ti la n tjá t  S zen t D á v id  a  h o ld b a n : 
S zere t a  sz ív , a m íg  leg u to lsó t dobban.
— D á v id  I A  S zen tk ö n yvb en  zen gn ek  a  zso l

tárok,
In t s z ó za t  a z  é g b ő l:  m eddig , m ire varok  ? 
Vártam , a m íg  fe lh ő  boru lt a  telkem re,
S  kön n yező  s z iv á rv á n y  szü le tik  m eg  erre. 
J ö tt  N a p o m : a  Jézus, a  v ilá g  B árán ya ,
S  lelkem nek a z  ének lön a  sz iv á rv á n y a  ; 
S ző ve  a  sz iv á rv á n y t, kezem  k i  v e z e tte ?
Te, d icső ü lt S z é k á c s , o ld a la k  ére tte  I 
B u zo g o tt a z  ének és s z á ll t  a z  im ádság , 
V igaszom , ju ta lm a m . K egyelem  és V áttság.
— K egye lem  és Válts tg  nekem  és a népnek, 
É desen  g o n d o lo k  a  népre. Ü d v  n é k tek :  
N ém ed i, S o m o g y  S a n d , V á rp a lo ta ,  Lő- 
T iteket lelkem  kegye le tte l őriz. r ln c z ,

*) Petőfi • keoskemétl ev. iskolába Járt az 1828'29, 
1829 30. ás 1830/31. tanévben Peirovics Sándor névén 
bairva az Iskolai anvaköuyvben. Lakása Rhuz (Hruz) 
Pisai néninél volt. Kokon.

„H ittem , a zé r t szó ltam ."  S zó lta m  m in t aposto l, 
A s za v a m  sz in m éz volt, de ha kellett, o stor, 
A z is, ez is  a  ti ja v a to k ra  történ t,
M i sze re ttü k  eg ym á st, be tö ltve  a  törvén yt. 
N em csa k  a  n y á j  — n y á ja  a  k ies  m ező n e k : 
P á sz to ra i  m in d  m in d  a  sz ivem h ez n ő tte k ;  
Á ld á s  tireá tok , t i  ré g i b á ro to k !
P o ro to k ra  béke, k ik  e la lu v á to k !
— I t t  a d a tik  tudtu l, a k i  m ég  nem  tud ja , 
M ily  n evezetes k ú t L rr in c z  fa lu k ú t ja ;  
Petőfi eg ye t lép a  k ö ze li h á z b u l j )
S  s zo lg a i n ek i e  k ú t k a sz tá li  fo r r á s ú i  
A m á lia  irá n t — Id eá lt la t benne —
A sz iv e  i t t  g e r je d t gyerm ekszere lem re.
„A n ég y  ö krös szekér"  e tá jon  ba llago tt, 
S a ss  E rzs ik éve l i t t  v á la sz to tt  csillago t. 
Kecskemét és Lőrincz m a g y a r  levegője  
L esz a  n a g y  költőn ek  m a g y a r  nevelője. 
L elk ét a  m a g y a r  nép B eleje  lehelve,
Lön m a g y a r  a  lelke, a  szive, a nyelve.
—  Telhetetlen p a p z s á k !  E z t  ne h á n yto r-

g a s s á k !
P a p i z s á k u n k — p é ld a  v a g yo k  rá  —  nem  p a p -

z s a k ;
J ö n  a  rendes fe r tá ly  s  h o g y  a  kezem  tartom , 
T izen ö t fo r in to k  ü tö tték  a  m arkom .
Ü resen á s íto tt  b iz ’ a  bugyelláris,
M ég is  tiszte le tben  á llt  a  prin c ipá lis .
C sekély  vo lt b á r a z  én káplánfizetésem .
D e  jó  m a g o t hintve, é re tt a vetésem .
A z  „ e lre jte tt k incset"  népnek o sz to g a tta m , 
S  cserébe so k  h á lás jó s á g o t  a ra tta m . —
— P a p i vo ltom  m ellett h a za fi is  voltam , 
Z en g tem  a  n a g yo k ró l m eg k o szo rú zo tta n ; 
A ra n y , a  n a g y  költő, d a lo m a t ifjo n ia  
F eselő b im bókén t „Koszorúba“ 2) fo n ta ;  
Katona-ódakat G y u la i b írálva,
A „hírős városban* nekem  j u t  a  p á lm a  
L a n to m a t ih lették  a n y a  é s  u n o k á k :
A g g  tö rzs  m eg  a  törzsön  viru ló  o la já g ;  
.K öltem ény kötetért* Rako-l m éltá n y o ll  
V alam in t k é t p ü sp ö k :  Karsay. Szász Károly. 
T öbb szere te tt név é l m ég  i t t  a  sz ivem b ő l, 
É d es vo ln a  nekem  n evü ket kizengnem ,
A so k  ezeré t is, k ik  a z  U ra t á ld ják ,
H a  zen d ü l a z  ének, b u zo g  a z  im á d s á g ;
— D e h ív  a  g y ö n y ö rű  m á ju s i term észet, 
H o l ta r t  a  ten yészet, m úló  a z  enyészet, 
ö le d e n  a n y a fö ld  p ihennem  o ly  édes,
Te tisz ta , te szép , jó , te bölcs, te h ű ség es!  
H a  o lyk o r  a z  öröm  p o h a rá b ó l ittam ,
V agy a  b ú bán a tban  m a g a m a t k is ír ta m :
A sz ivem  m egkön nyü lt, a  lelkem  ú g y  éledt, 
H a öröm öt és b ú t m eg o szth a tta m  v é le d ! 
te r m é sz e te s  é le t vo lt a ra n ysza b á lyo m , 
íg y  ju tn i  a  révbe dagá lyon , a p á ly o n ;  
D o k to rt és p a t ik u s t  n agyon  is  szerettem , 
M ert p a tik a s ze r t én soh a  be nem vettem , 
í g y  ért e l a z  a lkon y  f ia ta l  épségben,
D erű s p iro s  arccal, f r i s s  e g észsé g b en ;
É vek  so k a sá g á t m ég  b írja  a va llom  —
E z  a z  ö regségn ek  „dicsérett"  nálam .

S Á N T H A  K Á R O L Y .

L Petőfi Tolna SzentlőrWzen tanult az algimná
ziumban az 1831/33 éa 1832/33 tanévben Lakása 
Hitiig jegyzőnél volt, «nm-k leánya v lt Amália, a 
.kedves lány", kihez kesébb .Gyermekkort barát- 
námh<«z* című költeményét írta. — Lőrincz flliája 
Űzd éa B >rj id (Uzdborjád). Borjád ura Tűit dr Sasa 
István m gvei főorvos, Petőfi ta- ulótársa és baratja. 
Itt irta többek közt . A  négy ökrös szekér" c. költe
mény t. — A házat, ahol Petőfi 'ako't, az iskolát 
amrfvben tanult 1884. aug. 10 én emléktáblákkal 
inlö tűk meg a Petőfi-, Kisfái udv-Tárt, a sag as a M. 
T. Akadémia küldöttjeinek r. szvételével. — Itt Lőrin
cien Petőfinek legeled kedves tanara Lehr András 
volt, kinek ő latinságát éa szép írását köszönte, 

*) .Koszorú* cimü lapjában közölte verseimet 
budapesti teológus koromban.

A d a t a i t  a Haraugszó terjesztésére!
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Eljött a Jézuska.
Karácsonyi történet. Irta: Csite Károly.

A gyermekek mindannyian korán 
keltek. Megelőzték a fáradt édes apát. 
Kerek rózsa-piros arcocskájuk ragyo
gott a reményteljes örömtől.

A negyedfél éves Mariska meg
rángatta az apa takaróját.

— Keljen fel édes apám! Ma jön 
a Jézuska.

— Igazán ? ! . . .  Tyű, de megfeled
keztem 1 — ugrott le az apa ágyról. 
Szörnyen csóválta a fejét.

— Jaj, jaj nekem 1. . .  Bizonyosan 
nem hoz most nekem semmit sem a 
Jézuska, amiért ilyen lusta voltam . . .

— Lássa, lássa, papa 1 Ügy jár, 
aki lustálkodik. . .  Én friss voltam, 
nekem hoz is a Jézuska babát, cuk
rot, — nevet a kis Mariska huncut- 
kodva.

— Nekem is hoz, én is friss vol
tam 1 — kiabálják a többi gyerekek.

— Hobó, Erzsi, Lidi, K«tus, Pista, 
Elemér! majd elválik még estig a 
szilva a magjától. Meglátjuk, ki lesz 
estig a legjobb közületek?.. .

— Én jó leszek! . . .  Én még jobb 
leszek! — mondják kórusban a gye
rekek táncoló jókedvvel.

A derűs, pajzán gyermekkedély, 
jókedv az édes apára is ráragad, 
Feledi minden baját: öltözés körben 
táncra kerekedik a csöpp Mariskával.

Nosza körül fogja a többi apró
ság, hangos zsivajjal:

— Én velem is táncoljon, édes 
apám 1...  Velem is I. . .

A szelíd, fáradt tekintetű, nagy el- 
foglaltságu édes anya dolga mellől 
mosolyogva szól:

— Ugyan már, hogy tud ilyen jó
kedved lenni ? Éppen olyan vagy, 
mint a gyerekek...

— Bárcsak mindig ilyen gyermek 
tudnék lenni, mint ezek a kicsiségek! 
— szól az apa, siet aztán a hiva
talába.

Az édes anya utána szól:
— Ma korábban haza jöjj! Segí

tened kell — úgyis tudod miben? 
Ne keljen a gyermekeknek sokáig 
várakozni a Jézuskára.

— Nem lehet! Máshol is lesz dol
gom. Hét óra előtt nem jöhetek haza! 
Hívd át a szomszédból Magdus kis
asszonyt, szívesen segít a munkádban.

— Beteg ám szegényke, nem jö
het. Azért csak úgy intézd dolgaidat, 
hogy korán haza jöhess!

Ézt már nem is hallja az apa, 
távol megy már. Áz édes anya aztán 
méginkább siet a  dolgával. Nagyon

sok  munka vár m ég reá a Jézuska  
jöveteléig . N incs senki seg ítsége, nincs 
aki a gyerm ekekre állandóan felügyel
ne. Az elsőszü lött Katuska próbálko
zik o lykor-olykor egy kis rendet c s i
nálni a nagy zajban, , amint összek ü - 
löm böznek, civakodnak valam in az 
apróságok, de nem nagy sikerrel.

—  Csitt, g yerm ek ek ! —  szó l be 
az édes anya hozzájuk. —  Jók le 
gyetek, mert e lv isz  ám benneteket a 
M ikulás. Itt láttam im ént az ablak  
alatt, am int haligatózott. Aztán J é 
zuskára se  szám ítson  az, aki zajt 
csinál, v e s z e k e d ik ...

Pár percre elcsendesü l a zaj, de 
már türelm etlen a kis hadsereg. Egv- 
egy előőrs minduntalan kidugja fejét 
az ajtón, nagy k íváncsisággal. M ég  
inkább fokozódik az izgalom , amint 
bealkonyul. A  sóvárgó  gyerm ek sz í
vek hangosabban dobognak.

—  M o s t . . .  m ost jár házról-házra  
Jézuska az a n gya lk ák k a l! . . .

— Nini, mintha csengő szólna va
lahol ! — hallja Erzsiké s kinyitja az 
ajtót. Mindannyian kikukkantanak 
fürkésző, sóvár, ragyogó tekintettel.

—  É des a n y á m ! Itt van már a 
Jézuska ? —  kérdi E lem ér, de felelet 
nem érkezik. Édes anyát Dem találják  
a házban.

