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1033.
Uj számot írunk az új esztendő

ben 1 önkénytelenül is felvetődik lel
kűnkben a kérdés: vájjon az új szám
jegyű esztendő mit hoz majd, hogyan 
alakul és mit várhatunk tőle 1 De ép 
ez a beállítás, hogy mi az új esz
tendőt olyan erőnek tekintjük, amely 
a bizonytalan jövő sorsát irányítani 
vagy alakítani képes volna, ép ez a 
beállítás hamis és félrevezető. Mert 
az élet alakításának ereje nem az idő, 
legkevésbbé pedig a végnélküli idő
nek egy oly parányi szakasza, melyet 
mi esztendőnek nevezünk, hanem 
csakís az, aki magának a végtelen 
időnek is ura. Ha tehát mi az új év 
küszöbén azt a lélek mélyén félelem
ben és aggódásban rezgő kérdést fel
vetjük : milyen lesz az új év 1 azt 
tulajdonképen csak úgy szabad ki
mondani : mit ád az Úr és milyenné 
alakítja az Úr ez új esztendőt?

Az Úr esztendeje pedig mindenkor 
a kegyelem esztendeje I Aki minden 
jónak és tökéletesnek ajándékozója, 
akinél nincsen változás, az kegyel
mében sem változhatik meg! Az Úr 
az új esztendőt is, 1923-at is a ke
gyelem esztendejének szánta és ki
jelentette !

Ez tehát bizonyos és igaz I A kér
dések kérdése csak az, vájjon mi, 
emberek, a kegyelem esztendejének 
fogjuk-e érezni vagy nem ?

Az elmúlt éveket mi nem éreztük 
a kegyelem esztendeinek! Sőt! minél 
figyelmesebben tekintünk végig az 
elmúlt időkön, annál kevésbbé tudjuk 
azokat a kegyelem esztendeinek venni! 
Úgy iátjuk és úgy érezzük, mintha a 
kegyelem elfordult volna tőlünk 1 
Csapás, csapás után ért bennünket, 
állami, gazdasági, társadalmi, sőt 
családi életünk is. válságba jutott, 
megnehezült az idők járása felettünk!

Vájjon mindennek oka csak ott az

idők urának akaratában és az ő ke
gyelmének elfordulásában van-e? Hát 
olyan Urunk van nekünk, aki szeszé
lyes önkénykedéssel kormányozza a 
mindenséget^? Avagy az ő megnyilat
kozásának írásos tanúbizonysága sem 
arról győz-e meg bennünket, hogy ő 
mindig kegyelmes! És ha az idők 
megnehezülése nem ó rajta múlik, nem 
vagyunk-e kénytelenek önmagunkban 
a hibát keresni?

Bizony, bizony — és arra tanít
son meg bennünket az új esztendő 
is — az idők megnehezülésének oko
zói önmagunk vagyunk 1

Vannak nemzeti hibáink és nem
zeti vétkeink! Tudunk lelkesedni, tu
dunk fellángolni, de nem tudunk ki
tartani ! Belefészkelődött a telkekbe 
az önzés, a haszonlesés és az egyéni 
érdek előrehelyezése.

Széttagolódunk társadalmi csopor
tokra, amelyek mindegyike saját hang
zatos jelszava után indul és nem 
vesszük sem számításba, sem tekin
tetbe a másik csoport, a másik párt 
érdekeit és érzékenységét.

Megmételyezte ez az önzés, ez az 
egyéni érdekhajhászás még a családi 
életet is olyannyira, hogy testvér 
testvér ellen, a gyermek szülei ellen 
folytat harcot az úgynevezett lét
érdekért !

Nem mehet az így tovább! Mert 
ha ez a harc még hosszabb ideig 
tart, végkép elpusztulunk, végkép el
vessünk I

Meg kell ujhodn^bk 1 Uj esztendőt 
kezdünk most, vajba új életet tudnánk 
kezdeni! Pedig lehet új életet kezdeni 1 
Nem új alapon! a régin! azon az 
alapon, amelyen az idők Ura áll: a 
szeretet alapján! •

Ép az elmúlt karácsony újból hir
dette nekünk, hogy úgy szerette Is
ten e világot, hogy az ő saját fiát 
adá érette! Hát ha az Úr szeretettel 
akarta megjavítani e bűnös világot,

lehet-e emberi elme, amely jobbat, 
tökéletesebbet tudna kigondolni ? 1 
Nem'és ezerszer nem! E bűnös vi
lágot ismét csak a szeretet tudja meg
menteni és megjobbítaui! Nyíljék meg 
már szívünk igaz szeretetre! És ha 
magyar a magyart, ember az embert 
és testvér a testvért igazán fogja 
szeretni ép oly tökéletes, a bűnöket 
feddő szeretettel, amilyennel az Úr 
szerette e világot, újjászületik az em
beriség és megkönnyebbül az idők 
járása felettünk!

Uj számjegyű esztendőt írunk! Uj 
idők következnek 1 Vajha új embe
rekké válnánk mindannyian, hogy 
tudnánk egymást igazán szeretni, 
akkor az új esztendő a kegyelem 
esztendeje lészen!

Adja Isten, úgy legyen
Dr. Tirtsch Gergely.

Az Evang. Luther-Szövet- 
ség külső szervezeteihez.

Méltatlanul annyit Szenvedő sze
gény Hazánkra az újév hajnalán az 
emlékezés örömünnepe derül: Petőfi 
Sándor születésének századik évfor
dulóját ünnepeljük.

Hogy ki volt és ki marad Petőfi 
Sándor lénye, szelleme, költészete a 
magyarnak, annak méltatására nincs 
s*ó s ragyogó sugárként megjelent 
és fénylő üstökös gyanánt letűnt, 
azonban örökké világító nagysága el- 
vehetetlen drága kincsünk lesz min
den idők végéig

A Gondviselés kegyelme evangéli
kus egyházunknak adta Petőfi Sán
dort s a serdülő ifjú lelkét iskoláink 
s főként egykori aszódi gimnáziumunk 
töltötte meg ismeretekkel.

Egész ragyogó költészete, hittest
vérisége s ifjúkori emlékeinek hoz
zánk fűződő meleg kapcsolata arra
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köteles tehát bennünket, magyarokat 
és evangélikusokat, hogy születésé
nek századik évfordulóját igaz kegye
lettel ünneppé avassuk nagynak és 
kicsinynek egyaránt.

Épen ezért Egyetemes Egyházunk
nak az 1921. évben hozott határozata 
szerint az Országos Evangélikus 
Luther-Szövetségre ruházott megtisz
telő feladat végrehajtója gyanánt, van , 
szerencsém az összes Evangélikus 
Szövetségeket felkérni, hogy Petőfi 
Sándor születésének százados évfor
dulóját megünnepelni szíveskedjenek.

Ez ünnepélyek mentői magaszto- • 
sabbá, mentői melegebbé s a nagy 
esemény mentői feledhetetlenebbé té
tele végett kívánatos, hogy a t. Szö
vetség Egyházainkkal, Iskoláinkkal s 
a társadalmi testületekkel karöltve 
szíveskedjék eljárni.

A Petőfi-ünnepélyek célja kettős. 
Egyrészt magának az évfordulónak 
megünneplése, másrészt, hogy mentői • 
nagyobb anyagi jövedelmet biztosít
hassunk az aszódi Petőfi-gimnázium 
javára.

Habár jelen kérésemmel a t. ün
nepélyrendezők terveit miben sem 
kívánom befolyásolni, talán tájékozást 
nyújthat amaz elvi és gyakorlati szem
pontok rövid ismertetése, melyeket 
az Országos Evang. Luther-Szövet
ség illetékes szakosztályának javas
latára elfogadott.

Eszerint: az ünnepélyek lehetőleg 
a tél folyamán, a születésnap évfor
dulójához közeli időben volnának 
megtartandók.

Rendkívül kívánatos volna, ha a

felnőttek részére rendezendő és nem 
templomi, hanem világi jellegű ünne
pélyeken kívül az iskolai ifjúság ré
szére és az ifjúságnak mint szerep
lőknek bevonásával külön ünnepélyek 
is tartatnának.

Az ünnepélyek műsorának közép
pontjában Petőfi Sándor egyéniségét, 
költészetét a hazáért ős a szabadsá
gért vértanúhalált halt nemes pálya
futását méltató előadás álljon.

A műsor e főpontján kívül, Petőfi 
Sándor megzenésített költeményeinek 
(magánénekek, karok, indulók) szen
teltessék s mellettük az ünnepélyeket 
alkalmi költemények szavalása tegye 
változatossá.

Amennyiben a t. Testvérszövetség 
akár az ünnpély műsorához szüksé
ges anyag (alkalmi beszéd, költemény, 
felolvasás, előadható kar- és magán
énekek) tekintetében felvilágosítást 
óhajt, akár pedig netalán előadók fel
kérése érdekében útmutatást igényelne, 
az Országos Evangélikus Luther-Szö- 
vetség (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.
III. emelet, a Szövetség hivatalos he
lyiségében) levélbeli vagy szóbeli szí
ves megkeresésre készséggel szolgál 
mindennemű felvilágosítással.

Végül van szerencsém a t. Szö
vetséget felkérni, hogy a Petőfi-ünne- 
pély tiszta jövedelméből a Petőfi-fő- 
gimnázium-alap javára befolyó ösz- 
szeget az Egyetemes' Egyház pénz
tárába beküldeni szíveskedjék.

Hazafiui és hittestvéri üdvözlettel
K a a s  A lb er t,

az Orsz. Ev. Luther-Szöv.
• elnöke.

T Á R C A .

Feltámadás.
Irta: Bartóky József.

Székfoglalóként felolvasta a Kisfaludy- 
Társaságban,

I.
Fineás szőllejének a garádján ült s on

nét ügyelt szolgáira, akik a roskadásig tele 
almafák érett gyümölcsét szedték kosarak
ba. A mély úton három gyerek közeledett 
a szüretelők felé: meg-megálltak s aztán 
egyre közelebb húzódva úgy néztek fel a 
gyümölcsszedőkre, hogy a tekintetük tele 
volt kérő kívánsággal.

A szüretelő szolgák közül egy bizonyos 
Barabbás nevezetű, megszánta a gyerekeket 
s egy-egy aranysárga almát vetett le nekik 
az útra.

Fineás rákiáltott:
— Te tolvaj! Hogy merészkedtél ilyenre 

vetemedni ? 1
— Uram 1 — szólt Barabbás — azt hit

tem, nem teszek tetszésed ellen 1 Hiszen 
te papi ember vagy, s illenék hozzád a jó 
cselekedet 1

— Mit beszélsz, te lázadó ? 1 — üvöl
tötte Fineás, s ütésre emelte botját

Barabbás elkapta a botot s elhajította 
messzire.

Aznap este Fineás szavára Barabbást 
a poroszlók megfogták, s mert arra is 
akadt tanú, hogy agyon akarta verni a gaz
dáját, tömlöcbe vetették.

Sokáig, sokáig sínylődött Barabbás sö
tét börtönében. Teste megtört s elsenyvedt 
a hosszú idők reménytelen nyomorúságá
ban, a világ meg lassanként egészen el
felejtette, hogy még él az a nagy gonosz
tévő, akiről valamikor azt mondták, hogy 
valami hasonlatért s gyilkosságért vettetett 
a tömlöcbe.

Egyszer, nagy idő múlva, egy napon 
riadt fel Barabbás tömlöce zúgában, hogy 
a nevét kiáltozzák:

— Barabbás! Barabbás!
A rab meg-megsimogatta homlokát. 

Talán megzavarodott s csak rémlik neki, 
hogy az Ő nevét kiáltozzák? Hallgatódz.ott. 
Igen, igen, a tiszttartó oszlopos udvara 
felől egyre jobban lehallott a föld alá a 
kiáltozás:

— Barabbás 1 Barabbás !
— Mi ez? — tűnődött a rab magában 

— esztendők múltán kik s miért harsogják 
az én nevemet ? 1 Talán galambokká lettek

Krisztus.
ó  csak azoknak szüíetett m eg: 
az elesettek- s szegényeknek, 
kik törhetetlen hittel várták 
napkelet szent csillagcsodáját.
5  bár üres kézzef jönnek hozzá, —  
ámde kezükhöz szenny nem tapad : 
elfordulván gránitkeményen 
hol a Gonosz csörget aranyat . . .
5 bár nem hozhatnak tömjént, myrhát; 
szívüket Néki rég megnyiták . . .
‘Aki ő tet követni vágyik 
a bölcsőtől a Golgotháig, —
Krisztus csak annak szüíetett meg I

És csak azoknak, mindazoknak: 
a kincsesleíkü gazdagoknak: 
legpazarabb kincsük a jóság, —  
s nevében azt is szerteszórják; —
Ki nem fordul el kevélymódon,
(hol fénytenger van: sok az árny ö lti) 
belép a füstös kis kunyhókon, 
s szívek mélyén gyújt mécsvilágot;
Kik nem gyűlölnek, csak szeretnek, 
Krisztus azoknak született meg, —  
Krisztus az áldott, a szent, a jó, —  

az Örökkévaló I 
S. Pohánka Margit.

Gyűjtsünk előfizető
ket és adakozzunk
•a „HARANGSZÓ“ fenntartására.
Megvette-e már az 1923. évi 
L U T H E R -N A P T Á R T ?
a keselyük ? 1

Barabbás keserűen felkacagott: kine
vette magát, hogy jót gondolt az embe
rekről !
• Fent az oszlopos udvaron pedig szinte 
üvöltött s ordított a sokaság:

— Barabbás ! Barabbás!
Barabbás felállt vackáról s úgy figyelt. 

Kisvártatva megcsörrent az ajtó retesze s 
a tömlöctarló lekiáltott:

— Gyere Barabbás! Szabad vagy!
Barabbás feltámolygott a nyirkos lép

csőn s a vakító világosságtól s a friss le
vegőtől megszédültén, elaléltan dőlt neki 
az ajtófélfának.

— No, Barabbás, — szólt a tönilöc- 
tartó — erre gyere az oszlopos udvarra, 
hadd lássa a nép, hogy Pilátus téged az 
ő kedvükért elbocsátott!

— A nép kedvéért bocsátanak el en- 
gemet ?

— Igen, igen! Hiszen tudod, hogy a 
tiszttartó az ünnepen mindig elbocsát egy 
foglyot a község kedvéért: azt, akit ők 
akarnak. No, csak gyere a palotaudvarra!

Barabbás támolyogva ment végig a fo
lyosón s amint a palota oszlopos udvarára 
értek, mely tele volt nyüzsgő néppel, ros- 
kadtan megállt egy oszlop mellett. A töm- 
löctartó hangosan odakiáltott a sokaságnak:
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Az Úr oltalmában.
Történeti elbeszélés.

Irta: Kapi Béla. 45. folyt.
Tizenhetedik fejezet.

j
Rafanides prédikátor jól megérezte: 

a Korláti házbaa gyászos események 
történtek.

Nyárády gróf hol rövidebb, hol 
hosszabb időt tölt a kastélyban. He
tenként egyszer rendesen hazautazik 
birtokára, meg a közeli megyeszék
helyre A mindentudó emberek azt 
mondják, hogy a grófot nem elégíti 
ki a szerelmes turbékolás, neki kártya, 
bor és tivornya is kell. A szende 
Zsófia mellett, — kit cimborái között 
»jégcsap menyasszonynak« titulálhat, 
— hamar elunja magát és ha nem 
lenne annyira szerelmes abba a he
lyes leányba, bizony már régóta bú
csút intett volna a Korláti kastély
nak. Ha azután visszatér, szemei 
dagadtak, arca vértől erezett s cinege 
lábait még nehezebben huzza maga 
után a lépcsőn.

Zsófia arca mindennap sáprdtabb 
és keskenyebb Szemei alatt sötét 
árkot mélyeszt az éjszakai virrasztás, 
Fájdalmas tekiatete bágyadt szárnya
lással száll az emberek felé, mint a 
halálra sebzett, viharsodorta madár, 
mely ellankadó utolsó erőfeszítésével 
a fa pázsitos tövébe vonszolja magát, 
azután utolsó, riadt tekintetével ki
adja kicsiny madárlelkét.