Kihúzódnak libasorban az udvarra, 
s félénken tekintgetnek körül a sö tét
ségben .

—  Édes anyám , hol v a n ? !
N em  jő sem m i felelet. A nyitott 

pince ajtón mintha lám paféoy su g á 
rozna ki. Oda húzódnak a gyerm ekek.

—  É des anyám  . . .  Pincében van, 
édes anyám  ? - -  kiáltoznak le vala 
m ennyien, de sem m i válasz nem jő 
a pincéből. Pedig csakugyan ott az 
édes anya, de nem felel, sőt m egle
pődve félre húzódik, mert ép kezé
ben tartja a felviendő fen y ő k o ro cá t: 
a Jázuska hozta  karácsonyfát.

—  Jaj, M ikulás jár a p in céb en ! 
Gyertek, fussunk be a s z o b á b a ! —  
kiáltja Elem ár ijedten.

—  B ezárom  a pince ajtót, hogy  
ne tudjon a M ikulás k ijön n i! —  ug
rik P iroska fürgén. B ecsapja a pince  
ajtót s  fordít egyet a kulcson. Futnak 
aztán m indannyian be a szob áb a. 
H allgatóznak, íélekzetvisszafojtva s  
egyszer csak hallják, hogy döngeti 
a M ikulás a  pince ajtót.

B ezárkóznak a hálószobában, ö s z -  
sze  bújnak nagy félelem m el a  sarokba.

A kis M ariska sírásba  kezd, maj
dan folytatja Erzsi és  Lidiké s nem 
sokára a többi is, m ígnem  a két ki
sebb gyerm eket elnyom ja a boldogító  
éd es á lom . T alálkoznak Jézuskávalm

és a Jézuska hozta aranyos hajú 
bábukkal. . .

Másfél óra múltán haza érkezett 
az édes apa s ugyanakkor került elő 
az édes anya is. A hidegtől megder
medve roskadt le egy székre.

— Jaj, már most mi le sz? !... 
Nem jöhet ma este a Jézuska...  
majd talán reggel 1...

A gyermekek sóvár szemeiben is
mét könny jelent meg, a csalódás 
fájdalmas könnye.
Kis kacsójuk imádságra kulcsolódott:

— Édes jó Jázuskám, esdve ké
rünk ! Jöjj el hozzánk i s! . Ezután 
jobbak leszünk...

Kora reggel Erzsiké ébredt fel 
először édes álmából. Csendben a 
szomszédos szobába kukucskált át s 
a következő pillanatban a legnagyobb 
csodálat és öröm hangján ujjongott 
fel:

— Mariska, Lidi, Katus, keljetek 
fel! Itt volt már, eljött mégis a Jé
zuska. . .  s milyen szép karácsonyfát 
hozott! . . .

Rmegbánás.
(Delpií Albert e költeményét Hegedűs Ist
ván fordításában, a magyar viszonyokra 
vonatkozó némi változtatással közli Kutas 

Kálmán.)
L

Akkor az esetet sok lap elmesélte.
Egy embernek szörnyű, rémítő volt vétke. 
Míg a nemzetölő kommunizmus bűne 
Népünket a romlás iszonyába űzte,
Három huszárt lőtt le ... s kezesem reszketett, 
S aztán látták, mint vészgyujtó szövétneket; 
Házakat rabol ki, templomokat perzsel. . .  
Zsivány lett és mégis érdekelt ez ember, 
Mert, hol lelkész vaték, falumban élt anyja. 
Szegény n ő ! Rossz fiát hányszor elsiratta, 
Ki bősz volt iránta, húsz éves korába’ 
Anyai hatalmát szilajul lerázta.
És Pestre ment, édes otthonát elhagyván, 
Munka he'yett dőzsölt puha kéjek karján.

Ó P est! . . .  te tűzhelye ádáz gyűlölségnek,— 
Benned a pártviszály borát ízlelé meg 
Év után év telt e! s nem írt az anyjának, 
Kit nem kerestek fel, csak a sötét árnyak. 
Férjének özvegye, fia-vesztes anyja 
Azt halva, őt élve, mindkettői siratja.
Egy napon, amint a könyörgést elvégzeni, 
Egy asszony vár. otthon, azt jelentik nékem, 
Talpig borúit gyászba,szemén könnyek fátyla, 
Földre rogyva térdel, jöttömet így várja. 
Tüstént haza mentem, felnyitván az ajtót, 
Öt láttam Bús arcán könnye még patakzott, 
Húzva azon végig fájdalom-barázdát,
Mely elmondja búját, sejteti gyászsorát, 
Reszkető kezével könnyét letörölte: 
Elfogódva, némán álltam meg előtte; 
Sejtéin, miért tört meg a bú teihe alatt, 
így szól: ^neg fog halni, elvesztem fiamat!“ 
Es hogy nem feleltem, folytató: »Értse meg, 
Elrabolják tőlem drága gyermekemet; 
Halálra ítélték, többé nem láthatom!“
S halkabban folytató: „hejh! fájdalmas

nagyon,
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Mit róla olvastam, fejét bűnre adta,
Kezét fölemelte katonára, papra; [tett! — 
ölt, gyújtott, — valóban mind iszonyú bűn- 
Nem akarok többet szólni arról, mit tett; 
Nem ez az én lisztem; és ez halál nekem!... 
Tudja-e, mi gyötri legjobban a lelkem? 
Az, hogy az én fiam, az az elitéit rab, 
Vigasztalan haljon, ne imádkozzék pap 
Érette ’s az égre átkot mondjon ajka; 
Miket mondhat, megöl annak gondolatja!“

Aztán pihent k issé:
„Oh reményem nincsen, 

Hogy fiamnak életét többé már megmentsem; 
Mentsem meg hát lelkét: ne tagadja azt meg! 
Én, a szegény anyja, itten ezért esdek.
A nagy ég nevében, könyörüljön rajtam, 
Tenger búmnak felét, hagyja, hogy átadjam!“ 
„Mit tehetek?*

„— Menjen; értesse meg véle: 
Megválthatja még tán irgalom igéje, 
ön  előtt, kit ismert, mini ártatlan gyermek, 
Tán kitárja szivét, mely megromlott, beteg..."

— „Egy lélek üdvéről van szó, tehát megyek.“

II.

Éj volt. A fogházba beléptem. Szűk szobácska 
Fogadott, honnét a kisded ablak rácsa 
A borongó égre szűk kilátást enged.
Az elitéit szunnyadt. A neszre fölrezzent. 
Ágya szélén ott ült, néma dac az arcán, 
Embernek csak árnya, oly halotti halvány. 
A szent könyvet tartám nyugodtan elébe.

„Fiam, jövék — súgtam — az Isten nevébe’!4 
Nem felelt. De dühtől reszketett a teste. 
Vissza nem riadva, lelkem el nem vesztve 
A drága szent könyvet föltártam elölte. 
Néma volt.

Mióta sinylik e börtönbe’, 
Ö, az álmok rabja, most látta a könyvet, 
Mely hirdet irgalmat, békét és kegyelmet. 
Újra szólék:

„Jöttem az Isten nevébe’!“ 
Ekkor fölkelt, igy szólt, szemeimbe nézve: 
„— Ugy-e, hogy kegyelmet akar hozni nékem? 
Hiszen immár késő, közel van a végem. 
Minek a kegyelem?! Tartsa meg; távozzék!“ 
Homlokán kiült már a h2 lál-verejték,
De rá fényt, világot a gyülölség vetett; 
Iszonyú volt az, mit ez ember szenvedett. 
Mozdulatlan arccal, nyugodtan szemléltem, 
Szeme vadul égett gyűlölet tüzében. 
Egyszer csak felismer: most, ki érzéketlen 
Volt eddig, nyugodt lön. Mélyen ráfigyeltem. 
A harag villama lázas szemeiben 
Nem lobog már többé... kialszik... clpihen. 
Ekkor én harmadszor, hogy hassak rá jobban, 
Mutatom a könyvet, melyre most nyugodtan 
Vetette rá szemét, én tartván elébe 
Mondám: „Fiam, jövék az Isten nevébe’!“

Felém jő támolyogva, mintha részeg volna.

— „Köszönöm, — susogá — köszönöm, oh
mondja,

Édesanyám ? Oh jaj! tisztelendő atya 
Szegénynek mért voltam elfajult magzatja? 
Sokat sírt miattam, sokat szenvedt értem: 
Önnek, ki olyan jó, elmondom e vétkem. 
Ugy-e azért jött, hogy meghalni tanítna? 
Hagyjon hát magamra, kint halmoz kínra! 
Nem hiszek én többé oktalan mesékbe’. 
Istennek, hazának, vége immár, vége; 
Hagyjon e l; mi haszna megbocsátást nyer

nem ?
Nincs közöm Istenhez, semmihez. . .  Hát

menjen!

— Gyermekem . . .
— Gyermeke!

— Mind az, aki szenved! 
Haldoklónak adni lelki segedelmet,
Az irgalmas Istent hirdetni: ez tisztem.
— Ha Isten ember lett, úgy irgalom nincsen!
— Szegény boldogtalan 1

— A vádlevél vádol 
(Lajstromot készítvén bűnöm halmazából) 
Hogy öltem, gyújtottam, loptam és raboltam. 
Iszonyút műveltem; haljak meghát, jól van 1 — 
Tompa szenvedése elhal a hörgésbe’.
„— A új elv, az új tan szólott e beszédbe,“ 
Mondám én — „gyermekem eljött a városba, 
Amely az ép elmét ily elvekre vonja.
Isten ! de hát van-e haza I Üres beszéd ! 
Nagy szavak, melyek az ember szivét, eszét 
Lángra gyújtják, ha bár álmában is zengnek; 
Mit tart az új erkölcs drágának és szentnek! ? 
Káromolni tud csak, kétkedni mindenben, 
S legelőbb magában az, aki hitetlen.
Ami szent, gyűlölni, megvetni tudjátok;
Oh 1 hogy e hazát is sújtja ez az átok! 
Szívetek mélyében, gyűlölet leplében 
Szép tanotok eddig rejtve vala mélyen. 
Midőn a harc tombolt, az ellenség árja 
Dúló hatalommal tört szegény hazánkra, 
Ki hullt el köztelek, mint a hősök régen, 
Midőn, mint Pompeius a földet kétségben 
Kardjával ütötte, hogy abból élesszen 
Új légiót, mi is oly kétségb’esetten 
Aggódtunk, vergődtünk ; látni véltük immár, 
Hogy iszonyú csapás fejünk felé mint száll 
Átkos madárképen, hogy reánk lecsapjon : 
A hősök nyomában kr*állt ott a harcon? 
Közkatona, vezér, ki hullatá vérét,
A végpillanatbyi szívében örzé még 
Isten szerelmével „haza-szerelmet!“ 
Lihegvefigyeltrámjegy pár percnyi csend lett. 
Majd szólt: „Értem. Öh ha elvesztünk mind

nyájan,
És e hon elveszett szörnyű nyomorában. 
Azért volt, mert sok más ’s én nem tevém

tisztem,
Hitvány semmiségben hagyjon hát elvesznem, 
Az ég megvetésre méltatna csak engem. 
Már semmit sem érek; oh, atyám, hát menjen! 
„Fiam — mondám — hosszú az Úrnak

türelme;
Ha keményen sújtott, méltó valál erre. 
Meg leszel büntetve; de a végső percbe’ 
Hidd, hogy felemel még végtelen kegyelme: 
Térj meg és az Isten megbocsát!* A hajnal 
Térdelve találta bűnbánatos arccal;
És amikor fölkelt, kezemet megfogva

„Figyeljen, — szól — otthon hogyha majd
elmondja,

Hogy én bűnbánókép’ haltam vezekelve, 
Mondja el, oh atj ám, mondja el nevembe’, 
Ókét az ellenség felgyújtá, kirablá,
Az idegen mindent félig téve rommá,
Ók várják, hogy eljön még a bosszú napja; 
De hogyha hazánknak szíve megszakadna, 
Mondja meg, hogy oka én vagyok és azok, 
Kiknek őrjöngése szent törvényt taposott: 
Égi, földi törvényt, melyek együtt vesznek. 
Törvény-megvetésért pusztul el a nemzet! 
Pusztuló népeknek ez az igaz lecke, 
Fennmarad, ha jobb lesz, ’s meggyógyul a

lelke,
Éltem, bűnhődésem senki se’ feledje: 
öltem ’s életemmel lakolok érette,
Nem amint mi tettünk, tegyenek másképen, 
Hogy a hont feledtem, ez vala fővétkem; 
E szörnyű napokban kikerülhetetlen,
Hogy azért, amit tett, ki-ki vezekeljen!“

És az Úrban halt meg.
De amiket monda

E szegény rajongó nékem haldokolva,

Keserű igazság vagyon abban, érzem: 
Tán szeme az örök, az isteni fényben 
Fürdött, mig érinté a halálnak árnya, 
És a menny kapuja fel lón neki tarva!