Ha jövőjére gondol, a szégyen

— Imhol itt van Barabbás!
Senki sem ügyelt a kiáltásra, mert a 

törvényház felől akkor vezették ki a tiszt
tartó fegyveresei: Jézust.

Őrjöngő üvöltés harsant fel: Feszítsd 
meg! Feszítsd meg!'

Jézus pedig ott állt a megveszett népek 
között szótlanul, szelíden, fenségesen.

És az örjöngők levetkeztették öt, adá- 
nak reá bibor-veres palástot és tövisből 
csinált koronát tettek a fejére, nádszálat 
adtak a jobbkezébe és térdet hajtván előtte, 
csúfolták ót, ezt mondván: Egészséggel, 
zsidóknak királya! És mikor eléegé meg- 
csufolták volna, letépték róla a bibor-veres 
palástot, felöltöztették az ö  maga ruháiba 
és elyivék, hogy megfeszítenék. Barabbás 
zugó fejjel, szédelegve nézte, ami történt. 
Nem tudta, hogy ki az, akit a vesztőhelyre 
visznek; nem tudta, hogy miért tombol a 
papi fejedelmek, a farizeusok és a publi- 
kánusok által uszított sokaság tajtékzó dühe 
amaz ember ellen?

A Golgota felé haladó nép lármája egyre 
távolabbról hallott, azután egészen elenyé
szett s a palota udvarán nagy csendesség 
lett. Barabbás lassan indult volna kifelé. 
Amint a törvényház ajtaja elé ért, azt látta, 
hogy egy öreg koldus ember ül ott a lép
csőn maga elé meredve. Barabbás ineg-

biborszinüre festi keskeny arcát. Elő
ször csak a szíve lázongott a házas
ság ellen. Most már erkölcsi méltó
ságérzete is nemet kiált. Nemcsak 
Márton iránti szerelmét nem tudja 
legyőzni, hanem minden érzése til
takozik az ellen, hogy olyanhoz men
jen feleségül, akit nem szeret. Gyű
löli Nyárádyt, gyűlöletesnek találja 
az arcát, htillőszerü nézését, hebe
telő beszédét, bizalmaskodó, szerel
mes szavait. Valahányszor keze érin
tését érzi, vagy az ölelését kénytelen 
eltűrni, mindig újra és újra megutálja 
és megveti önmagát. Nem, nem tud 
Nyárády feleség® lenni 1. . .

Vőlegényéhez hideg, tartózkodó. 
Riadt félelemmel, néha valóságos 
gyűlölettel tekint rá. Ha teheti, el is 
kerüli a vele való együttlétet.

Nyárády panaszkodik is emiatt 
Korlátinak. De az vállvonogatással 
felel.

— Majd megszelídül az esküvő után I
— Igen, igen, — hebegi a gróf, 

— de én azt reméltem, hogy ezek a 
nehézségek az eljegyzéssel megoldást 
nyernek!

Korláti a kezével int és gúnyosan 
mormolja a fogai Jcözt:

— Könnyebb a jegyváltás, mint 
a leány meghódítása I. . .

De azért Nyárády minden szerelmi 
hevülete dacára sem veszti el szá
mító józanságát Bejárja a birtokot, 
a major?, megnézi a gazdaságf épü
leteket. Kikérdezgeti Korlátit, hogy 
hány hold szántóföldje és erdeje van, 
mekkora az állftállománya, mekkora 
az adóssága.

HARANQSZÓ.

szólította:
— Mondd, ki volt ez az ember? Az 

öreg csodálkozva pillantott fel,'de amikor 
látta, hogy a most elbocsátott rab áll előtte, 
szeliden felelt:

— A Názáreti Jézus az, akit most a
Golgotára visznek! •

— És mit vétett a papifejedelmek és 
az írástudók ellen, hogy így ráuszították a 
sokaságot ?1

— Oh, hát mit vétkezhetett volna ?! 
Hiszen azt tanította, hogy: szeresd fele
barátodat, mint tenmagadat; áldjátok azo
kat, akik titeket gyűlölnek s imádkozzatok 
azokért, akik titeket háborgatnak! Mit vét
kezhetett volna az, aki azt hirdette, hogy 
boldogok azok, akik simák, mert ók meg- 
vigasztaltatnak, boldogok a békességre 
igyekezők, mert azok Isten fiainak mondat
nak és boldogok, akik háborúságot szen
vednek az igazságért, mejt azoké a meny- 
nyek országa!

Barabbás leült a lépcsőfokra, az öreg 
mellé, kinek mélyre esett szemeiben az élő 
hit lángja világolt és gyönge hangja szinte 
zengett, amíg elmondta, hogy: mit tett Jé
zus a kufárokkal, miket mondott a farizeu
soknak, miről beszélt a hegyen s milyen 
csodákat tett a népek előtt 1

— És hogy beteljék a prófétáknak mon

3

Most is ezt firtatja a pipázóban. 
Délután érkezett meg a szokottnál is 
gyűröttebben. Vörös szemhéjjai da
gadtak, gyér haja kuszáit, tekintete 
zavaros. Amint végigterül a széles 
bőrdiványon s dadogó szavakkal kér
dezősködik a szemben ülő Korlátitól, 
egy átmulatott éjszaka nyomait mu
tatja az egész ember.

— Áh, á h ! . . .  Tévedni tetszettél 
az adósság summáját illetőleg, — 
nyafogja Nyárády. Mert, áh, áh, 
sokkalta több, mint amit bevallottál. 
Az éjjel mondották, bizony sokkal 
több! . . .

— Van hozzá birtok, kastély, erdő!
— veti oda mérgesen Korláti, de 
tekintetét félrefordítja.

— Az a kérdés, barátom uram, 
melyik több: a birtok vagy az adós
s á g ? . . .  Mert azt mondják, hogy a 
kastélyod kéményén kiszálló füst sem 
a t ied. . .

Korlátit elönti a méreg, öklével 
nagyot üt az asztalra.

— A birtok az enyém, az adós
ság is az enyém! . . .  Kinek mi köze 
hozzá I . . .

— D e . . .  d e . . .  — szepegi a gróf,
—  tisztelt leendő ipamuram, — áh, 
áh, nagyon jó, téged ezután ipam- 
uramnak foglak szólítani, — a há
zasságkötés előtt meg kell az anyagi 
kérdéseket is beszélni 1. . .

Korláti megremeg haragjában. Né
hány pillanatig tusakodik magában, 
azután mérgesen felpattan helyéről.

— Birtok vagy leány kel l? . . .  
kérdi nyersen.

— Áh, áb, az ipamuram heveske-

dása, — így végezte az öreg szavait — 
imhol keresztre feszítik most, de Istennek 
fia feltámad halottaiból 1

Barabbás elmélyedten sokáig gondol
kozott, aztán komoran, szinte csak maga 
elé mormogva, megszólalt:

— Lehet, hogy feltámad halottaiból, de 
hasztalan, mert ha százszor feltámad, száz
szor keresztre feszítik!

Az öreg megdöbbenve nézett Barab- 
básra s riadtan kérdezte:

— Hát te nem hiszed, hogy Ő igazán 
Istennek fia? Nem hiszed, hogy igazán 
feltámad ?

— Ó benne — felelte Barabbás — s 
abban, amit Ő tanított s abban is, hogy 
egyszer igazán feltámad, tudnék hinni, de 
— nem tudok hinni: az emberekben!

És Barabbás felállt az öreg mellől, le
ment az udvarra és a sok összetört nád, 
tövis, gally és szemét közül felvette ama 
megtépett palástot, mellyel Jézust megcsú
folták s azt elkeshedt rongyai fölé, vállára 
vetvén, komoran elkiment a palotából. . .

II.
. . .  Majdnem kétezer esztendő múlva, 

a feltámadás ünnepe után való második 
héten Barabbás kikerült a kórházból s a 
város széléről befelé bicegett a nyüzsgő

•  Sr «
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dik! —i nyafogja a gróf. Pedig a le
ány birtok nélkül csak leány, birtok
kal pedig birtokos leány. Hehehe 1, . .  
És te, kedves ipamuram, art mond
tad, hogy a régi birtok megmarad. 
Most pedig kiderül, hogy adósság 
van, sőt adósság marad is, de bir
tok nem lesz! . . .  Ha jól veszem a 
dolgot, ti tulajdonképp megcsaltatok 
és behálóztatok ! . . .

A beszéd már hangossá vált. Kor- 
láti is kiabált, Nyárády pedig éles 
hangon rikácsol.

Az ajtóban hirtelen megjelenik 
Zsófia törékeny alakja Arca fehérebb 
a ruhájánál. Tágranyilt szemeiből 
végtelen fájdalom néz a beszélőkre. 
A szomszéd szobában a fiókos szek
rényben keresett valamit s akaratla
nul végighallgatta a férfiak szóvál
tását.

— Apám! apám I — mondja fel
háborodástól remegő hangon, — azt 
mondta, hogy megcsaltuk 1 . . .

Korláti hirtelen erőt vesz magán, 
feláll és lánya felé megy.

— Bolondsági Egészen másról 
beszéltünk!

Zsófia fejét rázza.
— Rólunk mondta, hogy meg

csaljuk I. . .
Nyárády nagy nehezen feltápász- 

kodik s bizonytalan léptekkel Zsófia 
felé megy.

— Áh, áh . . .  kis gerlemadár 1. . .  
Isten hozta kis menyasszony ! . .  .

ölelésre tárt karral tántorog az 
ajtó felé. Zsófia menekülne előle, de 
atyja derékon fogja s Nyárády kar
jába kényszeríti. Zsófia féijefordítja

milliók közé A leégett, porrá lett falvak 
és városok pusztulásának képe, a drótsö
vényeken fennakadt, megölt harcosok te
kintetének riasztó emléke, a sok halálra 
vált ember égre üvöltő ordítása, a maga 
nyomorult voltát feledtetve, úgy élt s úgy 
harsogott lelkében, hogy a szive csordultig 
tele volt keserűséggel, megvetéssel, ha
raggal.

Amerre ment, öreg kőkereszt állt az út
félen. Valaki husvéikor barkából font ko
szorút tett a Megváltó fejéré. A barka az
óta összeszáradt s most már olyan volt, 
mintha tövise giz-gaz koszorú lett volna 
Jézus fején.

Barabbás megállóit, nézte-nézte Isten 
fiának kifaragott képét, aztán kibuggyant 
belőle a keserűség:

— Hazugok vagytok ti emberek! — 
hördült fel. — Milliókat kergettetek a halál
ba, népeket s országokat öltetek meg s ázt 
hiszitek, ilyen útszéii keresztre vetett her
vadó virággal megcsalhatjátok azt, aki hasz
talan támad fel, mert ti mindig újra meg
feszítitek ?!

Nem messze a kereszttől egy ember 
javítgatta az utat. Barabbás közelébe érve 
megállt. A napszámosember rászólt:

— Mit bámulsz ?!
— Csak pihenek! — felelte Barabbás

fejét, két kesével védekezik. Hiába, 
Nyárády mindig szorosabban öleli, 
fejét lassanként maga felé fordítja, 
azután rászorítja ajkát Zsófia ajkára.

Zsófia elkeseredett küzdelem után 
útálattal taszítja el magától. Kifelé 
indul.

Útközben mégegyszer megáll. Meg
rázkódik.

— Csalóknak mondott minket, 
apám 1. . .

Korláti és a gróf egyszerre kiáltják:
— Ne beszélj bolondot, hiszen 

minden rendben van ! . . .
— De édes kis tubicám ! . . .
Mintha nem is hallaná, átmegy a

másik szobán.
Végigmegy a folyosón, lemegy a 

lépcsőn. A kapuban körültekint, azu
tán lassan megindul.

Elindul. Végigmegy a kerti úton. 
Meg-megáll, fürká3zget. Itt tanította 
járni az édesanyja. A nagy pázsit
ágyon játszottak Mártonnal és édes
anyjukkal fogócskát. Ott a nagy hárs 
alatt hallgatták az édesanyjuk meséit, 
ott tanulgattak vele az iskoláskőny vek
ből. Amott az út, melyen utoljára 
mentek vele, mikor ájultan roskadt 
össze. Istenem! mennyi-mennyi em
lék I És az út végén, gyászosan alá
csüngő lombu fűzfák között, áll a 
családi sírbolt. Oda kell mennie. Neki 
beszélnie kell az anyjával I Okvetlenül 
beszélnie kell az anyjával! . . .

Sokáig térdel a hideg 'kövön a 
rácsos vasajtó előtt.

Imádkozni akar, de összezavarja 
a miatyánk kéréseit- Mindent el akar 
mondani az anyjának, de hasztalan

— és irigylem, hogy ép ember és dologra 
való vagy 1 /

A napszámos felmordult:
— Talán bolond yagy, hogy azt irigy

led, aki dolgozik ?! Én a kutyát is irigy
lem, amelyik egész nap a napon heverhet!

Barabbás 4erre nem felelt, hanem fél
oldalt fordulva visszanézett a r  utszéli he- 
resztre. A megfeszített Krisztus ott volt a 
kereszten, nem támadt fel s mintha mé
lyebbre hajtotta volna le koszorús fejét.

Barabbás tovább bicegett. Beért a vá
rosba. A hosszú, széles utcán sok-sok em
ber jött-ment fel és alá. A legtöbb kiéhe
zett. fakó orcával, bágyadtan vonszolta 
gondoktól roskadozó, leromlott • testét, né
melyek meg, akikről lebőgött a dús jólét, 
selyem- és bársonyba öltözötten, kihívó 
vidámsággal feszelegtek előre-hátra. Egy 
fényes mulató-palota pompás csarnokából 
éppen akkor oszlott haza az átmulatott éj
szaka dőzsölő n%>e. A szép tavaszi reggel 
ragyogó napja szégyenkezve nézett le a 
lenge ruhákban divatosan meztelenkedő 
hölgyekre, a férfiak gyűrött, unott, min
dennel jóllakott és mindentől megcsömör- 
lött ábrázatára. És míg a szelid napsuga
rak a ragyogtatásra felkinálkozó gyémán
tokról is ijedten siklottak tovább, a mula
tóház kapuja elé csődült bámészkodók, a

keresgéli a szavakat. Egy szó meg
erősítené, de a sírbolt néma. Egy kis 
melegség meggyógyítaná, de a krip
tából nyirkos, hideg levegő áramlik 
feléje.

Leszakít egy örökzöld ágacskát a 
folrafutó folyondárról. Megcsókolja, 
azután keblébe rejti.

Megy tovább.
Szemét földre szegzi, mintha régen 

erre járt lábak nyomát kutatná. Az 
édesanyját keresi. Azt már tudja, hogy 
a sírboltban nincsen. Valahová el
ment. De h o v á ? . . . .  A kastélyba 
nem ment vissza, az bizonyos. Bizto
san valami ismeretlen helyre mene
kült. Talán erre ment. Ezt az utat 
nagyon szerette. Sokszor sétálgattak 
erre felé, azután meg a virágos ré
ten. Keresi, kutatja, jobbra, balra 
tekintget, de nincsen seholsem.

Feléje sötétedik már az erdő. Olyan, 
mint egy mohos kőszikláju nagy-nagy 
barlang, melynek piciny szájához 
keskeny útacska vezet. Az alkonyi 
szürkeségben úgy állnak egymás mel
let a korhadt törzsű, vén fák, mintha 
ellenséges érzésű, feketébe öltöztetett 
ember-alakok lennének. Az egyiknek 
fegyver is van kezében, vagy valami 
ütésre emelt fustély. A sötétedő bok
rok közt gubbaszkodó embereket lát 
szeme. Ah, az egyik kiált a másik
nak 1 . . . .  Haliga csak, hal l ga l . . . .  
Istenem, biztosan őt lesik ! . . .