Hic natus e st...
Jézu s Krisztus születésének az 

é v e . . .
A római világbirodalom  felett 

A ugusztus császár u r a lk o d o tt ...
K ülönös csend honolt a n agyvilág

ban : a vérrel jóllakott fegyvereknek  
a csendje, m elyet válogatott m ám o
roktól ittas ajkak danája, kieszelt 
kínzásoktól őrjöngó rabszolgák halál
ordítása tett m égnyom asztőbbá. Pi
hentek a légiók. V éres verejtéket 
izzadtak a rabszolgák. Ledöntött 
istenszobroknál orgiáztak a gazdagok, 
az előkelők A szeretet ism eretlen  
fogalom  volt Csak kényurat ism ertek  
és rabszolgát. A z érzékiség és a ke
gyetlen ség  : az em berben felülkereke
dett állati vágyak uralkodtak. Qúny  
tárgya volt az erkölcs, kom édia a 
vallás, m ely nem nyújtott enyhülést 
a szenvedőnek. A kétségbeesett előtt 
csupán egy út kínálkozott a m enekü
lésre : az öngyilkosság. M eggyalázták  
az Isten legszebb  művét, a term észet 
két legnagyobb titkát: a születést 
és  a balált. Színpadon gyönyörködtek  
a szü lő  rabszolganők kínjaiban és a 
rabszolgák k ivégzéséb en . . .

Sötét kor ez, korom fekete, akár 
a vakem ber v ilá g a ; csillagtalan éj, 
m elybe m ég lidércfény sem  világít. 
És hangtalan, mint a némák ajaka.

De m égis, mintha valam i felzendült, 
felcsillant v o ln a : nesztelen fuvalom , 
m ely észrevétlen  sim ogatta a kinba- 
rázdás em berarcokat; halavány fény
sugár, amit csak az elnyom ottak, a 
szenvedők, a szegények  éreztek, láttak 
ösztönszerüen . Az ó táborukban egyre 
erősödött a hit, a világrengető e se 
mények m e g ér zése ; a rem ény, hogy  
történni kell valam inek, jÖDni kell 
Valakinek, aki m egváltja a veszendő
nek indult világot, megm enti a rom 
lásba rohanó e m b e r is é g e t .. .

A bivők, az elnyom ottak, a szen 
vedők m ost nem csalódtak ösztönös  
hitükben A róm ai világbirodalom  
távoli tartom ányának egy alig  ism ert 
falucskájában megjelent már ekkor 
az Isten angyala M áriának és szó lt 
hozzá ilyk ép p en :

—  N e félj Mária, mert kegyelm et 
találtál az Istennél. És imé fogansz  
a te m ébedben és  szü lsz fiat és  ne
vezd az ő  nevét Jézusnak.

Az esthajnal csillag  fényesebben
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ragyogott B ethlehem  egén , mint va 
laha : azelőtt és a z ó ta . . .

Csitt 1 Szenthelyen járunk . . .
Hebron, Jerikó rózsáitó l illatos a 

levegő , olajfák puhaszirm u virágjától 
fehér a táj, m intha láthatatlan kezek  
behavazták v o l n a . . .

A z utak mentén karcsú cédrusok  
m egértéssel susognak és  tisztelettel 
hajladoznak a tűlevelű á loék  előtt, 
m elyek életükben csak egyszer hoznak  
virágot. D e ebben az egy virágjukban  
minden színüket, illatukat, pom pájukat 
nyújtják és a virágjukkal együtt hal
nak m e g . . .

Az em berek m élázó tekintettel an- 
d a lo gn ak ; Jézus K risztus p éldabeszé
dei zsongnak bűvösen a le lk e k b e n .. .

Keleten vagyunk.
Ott, ahol a Nap kél, ahonnét az 

éltető m eleg árad sze fte -szé jje l. . .
A zon a földön járunk, mely fölött 

kékebb az ég , tündöklőbb a csillag , 
szelidebb a holdfény, illatosabb a 
virág, szebb a m ese és m in d en : por
szem , kő, fű, fa, ég  és  föld Jézu s  
K risztusról b e s z é l . . .

Pejünk felett az esthajnal csillag  
tündőklik, lábunk alatt a napkeleti 
bölcsek tapodta út k an yarog .. M intha  
töm jénfüst, m irhaszag ölelkeznék az  
olajfák b a lz s a m illa tá v a l... Előttünk 
Bethlehem körvonalai f é n y le n e k . ..

T izenkilenc évszázaddal ezelőtt itt 
született a M egváltó I . . .

G yenge em berszem einkkel nézzük: 
honnét áradt szét a  túl világi fény  
é s  isteni v ilá go ssá g  gyógy ító  súgára  
a beteg pogánykor sű rű -sö té tjéb e; 
nézzük a helyet, ahol a M egváltó  
bölcsőjében a keresztyénség, a szere
tet, a  testvériség  r in g o tt; ahol ö  
szü letett: az Isten fia, aki az isten 
telen em bernek Istent, hitet adott, a 
rem énytelen szenvedőnek  rem ényt 
nyújtott, törvényt szabott, a szeretet, 
az erkölcs tö r v é n y é t .. .

—  Nézzük, honnét em elkedett a 
Kereszt az ég  fe lé . . .

Jeruzsálem től két órányira, a H eb
ron felé vezető  országút mentén, 
kies m agaslaton olaifáktól árnyékolt, 
keleties formájú épületek látszanak  
a forró nap tü zes-vörös sz ín éb en :  
Bethlehem lapostetejü, szög le tes házal. 
Kicsi városka ez Júdeábán, a lig  
négyezer, majdnem tisztára keresztyén  
lakóssal. A jelentéktelenség h om ály á 
ból Jézu s Krisztus szü letése  em elte  
ki, s  mint a M egváltó szü letési helye, 
lett mindörökre világhíres.

. . .  A  barlang körül, melyben az 
Úr született, Konstantin császár  és

Ilona császárn ő  idejéből való  hatal
m as, erődszerü kolostor em elkedik; 
lakói róm. kath. Ferenc-rendi s  görög  
é s  örm ény szerzetesek , ó k  gondozzák  
a M egváltó szü letési helye fölött épült 
gyönyörű bazilikát s  alatta a kápol
nává  átalakított barlangot, m elybe a 
szentélyből tizenhárom  lépcső visz le. 
A z u to ’só  lépcsőről vakitófekete és  
véreres fehérm árvány talapzatra top 
pan a zarándok láb a : ez a barlang. 
S  ahol egykor durván ácsolt jászol 
állt és a gyerm ek Jézusra  háziállatok  
lehelték m elengető párájukat, ott m ost 
köröskörül, lennt, fenni a legdrágább  
m árvánnyal van kirakva, nehéz bro
kát-selyem  függönyökkel, m ester-m ű
vészek  képeivel díszítve. A két m ellék
oltár közti főoltárról harm inckét ezüst 
lám pa világítja m eg a barlang-kápol
nát, a m ennyezeten ragyogó napkeleti 
bölcsek tizennégy sugáru , ezüstből 
vert csillagát, s  rajta a fe lírá st: >Hic 
de virgina M aria J esu s C hristus 
natus est* —  Itt született Máriától 
Jézus Krisztus. . .

—  Itt s z ü le t e t t . . .  —  ism ételgeti 
m agában á h íta tta l a zarándok és  ön- 
kénytelenüi kulcsolja im ára k e z e it . . .

. . .  Hic natus e s t . . .
Innét em elkedett a K ereszt az ég  

f e l é . . .  Innét áradt szerte a  v ilá g o s
sá g  a sötétségb e. p . i.

Az ember.
Embernek hínak, — de hogy mi vagyok, 

Elmémen a kérdés kifog!
Élek — s hogy miért? — titok előttem, 

Ködberejtett, nagy, mély titok.
Lábam port tipor, orcám égbe néz,

Testem csúszik, — lelkem szárnyal.. .  
Köröttem s bennem örökszüntelen 

Napsugtr küzd éji árnnyal. . .
Mi vagyok hát s mi az élet ? — Ó szóljatok, 
Te napsugár, te magos ég, ti csillagok!

A föld ölében születtem, a föld 
Nevelt, — ápolt jó anyámul,

S mégis itt mintha idegen volnék, 
Száműzött egy szebb világbul1 

Enyém a virág, a lomb, a kalász,
És a gyémánt és az arany;

Minden enyém itt I — Király vagyok é n !
Szívem mégis boldogtalan 1 

Mi vagyok hát s mi az élet ? — 0  szóljatok, 
Te napsugár, te magos ég, ti csillagok!

Igen, úr vagyok, — hatalmas, erős!
Hódol nekem a föld, az ég;

Száz titkos erő parancsszóra hajt,
Igámba' nyög tenger s a lég.

És mégis, — hogyha csak egy fűszálra 
Száll kutató tekintetem:

Amulok s érzem, hatalmam játék,
Igaz erőm — nincs, nincs nekem!

Mi vagyok hát s mi az élet ? — 0  szóljatok, 
Te napsugár, te magos ég, ti csillagoki

Botor álom űz tüskén-rögön át,
Völgybe alá és hegyre föl,

Üdvöt keresek! -— és nem találok,
A fáradság bár majd megöl,

Hull a verejték, száll a bús fohász,
S ím’ meghasad végre a hant,

Csorgó verejtékein s könnyem letörli 
A szemfedő ott — ott alant. . .

Mi vagyok hát s mi az élet ? — Ó szóljatok, 
Te koporsó, te szemfödél, ti sirhantok!

- I .

Mert úgy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Mert nem 
azért küldötte Isten az ö fiát a vi
lágra, hogy kárhoztassa a világot, 
hanem, hogy megtartassék a világ 
általa. Aki hiszen ő benne el nem 
kárhozik; aki pedig nem hisz immár 
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az 
Isten egyszülött fiának nevében. Ez 
pedig a kárhoztatás, hogy a világos
ság e világra jött és az emberek in
kább szerették a sötétséget, mint a 
világosságot, mert az ő cselekedeteik 
gonoszok valának.

János ev. 3, 16—19.

Jézus „csodálatos“ volta.
É sa iás 9, 6. „És hívják nevä: 

csodálatosnak. * —  Krisztus csod á la 
to s a  próféciában. É vezerekkel a 
karácsony reggele előtt neveket adtak 
néki —  n eveket, am elyek leírják  
életét, halálát, feltám adását é s  ural
kodását. C sodálatos abban, hogy be
teljesített több mint három száz reá  
vonatkozó jöv en d ö lést; csod ála tos  
azokban, am elyeket ezután fog betel
jesíteni ; csod ála tos az ő  c  odatételei- 
ben ; csod ála tos követőinek tapaszta
lataiban ; nem csak vak szem ek nyíltak  
m eg, hanem  vak lelkek is N em csak  
holt testek elevenedtek m eg hanem  
kihágásokban és bűnökben holt em be
rek feltám asztattak új életre. Krisztus 
csod ála tos a történ elem b en ; a Kál
vária hegy köré a történetírók azt 
írták: K r- ©• és  Kr. u., s  ezzel az 
időnek kicsiny ivét belefoglalták az  
örökkévalóság nagy gyűrűjébe. C so 
dálatos a m űvészetben és a tudo
m ányban ; tüntesd el Krisztust, é s  
kifosztod a nem zetek képtárait; töröld  
ki nevét az irodalom ból és  a könyv
tárak lerom boltatnak. C sodálatos az 
ó szeretetében, am ely neki csak egy  
m ásik neve az Istennek. Szeretetének  
m uzsikája dallam os a term észetben, 
szép séges a Bibliában, d icsőséges az  
em beri szivekben. Évezredek dala e z ;  
szíveket m egrázó m elódiája kórháza*
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kát, otthonokat, templomokat épített, 
és hajlékokat épít halhatatlan biro
dalmakban Jézus csodálatos mint 
legyőzője a halainak, a pokolnak és 
a sírnak, nemzeteknek és királysá
goknak, lázadó szíveknek. Csodálatos 
lesz második eljövetelekor és örökké
való uralkodásában.

Nincsen emberi név, melyet az 
egyenlőség értelmében egyesíthetnénk 
Jézus nevével. Nagy és nemes em
berek tűnnek fel az esztendők futásá
val, de sohasem lesz egy második 
Krisztus.

Caswell E. W.

Apró históriák.
Irta: Szabó Gyula.

Én is eszem — te is eszel.
Üjra és újra, lépten-nyomon a ma

gyar katona jószívével találkozom, 
ha előszedem harctéri jegyzeteimet.

1915-ben, amidőn diadalmas csa
pataink már Novi-Pazáron is túl űz
ték a véglegesen megvert szerb had
sereget, szánalom volt látni a kor
mos, az éhségtől sárga s alig-alig 
vánszorgó szerbeket. Annyira éhez
tek, hogy az elhullt lovakból — volt 
elég, Kraljevótól Novi-Pazárig magam 
2120-at számláltam össze — kivág
tak egy-egy darabot, — megtettük 
ezt ott mi is — vagy az ütőn össze
szedték a hulladékokból a kukorica- 
szemeket.

Ott láttám először életemben, mint 
lehet sok pénzzel nyomorültan el
pusztulni s mennyivel többet ér egy 
szelet kenyér, egy fél burgonya, egy 
marék tengeri, mint a bankó. Némely 
szerb egész csomó papirdinárt nyúj
tott rimánkodva félénk :

— Kleba ! Kleba I (Kenyeret I Ke
nyeret !) Kenyeret mi sem láttunk 
minden nap. S ha kaptunk, egv em
bernek is kevés lett volna tizé. Rosz- 
szak voltak az utak, csekély a vasút
vonal s az utánpótlás gyenge. A 
kenyérszükséget fokozta a gyorsiromu 
előnyomulás, de legfőképen az, hogy 
óráról-órára több lett a fogolv.

Egyszer Kraljevóba 2—30110 fogoly 
érkezett. A legjobb akarattal sem tud
tak nekik elegendő táplálékot adni. 
Rettenetes kép volt. Aszottak, sová
nyak, sárgák, fáradtak s a tüzeléstől 
feketék voltak. A legrongyosabb, a 
legtépettebb cigány karaván szebb 
volt náluk. Nem volt az már többé 
ellenség, hanem csontváz-sereg. A 
bőr rájuk aszalódott, mintha sotiasem 
lett volna alatta hús. Sajnáltuk őket.

Sajnos, egyebet nem igen tehettünk. 
Magunk is koldusszegények voltuak. 
Magunk is krumpliról és sovány ke
nyérdarabkáról ábrándoztunk. Nagy 
űr, hatalmas, szerencsés, boldog, 
százszor irigyelt űr volt, aki egy ne
gyed katonakenyeret őrzött féltő gond
dal a tarisznyájában. Hát akinek egy 
fél? . . .  Dárius csak Áron Miska ah
hoz. A csontváz-sereg folyton evett 
volna, mint a ló, mint a falánk réce. 
Könyörögtek, esedeztek, azt hitték mi 
dűslálkodunk a jókban. Az éhhalál 
madarai repdestek köztük.

Megfigyeltem: A magyar utolsó 
kis darab kenyerét is odaadta, de 
pénzt soha el nem fogadott.

A cseh nemzet egy szanitéze öt
ven dinárért adott el egy negyed ke
nyeret. Egy huszár megvetően, utá
lattal mordult rá:

— Ember vagy ?. . . Nem !. . . 
Állat vagy!. . .  Gyalázatos, pénzért 
adod az éhezőnek azt, amit az Isten 
neked ingyen adott. Ha ezt tudná 
szerb testvéred.. .  — Vájjon meg
tudja-e?

A cseh megszégyenülten távozott.
A vevő szerb megijedt, talán azt 

hitte, a huszár irigyli a kenyeret és 
félénken félrehuzódott. A magyar be
lenyúlt a kenyértarisznyába, s egy 
fél kenyeret kotorászott elő. Amint 
ezt meglátták a csujesek, rimánkodva, 
alázatosan vánszorogtak feléje. Szólni 
nem igen mertek, de a szemük, be
szédnél megrázóbban mutatta emésztő 
vágyukat:

— Kleba! . . .  Kleba 1...
Elvágta prófuntját négyfelé. Három

darabot odaadott a nemrég még vi
téz ellenségnek, a negyedikből maga 
falatozott.

Pénzt akartak neki adni:
— Hagyjatok azokat a petárokat 

(dinárokat), magyar vagyok.
Hangosan és büszkén mondta és 

olyan taglejtéssel kísérte, hogy a 
szerbek is megértették szavainak az 
értelmét. Sőt egy röpke pillanatra 
talán azt is elfelejtették, hogy éhesek, 
hogy nyomorultak, mert olyat láttak, 
ami nekik űj volt és hihetetlen —r a 
furfangnélküli, a számítás nélküli ön
zetlenséget -és szívjóságot. Megbá
multák a huszárt és talán lelkűkben 
pillanatnál is parányibb időre felpis- 
lant az az érzés, ami ott szunnyad 
a vadakban is, ami egykor hatalmas 
lánggal tör elő a lelkekből, hogy 
minden sebet megszárítson: az irga
lom és könyörület.

A magáét sem ette meg, hanem 
odaadta egy másik éhezőnek :

Ne, én ettem már, egyél te is. . .

A esek újra arra vetődött. Talán 
azt hitte már nincs ott a mérges 
huszár és űj üzletet köthet Rajta
vesztett. Mérgesen rápillantott, szúrt 
a szemeivel, végigmustrálta úgy, hogy 
benne volt abban a megvetés minden 
árnyalata. Az pár percig kihívóan 
szemközt nézett vele, de nem bírta 
a huszár szemeit és elsompolygott, 
mint a megvert kutya, még a han
gos, lefigymáló dömörgésre sem for
dult vissza:

— Szerencséd, hogy apám már 
gyerekkoromban is agyonütött volna 
árulkodásért, különben ráfizetnél*) 
az ötven dinárra. ..  Szerencséd, hogy 
a magyart nem tanítják besugásra...

Jelzőt kerestem a huszár jószívű
ségére. Nem találtam. Kerestem, hogy 
fajom iránti végtelen szerelmemet, 
büszkeségemet szavakba öntsem. 
Nem sikerült. Olyan bűvös és találó 
szó a földön nincs. Majd ha a min- 
denség Ura végre megszánja árva 
nemzetét, angyalaival alkotott egy 
varázsigét és nagy fénnyel felíratja 
a magas égre és a sakálok, hiénák, 
sziszegő kígyók elbújnak csillogásá
tól s a trianoni bölcsek engesztelődve, 
megértve, megismerve jönnek felénk, 
akkor megszületik az új jelző ellene
ink ajkán és azt mondják:

— Krisztust támadtam, midőn a 
magyart martam.

*) Szigorúan büntették, aki pénzért kincs
tári dolgot, vagy élelmet adott el.

Kérés.
Csendes eső hulldogál a nagy égből, 
Számtalan csepp, az ég könnyes sze

méből.
Az ég könnye hazám sorsát siratja, 
Vele sírok, sírva kérdem, virrad-e még

valaha ?

Lesz-e még a Kárpát felett magyar
ég?

Kárpát alatt űr a magyar lesz-e még ? 
Magyar anyák magyar fiat szillnek-e 
Ott, ahol most úr az oláh, úr a szerb 

és úr a cseh ?

Nagy Úr Isteni Halld a magyar
imáját I

Állítsd vissza ezeréves hazáját! 
Halld kérésünk, s magyar szívvel

fogadjuk
Szép hazánkat ellenségnek soha többé

nem adjuk.
SZABÓ GÁBOR.
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& Szentgotthárdi Általános Ta
karékpénztár Részvénytársaság 

á r u o s z t á l y a
a ján lja : saját szappangyárában 
gyártott elsőminöségü „Harang“ 
színszappanát. Rendeléseket az in
tézeten kívül a gyár vezérképvise- 
lóje a Szentgotthárdi Keresztény 
Fogyasztási és Értékesítő Szövet
kezet vesz fel.

Ajánlja továbbá : elsőrangú, 
különböző termésű urasági ó és 
új borait a napi árakon;

ebenseci kristálysződát, sárga
vásznat és email edényeket stb.

Sürgönyeim:

Á lta lá n o s  T a k a rék p én ztá r .
Telefon: 2. szám. 39

Sajáttermelésti, elsőrendű 
f a s z e n e t ,

a legjobb minőségit

k á t r á n y t  hordókban, 
f  e n y ő o l a j  a t ,  
e c e t s a v a t ,  
g o m b a i r t ó  f a -  

s z e s z t
és a faszén termeléssel kap
csolatos egyéb melléktermé
keket megrendelésre olcsón 

és pontosan szállít

Tóth és Társa
S zen tgotth árd on .

Sürgönyeim: RETORTA.  
Telefonszám: 17.

B izo m á n y o so k  
i5~3i k ereste tn ek .

■ -■

M egjelent m ár é s  újra  
kapható az

Új dunántúli 
ev. énekeskönyv.
Ára a 10%-os felárral együtt V2 

vászonkötésben 88 korona, egész 
vászonkötésben, tokkal 110 kor. 
A pénz előzetes beküldése esetén 
kérjük az 5 koronás postaköltséget 
is hozzászámítani. A Luther-Tár- 
saság kolportőrje különben módot 
keres, hogy mindenkihez eljuttassa. 
Rendeléseket kérjük: a Luther- 
Társaság könyvkereskedése, Buda
pest, Vili. kér., Szentkirályi u. 51/a.

címre küldeni. 4—5

r

=  Legmagasabb . kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 

Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 

kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 46
Számtalan elismerő bizonyítvány.

E r n s t  J á n o s
vas-, réz- és fabútor, sodrony ágy

betét gyára és raktára

Győr, W ennesz Jenő utca 55 .
Telefon 82. Városi raktár Arany János 

ut 18, Telefon 732.