Vissza kell mennie ! . . .  Az erdő 
mélyéből már elősompolyog az alko
nyat. Borongó félhomály öleli át a 
hegyet és az erdőt. És ő fél, falevél
ként reszket gyenge teste,.. .

termekből kihalló őrjöngő zene lármájától 
kéjesen elbódulva áhítattal lesték a távozók 
minden mozdulatát s gyönyörködve figyel
ték meg minden rojtot, gombot, rongyot! 
Barabbás egy darabig meredten nézte-nézte 
a szétmarcangolt ország nyitott sírja mel
lett így vigadni tudókat, aztán megfordult, 
visszanézett és — Jézust nem látta sehol.

Útja az árusok csarnoka felé vezette 
Barabbást. A. bicegő ember akaratlan be
sodródott a besietö sokasággal a fedett 
piacra s ott ide-oda vitték őt a tolongás I 
hullámai.

— Nézd — így szólt egy vevő társá
hoz — ez a kosár eper kétezer korona.
Ha vendégség lesz nálunk, veszek vagy két 
kosárral.

Odébb a kenyérárus előtt egy össze
töpörödött öregasszony állt.

— Hogy ez a kenyér? — kérdezte az 
öregasszony bátortalanul.

— Száz korona.
— Oh, száz korona? — sóhajtotta az ; 

asszony.
— Igen, és ha-nem tetszik, — rikoltotta 

az árus — menjen a pokolba!
Barabbás a kijáró-ajtó felé iparkodott; I 

ott megállt és visszanézett. Látta a nyüzs
gést, hallotta a zsongást; sokáig állt ott 
és várt, várt de aki kiűzhette volna a lel-
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Haza kell mennie 1 . . .
De otthon a kastélyban, a széles 

bőrdiványon hever Nyárády gróf. Az 
ő vőlegénye. Az majd megint felkel, 
feléje támolyog, átöleli, erőszakkal 
megcsókolja... Osszerázkódik. Érzi 
borgőzös lehelletét és csókját...

Lépegetése futássá gyorsul Már 
a sötét erdőben fut. Ijedten tqfcint 
jobbra-balra. Keble zihál, sípolva 
szedi a lélegzetet. Fák mögött, bok
rok között száz meg száz elrejtőzött 
alakot lát riadtan tekingető szernek 
Gonosz emberek nyújtogatják feléje 
karjukat. Rávigyorog az erdei manók 
torzarca. Fut, fut. Megbotlik a fa gyö
kérben, elesik, de hirtelen felpattan és 
és tovább rohan. Ruhájába kapasz
kodik az előrehajló bokor tövises 
ága. Kétségbeesve felsikolt, jaj! ki 
fogta me g ? . . .  Lélegzetvesztetten 
tovább rohan.

Végre egy riagy, sárga szem vi
lágít feléje: az erdő mögötti tisztás 
Ritkulnak a fák, meggyérült lombju
kon kísérteties fény szűrődik át. Szí
vére szorított kézzel, nagy pihegés 
közt megáll.

Az út kettéválik. Egy pillanatig 
habozik, azután megindul jobb felé. 
Erre felé sétálgattak az édesanyjuk
kal. Régen, nagyon régen. Mintha a 
távoli fűzfák közt most is az ő fe
hérruhás alakja suhanna. Ni csak, a 
kezét felemeli, kicsiny fehér kendő
jével integet feléje. . .  Hívja. . .  Várja 
. . .  Az édesanyja.. .

Megáll, hátratekintget, azután szí
vére szorított kézzel megint futni kezd. 
Egyszerre megcsillanik előtte a ha

lastó tükre. Megáll, körültekintget. 
Azután lassan leereszkedik a tó part
jára. Eszébe jut, hogy az édesanyja 
itt mindig vigyázásra intette. Gon
dosan összefogja tehát ruháját, ne 
hogy eltépődjék, keményen megfeszíti 
kicsiny lábát, nehogy a pázsiton le
csússzék. Vigyázz Zsóf iái . . .  mondta 
mindig az édesanyja.

A tó tükréből rátekint a hold sá
padt képe. A visszatükröződő faágak, 
mint ölelő karok nyúlnak ki s hivo- 
gatólag intenek feléje.

Valami láthatatlan erő vonzza 
magához. Teste előrehajol, szeme 
belemélyed a csendes tó vizébe. . .  
Ezer és ezer szem csillog vissza reá.

A víz széle már cipőjét érinti. Még 
egy lépés. Már bokáit mossa.

A hideg víz érintésére hirtelen 
visszahúzza lábát. Mit is cs i nál?. . .  
Mit akar tulajdonképen?... Hiszen 
neki haza kell mennie 1 . . .  Várja az 
apja, meg Gáspár ! . . .  Az estebéd 
ideje is itt van és a kamarakulcsok 
nála vannak ! . . .  Haza kell men
nie 1 . . .

De Nyárády ! . . .  Nyárády 1 . . .
Az erdőből kiáltás hallatszik. Tisz

tán hallja, az ő nevét kiáltják: Zsó
f i á i . . .  Zsófia ! . . .  A fák között tűz
piros világosság szalad s vörös csí
kok mozognak erre arra. Megolvassa: 
egy. . .  kettő. . .  három. . .  Tovább 
már nem tud számolni. De újra hallja 
a kiáltást: Zsófia! . . .  Zsófia ! . , .

Hirtelen a fejéhez kap s hajába 
mélyeszti kezeit, ő t  üldözik 1 . . .  Fel
kutatják érte az erdőséget.. .  Ide
jönnek a tópartra... Azután, ha

ketlenek leikéből az ördögöt: Jézus nem 
jött elő.

Barabbás a kufárok csarnokából ki
fordult az utcára és bicegett tovább előre. 
Egy sarokház faláról százféle hirdetés or
dított feléje: egy részük víg mutatást, tán
cot, cifra ruhát, ékszert, jó bort s pálinkát 
kinált, más részük pártot kínált s hazafia
kat. akik nem olyan hazaárulók, mint a 
többi párt emberei!

És a tarka, szines, ordító papirosokkal 
teliragasztott fal mellett ott állt egy öreg 
koldus.

Barabbás odament az öreghez és meg
szólította :

— Hát hiszed-e még most is, hogy Jé
zus egyszer igazán feltámad?!

— Most még inkább hiszem, mint va
laha! — felelte az öreg. — Az elrothadó 
világ helyén, most már felépül az ó  országa!

Barabbás nem felelt. Valahogy az kapta 
meg, hogy nem messze tőlük, valami falusi 
parasztasszony állt egy kosár foltos tavalyi 
alma mellett. Az asszony oldalán ott állt 
a fia, kis buksi paraszt gyerek, az asszony, 
hogy a gyerek békén piaradjon, négy almát 
adott neki; négyet a szebbek és nagyob
bak közül; hiszen a rothatja a vevőnek is 
jó ! A gyerek egyik zsebébe is belegyömö
szölt két almát, a másikba is. Az utca túlsó

vége felől nagy barátsággal összefogódzva 
három iskolásfiu jött az almásasszony felé. 
Az egyik fiú, ruhája után Ítélve, urigyerek 
volt, a másiknak kék vászonból való ka
bátja azt mutatta, hogy ez a gyerek valami 
munkásembernek a fia, a harmadik gye
reknek pedig az iskolás-táskája olyan fi
nom és új volt, hogy ilyen holmija csak 
annak lehet, akinek az apja ilyenekkel ke
reskedő, boltos.

A három gyerek jó távolra, oldalvást 
megállt az almás-kosár, előtt és szinte ko
pogott a szemük a vágytól. Az asszony 
ügyet se vetett reájuk, de buksi fia észre
vette s egy darabig nézegette őket. Azok 
is visszanéztek reá, de nem szóltak, csak 
nézték egymást. A buksi parasztgyerek az
tán, mikor az anyja elébe egy pár vevő 
került, csendesen odalépkedett a három 
fiúhoz s a zsebéből mindegyiknek a ke
zébe nyomott egy-egy almát. A buksi nem 
szólt semmit, a három fiú sem szólt sem
mit, de a szemük összemosolygott. A tiszta 
lelkek testvéri szeretetének e jövőt jelentő 
mosolyát látva, Barabbás szíve boldogan 
feldobbant s aztán egyszerre kicsordultak 
szeméből az örömnek régen elapadt köny- 
nyei, mert ime, a négy gyermek mellett, 
az igazán való feltámadás égi fényességé
ben, ott állott: Jézus!

megtalálják, hazaviszik. . .  És otthon 
várja a vőlegénye: Nyárády. . .  Meg
ölel i . . .  megcsókolja...

Testén rettenetes rázkódás fut 
végig.

Egy lépést beljebb megy. . .  Még 
egy lépést . . .

Nem, nem lehet haza mennie 1. . .  
Az édesanyja nincsen otthon J. . .  
Mártont is kiüldözték! . . .  És a gróf! 
. . .  Csalóknak nevezte őket! . . .  Nem, 
ezt ö nem bírja el 1. . .

Előbbre megy egy, két, három lé
pést. . .  Még néhányat. . .  A víz már 
a térdét mossa. Ruhája harangala- 
kúan duzzad a víz színén, olyan mint 
egy nagy, kinyílt fehér virág.

Lassanként térdre roskad s teste 
ráomlik a csendesen zúgó hullá
mokra.

A hold ezüstös fényben játszik a 
víz tükrén. A parti fűzfák ágai közt 
sejtelmes dalt suttog az esti szellő.

(Folytatjuk.)

K O R K É P E K .
•tiaii tiaaMaaMMa«*r«ataafMaMtMM>Maa ■■■■■•*«•*«■•■■«•■■•

Karcolatok a hétről.
A rendőrségi »kék könyv« adatai 

reflcktorszerüen világítanak rá az
1921. esztendő bűotörténetére.

A rendőri jelentés szerint a fel
jelentett, kinyomozott és letartóztatott 
személyek száma összesen 104 804. 
Vallás szerint római katolikus 32.031, 
református 5281, evangélikus 3346, 
unitárius 540, görög katolikus 1483, 
görög keleti 1191, baptista 81 és 
zsi^ó 38 998 A százalék kiszámítását 
az olvasóra bízzuk 

*
Fetser Antal győ i megyéspüspök 

most megjelent körlevelében foglal
kozik az elszakított Nyugat-Magyar- 
országon az apostoli Szentszék intéz
kedései folytán előállott új helyzettel. 
Közli, hogy Piffl Frigyes Gusztáv 
bécsi bibornokérseket apostoli admi
nisztrátorrá nevezte ki a Szentszék 
s a győri püspök hatásköre szept. 
24-én megszűnt az elszakított terü
letekre. „ Hűséges engedelmességgel 
és megingathatatlan ragaszkodással 
az apostoli Szentszék iránt — mondja 
a körlevél — de egyszersmind a fiait 
sirató atyának fájdalmas érzésével 
közlöm ezt a változást a Szent István 
király alapította ősi Győregyházmegye 
papságával «

*

A volt 39. gyalogezred Debrecen
ben bajtársi ünnepséget rendezett,
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amelyen a kormányzó képviseletében 
bádóki Soós Károly altábornagy, a 
gyengélkedő József királyi herceg 
helyett pedig fia, József Ferenc dr. 
királyi herceg jelent meg. Soós Ká
roly altábornagy a kormányzó üdvöz
letét tolmácsolta.

József Ferenc királyi herceg üd
vözlő beszédében a többi között ezt 
mondotta:

— Itt élünk nagy árvaságban, 
várva csodára. Keressük a fényt és 
a fény csak nem akar ébredni. Áll
junk meg végre a kételyek lejtőjén, 
nézzünk már egyszer a lelkünk mé
lyébe, ott .bent. majd megleljük a szuny- 
nyadó magyar akaraterőt. Ha a ma
gyar felébred, akkor lesz csoda, lesz 
fény.

*
Sirius időjós mester neve nem is

meretlen a magyar közönség előtt. 
A derék »látnok» kőnyomatos »új
ságja« gyakran megjelenik a szer
kesztőségek asztalán. Ezúttal ismét 
megkaptuk az »időszerű« jóslatot, 
mely szó szerint a következőképen 
hangzik: »Sirius-időjós. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal Budapest. Táltos 
utca 7—9 szám. Tisztelettel jelentem, 
miután nálam az én tudományom 
szerint megjelent 1922 november 
14-én, hogy Magyarország egy év 
múlva szabad lesz. 1923-ban négy 
ország fog egymás ellen harcolni, 
belforradalmak lesznek és mi fogjuk 
őket szétválasztani. Úgy állapítom 
meg, hogy 1923. december 25-éré 
visszakapjuk országunkat. Jövő kará
csonyra szabad lesz Magyarország. 
Amerika egy igen nagy változáson 
fog átmenni, egy nagyobb háborút 
fog viselni. Amerika egy kritikus 
helyzetbe fog jönni, hogy 10 éven 
belül minden élő magyar testvéreink 
haza fognak jönni. De nemcsak a 
magyarokra vonatkozik, hanem az 
összes idegen állambeliek mind ki 
lesznek utasítva. Magyarország ifjú
sága a világ legelső helyére fogja 
magát felküzdeni. Magyarországon 
pár év múlva 1925. nemzeti sport
férfiak találkoznak és Magyarország 
lesz a világ legelső sportországa. Ez 
csak Horthy Miklós Magyarország 
Kormányzó Úr Ö Főméltóságának 
köszönhető, hogy ilyen eredményt 
fogunk elérni, mert ma még a ka
tonaság is többféle sportban képviseli 
magát. Kiváló tisztelettel: Vargha 
László, Sirius időjós «

*
Debrecenben ismét felháborító és 

szemérmetlen vallásgyalázás történt. 
A vallásgyalázás hasonlít ahhoz a

Krisztusgyalázáshbz, amelyet husvét- 
kor követett el a Szegedi Napló ha
sábjain egy idióta. Akkor Jézust gya- 
lázták, most Szűz Máriát profanizálták.

Löblovics Lóránt József egy kaba
réban egy politikai viccel kapcsolat
ban aposztrofálta a Szűz Mária szep
lőtelen fogantatását.

A kér. felekezetek minden árnya
lati különbség félretételével háborod
tak fel méltán ez újabb gyalázaton, 
de vájjon a folyton megismétlődő 
vallásgyalázásokból levonják-e ezút
tal a tanulságot: és többé nem gya- 
lázzák egymást.

O lvassuk  a bib liát!
Nálam nélkül semmit sem cseleked

hettek.
Jan. 1. Zsoltár 127.1—2. Az új esztendő 

új terveket és új reménységeket hoz. Munka
terveket szövök. Kudarc lesz a végok, ha 
kifelejtem Istent a terveimből és számítá
saimból, mert minden eredmény Istentől 
függ. Nála nélkül semmit sem cseleked- 
hetem.

Jan. 2 .1. Mózes 1 1 .1—9. Terveket szősz, 
hogyan tehetnél szert nagyobb hatalomra 
és dicsőségre? Vigyázz, hiú lélek! Akik 
Isten nélkül vagy Isten ellen akartak ma
goknak nevel szerezni, akik magokat akar
ták felmagasztalni, még mind megaláztattak, 
de akik Istennel és Istenért küzdve mene
kültek minden dicsőség elől, azoknak adott 
az Úr nevet s igazán égig érő dicsőséget. 
Hiába erőlködsz. Nála nélkül semmit sem 
cselekedhetsz.

Jan. 3. Jakab 3 . 2—12. Új életterveket 
szövök. A múltban a nyelvemmel volt leg
több bajom. Az új esztendőben meg aka
rom fékezni. Naiv lélek, ki azt hiszed, hogy 
a körülmények megújulása új erőt is hoz 1 
Szomorúan fogod látni, hogy ember szá
mára fékezhetetlen gonosz a nyelv. De Is
tennél semmi sem lehetetlen. Nála nélkül 
semmit sem cselekedhetem.

Jan. 4. Róma 7 . 14—24. Csak tovább szö
vöm az életem megújulásának terveit. Ha 
már a nyelvemmel nem birok is, de csak 
van olyan bűnöm, amit le tudok vetkőzni 1 
Olvasd el a tiszta 'élek után vágyódó em
ber terveinek romja felett kesergő panaszát 
s lásd be már végre, hogy a bűn nagyobb 
hatalom, mint.az ember Nála nagyobb csak 
egy van, az Úr. Nála nélkül semmit sem 
cselekedhetem.