Ú jév i a já n d é k u l
ajánlom az alanti kön yvek et!
K a p i B é la :  A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
F a rk a s M ih á ly  n é : Történetek az életből. 

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

S trá n e r  V ilm o s: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

B a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

G a g y h y  D é n e s : Mária nővér. (Kisregény.) 
G y u rá tz  F eren c: Hősök kora.
D r. M a szn y ik  E n d r e : Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
B o rso s  I s tv á n :  A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
P ó sa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
D r. D in g h a  B é la :  Hol volt, hol nem v o lt... 

(Mesék.)
A lb er t J ó z s e f :  Túl az óperencián. 

(Mesék.)
H a m v a s  J ó zse f:  Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésben, 20 korona, díszkö

tésben 30 korona.
WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.

*Mit tehetek a HARANGSZÓ-ért?
E lő fizetek  r á !
M ások  e lő tt  i s  ism e r 

te te m  é s  a já n lo m !
T e h e tsé g e m  s z e r in t  

tá m o g a to m , h ogy  s z e 
g én y , e ls z ó r t  h itro k o n a 
im h oz i s  e lju th a sso n  s  
ben nü k  is  e r ő s ít h e s s e  
a  h ite t  é s  ev a n g é lik u s  
ö n tu d a to t !

H irdessen
a HARANGSZÓ ban.

Ezrek olvassák. 
B i z t o s  s i k e r .
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veszni egyetlen testvérünk sem és a 
gazdátlanul heverő magyar vagyonok 
a jogos utódok kezeibe kerülnek.

A Külföldi Magyarok Szövetsége 
díjtalanul vállalja a külföldön eltűnt 
magyarok felkutatását a külföld min
den fontosabb helyén lévő fiókszer
vezetei és a Nemzetközi Vöröskereszt 
tudakozó osztályának segítségével.

Olvassuk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.:

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

Mit lá ts z ?
Dec. 26. Ap. Csel. 7 . w—«o. Milyen látó 

ereje van ennek az Istvánnak? Körülötte 
toporzékoló tömeg, csapkodó kövek és ő 
mégis nem a fogcsikorgatók ajkát, nem a 
sajat sebeit látja felnyitni, hanem az egeket. 
Miért? Mert nem azokon jártatja szemét, 
akiktől szenved, hanem azt látja: Akiért —. 
S milyen erőt ad neki ez a látás I Nem 
kell fogát csikorgatni a kíntól, imádkozni 
tud a kövezőiért. Miért? Mert látja a 
vesztőhelyen is az Örőmkirályt.

Dec. 27. Jeremiás 1. n —12. Rendkívül 
nagy jelentősége.lehet annak, hogy mi mit 
látunk! Jeremiásnál maga az Úr érdeklődik 
ez után. Meg lehet ismerni egy embert 
arról, hogy mit s miben mit lát. Azért nem 
minden látnivalónak van egyforma értéke. 
Sőt igazán erötadó r látást csak azokon 
nyerünk, amiket az Úr láttat meg velünk. 
Uram, hogy mindig megláthatnám, amit Te 
akarsz láttatni velem.

Dec. 28. 1. Sámuel 12.16—85. Országok 
képébe, esztendők tükrébe is helyez az Úr 
számunkra látnivalókat. Nézz bele a mien- 
kébe. Állj meg és nézz bele a búcsúzó 
esztendő tükrébe. S aztán mondd meg ma
gadnak, mit látsz. Nézz bele, de ne úgy, 
ahogy politizálók és lázítók teszik, hanem 
úgy, ahogy Isten igéi megvilágítják. A hiá
bavalóságban lásd meg a hiábavalóságot. 
De az Úr részeben, amint láthatod, lássad 
meg őt.

Dec. 29. IV. Mózes 2 4 . 15—17. Van, 
akinek szeme úgy nyílik fel a hiábavalósá
gok látására, hogy az Úr részét meg sem 
látja, vagy abban is csak a hiábavalóságok 
egy faját. Ily szánalmasa i jár mindenki, 
aki nézés közben nem hallja Isten beszédét, 
s nem úgy néz, mint Bálám, leborulva. A 
nyitott szeműek és leborulva nézők Valaki 
körvonalait látják kibontakozni Csonka
országunk kapujában, ö  ott áll, s jön, 
átakarja venni a királyságot a királytalan 
magyar királyságban.

Dec. 30. Márk 10.4#-5s. Lehet, hogy 
te nagyon erőlteted a szemedet, de nem 
látsz se künn, se benn, se magadban, se 
máson, se közel, se távol valami megváltás 
ígérőt, megváltás hozót: Örömkirályt. Vi
gyázz I Bartimeusz azt mondja ehhez: min
denkinek kell egyszer Jézussal találkoznia 
e kérésre: Mester, hogy lássak 1 Kérted 
már Tőle? Nem? Akkor ne csodáld, ha 
nem látsz, ha nem látod, ki az a Golgotán. 
Hogy Jézus Krisztus az, az Örömkirály, 
Akire nézve mindenek teremtettek. Ne en
gedd elmúlni ezt az esztendőt, kérd Tőle: 
„Mester, hogy lássak ’•

Dec. 31. Ezekiel 40.1—4. Az ember 
szereti elmondani azt, amit látott Az Úrtól 
kapott látásoknál nincsen mindig így az 
eset. Pedig vannak, amiket azért láttatott 
meg velünk az Isten, hogy másokkal is 
megtudathassa Vájjon engedelmes voltál-e 
ez évben a látásoknak. Engedtél-e nekik 
te magad ? Vájjon nem fegtam-e el mások 
elől. Testvéreim, családom, szomszédom, 
gyülekezetem elől. S most is?  Nem taka
rom-e el valaki elől, amit én már meg
láthattam : Jézus Krisztus tegnap és ma 
és örökké ugyanaz.

Jan. 1. Ján. Jel. 2 1 . 1—7. Micsoda cso
dálatos látása van valakinek itten! Hogy 
ragyog újonnan minden: új ég, új föld s 
új rajta minden, még a szívek is. Mintha 
nem is az öreg gömbös földön lennénk! 
Ám azért az álmok világában sem. Bárhogy 
ragyog, bármily csodálatos, bármennyire 
vadonatúj minden, valóságok ragyognak 
előttünk. Nem is messze jövendőből vajúdó, 
hanem kész valóságok. Isten kéz készítette, 
menyasszonyruház, gyöngykapus és ara- 
nyosutcáju életvárosok, behálózva az élet
vize vezetékivel. Milyen látással léptél az 
új évbe ? Milyen hatalmas előnye lesz 
annak, aki a mennyei Jeruzsáleméval. Azt 
akarom meglátni az új évben, mit benne 
Isten készített számomra. Uram, segíts!

MAGYAR GAZDA. 
A ház vagyonváltsága.

Kállay pénzügyminiszter elkészült 
a ház vagyonváltságáról szóló tör
vényjavaslattal. A tervezet átdolgozá
sát jelenti a Hegedűs-féle törvény- 
javaslatnak, még pedig két irányban 
Ugyanis l. nem az 1920-as, hanem 
az 1921-es házbérek bruttó összegét 
teszi meg a váltság alapjának és 2. 
progresszió alapján váltságolja meg 
a házakat, míg a Hegedüs-féle vált- 
ságtörvényben a kulcs egységesen volt 
megállapítva (az 1920-ban elért nyers- 
házbérjövedelem háromszorosában.)

A két váltság közötti összehason
lításból kitűnik, hogy csak az egészen 
apró bérházak tulajdonosai fizetnek 
majd kevesebbet, mint amennyit a 
Hegedüs-féle javaslat szerint fizettek 
volna, a többieket a Kállay-féle ter
vezet váltságolja meg keményebben, 
mert 1921-ben már több házbért le
hetett szedni, mint 1920-ban, és mert 
a progresszív kulcs a 200,000 koro
nát meghaladó házbérjövedelemnél a 
négyszereséig emelkedik. — A ház- 
osztályadó alá eső házak (családi 
házak) váltságkulcsának megállapítá
sánál Kállay érintetlenül hagyta a 
Hegedüs-féle tervezetnek azt a rendel
kezését, mely szerint az ilyen házak 
váltsága a kivetett házosztályadó 
tizenötszöröse, azzal a különbséggel, 
hogy nem az 1920-ra, hanem az
1921-re kivetett házosztály adónak

tizenötszöröse lesz a váltság. — Az 
új javaslat váltságkulcsa egyebekben 
a következő:

A házváltság alapja a házbéradó 
alá eső épületeknél a ház 1921. évi 
házbérének bruttó összege. A vagyon- 
váltság összegére nézve a javaslat a 
következő emelkedő kulcsukat álla
pítja meg: A uyersházbérjövedelem 
kétszeresét kell fizetni váltság fejében, 
ha a házbérjövedelem a 10,000 ko
ronát meg nem haladta; háromszoros 
összegét, ha a bérjövedelem a 100,00t) 
koronát meg nem haladta; három és 
félszeres összegét, ha a házbérjöve
delem a 200,000 koronát meg nem 
haladta, és végül négyszeres összegét, 
ha a házbérjövedelem a 200,000 ko
ronát meghaladta. A házosztályadó 
alá eső épületek után a váltság az 
1921. évre kivetett házosztályadónak 
a tizenötszöröse.

A részvénytársaságoknak és a 
szövetkezeteknek azok az épületei, 
amelyek 1920. december 20-ika előtt 
már tulajdonukban voltak, természe
tesen váltságmentesek, minthogy a 
részvénytársaságok és szövetkezetek, 
vagyonuk után a váltságot már meg
fizették. A házrészvéuytársaságokra 
és házszövetkezetekre azonban nem 
vonatkozik ez a váltságraentesség.

A javaslat a vagyonváltságból bi
zonyos levonásokat megenged: így 
levonható a váltságösszegból a házat 
terhelő és 1920. december 31-ike 
előtt jelzálogilag biztosított és még 
fennálló tőketartozás 3 esztendei ka
mata, továbbá legalább 25 éves tör- 
lesztéses kölcsönöknél a három éves 
annuitás és végül a váltságösszeg 
legfeljebb 10 százaléka.

A házváltságot háromféle módon 
lehet fizetni: készpénzzel, zálogleve
lekkel és tizenöt éven át való tör
lesztés útján. A váltság felét nosztri- 
fikált hadikötvényekben is elfogadja 
a kincstár.

Aki készpénzzel kíván fizetni, az 
a vagyonváltságot három egyenlő évi 
részletben róhatja le, de ilyenkor öt 
százalék késedelmi kamatot köteles 
megtéríteni. Ha a vagyonváltságot a 
kivetési határozat kézbesítését követő 
harminc napon belül egész összegé
ben befizetik, a kincstár a vagyon- 
váltság öt százalékát elengedi. Á zá
loglevelekkel való fizetés esetén a 
záloglevelek beszolgáltatása 30 napon 
belül kell hogy megtörténjen. Hogy 
milyen zálogleveleket fogad el a kincs
tár és hogy a zálogleveleket milyen 
árfolyamon írják a háztulajdonos ja
vára, azt a pénzügyminiszter időnkint 
rendeletileg fogja megállapítani.
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HETI KRÓNIKA.
A politika esem ényei. A mentelmi vita 

véget ért. Hatvanöt szóval harminckettő 
ellen elfogadtak a mentelmi bizottság több
ségi javaslatát. E szerint a nemzetgyűlés 
megadta a kormánynak a fölmentést a le
gitimista képviselők letartóztatásáért, vagyis 
kimondotta, hogy a kormány ezzel nem 
sértette meg a mentelmi jogot. Másrészt a 
mai határozat felfüggesztette a letartózta
tott képviselők mentelmi jogát s ennélfogva 
most már megindulhat a birói eljárás, föl
váltván ax ügyészit, amely eddig folyt 
ellenük

Lingauer két határozati javaslatát, amely
nek egyike a királyi hercegeknek is a trón
ról való kirekesztésere, másik pedig a men
telmi jog eltörlésére vonatkozott, a nemzet- 
gyűlés elvetette. Az el őt túlnyomó szó
többséggel, a másikat egyhangúan. Érde
kesnek tartjuk megemlíteni, hogy az első 
ellen szavazott a kisgazdapárt is.

Sopron a miénk. A Sopronban és 
vidékén megtartott népszavazáskor Magyar- 
ország javára 15,343, Ausztria javára 8227 
szavazat esett. A Magyarország javára szóló 
többség tehát százalékokban 65.16 százalék. 
A százalékarány Sopronban és a hozzátar
tozó Brennberg-bányatelepen 73 százalék.

Csonka-Magyarország népe nyugodt, 
öntudalos örömmel veszi tudomásul, hogy 
a tenyérnyi földnek, amelv mindig hű volt 
a magyar ha/ához, amelynek magyar érzé
seiben sohase kételkednettünk, amely erős  
vá ru n k  volt, Nyftgat felé, megadódott, hogy 
impozáns módon tegyen hitvallást magyar
ságáról. Megindultan öleljük keblünkre 
Sopront, szívünkbe zárjuk, mint ha/ánk 
integritásának pompás szimbólumát. És ha 
az örömbe üröm csöppen, ez a szívfacsaró 
fájdalom a részvét, melyet azok iránt 
érzünk, akik már elszakíttattak tőlünk s 
akik már idegen uralom alatt nyögve, vá
gyakozóan tárják felénk karjaikat. Akiknek 
még nem adatott meg, hogy megnyilatkoz
zanak.

A Bethlen Gábor Kör húszéves jubi
leuma. A budapesti egyetemek és főiskolák 
protestáns hallgatóinak Bethlen Gábor Köre 
Fényes ünnepség keretében ünnepelte meg 
a múlt szombaton húszéves jubileumát, 
öt órakor érkezett meg az ünnep fövédője, 
Horthy Miklós kormányzó szárnysegéde 
kíséretében. A kormányzót Ravasz László 
ref. püspök és Pékár Gyula dr. államtitkár 
fogadta. Az ünnepet egyházi ének és Rdffay 
Sándor dr. evangélikus püspök nyitotta 
meg. Neuschloss Konrád és Miklós Elemér 
dr. elnökök megnyitó szavai után Pékár 
Gyula államtitkár a kormány nevében üd- 
vözöltn a Bethlen Gábor Kört. A református 
egyház nevében- Ravasz László üdvözölte 
az egyesületet. Az evangélikus egyház ne
vében Raffay Sándor dr. püspök, az unitá
rius egyház nevében pedig Józan Miklós 
esperes üdvözölte a Bethlen Gábor Kört. 
Haas Albert báró A protestantizmus mint 
nemzeti tényező címmel tartott előadást. 
Bakó László, a Nemzeti Színház tagja 
szavalta egy ismeretlen szerzőnek hatásos 
költeményét, a János vallástétele Jézus iránt 
című allegórikus ódát. Bakó László tiszte
leti elnök beszéde után Józan Miklós uni
tárius esperes imája következett. A Himnusz 
eléneklésével véget ért az ünnepség

Az Oroszországban eltűntek kere
sése. A honvédelmi minisztérium közlese 
szerint a rigai egyezmény végrehajtásával 
kapcsolatban bizalmi emberünknek (Gusz

táv Hilger, Moszkva, Deutsche Fürsorge
stelle) joga van arra, hogy az Oroszország
ban (Szibériában) eltűntek után kutatásokat 
végezhessen, továbbá a halotti okmányokat 
beszerezhesse. A hozzátartozók ebbili ké
relmüket a honvédelmi minisztérium 36. 
osztályához (Hadik-Iaktanya) intézzék.

A buzapanama után most egy árpapa
nama foglalkoztatja a nyilvánosságot. Hadik 
János gró, a Közélelmezési Tanacs bizott
ságainak elnöke, súlyos leleplezéssel szol
gált. Közölte, hogy hetek óta az árpakivitel 
körül tűrhetetlen visszaélések történnek, 
hogy egyes cégek a kormány kiviteli en
gedélyeit illegitim módon haszná ják fel és 
nem olyan árut visznek ki, aminöre enge
délyt kapnak. Elmondotta Hadik János gr., 
hogy a visszaéléseket nagyrészben sikerült 
máris kinyomozni és így rövidesen tisztá
zódni fog az egész ügy és tisztázódni fog, 
hogy kinek a mulasztásából történhetett 
meg a visszaélés 8 hogy az ellenőrzést 
illetékes közegek miért nem gyakorolták.

Ausztria és Csehország m egegyezett. 
A lanai entrevue eredményét a Masaryk 
elnökhöz közel álló Czasz röviden abban 
foglalja össze, hogy megállapodás jött letre 
Csehország és Ausztria között atekintetben, 
hogy mindkét állam egymással szemben 
jóindulatú semlegességet garantál és min
den, a jövőben felmerülő ellentétet döntő
bíróság elé visz. Nem kételkedik abban, 
fejezi be cikkét a lap, hogy a lanai entre
vue a két köztársaság között eddig is fenn
állott jóviszonyt stabilizálni fogja, ami már 
.magában véve is fontos lépést jelent egy 
új Közép-Európa felépítése felé.

EGYHÁZI ÉLET.
E lő fize tő in kn ek , m u n k a tá r 

s a in k n a k , va la m in t la p u n k  ol
vadó inak  és jó b a rá ta in a k  Is te n 
tő l m egá ldo tt boldog ka rá cso n y i 
ü n n e p e k e t k ív á n u n k .

A „Harangszó“ köréből. Porkoláb 
Istvánt, a »Harangszó“ szépirodalmi fő
munkatársát, január 1-ével a Budapesti 
Hírlap szerződtette, mint tárca írót. Kiváló 
munkatársunk előmenetelének szívből 
örülünk.

Kossuth Lajos főgimnázium — Nyír
egyházán. A nyiregynazi főgimn. igazgató 
tanácsa elhatározta, hogy az intézetet Kos
suth Lajosról nevezi el. Az elhatározásra 
az vezette az igazgatóságot, hogy az inté
zetnek egyik 1890-ben létesített alapítványa 
Kossuth nevet viseli s ebbe Kossuth Lajos 
annakidején sajátkezű levélben egyezett 
bele.

Vallásos estély Nagygeresden. A
Dunántúli Luther-Szöveiseg sajtó alapja 
javara a nagygeresdi nőegylet lelkes, fá
radhatatlan vezetősége ád^ent 3. vasanap- 
ján rendezte második vallásos estélyét. Az 
estélynek fényt és melegséget a gondosan, 
gazdagon válogatott műsor adott. Payr S. 
theol. akadémiánk tudós történészé,, a tőle 
megszokott lebilincselő kedveséggel, érde
keséggel tartott felolvasást női jellemképek- 
röl, egyházunk múltjából. Valóban illatozó 
virágbokrétát kötött belőlük és a bemuta
tott lelki arcképcsarnok maradandó képe
ket rögzített meg a gyülekezet hálás hall
gatóinak szívében

Szavalt dr. Mesterházy Ernő gyűl. fel
ügyelő kedves leánykája: Nellike, szépen,

kedvesen, helyesen. Arany János : »Fiam
nak“ című gyönyörű költeményét adta elő.

A férfi énekkar „Kitárom előtted szivem“ 
kezdetű koráit szépen, lelketfelenielően 
énekelte Nagy Kálmán karnagy vezetésé
vel. Dicséretre igen méltó az a buzgalom, 
mellyel a kar minden egyes tagja, élükön 
a karnaggyal áldozza téli estéit vallásos 
szép énekeink tanulására.

A lelkész neje a magyar Hiszekegyet 
énekelte csengő, tiszta hangon, orgonán 
Nagy Kálmán kísérte Mikor az ének utolsó 
szavai a szívekre hullottak, lelkész lépett 
elő és szavalta a magyar Hiszekegyet egész 
terjedelmében. A költemény gyönyörű, 
szivbemarkoló volt.

Az estély tiszta anyagi jövedelme 858‘60 
kor.; az erkölcsi értékeit pedig a hívők 
serege vitte magával.

Tudományos előadások. A budapesti 
fasori ev. szövetségben november 30-án 
dr. Kovács Sándor theol. tanár, dec. 7-én 
dr Böhm Dezső tanar tartottak vetitettt 
képes előadásokat Dantéról. December
14-én Kankovszky Ernő Velencéről, 21-én 
Csengödy Lajos püspöki másodielkész jé
zus életerői.

f'rgonahangverseny Sopronban. A
soproni 92 éves zeneegyesület ezidei első 
hangversenyét az ev. templomban tartotta. 
Az orgonahangverseny leike ezúttal is Alt
dörfer mester volt, aki a Bossi koncert 
nehézségeit az Igazi művész biztos tudásá
val oldotta meg. Az énekkar a nagy olasz 
mesternek Pergolesenek „Stabat Mater“-jét 
adta elő A hangverseny 7000 kor.-t ered
ményezett jótékony célra.

A lovászpatonai egyházközség f. hó 
11-én es 14 en vallásos estélyt tartót* a 
következő műsorral:

December 11-én: 1. Közének. 2. Ige- 
olvasas. 3. Krisztus és a nők. Irta és fel
olvasta Szenteh Dezsöné veszprémi leány
egyesületi elnök. 4 Fel barátim, drága 
Jézus zászlaja alatt. Énekelték az iskolás 
gyermekek. 5 Reviczky Gyula: Tartsatok 
bűnbanatot. Szavalta Horváth Imre tanító.
6. Zeng az ének, cseng az én ek .. .  Éne
keltek az iskolás gyermekek 7. Csengey 
Gusztáv: Az első ibolya. Szavalta Boross 
Kálmán nagydémi tanító.

December 14 én: 1. Közének 2. Ige
olvasás. 3. KriNZtus a szívekben. Irta és 
felolvasta Czipott Géza 4. Vargha Gyula: 
Jövel Megváltó. Szavalta Horváth Ida. 5. 
A hű lélek, ki az élet. Énekellek az iskolás 
gyermekek 6. A kajári prédikátor. Ina és 
felolvasta Porkoláb István író. 7. Karácsony 
előtt (költemény) Irta és felolvasta Szalay 
Mihály. 8. Az oroszországi ev. egyház mai 
helyzete. Ismertette Nemeth Károly. 9. 
Vargha Gyuláné: .Ébresztő". Szavalta
Bácsi Juuska. 10. Hiszekegy Istenben. 
Énekeltek az iskolás gyermekek. 11. Kará
csonyi legenda és Őszi rózsák (költemé
nyek). Ina és felolvasta Horváth Imre.
12. Ima. 13. Közének, y

Igét olvasott és imádkozott Síkos Kál
mán kispéci s. lelkész. Az énekeket két 
hangra betanította és vezette Nagy Lajos 
kántortanitó.