Jan. 5. Márk 9 . 14—19. Missziói terveket 
szövök. Szeretnék az Úrért dolgozni, beteg 
lelkeknek gyógyulást vinni. Krisztusért le
het Krisztus nélkül is dolgozni, de az mind 
csak eredménytelen próbálgatás, mint, a 
a tanítványoké míg nem volt velők az Úr. 
Eredményes missziót Krisztusért csak Krisz
tussal i^het folytatni. Nála nélkül semmit 
sem cselekedhetem.

Jan. 6. Máté 2 . 12—is. Herodesnek gyil
kos terve kudarcba fül. Isten keresztülhúzza 
minden számítását, pedig mily mesteri mó
don szövi a hálót egyre szorosabban a 
kis gyermek köré. Nála nélkül mások sem 
cselekedhetnek semmit 1 Velem sem 1 Mily 
boldogság tudni ezt!

Jan. 7. János 15 .5. Amint a szőlővessző

függ a szőlőtőkétől, úgy függök én Uram 
tőled. Ép ezért, mintahogy a szölővessző 
oda forr a szőlőtőkéhez s állandó össze
köttetésben, erőknek keringésében áll vele, 
úgy akarok én hozzáforrni Uram 1 Légy 
segítségül nékem 1 Nálad nélkül semmit, 
még ezt sem cselekedhetem meg.

MAGYAR GAZDA. 

, Az új honfoglalás útján.
Hajdú vármegye birtokos osztálya a 

közel múltban népes értekezletet tartott, 
amelyen a mai nehéz viszonyok mérlege
lésével a ról folyt a tanácskozás, hogy a 
gazda és a munkás közötti űrt miképpen 
lehessen áthidalni és a Nagy Magyar Al
földön minő intézkedésekkel lehetne a már 
is hatalmas méretekben jelentkező tömeg- 
nyomort leküzdeni. A tárgyalás során meg
állapították, hogy ez nem csupán társa
dalmi, hanem talán elsősorban is állami 
probléma és nem nehezedhetik egész sú
lyával a társadalom vállaira. Ámde az ál
lam jelenlegi szűk keretei között sokkal 
szomorúbb körülmények között van. mint
sem jótanácsoknál többel tudna segítségre 
jönni. Barabás Samu lelkész, hajduszobosz- 
lói képviselő mondása szerint:

— Saját erőnkön, munkánkkal, hűsé
günkkel és becsületességünkkel oldhatjuk 
meg nehéz föladatunkat. Új honfoglalásra 
kell indulnunk. Mindenekelőtt azonban a 
munkáskérdést kell. megoldanunk. Munka- 
alkalmakat kell teremtenünk. Foglalkoztatni 
kell a munkáskezeket. Lelketlen izgatók 
járnak szanaszét már is, hogy céljaikra 
kamatoztassák szerencsétlen munkástest
véreink nagy nyomorát. Mélyebb barázdá
kat kell hasítani. Földünk őstermő erejét 
jobban ki kell használni. Ipari növények 
termesztésével meg kell teremteni a ma
gyar textilipart. Minden nyersterményünket 
itthon dolgozzuk föl és acélos búzánk árát 
ne adjuk cserébe hitvány osztrák és cseh 
portékáért. Építsük ki a falukat! Hatalmas 
szövetkezetek szervezésével legyünk segít
ségére a házhelyet kapott munkások csa
ládi fészkének megalapításánál. A földhöz 
jutó nincstelenek, hadi rokkantak, özvegyek 
és árvák gazdasági berendezkedése körül 
szintén segédkezzünk. A gazdagok mennél 
több üzletrészt jegyezzenek, hogy így men
nél nagyobb legyen a központi hitel. A 
gabonaraktári szövetkezeteknek, általában 
a közösen való értékesítésnek és beszer
zésnek soha sem volt alkalmasabb ideje, 
mint most.

HETI KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés január 8-ig 

elnapolta magát. Az indemnitást tárgyal
ták. A tárgyalás kapcsán felszólaltak: Lang 
János, ki főleg a közgazdasági kérdésekkel 
foglalkozott. Dréher Imre beszéde az ország 
pénzügyi helyzetéről s a jóvátétel követ
kezményeiről szólott. Bodó János közok
tatásunk fejlesztését, Karafiáth Jenő a g y e r
mekhalandóság és a tüdővész elleni véde
kezést sürgette. Alföldi Béla fajvédelmi in
tézkedéseket követelt, Hermann Miksa az 
állami üzemek fenntartását kívánta. Zsirkay
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a zsidók elhatalmasodásáról, Baross János
a trianoni béke elleni küzdelemről, Per- 
laky a gazdasági megújhodásról beszéltek, 
Propper szociáldemokrata azt állította, hogy 
10.000 munkást gyilkoltak le Magyarorszá
gon. Ezért a kijelentéséért megvonták tőle a 
szót. Nagyatádi a földreform végrehajtásáról 
mondott nagy beszédet. A ház elnöke gyö
nyörű szavakkal áldozott Petőfi emléké
nek. Cserty képviselő kijelentéseivel azon
ban megzavarta az ünnepi hangulatot.

Írországban ismét nagy zavargások 
voltak. Az ir szabad állam hatóságai 7 em
bert végeztek ki.

A belgrádi parlamentet a király fel
oszlatta. Az utolsó ülés rendkívül viharos 
lefolyású volt.

Franciaországban az anarkisták nagy 
agitációt fejtenek ki Franciaország állandó 
fegyverkezése miatt.

Németországban német nemzeti kö
rökben aggodalommal néznek Németor
szág jövője elé. Különösen Szászországban 
és Thüringiában élesedik állandóan a hely
zet, ezek a részek teljesen kommunista 
hatalom alatt vannak.

Amerikában állítólag soha sem volt 
nagyobb készség az európai kérdésekbe 
való beleszólásra és soha sem voltak job
ban meggyőződve e lépés szükségességé
ről, mint most

A prágai parlamentben legutóbb az 
építkezési törvényjavaslatok tárgyalásánál 
nagy botvány volt. Az elnök a rendet csak 
nagy nehezen tudta helyreállítani.

E G Y H Á Z I  É L E T .
Ú jé v .

Ev. Luk. II. 21.
Jézus neve, mint ragyogó hajnalcsillag 

tündököl az ismeretlen újév kapuja felett. 
Ám rohanjon el zúgva fejünk felett az idő 
s ragadjon magával a bizonytalan jövő 
homályába, nem félünk, ha mint vezér és 
jó barát a Krisztus jön velünk s mi a 
Krisztus Jézussal megyünk.

E lőfize tő in kn ek , m u n k a tá r 
sa in k n a k  és la p u n k  jó b a r á ta i
n a k  Is te n tő l m eg á ld o tt boldog  
ú j eszte'ndőt k ív á n u n k !

Halálozás. Dala Jenő soproni líceumi 
tanár életének 44-ik évében dec. 23-án 
váratlanul elhalt. Legyen emléke áldott!

Szeberényi Lajos fóthi lelkész és fő
esperes életének 65-ik évében elhalt. Az 
igaznak emléke áldott!

A tiszai egyházkerület felügyelőjévé dr. 
Zelenka Lajos kúriai bírót választotta meg.

A dunáninneni egyházkerület január 
11 *én fogja beiktatni Budapesten Kiss Ist
ván püspököt

Harang- és orgonaavatás. Megható
ünnepélyben volt része a lovászpatonai ev. 
egyházközségnek ádvent III. vasárnapján: 
ekkor ment végbe a gyülekezet itthoni és 
Amerikába szakadt tagjainak áldozatkész
ségéből beszerzett két új harangnak és a 
kijavított orgonának felavatása. Az ünne
pély közénekkel és Tatay Lajos bakony- 
tamási lelkész buzgó imájával s epistola 
olvasásával kezdődött. Majd a főének el
hangzása után Pálmai Lajos esperes tépett 
az oltár elé és a Filip, lev. 3 . 12—u. ver
seire alapított, szívből jövő, magvas beszé
dében Pál apostol képét rajzolta meg a 
zsúfolásig megtelt templo/h közönsége előtt, 
azét a Pálét, ki ott római fogságában síny
lődött, kinek cellájába behallatszott az ül
dözött keresztyének jajkiáltása, a pogány 
néptömegek kenyeret és színjátékot köve
telő durva lármája, a Krisztus hűséges kö
vetői alatt meggyujtotí máglyák robaja, de 
Pál még sem ezeket hallotta, hanem azt a 
benső hangot, mely lelkében szólalt meg, 
mely a múltat, a mögöttelevőket elfeled
tette vele s csak az előtte levőkre, a Krisz
tus Jézusban való jutalom elnyerésére 
irányíttatta tekintetét. így kell nekünk is 
tennünk — folytatódott a gyönyörű beszéd
— nekünk is el kell felejtenünk, félre kell 
tennünk azokat a fájó érzéseket, emléke
ket, miket az új harangok búgása szívünk
ben felidéz s a mi célunknak is meg kell 
egyeznie a nagy apostoléval. Mindez pedig 
csak akkor lesz meg, ha az új harangokat 
nem fülünkkel, hanem lelkűnkkel hallgat-, 
juk. A nagy lelki épüléssel hallgatott be
széd után az új harangok megkondulása, 
az esperes imája, a gyülekezeti vegyeskar
nak Nagy Lajos kántortanító által betaní
tott szép éneke, majd Horváth Sándor s. 
lelkész igehirdetése következett. Az isten- 
tisztelet végeztével közgyűlés volt a tem
plomban, melyen JVJihály István gyűl. fel
ügyelő üdvözölte a megjelent vendégeket 
és Horváth Sándor s. lelkész olvasta fel 
a két új harang rövid történetét. Gyűlés 
után közebéd volt, melyet a Nőegylet adott. 
Az ünnepélyen részt vettek a politikai köz
ség vezetői is felekezeti különbség nélkül.
— A csengőhangu szép harangokat Selten- 
hofer Frigyes soproni harangöntő készítette 
265.000 K, az orgonajavítást pedig Angster 
József pécsi orgonaépító vegezte 57.000 
korona költséggel.

Közgyűlés. A sárvári anyaegyház dec. 
17-én tartott rendkívüli közgyűlésé a jövő 
évi egyházi adót 400.000 korona összegben 
állapította meg, amelyből az, egyes egyház
tagokra állami adójuk után 400% os egy
házi adó jut. Ezzel elérkezett a kis egyház- 
község a teljesítőképesség utolsó határára. 
Ugyanezen közgyűlés a maga szavazatát 
egyhangúlag báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelőre adta.

Új tábori lelkész. A szombathelyi 
katonai körletparancsnoksághoz ev. tábori 
lelkésznek Zsupanek Sándor felsőcsaiogá- 
nyi lelkész neveztetett ki.

A veszprémi egyházközség december 
8-án közgyűlést tartott dr. Lányi Sándor 
felügyelő és I léring János lelkész elnök
lésével. Anyagi kérdések, kivált az adózás 
kérdése képezte behatóbb vita tárgyát, 
azonban az adókivetést véglegesen nem 
állapították meg, hanem egy bizottságot 
küldtek ki annak végleges előkészítésére.

Karácsonyfa ünnepély. A szentgott
hárdi ev. egyház iskolás növendékei szá
mára ez évben is karácsonyfa ünnepélyt 
rendezett a templomban.

Felebbezés a pozsonyi evangélikus 
líceum elcsehesítése ellen. A pozsonyi 
konvent legutóbb kimondotta, hogy az év
százados evangélikus líceumot a cseheknek 
adja át. Az ezt ellenző konvent tagok most 
ez ellen felebbezést adtak be s kérik, hogy 
a konvent határozatát helyezzék hatályon 
kívül.

Választmányi ülés. Jánossy Gábor 
elnöklete alatt választmányi ülést tartott a 
Szombathelyi Protestáns Kör. Az ülés so
rán az elnök felolvasta a Protestáns Nő
egylet üdvözlő iratát s egyben bejelentette, 
hogy a Nőegylet 2000 koronát adományo
zott a Protestáns Körnek. Geisztinger Fri
gyes segédlelkészt a kör zenei szakosztá
lyának karmesterévé választotta meg a vá
lasztmány, amely azután elhatározta, hogy 
január elején a Protestáns Nőegylet közre
működésével nagyarányú ünnepélyt rendez
nek, amelyen az ünnepi beszédet Ravasz 
László ref. püspök mondja.

Tanítóválasztás. Répcelakon Tarján 
Istvánná Káldy Margit lemondásával meg
üresedett tanítói állásra megválasztottak 
Vörös Lajost, Csáningon Vörös Endre ne- 
meskoltai tanító lett megválasztva.

A bezi-i evang. gyülekezet ádvent má
sodik vasárnapján vallásos estélyt tartott. 
Imák és közénekek keretében Németh Ká
roly lébényi lelkész tartotta „Az élet meg
becsülése és értékeléséiről gondolatokban 
gazdag felolvasást és Hima Zsuzska és 
Viczai Miklós szavaltak.

A ménfői leányegyház ádvent II. vasár
napján szépen sikerült vallásos estélyt tar
tott a következő műsorral: 1. Közének. 2. 
Ima. 3. Keresztyénség és kultúra. Szabad 
előadás. Tartotta Kiss Samu lelkész. 4. 
Petőfi: A hazáról. Szavalta Németh Jolán. 
5. Fenn a csillagok felett. Karének. Elő
adták az iskolás növendékek. 6. Petőfi S. 
életrajza. Felolvasta Garan János tanító. 
7. Petőfi: Fölszedtem sátorfám. Szavalta 
Salakta József. 8. Hiszek egy Istenben. 
Énekelték az iskolások. 9. Ima. 10. Köz
ének. — Az estély utáni offertóriumból 
befolyt 515-90 K.

A nagybarátfalui gyülekezet december 
17-én tartotta úgy anyagilag, mint erkölcsi
leg szépen sikerült szokásos ádventi val
lásos estélyét. A műsor egyes pontjai vol
tak: 1. Közének. 2. Ima. 3. Van-e Isten? 
Népszerű, hifvédelmi szabad előadás. Tar
totta Kiss Samu lelkész. 4. Szabolcska: 
Ádventi ének. Szavalta Takács Zsófi. 5

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkfvül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket 

, tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 9—52
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Kapi: Miatyánk. Solo, énekelte orgonakí
séret mellett Erős Sándor kántortanító. 6. 
Petőfi: Távolból. Szavalta Melkovics Juli. 
7. Kiskőröstől Segesvárig. Felolvasás. Tar
totta Ebner Jolán beosztotti áll. tanítónő. 
8 Petőfi: A magyar ifjakhoz. Szavalta Tar 
Teréz. 9. Szánjatok el kis madarak. Irre
denta karének. Énekelték az iskolások. 10. 
Petőfi: Magyar vagyok. Szavalta Takács 
Juli. 11 Ima, áldás. 12. Közének. — Az 
estély offertóriumából befolyt 1574 K.

Harangavatás Téten. Szép és emléke
zetes ünnepélye volt Tétnek ádvent Il-ik 
vasárnapján. Ekkor adta át rendelkezésé
nek a gyülekezet új 415 kgr.-os harangját. 
Pálmay Lajos könnyeket fakasztó, lelket 
megható beszéd kíséretében. Az oltári szol
gálatot Kováts Mihály mórichidai lelkész 
végezte. Horváth Béla csikvándi lelkész 
pedig tanulságos prédikációt mondott az 
igaz gyöngyről.

Az új harang december 4-én érkezett 
meg. Az enesei állomásról virágokkal sze
gélyezett kocsin, koszorúkkal borítva, lo
vasbandériummal, fehérruhás lányokkal ki- 
sérv$. A falu határán mozsárlövésekkel, a 
sorompónál pedig az egész gyülekezettel 
együtt „Erős várunk . .  “ ének elhangzása 
után a helyi lelkész Kovácsis Géza fogadta 
és köszöntötte a Béke és testvéri szeretet, 
Isten dicsőségét hirdető harangot.

A felavatási ünnepély után közgyűlés 
tartatott a helyi lelkész és dr. Guóth Béla 
felügyelő helyettes elnöklésével, melyen 
Isten iránti hálával egy siralmas múlt vál
ságos jelen, de egy jobb jövőbe és Isten 
kegyelmébe vetett hittel és reménységgel 
eltelve iktatta jegyzőkönyvbe a gyülekezet 
áldozatkészséget hirdető harang felavatásá
nak örvendetes tényét.

A közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott Ujváry Ferenc gondnoknak, Lam- 
pért Mihálynak, ki a harangot haza hozta, 
Kalmár László, Nagy Imre, Nagy Sándor, 
Csete Sándor, Simon Mihály, Csete An
drás, Csete József, Bőnye Sándor és Torma 
József gyűl. tagoknak, kik a hazahozatal 
és feltevés körül sokat fáradoztak A harang 
307.419 koronába került.

A sárvári nőegylet december hó 17-én 
este a templomban vallásos estélyt tartott 
a következő műsorral: 1. Közének. 2. Ima 
Tartotta Vargha József lelkész. 3. Ádvent. 
Szavalta Kiss Juliska. 4. Keresztelő János 
viszonya Jézushoz. Felolvasta Vargha Jó
zsef lelkész. 5. Ének. Énekelte a leányegy
let énekkara. 6. A jövendő karácsonya. 
Szavalta Bognár Sárika. 7. Ima. Tartotta 
Varga József lelkész. 8. Közének. Az estély 
után offertőrium volt a templomvilágitás 
céljára.

•»■•■■■■■■a w H ¥  » jf Tj^ MS' aiaaaitMaaa
...... £ 1  1  J a JDj .  .......

A Bethlen Gébor-cserkészcsapat 
zászlószentelése. A budapesti főgimná
zium XV. sz. Bethlen Gábor-cserkészcsa- 
patának új zászlóit felemelő ünnep kere
tében leplezték le a régi országházban. 
A cserkészinduló hangjai mellett vonultak 
a terembe a formaruhás cserkészfiuk. 
Szabó Miklós lelkész imát mondott, majd 
Fülep Jenő indiai konzul neje, mint zászló
anya átadta a két zászlót Samu János pa
rancsnoknak. Az egyik zászlón Bethlen 
Gábor címere látható és a következő jel

mondat: Ha Isten velünk, ki ellenünk — 
olvasható. A zászlókat Ravasz László dr. 
püspök magasszárnyalásu beszédben ál
dotta meg.

Az utazási igazolvznyok Január vé
géig érvényesek. A kereskedelemügyi 
miniszter az 1922. évre érvényes összes 
szabadjegyek, kedvezményes áru bérletek, 
valamint az egyéb kedvezményes utazásra 
jogosító igazolványok, nemkülönben a va
súti és közszolgálati alkalmazottak és csa
ládtagjaik arcképes igazolványainak érvé
nyességét 1923 január 31-ig meghosszab
bította. A közszolgálati alkalmazottak csa
ládtagjainak arcképes igazolványaihoz tar
tozó betétlapok, amennyiben a folyó évre 
még érvényes utazási szelvényeket tartal
maznak, január hó végéig szintén felhasz
nálhatók.

Megengedik a magyar bor bevitelét 
Svájcba. Svájc a magyar bor behozatalá
hoz elvben hozzájárult és kötelező Ígéretet 
tett a svájci cégek által esefről-esetre be
adandó behozatali kérelmek kedvező elin
tézésére. Ezzel a magyar részről hosszú 
idő óta szorgalmazott kérdés kedvező meg
oldást ért el.

Az adóbuza kilója 1Q0 korona lesz 
1923 első negyedében. Az országos pénz
ügyi tanács december 19-én tartott ülésé
ben a búza értékét, amelynek alapján a 
földadó az 1923. év első hónapjában fize
tendő, kilogrammonkint 100 koronában 
állapította meg.

A hercegprímás a felesleges iskolai 
szünet ellen. A hercegprímásnak tudomá
sára jutott, hogy a fenhatósága alá tartozó 
elemi iskolák egy részében olyankor is 
szünetel a tanítás, amikor arra éppenség
gel nincs ok. így a búcsúk másodnapjain, 
farsang utolsó napján s néhány fogadalmi 
ünnepen, amelyeket tulajdonképpen meg 
sem ünnepelnek. A hercegprímás most fi
gyelmeztette az iskolaszéki elnököket és 
tanítókat, hogy csak a rendszabályokban 
előirt szüneti napokat tartsák meg.

Készülnek a Petőfi-postabélyegek. 
A m. kir. posta Petőfi Sándor emlékünnepe 
alkalmából ötféle értékjelzésü emlékposta- 
bélyeget fog kibocsájtani és az ezekhez 
szükséges rajzok beszerzésére pályázatot 
írt ki. A beérkezett művek közül a bíráló 
bizottság kivitelre alkalmasnak találta Ha- 
ranghy Jenő „haldokló Petőfi“-t ábrázoló 
rajzát, Helbing Ferenc Barabás festménye 
után készült „Petőfi arcképéit és a „Talpra 
magyar“ jelenetét ábrázoló rajzál, Kovács 
Erzsébet „Petőfi szobráM és a „Griff- 
madáron ülő János vitézM. A bélyegek 
előreláthatóan a jövő hónap folyamán ke
rülnek forgalomba és azokat a Horthy- 
akció céljaira a 140 korona névértéken 
fölül 100 százalékos fölárral, vagyis 280 
koronáért fogják árusítani.

Napkeletről. Dr. Pröhle Vilmos, a ki
tűnő magyar orientálista most újra kiadta 
ily című tizenhárom év előtt megjelent 
rendkívül érdekes könyvét. Dr. Pröhle Vil
mos tudvalevőleg a Kelet legkiválóbb is
merőinek egyike, mégpedig nemcsak a 
nyelveket és az Írott műveket ismeri, ha
nem az életet is, amely a Kelet színgazdag 
tájain lefolyik. Több is vezeti őt az isme
retnél : szeretet és lobogó lelkesedés kü
lönösen a mohamedán-török és a japán 
világ iránt. A tartalmában annak, amit ír, 
tudós, de ahogy ír, az az író munkája, 
temperamentum, érzés vezeti s amit a Ke
leten lát, azt lelkes magyar ember szemé

vel látja. Mindent a magyarságra vonatkoz
tat, mindenütt meg tudja látni a magyar 
analógiát, érdeket, érzelmi kapcsolatot.

A H arangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Dr. Berzsenyi Dezső 200, Rácz Lajos Sop
ron 50, Koritsánszky Ottó Budapest 350, 
Madár Mátyásné Felpécz 100, Beledi gyü
lekezet 1000, Fiedler Károly Locsmánd 100, 
Brayer Jakab Medgyes 100, Mesterházy 
Ernő dr. Ngeresd 450, Markovszky Emőné 
Nyulfalu 200, Simon János Nádas 20, 
Thomay József Szeged 30, Benczik Lidia 
Sopron 100, Haniffel S. Sárszentmiklós 100, 
Bukovszky Gusztáv Tápiósüly 120, Kiss 
Samu Egyed 50, Horváth Miklós Győr 100, 
Ernszt János Győr 200, Horváth János Ri- 
gács 50, Nagy János Beled 700, Matis S. 
Beled 20, özv. Tóth Lajosné Beled 20, 
Buthy Sándorné Beled -86, Boda Vilmos 
Acsád 100, Nánik Pál Tápolcafő 15, Mol
nár Eszti, Kozma Lina Csemezpuszta 
100—100, Haftl Gyuláné Kisbér 100, Né
meth Béla Pécs 200, Juszt Jozefa Teres- 
tyénjákfa 50, Ágoston József Simaháza 60, 
Kováts István Hegyháthodász 60, Kalmár 
Lajos Nádasd 65, ifj. Luthár Lajos Szent- 
gotthárd 500, Stangl József Szentgotthárd 
50 K.

A kiadásért és szerkesztésért felelős : 
Czipott Géza szerkesztő 

Szentgotthárd, Vasrármegye.

Sárváron az evang. parochián elsőrendű 
budapesti nőszabó vezetésével felsőruha 
és kabát-szalont nyitottunk. Megrendelése
ket és tanítványokat köszönettel fogadunk

3 - -

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

D I O G E N E S  
S Ó S  B O R S Z E S Z T ,
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 5—52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám : 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz SzeHtgotthárd.

Hirdessen a „H arangszó“-b
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
K A P I  B É L A

lfllO-ben.

Laptulajdor.oa:
! Oonáotúll Lntbsr-Szóvetséo.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Vaazprémmegye), elóflzo- 
Ual dijak, reklamáoidk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthardra 
(VaaTármcgya) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.

i  „HARAN68Z0« 
előfizetési á ra:

negyedévre 150 korona. 
Lother-Szöretégl tagoknak

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előlize- 
tési Ara egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára £0 korona.

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldáayokat 
küldünk.

Vizkereszt ünnepén.
Vizkereszt ünnepén ugyanannak a 

fényes csillagnak sugárözöne ömlik 
el rajtunk, amely karácsony éjszaká
ján Betlehem egén megjelent. Csak
hogy vizkereszt napján a Krisztust 
kereső pásztorok feje fölé glóriát 
vonva arra hív fel: lássuk meg a 
hivatást, keljünk fel, induljunk tovább, 
lendüljön a kezünk munkára; keres
sük és kövessük a Krisztust 

*
Krisztust keresni, — Krisztust kö

vetni ! . . .  Sokan idegenkedve fogad
ják e «felhívást. Azt mondják, szépen 
hangzik a templomban, de az életben 
megvalósíthatatlan. Pedig egyedül a 
Krisztus követésében, az ő törvényei 
szerint kialakult, az ő példája szerint 
átalakult életben találhatjuk fel csak 
boldogságunkat. Amíg a Krisztus 
neve csupán egy név, de nem a lel
künk által követelt életeszmény, amíg 
az ó követése teher, de nem önként 
választott szent elhatározás, szívbeli 
teljes odaadás, amíg keresztyénsé- 
günket csak a keresztlevél, vagy az 
Isten házában néhanapján való meg
jelenés mutatja, de nem élünk eleven 
lelki közösségben ővele, addig éle
tünk boldogsága tűnő szivárvány, de 
nem állandó vendége lelkűnknek.

Ennek a szomorú kornak, — mely
ben a mi bölcsőnket is ringatták — 
végzetes hibája, hogy ezeket nem ér
tette meg. Az embereknek 90 száza
léka ellökte magától a Krisztust s 
vele együtt a léleknemesítés magasz
tos munkáját. Nem tudott, nem is 
akart benső vallásos életet élni. Re
gényolvasással, újságcikkekkel tömte 
tele elméjét, szórakozásokkal, politi
zálással, a politizálásban is a pártos
kodás rút szenvedélyének hódolva 
űzte el uoalomoapjait. A lélek fénye- 
sítésére nem jutott idő.

Csak a vak nem látja, hova veze
tett a Krisztus nélküli élet. Csak 
a süket nem hallja azokat a jajongó, 
szinte kétségbeesett kiáltásokat, me
lyek ma már az egész csődbejutott 
emberiség minden rétegéből felsza
kadnak: mentsetek meg, mert elve
szünk !

* *
A Krisztust kereső bölcsek, — pász

torok közül az egyik kifogástalan, 
fényes úri öltözetben, a másik bozót
tépte, szétnyűtt gúnyában jelenik meg; 
az egyik tanult, művelt elme, a má
sik a puszták bárdolatlan, iskolázat
lan embere és mégis milyen szépen 
megférnek egymás mellett. Krisztust 
keresik s mikor odaérnek a jászol
bölcsőhöz, mintha testvérek volnának, 
úgy térdelnek oda együtt, egy helyre, 
szent egyetértéssel, megtéréssel a Krisz
tus lábai elé.

#
Akinek valamije van, közölje az

zal, aki abban szűkölködik, — mondja 
a szentírás. Áll pedig ez nemcsak az 
anyagi, de a szellemi kincsekre is. 
A Krisztus egyháza, mint a legfőbb 
jó birtokosa igyekszik is e rendelte
tésének megfelelni. Milliós áldozatok
kal elküldi misszionáriusait a távol 
világrészekbe, hogy a pogányság sö
tétségében tapogatódzó testvérek is 
belelássanak az Isteni szeretet mély
ségeibe s fel tudjanak emelkedni az 
lstenfiúság, a testvérszeretet égi ma
gaslatára. Ezt cselekszi a külmisszió.

De látva, hogy a Krisztust ismerő 
népek is mily messze vannak még 
attól, hogy életükkel bizonyítsák meg 
keresztyénségüket, látva a közönyt, 
az egyháztól való elhidegülést, az 
érdeklödéstelenséget, itt 0 magunk 
körében is megindult egy szent és 
komoly munka: a belmisszió, amely
nek célja viszont a Krisztus nevére 
megkeresztelteket az egyház öntuda
tos, buzgó híveivé tenni, hogy ne

csak tessék-lássék módon legyenek 
keresztyének, hanem a szónak szent 
és komoly értelmében.

Ki mondhatná meg, hogy a kettő 
közül melyik a fontosabb? K> vitat
hatná, hogy az emberiségnek mind
kettőre nagy és égető szüksége van?

Es mégis mennyit kell zörgetni, 
mennyi kérés hangzik el hiába az 
egyház szolgái részéről ennek a ma
gasztos munkának felsegítése érde
kében I. . .
. #

Divatos szólam lett újabban a ke
reszt neve: Olyanok is, akik azelőtt 
talán mosoly nélkül ki sem ejtették 
ezt a szót, s ckik a keresztyénségnek 
magasztos szent elveit talán annyira 
sem ismerik, mint a kis gyermek az 
ábécés könyv lapjait, ma kérkednek 
keresztyénségükkel. Fennen lobogtat
ják a keresztyénség zászlóját, de ta
lán nem is a Jézus Krisztus dicső
ségét, hanem a maguk népszerűségét, 
érvényesülését szolgálják vele. Ma a 
keresztyénség cégére alatt sok min- 
deat csinálnak ; a legszomorúbb azon
ban, hogy a kereszt jelvénye alól nem 
egyszer a gyűlölködés szikráját dob
ják felekezetek, társadalmi osztályok 
közé, tönkre téve és lehetetlenné téve 
azt az egyetértést, felekezeti, társa
dalmi békét, amelyre talán soha na
gyobb szükségünk nem volt, mint ma.

Prohászka Ottokár, — kath. püspök 
— mondja: >aki politikát kever a 
vallásba, az a barbárság felhőivel 
borítja be a hitnek fénylő csillagát. 
Aki a keresztyénség szűztiszta, hó
fehér lobogóját a piac szennyes sa
rába rántja ős hempergeti bele, az 
a legdurvább sértést követi el a ke
resztyénség és mindnyájunk legszen
tebb érzelmeivel szemben.«

*
Vizkereszt — missziók ünnepe. 

Lássuk meg, értsük meg, hogy mind-
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nyájunknak van missziója, mutassuk 
meg,"hogy annak az égi missziónak 
a tudata elevenen él a lelkűnkben. 
Krisztusi^élettel, szeretettel, türelem
mel, ̂ önzetlen áldozatkészséggel, jó
tékonyság gyakorlásával, a Krisztusi 
őleteszmény megélésével, mutassuk 
meg, hogy rajtunk fénylik a Krisztus 
világossága. Nagy István.

Felhívás a misszió érdekében.
A világháború egyik legszomorűbb 

következménye az evangélikus misz- 
sziói munka megbénítása volt. Kü
lönösen a német evangélikus hittérí
tőket száműzték az ellenséges hatal
mak a missziómezőkről, úgy, hogy 
ezek éveken át tétlenségre voltak 
utalva. Most azt az örvendetes je
lentést vettem, hogy az amerikai 
lutheránus augusztana- zsinat átvette 
a lipcsei misszió keletafrikai munká
ját s az angol fennhatóság megen
gedte, hogy ezen uj misszionáló tes
tület szolgálatában a régi német 
evangélikus hittérítők is visszatér
hessenek előbbi munkamezejükre. 
Épen így biztos kilátás van arra is, 
hogy a svéd egyházi misszió szár
nyai, alatt Indiába is visszatérhetnek 
hittérítőink. Természetes, hogy az ily 
módon újra meginduló hittérítési 
munka fokozott igényeket támaszt a 
misszió'egyesülettel szemben s épen 
azért dr. Paul missziói igazgató míg 
egyrészt örömmel közli a missziói 
munka újbóli felvételét, egyben fo
kozott mérvű áldozatkészségre hívja

T Á R C A .