Első alkalommal harangalapra 830 kor., 
második alkalommal a szentgotthárdi és 
dombóvári missziói gyülekezet javára 650 
kor. offertórium folyt be

Karácsonyi vásárral egybekötött val
lásos estet rendeztek a székesfehérvári ev. 
egyház belmissziói egyesületei ádvent har
madik vasárnapján. Bevezetőleg Tóth Lajos 
keresztyén iratterjesztő szólott János ev. 
1 . 4<—*o. versei jegyében. Végh Lajos Varg
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ha Gyuláné Ébredés c. költeményét, ifj. 
Fejér Ferenc .Ki az, ki az, ki kopog?* 
kezdetű karácsonyi verset szavalta. Lukács 
ev. 19.1—-o. versei alapján Gáncs Aladár 
lelkész tartott biblia magyarázatot feltárva, 
hogy mikép lehet valaki, aki eddig csak 
pénznek tudott örülni, Jé/us örömmeneté
nek boldog örülöjévé. Az egyházi énekkar 
két számban énekelt, egyikben Krafts W. 
F .: .Csodálva imádva tekintek" c. énekét 
Almási Brúnó kántor vezetésével. Záróimát 
Berger Lajos II. é. teológus mondott. Az 
egynapos karácsonyi vásár pénzforgalma 
6000 K volt, ennek nagyobb fele keresztyén 
iratok és képek eladásából.

A magyar evangéliumi nőegyesüle* 
tek ünnepe. A Magyar Evangéliumi Nő- 
egyesületek Nemzeti Szövetsége a régi kép- 
viselöház.ban ünnepet rendezett, amelyen 
Miss Mary Dingmann, a keresztény leány
egyesületek világszövetségének kiküldöttje 
beszélt a szövetség jelentőségéről, Goda 
Gizella éneke és Nemethy Ferenc hegedü- 
játeka után Ravasz László dr. ref. püspök 
mondott beszédet.

Három heti börtön. Ennyire ítélték el 
a jugoszlavok Gojdma István péterhegvi 
lelkészt, mert az ámánt missziói előtt meg
jelent híveivel s dokumentálni merte ezer
éves hazája iránti érzelmeit.

Hazaáruló tanárok. Bár végtelenül fáj 
nékünk, de le kell írnunk mégis, hogy a 
legutóbbi nyugatmagyarországi események
kel a szavazással kapcsolatban két felső
lövői tanár, névszerint: Unger József és 
Gessel Mihály mint közönséges hazaárulók 
az osztrákok szolgálatába állo'tak.

Reméljük, hogy okulva egyes megtéve- 
lyedett embereken a legközelebb egy kicsit 
körülnézünk s általános tisztogatást vég
zünk.

A vásárosfalui ev. leánygyülekezet f. 
hó 11-én vallásos estélyt tartott a követ
kező műsorral: Erős vár a mi Istenünk . . .  
Közének. Imát mondott Rózsa Sándor be- 
ledi lelkész. Szalay: Hiszek. . Szavalta 
Tompa Kálmán Kinek s/.ava világot alkot... 
Ketszólamu gyermekkar Énekelték az ele
mi és ismétlő iskola tarulói. Elmélkedés 
a vallásról. Felolvasás. Tartotta Butny S. 
h. tanító. Nagy Lajos: Bo dog a. ház . . .  
Szavalta Balázs lluska. Varjad óh én lel
kem . . .  Énekelték az elemi iskola tanulói. 
Az agg prédikátor. Szavalta Buthy S. Záró 
ima. Rózsa Sándor beledi leikési . Himnusz. 
A vallásos estélyen begyült a Dunántúli 
Luther-Szövetség számára 367 korona.

a dombóvári ev. gyülekezet ez úton 
köszöni meg templom- és harangalapjára 
jut atott kegyes adományokat: egyet, gyám
intézet 1000, Dombóvárról: Führer János 
1000, Tóth Dániel 100, örv. Csery Kálmán- 
né a nőegyletnek 100, ödalmandról: Kis 
Gyuláné 35 koronát.

A lébényi gyülekezetben dec. 11-én 
Luther-Szövetségi ünnepély volt, mely al
kalommal Dubovay Géza bezi-i lelkész tar
tott előadást, Kovács Etel, Kovács Erzsi, 
Kovács Lina és Schmidshofer Károly sza
valtak.

Nemes áldozatkészség. Gyönyörű 
szép példáját adta a nag\geresdi gyüleke
zet megértő áldozatkészségének. Az egyház- 
kerület tisztviselői, tanárai részére megin
dított kenyér-akcióra 2153 kor. készpénzt, 
1072 kg. búzát, 404 kg. rozsot, 212 kg ba
bot és 20 kg. lisztet gyűjtött. A vezetőség 
kérő szava a hívekben visszhangra talált, 
cselekvő erejével követésre méltó szép 
példát mutattak.

A szentgotthárdi ev. egyház, amint 
erről röviden már megemlékeztünk, a vi
lágháborúban elesett hősök emlékére folyó 
hó 11-én a templomban emlékünnepélyt 
tartott. Az ünnepély sorrendje a következő 
volt: 1. Közének 2  Ima. Üzenet az élet 
könyvéből 3. Gaál: Andante religioso. He
gedűn : Forberger Andor. Orgonán: Hol
pert Gyula. 4. Emlékbeszéd Mondta: Szabó 
Gábor százados, tábori lelkész f. Régi 
magyar énekek. Énekelte: Schök Gyula. 
Orgonán kísérte Mathiasz Artur. 6. Végvary : 
Magyarok mindenütt. Szavalta: Sokoray 
Miklós. 7. Kuruc nóták Tárogatón előadta: 
Balogh Ernő. Orgonán kísérte: Mathiasz 
Artur. 8. Ima. 9. Pap-Vary Elemérné— 
Szabados Béla : Hiszekegy . .  Énekelte a 
dalosegyesíilet férfikara. 10. Áldás. 11. 
Hymnusz. Énekelte a közönség.

Vallásos est. A gyékényesi ev. gyüle
kezetben advent II vasárnapján szépen 
sikerült vallásos est volt a következő mű
sorral : 1. Közének. 2. Ima. Horváth Lajos 
lelkész. 3. Lévay: Gondviselő jó atyám 
vagy. Szavalta: Vas Kata tanuló. 4. Geb
hardt : Mi jó a drága Jézusunk. Énekeitek 
az iskolás gyermekek. 5. Zábrák D .: Ad
vent. Szavalta: Petróczi Sándor. 6. Fölol
vasás. Tartotta: Mesierházy Sándor esp.
7. Viktor J .: Áldott legyen ki jött az Ur 
nevében Énekelte az ifiusági énekkar. 8. 
Szabo'cska: Ádventi estek. Szavalta: Ba
lázs József. 9 Ima. Helyi lelkész. 10. Köz
ének. Megragadta a szíveket Mcsterházy 
Sándor esperes hitet, vallasszeretelet éb
re» .tó felolvasása, a szép ének és szava
latok. Ádventi esti istentiszteletek tudomá
sunk szerint még Nemespátróban, Surdon, 
és Iharosberényben tartatnak. Mindenütt 
építve a hitet, mélyítve az igaz vallásos
ságot.

Elhelyezik őket. A jugoszláv hatósá
gok a legtöbb muraközi és vendvidéki ta
nítót tekintet nélkül arra, hogy kántor-e 
vagy nem, jelenlegi állomáshelyéről elhe
lyezik.

Megjelent Az imádság értelme.
A napokban hagyta el a sajtót a 
Magyar Evangéliumi Keresztyén Di
ákszövetség kiadásában »Az imádság 
értelme« II. kiadása. Ez a kiváló 
könyv méitó párja a »Mester jelle
mé «-nek, különösen jó szolgálatot tel
jesít most, amikor gyülekezeteinkben 
annyi felé alakulnak bibliatanulmá- 
nyozó körök. Elsősorban ugyanis ezek
nek van szánva. Azonban egyformán 
páratlan szolgálatot teljesíteni azokkal 
szemben is akik egyéni tanulmányo
zás utján akarnak mélyülni az imád
ság gyakorlásában. A csinosan kiál
lított könyv ára egyszerű papíron 64 
K, simított papíron 7t> K Megrendel
hető a Magyar Evangéliumi Keresz
tyén Diákszövetség elmén: Budapest, 
VII, Hársfa u. 59/b.

»Enyém a csend * Ezzel a címmel 
jelent meg S. Pohánka Margit verseskönyve 
6 Ívnyi terjedelemben. A verseskőnyv kap
ható a szerződéi Bpesien, II., Bitthyány-tér
3. Ára 30 kor.

Adventi előadás. Vargha Gyuláné a 
Bethánia-Egyesületben (VIII, G.ulai Pál 
utca 9 , a R tkus-kórház közelében) decem
ber 19—22 én eite 7 órakor a következő 
tárgyból tartett aléadást: 1. A várakozó

pásztorok. 2. A várakozó bölcsek. 3. A vá
rakozó Simeon. 4. A várakozó magyar 
nemzet. Minden alkalommal énekszám is 
volt.
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Hogyan él a király Madeira szigetén.
Károly király Madeiran igen nyugodt életet 
folytat és minden politikai tevékenységtől 
távol tartja magát. Villájának ajtaja állan
dóan zárva van és előtte nem áll katonai 
őrség. Ha a király elhagyja a villát, két 
portugál rendórhivatalnok ügyei rá, de ez 
nem annyira azért történik, hogy mozgási 
szabadságában akadályozzák, hanem azért, 
hogy a közönség tolakodásától megvédjék. 
Az udvari személyzetet, egyetlen szolga 
kivételével elbocsájtották. A szolgálatot a 
Palace-szálló személyzete látja el. Egyéb
ként a villát, ahol a király lakik, csupán 
egy évre bérelték ki.

Téli élet a Balatonon. A Balaton a 
tartós hideg következteben szinte egyik 
napról a násikra befagyott. Balatonfüreden 
vígan korcsolyáznak a partok mentén, sőt 
a fakutvázás "és a jégvitorlázás is meg
kezdődött.

a csehek feloszlatták a felvidéki ma
gyar egyesületeket. A prágai minisztérium 
nemrégiben elrendelte az összes szlovensz- 
kói egyesületek alapszabályainak revízióját. 
E felülvizsgálat során feloszlatták a keresz- 
tényszociálista egyesületet, melynek műkö
désé allameMenesnek bizonyult. Ugyanez a 
sors érte a keresztényszociálista iparosok, 
földmivesek és mezőgazdasági munkások 
egyesületét, valamint a gömör-nógradi egye
sületet.

Megreformálják a kalendáriumot.
Rómában egy nemzetközi bizottság most a 
kalendárium megreformálását tárgyalja a 
tudomány és az egyház szempontjából. A 
reform célja az uj naptar megalkotása 
olyanformán, hogy az változatlan maradjon, 
vagyis hogy mindennap, minden évben 
ugyanazon a nap ári napon ugyanazzal a 
datummal ismétlődjék. Ezt a reformot azon
ban csak úgy lehet létrehozni, ha egy napot 
úgy tennének meg az újév napjanak, ha ezt 
nem számítanák be a hét többi napjai közé. 
Ezt a napot 364 nap követné, 52 hétre fel
osztva, és minden hét vasárnappal kezdőd
nék. A szökő ev szökő napját junius 30-ika 
után lehetne beiktatni, úgy mint az újévet, 
hogy tudniillik nem számítódnék be a hétbe. 
Ha igy állapítanák meg a naptárt, el kellene 
dönteni, hogy a husvét mely napra essék

A földbirtokváltság anyagi eredm é
nye. A földbirtokváltsagból december 6-ig 
összesen két milliárd folyt be az egész or
szág termetén. Ebből az összegből a buda
pesti IX. kerületi állampénztárba 260 milliót 
fizettek be A befizetés céljára a gazdák 
sok esetben kölcsönt vettek fel és sok be
tétet is kivettek, de a ládafiából is sok 
pénz kerülhetett e!ó. Például Hódmezővá
sárhelyen az egész befizetés 22 millió volt 
és ebből az összegből csak 6 millió került 
ki az ottani pénzintézetekből.