Sándor és Juliska.
Irta : Csite Károly.

Sándor.
Juliska.

(A kurta bajuszkáju, kerek arca ifjú 
gazga pádon ülve az asztalnál szalonnázgat 
s az asztal másik felén az ablak előtt Julis 
menyecske kis fejkötőt kötöget.)

Sándor: Mi lesz abból az izéből ?
Ju liska: Valami. . .  Találja ki kié, 

hogy mi?
Sándor: No, nem valami nagy kitalálás 

kell ahoz. Bizonyára az én jövendőbeli 
Sándor fiacskám kobakocskájára való kis 
likacsos sipka lesz. *

Ju liska: Azért sem Sándor lesz a fiam 
neve, hanem Zoltán.

Sándor: Nono, azt majd én mondom 
meg, hogy mi lesz a fiam neve . . .  Sándor
ból nem engedek. Használják, viseljék azt 
az izé nevet az urak.

Ju liska: Pedig szép név a Zoltán név.
S ándor: Hát a Sándor . . .  a hitös urad

fel a misszió barátait a szent ügy 
érdekében. Mivel hazai misszióegye
sületünk szerződéses viszonyban áll 
a Lipcsei Misszióval, felkérem a lel
késztársakat, hogy vizkereszt napján, 
vagy a rákövetkező vasárnap tartsa- 
nak missziói istentiszteletet s a be
folyó offertóriumot küldjék be pénz
tárunkhoz, Brochko Q. A. lelkészhez, 
Budapest, IV., Deáktér 4, 1., hogy 
ily módon mi is hozzájáruljunk vala
melyest az újra meginduló missziói 
munka előbbreviteléhez.

Sdioltz Ödön,
misszióegyesületi elnök.

üdvözlet üzdborjádnak.
Felolvastatott 1922. évi szeptember 24-én 

a sárszentlőrinci Petőfi-iinnepélyen.

Köszöntíek uzdborjádi hegysor, 
Petőfi-emíékkel tefe,
Honnan búsan nézett le egykor 
A Költő bánatos szeme.

Lassú pataknak tükörében 
Mélázó képe ott van, ott;
Azért, hogy e tündér vidéken 
Minden úgy fénylik, úgy ragyog.

A li még a méhes. A barátság 
Mézével telve ez a hely;
Szélvészek e tanyát ne bántsák,
E Sass-fészek áldást lehel.

A Költőnek kedves tanyája 
Szegény utast is befogad,
Mert itt lebeg nagy lelke szárnya, 
Petőfi ide látogat.

neve nem szép ?
Juliska : No, nem épen csúnya, de Zol

tán mégis szebb . .  . Magyar név, egyik 
fejedelemnek is az volt a neve. Hisz kié 
is tudhatja, tanulta az iskolában.

Sándor: Mit nekem fejedelem név, ki
rály név-1 Különb ember vót Petőfi, akinek 
szintég Sándor vót a neve.

Ju liska: Jó, jó. De kié nem azért akarja 
fiának a Sándor nevet, hanem mivel a kié 
neve is Sándor. Az pedig csak hiúság. 
Mondta az öreg mester, akinek hét fia vót, 
még sem kereszteltetett egyet se a saját 
nevére.

Sándor: E j! ilyeneket nekem ne perézs- 
mitálj. Sándor lesz a fiam neve, osztég 
vége minden beszédnek. Azt a nevet én 
legtöbbre becsülöm Petőfiért, tudd meg azt.

Ju liska: Hátha nem is fiú lesz, hanem 
leány lesz: egy kis Juliska.

Sándor: (Lecsapja bicskáját az asztal
ra). Puff neki! Nekem hándalja föl a hiú
ságot, osztég ő maga éppen a saját nevére 
akarja a lányát kereszteltetni. .  . Hát azért 
sem Julcsa lesz, hanem Klárika

Juliska: (Leteszi kötését az asztalra.) 
Juj, micsoda ember k ié! . . .  Hát engem 
olyan csúnyának tart, hogy még a nevemre 
sem akarja a lányomat kereszteltetni?!

Sándor: Klárika név szebb, mint a

Uzdróí Borjádra a szekérrel 
A négy ökör itt ballagott,
5  Petőfi a 5ass Erzsikével 
Itt választottak csillagot.

Hajh I Rossz csillag jár most az égen, 
Meggyötrőit bús hazánk fe lett;
De egy még úgy ragyog, mint régen: 
5zép csillagod, honszeretet.

Ez itt a vén fa, hol megfájult 
Szerelemtől Költőnk feje;
Hányszor virult, hányszor megsárguít 
5  mégis kihajt a levele.

Idő fájáról levelekként 
A szárnyas évek szállanak;
De a Költő fején a repkényt 
Pogyó idő növeszti csak.

Ez itt a bor, A lelkem szédül,
Magasra fel ezt a keheíyt,
Amelynek szőíővesszejérőí 
Ő lelkesedve énekelt:

A költő és a szőíővessző,
Lelkét világnak adja á t:
A dalt s a bort —  E kép mi tetsző —  
5  mellette vígad a világ..

Most nem vígad. Bús kis világunk, 
Most sírva vígad a magyar;
De mi még szebb napokat látunk,
Mert kész a szív, agy és a kar.

Még kész Lőrinc s Uzdborjád népe, 
Még talpra állnak a faluk,
Még himnuszunk felsír az égre,
Még forr a vér s meg nem aludt.

Julcsa.
Ju liska: Miért volna szebb ? ! . . .  Ho

gyan tud már kié olyant mondani!. . .  
Hiszen Petőfi Sándor felesége is Juliska 
volt

Sándor: Azt már én nem tudom.
Juliska: Kérdezze csak meg az öreg 

mestertől, majd ő is megmondja, hogy 
Petőfiné is Juliska volt. Petőfi pedig igen 
szerette a feleségét, nem úgy mint kié, aki 
még a nevemet is utálja.

Sándor: Köcsönkenyér visszajár. Te 
kezdted a nevem ellen a pocskondiázást... 
Osztég azt te sem tagadhatod, hogy Klári 
név szebb a Julinál.

Ju liska: Julinál szebb lehet. . .  de én 
nem vagyok Juli, hanem Juliska. De kié 
előtt úgylátszik az is utálatos név. (Sir.) 
Miért is vett el akkor, ha annyira u{ál 1 
Persze csak a vagyonom köllött. . .  a szüve 
Rózsa Klárihoz húzta . . .  hozza most is, 
azért szebb a Kalári név az én nevemnél.

Sándor: Ne a Klári nevet hajtogasd, 
hanem a gyönyörűséges Zoltán nevet! . . .  
Tudom ám, honnét fuj a szél ? . . .  Miért 
oly kedves a menyecskének a Zoltán név! 
A jegyzőék Zoltán urfija, az a hórihorgas 
diák ólálkodott két évvel ezelőtt a szép 
leányasszony körül. . .  Tudok ám én min
dent.



5 él az igazság, éí az Isten,
Irgalmas mihozzánk az É g ;
Csak egy emlék, egy hit hevítsen : 
boltunk mi méri Leszünk mi még I

Leszünk I Buda s Kárpátok állnak. 
Csak rakjuk az oltár tüzét:
Üdv a Petöfi-Társaságnak.
Ki e szent tüzet hinti szét.

Most poharát ki-ki emelje, 
Petófi-Társaság. Reád,
5  kiáltsuk szent tűzzel betelve:
Vivat, crescat et floreat I

Sántha Károly.

1923. január 7.

Az Úr oltalmában.
Történeti elbeszélés.

Irta : Kapi Béla. 46. folyt. 
Tizennyolcadik fejezet,

melyben Rafanides prédikptor utolsó 
napjainak és csendes halálának tör

ténete van elmondva.
A prédikátor állapotában nincsen 

javulás. Lábain a dagadtság mindig 
feljebb terjed, oldalát hasogató fáj
dalom szaggatja. Lélegzete el-elfullad. 
Nem is fekszik ágyba, éjjel-nappal 
karosszékében ül.

Hívei sűrűn látogatják. Nem is bo
csáthatnak be hozzá mindenkit, de ó 
boldog, ha megszorítják kezét s hang
jukról felismeri őket.

Egyik nap a gyülekezet vénei 
együttesen jönnek. Fáradt, erőtlen 
ugyan, de azért a nagy asztalhoz 
ülteti őket, ő maga pedig az asztal- 
fóré ül, mint azelőtt szokott a ta
nácskozásokon

— Még egyszer látni akartam ke
gyelmeteket I — mondja s erőteljesen 
zengő hangja tompán szól, mint a

Juliska: Kié semmit se t u d . . .  nem 
is tudhat semmi mást, mint engem kínozni. 
Azért is a kútba ugróm, akkor aztán nem 
lesz sem Sándorja, sem Klárija . . .  de még 
Zoltánja sem, pedig Petőfi Sándor fia is 
Zoltán volt.

Sándor: Igazán ? . . .  Hol, kitől hal
lottad ?

Juliska: Az iskolában a tanitó úrtól. 
Kié is tudhatná, hogy Zoltán volt a fia, de 
kienek úgylátszik akkor is másfelé kalan
dozott az esze, mint most, azért nem hal
lotta, azért nem tuggya.

Sándor.: Ez nagyszerű!. . .  Hát tudod
m it?__Majd a második fiunknak Zoltán
legyen a neve, de az első az szent, hogy 
Sándor lesz.

Juliska : És a lányunknak ?
Sándor: Legyen hát Juliska. Hiszen 

én magam is azt akartam ám, tudod ? . . .  
Csak turucból ellenkeztem veled, amiért 
te is akkurát úgy tettél velem. . .

HARANOSZÓ.

posztóval letakart dob.
Elmosolyodik.
— Az ember csak hű marad régi 

szótárához, folytatja szelíd mosoly
gással. Lám, azt mondtam: látni 
akarom kegyelmeteket. Pedig szeme
immel ugyancsak nem látok már, de 
benső szememmel annál iakább lá
tom mindnyájukat. Lelkembe jegyezve 
őrzöm meg arculatjukat.

Hangja megreszket. Arcán lágy 
elfogódottság felhője borong.

— Köszönöm a hűségüket, — 
mondja csendesen és lehajtja fejét.

Az emberek szemüket törölgetik s 
önuralmuk nem nem elegendő né
hány szó kiejtésére: A prédikátor 
vesz legelébb erőt magán.

— Hűségre intem kegyelmeteket, 
folytatja kis vártáivá. Anyasientegy- 
házunket a hűség teszi erőssé. Engem 
is a kegyelmetek hűsége védelmezett 
meg az Ur kegyelmessége mellett 
Ne is várják egyházunk sorsának 
hirtelen javulását. Hasztalan mutat
ják egynémely törvényben és intéz
kedésekben türelmességre való haj
landóságukat. Farkas változtatja sző
rét, de természetét sohasem. Ellen
ségeinkben farkas lakozik s haszta
lan mutatnak bármit is, megfojtá
sunkra törekesznek.

A gyülekezet vénei némán bólin
tanak.

A prédikátor egy szempillantásig 
vár, azután feléjük fordítja fejét. Mind
egyik felé néz néhány pillanatig s az
után megismétli utolsó gondolatát:

— Hűségre vagyon anyaszentegy- 
házunknak szüksége I

— Úgy vagyon ! . . .  Megértettük I 
. . .  mondják az emberek.

Szunyogh András bekönyököl az 
asztalra és fojtott hangon súgja:

— Felső Magyarországból érkező 
vásározók mondták az országos vá
sáron, hogy egy Dubovay Gáspár 
nevezetű, hitünk szerint való ember 
holttestét kiásalták, hóhér által meg
égettették s hamvait a Vág vizébe 
szóratták, mivelhogy halálos órájában 
az erőszakkal szájába tett ostyát ki
adta.

Rafanides arcán megmarad a csen
des békesség nyugalma.

— Megtörténik az ilyesmi, mondja 
halk, nyugodt hangon, de nem Isten 
áldása nélkül. Dubovay Gáspár szét
szórt hamvát felitta a Vág vize, to
vább hömpölygette a Duna árja. De 
a nap felcsókolt belőle egy-egy víz- 
cseppet, azt azután harmatként rá
hullatta a földre. Az emberek belé
legzik. . .  A hitvallók példája hősö
ket nevel. . .

11

Szavai lassanként mormolásba 
csendesednek, feje mellére hanyatlik. 
Az emberek felállnak. A lábak csosz- 
szanására megint felemeli fejét s fe
léjük nyújtja kezét.

— Hűségért hűséget, ez az én 
búcsuzásom. Hűségemért fizessenek 
hűséggel drága anyaszentegyházunk- 
nak s hűségükért hűséggel fizet egy
kor megváltó Krisztusunk I. . .

Csendesen lépegetnek ki, mintha 
templomból jönnének.

A prédikátor ereje szemlátomást 
hanyatlik. Teste összeesik, melle be
horpad Lelke azonban töretlen. Olyan 
mint az összeomlott oltár, melynek 
kövei közt még mindig világító láng
gal ég az áldozati tűz. Olyan mint 
a ledőlt templom, melynek romjai 
közül hatalmas orgonabűgás tör elő 
Isten dicsőítésére. Hanyatló haldok
lásában is emberóriás.

— Márton, — mondja egy dél
után, — egyházunk prédikátorai nem 
csudatevői, hanem bizonyságtevői az 
Istennek. Palástjukon isteni elhivatásuk 
az egyetlen fényesség. Lekicsinylik 
őket, mivelhogy szegények. Kigúnyol
ják, mert hogy egyszerűek. De ha 
Krisztust híven szolgálják, ők lesznek 
a sötétségben világító fáklyák. Em
berhangok zűr-zavarában ók lesznek 
az isteni szózat harsonásai. Bűnös 
Sodornák tobzódásában ők lesznek 
az ítélkező Isten igaiságának meg
mondó! . . .

Kimerültén elhallgat s mellére hor- 
gasztja fejét. Percek múlva ismét 
megszólal:

— Márton, jöjj ide I. . .  Végig aka
rom tapogatni arcodat

Fejét fia fejéhez hajtja Azután 
mintha altató mesét mondana, csen
des mormolással folytatja:

— A prédikátor akkor találja meg 
az ó dicsőségét, ha saját dicsőségét 
elveszti s felismeri a Krisztus dicső
ségét 1 . . .

Márton édesapja kezére hajtja fejét.
— Megnyughatik édesapára, a 

Krisztus bizonyságtevője leszek I. . .
Mária asszony aggódva szól közbe:
— Nyughasson egyet, édes, jó 

uram 1
Rafanides a fejével tagadólag int.
— Ne bántsd, Mária, odalenn úgy 

sem lesz egyéb, hanem csak pihenés.
Kis idő múlva maga mellé szólítja 

mindnyájukat. Eléje térdelnek s ó 
azután arcukat, hajukat végigsimitja. 
Ujjai tapogatózva siklanak végig a 
homlokon, szemeken, az álion, mintha 
minden vonásukat ki akarná tapin
tani. Közben nem szól semmit sem.

Végezetül csak ennyit mond:
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— Ilonáért nem aggódom. Szere
tem és becsülöm H unniust... István 
és anyád a te gondod lesz Márton!

Késő délután minden bevezetés 
nélkül hirtelen így szól Mártonhoz!

— Márton, az apai áldás tarsoly, 
melyben életboldogságunk egy részét 
visszük. Nélküle ne lépj oltár elé, 
mert még a hitvány apa átkától is 
féltelek. . .

Egyik este Szunyogh András jön. 
Elbeszéli a falu dolgait, a köznapi, 
kicsiny eseményeket, a semmis törté
neteket. A prédikátor végighallgatja, 
de nem válaszol.

Mikor Szunyogh András elhallgat, 
feléje nyújtja kezét:

—  Köszönöm András a hozzám 
való szeretetedet! . . .

Szunyogh András hangosan fel
zokog, de Mária asszony könyörgő 
tekintetére erőt vés* magán.

— Nagy boldogság az, — mondja 
a prédikátor, — ha az embernek 
szerető családja és jó barátai van- 
vak ! . . .

Később csendesen hozzáfűzi:
— Majtényi Jánosra gondolok. . .  

Az Isten áldja meg! . . .
A szoba sarkából elfojtott zokogás 

hallatszik Ilona nem bir fájdalmával. 
Leborul a díványra, beletemetkezik 
a fehér horgolásu párnákba s csen
desen sirdogál.

A prédikátor feléje fordítja fejét. 
Háromszor elismétli nevét: — Ilona I 
. . .  de hangja megremeg s nem tudja 
folytatni.

— Hitünk legnagyobb próbája, 
hogy a halál mellett meglátjuk e 
Krisztusunkat ?

Arcáról lassanként eltűnik a nyu
galom Ö maga már régen leszámolt 
a halállal. Betekintett az enyészet 
sötét kapuján abba a másik világba. 
Bizonytalansága nem riasztja e l : éle
tet, feltámadást vár Isten kegyelmé
ből. De most az utolsó órában meg
érzi a földi kötelékek drága voltát. 
Fájdalmasnak érzi a búcsuzást a 
háztól, a kerttől, a templom szószé
kétől, az egyszerű fehér oltártól, jó 
jó híveitől. És lassú ütéssel hullnak 
lelkére felesége és gyermekei elsírt 
vagy elsiratlan könnyei. Saját testi 
és lelki fájdalmánál kínzóbbnak érzi 
az ő gyötrődésüket. Keresgéli a vi
gasztaló szavakat, de megint csak 
elhallgat Kezüket szorítja, arcukat 
simogatja

— Feltámadunk 1 Viszontlátjuk 
egymást 1 . . .  Az Isten kegyelmes, 
nem hagy titeket árvákul 1

A szobában mindig erősebb lesz 
a sirás,

— Búcsuzásom miatti keserűsé
günk ne legyen zűgolódá.s a szent 
Istennel szemben, mondja a prédi
kátor. Márton, vedd csak kezedbe a 
„Lelki Hódolást“ s imádkozd el ve
lünk a töredelmességnek kötelességé
ről szőlő imádságot.

Minden kéz imádságra kulcsolődik. 
Csendesen alágördtilő könnyek közt, 
észrevétlen ajakmozdulással mondják 
utána az imádságot:

— »Leborulok a kegyelemnek 
széki eleiben és a porig való meg
alázkodásban kérlek, óh Istennek bá
ránya, ki elvészed e világ bűneit, 
áldott Úr Jézus Krisztus, kérlek nagy 
töredelmességgel minden Te könyö- 
rületességedért, a te hozzám öröktül 
fogva való szeretetedért, a Te én
éi ettem való munkás fáradságodért, 
a lelkednek bűneimért való belső 
szomorúságáért, a Te szent testednek 
a keresztfán és halálodnak óráján 
való kínszenvedéséért és fájdalmaiért: 
a Te sebeidért és ártatlan vérednek 
bőséggel való kiomlásáért, a Te szent 
nevednek szidalmaztatásáért és éle
tednek és halálodnak minden érdemé
ért : könyörülvén könyörülj énrajtam 
és nézz reám oly irgalmas szemek
kel, mint az Téged megtagadó Péterre, 
a Tégedet üldöző Pálra, a vámszedés 
mellett ülő Mátéra, a Te lábaidnál 
siránkozó Magdolnára és a kereszt
fán függő tolvajra. Méltass, oh ke
gyes Jézus, a bünbocsánatra, melyet 
nem érdemlettem. Nyújtsd kegyelmes 
könyörtiletességedet, kitől nagy mesz- 
sze estem. . . «

A prédikátor hirtelen felemeli fe
jét s megszólal:

— A kezedet Mária 1 . . .  Gyengéd 
voltál a gyógyításhoz, erős a veze
téshez 1 . . .  Úgy megyek Isten elé, 
hogy telkemen meglátszik áldott ke
zed formálása 1 . . .

Majd megváltozott hangon, mintha 
a messzeségbe veszítené tekintetét, 
így szó l:

— Ama új Jeruzsálemet meglátom
tehát az én szemeimmel. Világossága 
hasonlatos lészen a fénylő jaspishoz, 
kapui drágakőből építvék, piaca pe
dig tiszta szinarany. Fénylő napként 
ragyog benne az Isten örökkévaló 
dicsősége. Kapui éjjel-nappal tárva 
vágynak. . .  És én, megfáradt vándor 
bemegyek és azt mondom a trónuson 
ülő szentségesnek: Királyom, egy
veszendő, bűnös lélek könyörög előt
ted 1. . .

Egy korty itallal nedvesítik meg 
nyelvét.

Később a Miatyánkot imádkoztatja.
— Kezeddel kulcsolom össze ke

zemet, Mária, Mondja elhaló hangon, 
így fonódott egybe lelkünk is egész 
életünkben. . .

Márton főnchangon imádkozza: 
. .  .Jöjjön el a Te Országod ! . . .

A prédikátor keze megrándul, keb
léből nehéz sóhajtás szakad fel. Má
ria asszony föléje hajol s látja, hogy 
felső ajka széle felhuzódik, arca egy 
pillanatra eltorzul, azután ismét el
simulnak vonásai. Mire Márton azt 
imádkozza, hogy 1 . .  .Tiéd az ország, 
a hatalom, a d icsőség ... a prédi
kátor feje a mellére hanyatlik.

Mária asszony egy sikoltással fel
ugrik. Két keze közé fogja a prédi
kátor fejét s beletekint arcába. Két 
megüvegesedett, lélektelen szem te
kint vissza reá.

Rafanides Sámuel pédikátor meg
halt.

Az éjszaka csendességében egy
szer csak harangzúgás száll végig a 
falun. A torony-bejárónál lobogó 
fáklya világánál, fedetlen fejjel áll 
Szunyogh András. Kifeszített karok
kal, meg-meghajló testtel huzza a 
harangot s közben patakként csur- 
dogálnak könnyei.

A harangkondulásra mécsek gyul
ladnak a kicsiny házikókban. Az em
berek kiszaladnak, azután visszatér
nek. Mindegyiknek van egy könnye 
és imádsága a prédikátorért.

A koporsó fedelét már leszegezték.
A gádoron álló emberek közt hir

telen mozgás támad. A suttogásra 
fojtott beszéd hangosabbá válik. Ke
mény kiáltás zavarja a halottasház 
csendjét.

Mária asszony kimegy a ravatal 
mellől. Azután keze intésére bebo- 
csátják a ravatalos szobába Simon 
Jánost Ruhája rongyos, arca feldúlt. 
Fejét mellére horgasztja.

A koporsó mellé lép és keményen 
megkopogtatja fedelét.

— Prédikátor uram, én vagyok 
itt, a Simon János 1. . .  Meg kell mon
danom, hogy hamis esküt tettem I . . .  
Könyörüljön rajtam 1. . .

Leroskad a koporsó fejéhez s hom
lokával veri a szoba padlóját.

Mondják, hogy aznap este Simon 
Jánost a Korláti kastély körül látták 
ólálkodni. Az uraságot kereste...

Harmadnap eltemették Rafanides 
Sámuel prédikátort Sok száz ember 
állta körül koporsóját s mindenki 
forró könnyel s imádságos áldáskí
vánsággal búcsúzott az Úr eme bá
tor és hű szolgájától.
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Koporsóját a templom oldalába 
épített kriptában helyezték el.

A halottibeszédet tartó prédikátor 
azt mondotta, hogy Rafanides prédi
kátor legméltóbb nyugvóhelye a tem
plom fundamentománál vagyon. Mert 
halált megvető bátorsággal védel
mezte a szolgaházai templomot s 
nemes életpéldájával templom-védel
mező evangélikusokat nevelt az anya- 
szentegyház számára. Élete eggyévált 
az anyaszentegyház sorsával 1 Ha a 
késő utókor háládatos gyermekei ko-; 
szőrűt helyeznek az ő sírjára, ugyan
akkor megkoszorúzzák azt az anya- 
szentegyházat is, mely igazságának 
táplálékával hőssé nevelte ót. És ba 
megkoszorúzzák az Isten szent haj
lékának szegeletkóvét, ugyanakkor 
megkoszorúzzák annak a prédikátor
nak sírját is, ki életével s bizonyság- 
tételével megerősíté a templom fun- 
damentomát. (Folytatjuk.)

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről.

Az olasz közoktatásilgyi miniszter 
széleskörű iskolareformot óhajt óletbe- 
léptetni Olaszországban. Az állami 
iskolákban a vallásoktatást szélesebb 
alapokra helyezni. A miniszter reform
terve azon a fölfogáson alapszik, 
hogy az olasz szellem erkölcsi meg
újhodásnak előföltétele az ifjúság 
valláserkölcsi oktatása.

A magyar megújhodásnak titka 
is egyedül ebben rejlik.

*
Egy fővárosi statisztikai kimutatás 

szerint Budapesten közvetlen a kará
csonyi ünnepek előtt egy és egyne- 
gyedmilliárd korona volt a zálog
házakból kiváltott tárgyak utáni for
galom.

Karácsony előestéjén a minimálisra 
csökkent a nyilvános helyek forgalma, 
karácsony első és másodnapján azon
ban már zsúfolásig volt minden szín
ház, mozi, kabaré és mulató. Bele
számítva a 3—4-res előadásokat na
ponta 680.000 ember — az általános 
férőhelyekről számítva — mulatott, 
ami csak úgy lehetséges, hogy egy- 
egy ember több előadást nézett végig 
naponta, — a kávéházakban pedig 
a népforgalom ellenőrizhetetlen volt.

Nem de érdekes számok. Vájjon 
hányán voltak Budapesten, akik na
ponta többször látogatták a templo
mokat is.

O lvassuk  a bib liát!
Minden lehetséges a hívőnek!

Jan. 8. Filippi 4 . u. Hogy ki tudja vet
keztetni a nyomorúság az embert emberi 
méltóságából! Mennyi kínzó irigységet, 
önemésztő lázongást, boldogságot rabló 
aggodalmat kelt énbennem is a szükölkö- 
dés ! Pedig a nyomorúságnak nemcsak pá
rái, hanem hősei is lehetnek. Lehet szóta- 
lanul tűrni a sziikölködést s mindenben 
megelégedettnek lenni, amiben van az em
ber. De így szegénynek lenni csak a hívő
nek lehetséges!

Jan. 9. Filippi 4 . 12. Még a szegénység
nél is jobban kivetkőzteti az embert em
beri méltóságából a gazdagság. Mennyi 
gőgös önteltség, pökkendi lenézés, még 
nagyobb gazdagság után való kielégíthetet
len epekedés s ennek elérése végett meny
nyi kőszivüség és alattomosság kel életre 
bennem, ha jól megy sorsom! Pedig lehet 
gazdagnak lenni anélkül is, hogy a gazdag
ság szabadsága legyek. Lehet azon ural
kodni is ! De csak a hívőnek!

Jan. 10. Máté 10.16—20. Milyen szomorú, 
hogy Jézus Krisztus, aki pedig igazán is
merte az embert a veséknek oszlásdig, 
ilyen megállapítást kénytelen tenni róla: 
az ember . . .  farkas s ilyen útiavalót kény
telen adni tanítványainak: „óvakodjatok az 
emberektől!“ Mikor ezek a prédára éhes 
emberfarkasok reám agyarkodnak, óh ho
gyan tudom gyűlölni öketl Pedig lehet ám 
támadásaikat okosan kivédeni s elevenbe 
vágó harapásokat szelíden elviselni is. De 
csak a hívőnek!

Jan. 11 Róma 6.14. Milyen szomorú 
az ember küzdelme a bűnnel szemben! 
Tervnek maradt jó szándékok, meglankadt 
nekibuzdulások, kudarcot vallott erőfeszí
tések mind erről a vereségről beszélnek: 
a bűn uralkodik én rajtam. Pedig meglehet 
törni a bűn uralmát rajtam. De csak akkor, 
ha a kegyelem alá kerülök. Mert akit Isten 
kegyelemmel szeret s aki Istent e kegye
lemért forrón szereti, annak ez is lehet
séges. Minden lehetséges a hívőnek!

Jan. 12. Apóst, cselek. 1.8. A bizony
ságtevéshez erő kell. Egyszer a velem 
szemben állónak erejét érzem túlságosan. 
Félek a következményektől, a kinevetéstől, 
a gúnytól, hasznot hajtó összeköttetések 
megszűnésétől, a bosszútól. Máskor a ma
gam erejét becsülöm le túlságosan. Nem 
tudom, hogy kezdjek hozzá, mit mondjak ? 
A^szivem sóvárog, hogy vallást tegyek, de 
oly oktalannak, tehetetlennek érzem magam. 
Pedig csak két szón fordul meg az egész: 
„Vesztek erőt." De csak a hivök!

lan 13. Máté 1 0 .1. Milyen nehéz a ne
velés munkája, pedig külső szokások el
sajátításával is megszokott elégedni! Hát 
még emberi lelkek, egész életek megvál
toztatása ! Mennyiszer vallottam kudarcot 
vele! Pedig a hívőknek erre is hatalmat 
ad az Isten.

Jan. 14 Filippi 4 . 13. Ez nem egy fiatal 
ember beképzelt önteltségének, sem egy 
pénzes zsákokon ülő, mindent megvásárol- 
hatónak gondoló dölyfös dúsgazdagnak, 
vagy egy szuronyerdökre támaszkodó had
vezérnek a kijelentése, hanem egy hivő 
fogolyé. Mire nincs még erőd, szegény lé
lek ? Nézd, minden lehetséges a hívőknek!
--------------------------------1------------------

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.
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HETI KRÓNIKA.
A magyar közvéleményt a jóvátétel 

kérdése foglalkoztatja. A jóvátételi összeg 
közlését állandóan halogatják és ezzel a 
jóvátétel réme állandóan fenyeget és teljesen 
bizonytalan gazdasági helyzetet teremt.

A kormányzó az újév alkalmával dél
előtt 10 órakor fogadta a székesföráros kül
döttségét, mely Sipöcz főpolgármester ve
zetésével újévi üdvözletét tolmácsolta. Dél
előtt 11 óra 15 perckor Kapucsák Károly 
és Jánki Kocsárd altábornagyok a m. kir. 
honvédség üdvözletét tolmácsolták a kor
mányzó előtt. Fél 12-kor a kormányzó a 
kormány Budapesten időző tagjait fogadta. 
A diplomáciai kar fogadása után a kor
mányzó Szcitovszkv Bélát, a nemzetgyűlés 
elnökét fogadta, aki a nemzetgyűlés üd
vözletét tolmácsolta. 12 órakor Ravasz 
László és Németh Károly nyug. államtitkár 
a református egyház nevében üdvözölték 
a kormányzót.

Romániában különféle célt szolgáló 
háromféle törvényt hoztak, amelyek közül 
az erdélyi földreform-törvény az észszerü- 
ség elveit félredobva, kizárólag nacionali- 
záló, valójában balkanizáló törekvéseket és 
elveket akar csak megvalósítani, földön
futóvá tenni a magyart.

A német sajtó ismerteti Izwolszki volt 
párisi orosz nagkövel hiteles diplomáciai 
aktáit, jnelyből kitűnik, hogy a háborút nem 
a központi hatalmak készítették elő.

A törökök Angorát fogják legközelebb 
a birodalom fővárosának nyilvánítani. A 
londoni lapok híreket közölnek a törökök 
katonai intézkedéseiről Kisázsiában.

Rómában a katonai körökben bizonyos 
izgatottság uralkodik, mert felmerült az a 
kérdés, vájjon az átcsoportosított görög 
csapatok nem-e kísérlik meg, hogy újból 
benyomuljanak Tráciába.

Orosz egyesült államokat akarnak ala
kítani a bolsevisták. Állítólag a megalaku
lás rövid idő kérdése. Trockij az egyesü
léstől nagy katonai és föképen gazdasági 
előnyöket vár.