Meghalt az utolsó betyár. December
ben meghalt a romantikus betyárvilág leg
utolsó hires aiakja, Bordás Gergely. Rózsa 
Sándor egykori cimborája, 103 éves korá
ban. Bordás mint juhász jó ideig becsü
lettel szolgált egy Debrecen-környéki föl
desurat Egyszer azonban baja akadt a 
számadó jahásszal, pár darab hiányzott a
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rábízott nyájból s megugorva a büntetés 
elől, felcsapott betyárnak Rózsa Sánnor 
bandájába. Rózsa Sándorék 1848-ban ke
gyelmet kapván, ő is kiszabadult és ismét 
visszatért régi becsületes mesterségéhez. 
Néhány éve mindössze, hogy megroppan- 
totta a magas kor: bevitték Debrecen vá
ros szegényházába és itt érte utol a halál.

Fehér könyv. A m. kir. kormány kiadá
sában két füzet jelent meg, amely a húsvéti 
királylátogatás és a mostani királypuccs 
történeti ismeretét és erre az ügyre vonat
kozó kül- és belpolitikai okiratokat tartal
mazza.

Őrület. Mrs Smith Wilkinson londoni 
asszony báli ruhája — mint ezt egy ame
rikai újságban olvassuk 5 millió dollárba 
került, s nem kevesebb mint 75.000 drb. 
gyémánt volt rajta A hir a számokat ille
tőleg hihetetlenül hangzik, mindazonáltal 
kell valaminek lennie a dologban, ha egy
szer már az amerikai lapok is megbotrán- 
kozva írnak az esetről. Istenem hány szegény 
gyermeken, emberen lehetett volna segíteni 
ennek a ruhának az árán.

Senki se menjen Amerikába. Az 
Amerikai Magyar Népszava mozgalmat indí
tott annak megakadályozására, hogy a 
megszabott hányadon felül érkező magyar 
bevándorlókat deportálják. Bizottság ala
kult, amelynek sikerült elérnie, hogy a már 
Amerikában lévő legközelebbi vérrokonokat 
beengedik. Újabb bevándorlót most semmi 
szin alatt sem engednek be többé, ezért 
Magyarországból ne is kísérelje meg senki 
a kiutazást.

Herczeg Ferenc képes irodalmi folyóirat*, az Uj 
Idők, amely január 1-től kezdve ismét hetenkint 
jelenik meg, olvasóit kivételeaen gazdag karácsonyi 
számmal ürvendezteM meg. A terjedelmes azám 
magában foglalja Herezeg Ferenc: .Violante és a 
biro“ cimü drámai jelenetét, Csathó Kálmán: .Sapka 
a fogason“ című elbeszélését, Bethlen Margit grófnő 
Meséit, Lyka Károly gyönyörű képekkel díszített 
tanulmányát Rudnay Gyula művészetéről, Surányi 
Miklós cikkét Flaubertről, Kosztolányi Dezső mű
fordításait, Karinthy Frigyes tréfáját és az Új Idők 
1822. évfolyamának érdekességekben bővelkedő mun- 
katervét. Az Új Idők előfizetési árét nem emelte. 
Bddig nngyedévre (6 srámi 60 koronába került, 
január 1-től kezdve az Új Idők előfizetési ára ne
gyedévre (13 szám) 130 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Bud*pest, VI., 
Andrássy-ut 16. az.

A pHagyar Nép“, Rákosi Gyula népszerű képes 
családi lapja, legújabb, 61-ik számában aktuális 
fényképfelvételeket közöl a dunai Jégzajlásról, az 
ántánt által elpusztításra ítélt Spandaui gyárról, a 
Nyugatmagyarorszégot elfoglaló osztrákoktól stb. 
stb. A szövegrészből Hungarus .Szilánkjai* mellett 
kiemeljük Vértesy Gyula Versét, Josco Gy. Lajos 
novelláját, a tiszafüredi szépművészeti kiállításról 
szóló cikket, Gyökössy Endre kedves gyermekversét, 
Rónai Antal ismeóetterjesztő közleményeit, Gulyás 
József irredenta regényének utolsó fejezetét s a 
gazdag hír és gazdaság róvatot. A .Magyar Nép“ 
előfizetésének ára negyedévre 60, félévre 110 korona. 
Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal, 
Szentkirályi-u. 30.

Az Én Újságom gazdag tartalmú karácsonyi szá
ma Pósa bácsitól, Nótés diáktól, gyönyörű szép 
verseket, Gaál Mózestől, Sipos Idától, Somlay Ká- 
rolytól, Vendel diáktól szebbnél szebb meséket, 
elbeszéléseket közöl. A tárnoki csodakút befejezése, 
Figura bácsi mókái, és a szerkesztő bác9i kedves 
levelei egészítik ki a tartalmas számot. Előfizetési 
ára negyedévre 40 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal : Budapesa, VI., 
Andrássy-ut 15.

A Mikszáth Almanach megjelent. Az 1922. évre 
szóló Mikszáth Almanach, Herczeg Ferenc szerkesz
tésében megjelent. Az almanach Bársony István, 
Csathó Kálmán, Dobosi Pécsi Mária, Heltai Jenő, 
Herczeg Ferenc, Kádár Lehel, Kulcsár Felicián, 
Lőrinczy György, Mikszáth Albert, Pékár Gyula, 
Szederkényi Anna novelláját, Boross Sándor, Farkas 
Imre és Szabolcska Mihály verseit, Farkas Pál, 
Surányi Miklós és Szóllősi Zsigmond színdarabját 
közli a naptári részen kívül. Az Almanach ára csinos 
kütésben a 10°/o felárral együtt 59-40 korona. Meg
rendelhető az Uj Idők kiadóhivatalában Budapest, 
VI., Andrássy-ut 16.

A Magyar Lányok gazdag tartalmú karácsonyi 
száméban a két ifjúsági regény befejezésén kívül 
Sántha Károlytól gyönyörű szép verset, Eötvös 
Károlytól elbeszélést közöl. Ciliké folytatja elbeszé
lését, Számadó János a virágokról ír szép cikket. 
Az előfizetők kedvezményes áron kapják a gyönyörű 
Emlékalbumot, melyben a kiváló magyar irök saját
kezű Írásukkal nemcsak nevüket, hanem egy-égy 
gyönyörű mondásukat is beleírták. A l*p előfizetési 
ára negyedévre 50 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal : Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Budai. Őszinte megértéssel olvastuk sorait, me

lyek mélységes leány-lélekröl tanúskodnak. Épp ezért 
nem hinnők, hogy az élet szenvedései, a megpróbál
tatások eldurvitsák. A szenvedés Krisztus költészete. 
Az igazi mély és szép lelket a viszontagságok, a 
küzdelmek inkább mégaemesebbé, finomabbá edzik. 
Legyen erős. A nagy költővel együtt mi is azt 
mondjuk : „Nézz a csillagok közé I“. . . A h i t  minden 
baj, bánat, nyomorúság között a legjobb és bátran 
mondhatjuk : egyetlen vigasz. A hivő, Istenhez vá
gyódó lélek templomot mindenütt talál. Szép tem
plom a szabad természet is, ahol távalabb az embe
rektől, közelebb érezzük magunkat a nagy Alkotóhoz. 
Sétáljon sokat. Gyönyörű helyen lakik : ott ran a 
Rózsadomb, a Hűvösvölgy, a Svábhegy, a Farfcasrét, 
a Tabáni temetői tájaikon elbolyongva megenyhül 
a lélek, a szív fájása. A Tabán zegzugos sikátoraival, 
levendnlaillatu házaival mér magában véve olyan 
hely. ahol a gondolatok a Múlt szebb világába ka
landozhatnak el a jolan sivárságából. Mindenek fölött 
azonban a m u n k a  az, amely legjobban feledtet. 
Dolgozzék sokat, bármit, és lehetőleg keveset legyen 
egyedül a négy fal között a gondolataival, mert bár 
a magány — némelyek szerint — a legjobb szóra
kozás, de nem annak, aki szenved. Olvassa a b i b l i á t  
lapunk útmutatása szerint, sok-sok vigaszt és igaz 
gyönyörűséget fog belőle meríteni. És olvasson 
igazán szép, tiszta élvezetet nyujtó könyveket. Olyan 
művelt leánynak, mint ön, nem kell ajánlanunk, hogy 
milyeneket, mégis felhívjuk a figyelmét Jókai mindig 
szép műveire, melyeket, sajnos a mai, u. n. „modern“ 
leányok „divatból“ nőm igen olvasnak, továbbá a 
többi izig-vérig magyar remekírókra, kiknek a művel 
éppen abba a nemes és szép világba szenderitik el 
az emberi lelket, melyet a mai Klet, a sivár való 
nem ad meg. Szívesen vesszük máskor ie a sorait, 
melyekre, mint minden olvasónkéra, válaszolunk.

Tanítónő. Theológiára nem képesít az oklevele, 
gimnáziumi érettségi kell. A görögnyelv is szükséges. 
Lehet különbözeti vizsgát tenni. Tessék a soproni 
ev. theológia akadémia igazgatóságához fordulni.

B—y. Az . ö s s z e b o r u l ő  ő s i  f á k ' című hirecskét 
nem P. I. irta; neki egész más stylusa van.

A kiadásért és szerkesztésért felelős :
Cztpott Géza szerkesztő 

Szentgotthárd, Yasvármcgye.

W elliseh Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Yasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezett

olvasó- és tankönyvet
az evang. népiskolák IV., V. és VI. osztályai 
számára. A soproni felső ev. egyházmegye 
megbízásából szerkesztették: Krug Lajos, 
Laschober Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf 
Endre tanítók. Ára puha kötésbe kötve 
24 kor., kemény kötésbe kötve 32 korona.

Ajánlunk waggontételek- 
ben k e m é n y  és p u h a

T Ű Z I F Á T
ab Szentgotihárd waggonba rakva. 
Veszünk és eladunk mindenféle

T E R M É N Y T .
Ajánljuk elsőrangú, tisztán kezelt 
=  URADALMI Ó- ÉS ÚJ- =

B O R A I N K A T .
Elvállalunk vasúti szállítást és 
elvámolást szavatosság mellett 
Budapest—Graz fővonalon keresz

tülhaladó áruk után.

LIPRés LACKNER
keresk. vállalata Széntgotthárd. 

Sürgönyeim: Lackner. Telefon sz. 17.

Léhner György
ácsmester >

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Zalaegerszegen megindult az

„Első Zalai Fayence, Kályha- 
és Agyagáru Gyár.“

(Tulajdonos: N. Szabó Gyula és 
Németh István.)

Elfogad közönséges kályha ás 
kandalló rendeléseket. Készít azon
ban barokk, rokkokó, empire, re
neszánsz és saját tervezésű magyar 
stílű kályhákat és kandallókat is 
príma, tűzálló anyagból bármely 
színben. Szállít közönséges, kő- és 
fayence edényeket, kitűnő virág
cserepeket (waggontételekben is) 
kertészeknek és mindennemű ker
tészeti dísztárgyat. Készít vázákat, 
épületdíszeket rajz szerint s alag- 
csöveket megrendelésre. Alkalmi 
ünnepekre dísztárgyakat méltányos 
árban. — Bizományosok és kép

viseletek kerestetnek. 5—25
Árui versenyképesek és közkedveltek
A gyár művészi munkáit Györgyi Kál
mán, az Iparművészeti Múzeum igaz
gatója bírálja felül. Művészeti vezetői 
N. Szabó Gyula író, Németh István 
kerámikus, Baja Sándor oki. iparművész, 
Takács József szobrász és Kóssa Gá

bor kiállító festőművész, tanár.

Nyomatott Welliseh Béla viliamüzemtt könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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