Amerika segítsége nélkül — mindin
kább általánosabb lesz ez a vélemény — 
Európa új háborúba rohan. Az amerikai 
szenátus ülésén Borah szenátor tette ezt 
a jelentőscgteljes nyilatkozatot

MAGYAR GAZDA.

k tyúkólak tisztántartása.
Ha azt akarjuk, hogy szárnyas 

jószágunk egészséges legyen, nagy 
gondot kell fordítani a tyúkólak tisz
tántartására. Nagyon sok betegségnek 
vesszük ezzel elejét. Különösen télen, 
mikor a baromfiak a rossz idő miatt 
hosszabb időkön át tartózkodnak az 
ólakban, könnyen, és nagyon hamar 
megbetegszenek. Ennek elkerülése 
végett nem lehet eléggé ajánlani, 
hogy ilyen ólat alaposan kitisztítsuk, 
az aljára vastag homoki éteget szór
junk és a falakat gondosan bemeszel
jük. Télen át nem árt a tyúkólét he-
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tenkint egyszer kitisztittatni, de két 
hétnél tovább semmi esetre ne hal- 
lasszuk az alapos kitisztítást.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 11.600—11.800, egyéb 11 500— 
11.700, 73 kg.-os tiszavidéki 11.800—12.000, 
egyéb 11.700-11900. rozs 7.800-8 000, 
takarmányárpa 7000—7200, sörárpa 7200— 
7500, zab 7700-7900, repce 14.000—14.500, 
korpa 5200—5300.

EGYHÁZI ÉLET.
Vizkereszt.

Ev. Máté 2 . 1—12.
Mai evangéliomunk a pogány népek sö

tét birodalmaiban tett diadalmas előrenyo
mulásáról szól s ama messiási dicső jóslat 
teljesülésével biztat, hogy végre mégis elkö- 
zelgett az a boldog idő, midőn „minden 
nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus — Úr, 
az Atya Istennek dicsőségére. “

Új segédlelkészek. Kapi Béla püspök 
Polster Gyulát a szepetneki és Sztrókay 
Dánielt a sandi gyülekezetbe nevezte ki 
segédlelkészül.

Petőfi-ünnepély. Szépén sikerült ün
nepélyt rendezett a meszleni ág. h. evang. 
gyülekezet még a december hó folyamán. 
Polgár János lelkész buzgó imája után 
Gőcze Gyula segédlelkész mondott lelkes 
megnyitó beszédet, melyre Györgyi Kálmán, 
Takács Ilona, Boros Vilma és Tóth István 
szavalatai következtek, akik ügyesen sza
valták a lánglelkü költőnek szebbnél-szebb 
verseit. Az ünnepi felolvasást Ábrahám 
Gyula acsádi tanító tartotta, aki ügyes kéz
zel kötött gyönyörű csokrot Petőfi versei
ből. A beszédek és szavalatok között az 
acsádi és meszleni énekkarok felváltva, 
egyrészt Petőfi és irredenta dalokat, más
részt régi magyar vallásos énekeket adtak 
elő. A befejező ima után a Himnusz zso- 
lozsmás hangjaival véget ért az ünnepély.

A kispéczi—kajári ág. h. ev. egyesült 
egyházközség december 17-én, ádvent III. 
vasárnapján vallásos estély keretében ál
dozott Pétőfi emlékének. A vallásos estély 
műsora a következő volt: 1. Közének: Né
pek hatalmas Istene. . .  2. Oitári imát 
mondott: Sikos Kálmán s. lelkész. 3. Ma
gyar hiszekegy, énekelte a vegyeskar. 4. 
Petőfi ünnepén, irta Hamvas József, sza
valta Tóth László. 5. Bús magyarok imád
koznak, énekelte a gyermekkar. 6. Petőfi
ről szabad előadást tartott Győrffy Béla 
felpéczi lelkész. 7. Amerre a fecskék száll
nak, irredenta dal, énekelte a vegyeskar. 
8. Petőfi, irta Zanathy Kálmán, szavalta 
Rácz Károly. 9 Erdélyországban, irredenta 
dal, énekelték Magyar István felpéczi tanító 
és Sikos Kálmán s. lelkész. 10. Távolból, 
irta Petőfi S., szavaitaJMóger (Mariska. 11. 
Millió a csillag,^irredenta dal, énekelte 
Matisz Ida, orgonán kísérte Magyar István 
felpéczi tanító. 12. Oitári imát mondott 
Sikos K. s. lelkész. 13. Hymnusz. — Az 
énekkarokat betanította Németh Gyula ta
nító. — A vallásos estély végeztével tar
tott offertórium 1200 koronát juttatott az 
aszódi Petőfi főgimnázium javára.

A veszprémi egyházközség életéből.
A veszprémi „Petöfi-Kör“ Petőfi Sándor 
születésének 100 éves évfordulója alkalr 
mából nagyszabású Petőfi-ünnepet rende
zett. Az ünnep reggel 9 órakor kezdődött, 
a r. kath. templomban tartott ünnepi mi
sével, honnan a Petőfi-kör tagjai és az ösz- 
szes társadalmi egyesületek képviselői az 
evangélikus templomban tartott ünnepi is
tentiszteletre vonultak föl: a zsúfolásig 
megtelt templomban Hering János lelkész 
mondott Petőfit méltató ünnepi beszédet.

A nemzeti szövetség veszprémi osztálya, 
az evangélikus nőegylet és a veszprémi 
nemzeti kaszinó együttes Petőfi-estélyt tar
tott a vármegyeháza nagytermében, hol az 
evang. nőegyiet képviseletében — mivel a 
Pestről meghívott előadó el nem jöhetett — 
dr. Győrffy Zoltánné mondott lelkes, mű
vészi Petőfi szellemének szentelt irredenta 
beszédet. Ez alkalomra ifj. Matkovich L., 
egyháztanácsos írt Petőfi emlékéhez méltó 
tartalmú prológot.

December 8-án az egyházközség köz
gyűlést tartott, amelyen arról volt szó, hogy 
az 1922-re kivetett s már be is folyt 45.000 
kor. adót 225 000 koronára kellene felemel
ni, ami 500%-os adóemelést jelentene. A 
közgyűlés arra a megállapodásra jutott, 
hogy adóemelésre szükség van, mert az 
eddigi 45.000 K még a legszükségesebb 
kiadásokra sem elegendő, mivel a tüzelő
anyag ára és a lelkésznek járó havi cse
kély 2000 (kettőezer) K járandóság is többre 
rúg ennél, de tekintettel arra, hogy az egy
házközség tagjai között termelő nincs, ha
nem csak készpénzfizeíéses tisztviselő s 
néhány iparos: azért kiküldetett egy 5 tagú 
bizottság 300%-os adójavaslat kidolgozá
sára. Az eddig felmerült s elodázhatatlan 
kiadások fedezése céljából — melyekre az 
egyházközség fedezetet sehol sem talált — 
az egyházközségi elnökség 75 000 korona 
kamatmentes kölcsönért egyik jómódú vesz- 
prémmegyei egyházközséghez fordult, ahon
nan elutasító válasz érkezett azzal, hogy a 
veszprémi ehközség támogatása a kerület 
dolga és érdeke. Mivel most az ehközséget 
az a veszély fenyegeti, hogy tartozásai mi
att (házjavitás) pörbe kerül, vagy pedig el 
kell adnia egyik bérházát, egy-két lelkes 
egyháztag a gondnokkal és pénztárossal 
elhatározták, hogy a közelben lakó tehető
sebb hívekhez körlevélben fordulnak, fel
tárva előttük az egyházközség szomorú 
helyzetét. Azonkívül "az a gondolat a fel
vetődött, hogy a tél folyamán a lelkész, 
maga mellé véve vállalkozó egyháztagokat, 
járja be a közeli egyházközségeket s egy 
előadás keretében szólítsa fel a jószívű 
adakozókat Veszprém támogatására. Ez a 
terv sok nehézségbe ütközik, de ha nem 
lesz más mentség, meg kell kísérelni. Leg
utóbb dr. Pulay Lajos, árvaszéki elnök 
fáradozása folytán a mihályházai hívek 
küldtek egyházi célokra 3315 K t, a somló- 
szőllősiek 1500 K-t és Zalagalsa 200 (azaz 
kettöszáz) K-t. Midőn a veszprémi egyház- 
község köszönetét mond a kegyes adako
zóknak, egyúttal kéri a Harangszó olvasói 
közül azokat, akik már a múltban is fel
karolták Veszprém ügyét, hogy mostani 
nehéz sorsában is támogassák ezt a kis 
evang. szigetet, mely a legnagyobb erőfe
szítéseket teszi, hogy a mai nehéz idők 
sodrában el ne merüljön.

HarangszenteíÓs. A gyékényesi gyüle
kezetnek új Harangját, mely a hírneves 
Seltenhofer cég öntödéjéből került ki, dec. 
17-én avatták fel. A közelből és távolból 
egybesereglett hívek már d. e. 10 órakor
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zsúfolásig megtöltötték a gyülekezetnek 
gót-stylban épült szép és tágas templomát. 
Az istentisztelet a 497. sz. gyülekezeti köz
énekkel vette kezdetét. Egy vers eléneklése 
után Horváth Lajos helybeli lelkész buzgó 
oitári imában kérte Istennek áldását. Ekkor 
Miszel Ferenc tanító vezetése alatt a férfi 
dalárda énekelt szépen, buzgóságosan. — 
Most Mesterházy Sándor esperes, Stráner 
Vilmos soproni theol. akadémiai igazgató 
és Horváth Lajos helybeli lelkész kísére
tében az oltár elé ment és Máté 3 . t—s. 
versei alapján avató beszédet mondott. 
Azt hangoztatta, hogy az új harang szava 
kiáltó szó lészen és pedig a bűn ellen az 
erény mellett, bánatban is, meg örömben 
is, a halálból az örökéletre. Mikor aztán 
avató szavai után az új harang Isten dicső
ségére megszólalt, mindenki áhitatos figye
lemmel hallgatta a csengő, tiszta harang
szót. Majd mikor az új harangot a háború
ban hősi halált halt gyékényesi ev. hősök 
emlékére szólaltatá meg, odaborult az ar
cokra anyáknak árnyéka és kicsordult a 
szemekből a fájdalom könnye. Erre gyüle
kezeti közének következett, melynek el
hangzása után Stráner Vilmos soproni 
theol. akad. igazgató prédikált Az ádvent 
III. vasárnapi ev. igékre Máté 11.2—6. ala
pította beszédét és Keresztelő János két 
tanítványának küldetéséhez találóan hason
lítván a toronyban szóló két harangnak 
küldetését, ismert ékesszólásával magával 
ragadta az ünneplő sokaságot, a ’elkek 
épülésére. Ismét közének következett, mely 
után a helybeli lelkész felolvasta az ada
kozók névsorát, megköszönte a dicséretre 
méltó áldozatkészséggel meghozott ado
mányokat és áldást mondott a gyülekezetre. 
Hymnusz fejezte be az istentiszteletet. Of- 
fertóriumul a soproni szegény theologusok 
segélyezésére befolyt 1400 korona. Az ün
neplő gyülekezet élen ott ünnepelt dr. Ittzés 
Zsigmond gyülekezeti és egyházmegyei fel
ügyelő is, kinek Horváth Lajos lelkésszel 
együtt nagy érdeme, hogy a harangbeszer- 
zesi mozgalom ily szép eredményre veze
tett. A gyűjtésben mindvégig törhetlen ki
tartással fáradozott a gyülekezetnek két 
lelkes gondnoka is.

Őrisziget. Az úgynevezett „Burgenland“- 
hoz csatolt őriszigeti ág. h. ev. gyülekezet 
az elmúlt karácsonyi ünnepek alkalmával 
szép és nemes adományban részesült. Im
rék Sámuel, bajai ev. lelkész, akinek böl
csője itt ringott, azon váratlan és súlyos 
csapás alkalmával, amely őt forrón szere
tett nejének, a szintén Őriszigeten született 
Bogáth Lidikének, alig kilenc havi házas
ság után történt hirtelen elhunytéval érte, 
a bajai és bácsalmási hívek által koszorúra 
gyűjtött adományok fennmaradó összegéből 
egy 6000 (hatezer) magyar koronás alapít
ványt tett. Az alapítvány, amely az „Imrék- 
Sámuelné Bogáth Lidia“ nevet viseii, évi 
kamatai egy, esetleg több egész avagy fél
árva őriszígeti konfirmandusnak adandók 
és pedig a mindenkori őriszigeti evang. 
lelkész által a konfirmáció ünnep alkal
mával egy hiterősítő beszéd kíséretében. 
A gyülekezet hálás szívvel vette ezt a ne- 
mescélu alapítványt és ezúton is őszinte 
köszönetét küld volt kedves tagjának, nagy- 
tiszteletü Imrék Sámuel lelkésznek és há
lájával együtt azt a forró imádságot küldi 
az Egek Urához, gyógyítsa meg Ő, a min
den kegyelemnek Istene, azokat a fájó se
beket, amelyeket a kérhetetlen halál ütött 
az elárvult férj és kicsike leányka szívén 
és találjanak majd részben vigasztalást 
azon legszerencsétlenebbek örömkönnyet-
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ben, akik majdan nemes alapítványuk gyü
mölcseit élvezik.

Harangavatás Kalaznón. Advent 3-ik 
vasárnapján nagy örömünnepe volt a tolna- 
baranya-somogyi esperesség kalaznói gyü
lekezetének. Három úi harangja avattatott 
fel hívogató, vigasztaló, erősítő szolgálatra. 
Délelőtt 10 órakor megindult a lelkészlak
ból az ünnepélyes menet: Schöll Lajos 
főesperes, Müller Róbert alesperes, Gyalog 
István kétyi, Dörmer Frigyes varsádi, Zu
lauf Henrik helybeli lelkészek a gyülekezet

Bresbitériumával s a községi elöljárósággal;
alász Ármin és Schrauf Ernő tanítók az 

iskolásgyermekek örvendező serégével. A 
templom előtt a gyülekezet apraja-nagyja, 
valamint a meghívott szomszéd gyülekeze
teknek nagy számban megjelent hívei vár
ták. Mélységes csend, meghatottság min
den arcon. „Jer dicsérjük Istent!“ tör elő 
hatalmas erővel minden kebelből. Majd 
Schöll L. főesperes felavatja a harangokat 
8 átadja szent hivatásuknak. Erre megszó
lalnak első ízben, egyenként s együttesen, 
gyönyörű harmóniában. Ez a gyönyörűen 
harmónikus harangszó beleiuarkol a szí
vekbe, s régi boldog idők emlékei ébred
nek fel a lelkekben. Múlt és jelen ölelkez
nek s örömkönnyeket fakasztanak majd 
minden arcon. Harangszó közben bevonul 
a gyülekezet a templomba istentiszteletre.. 
Az oltári szolgálatot Müller R. alesperes 
végezte a 100. zsoltár alapján. Utána Schöll 
L. főesperes tartotta Gyalog 1. és Dörmer 
Fr. lelkészek segédlete mellett ünnepi be
szédet (Máté XI. 38—aa) és a harangok 
hármas felirata: .az élőket hívogatom*, 
„a halottakat megsiratom*, „a villámokat 
megtöröm" alapján, könnyekig megindító 
szavakban kifejtvén, hogy az új harangok 
mire tanítanak: Krisztust várni és keresni; 
Krisztust megtalálni és megtartani és Krisz
tust követni. Ezután a ferfidalkör Halász 
Á. kántortanító vezetésével egy igen szép 
alkalmi éneket adott elő. Az egész ünnepi 
istentiszteletet Zulauf H. lelkész imája és 
áldása fejezte be. Amikor a Miatyánknál 
újból megszólalt a három harang, mintha 
közelebb erezte volna magát a hivő Istené
hez . . .  — Az új harangok as-dúrban ön
tettek. Együttesen 827 kg.-ot nyomnak s 
új vasállvánnyal együtt 820.000, koronába 
kerültek. — Az Úr áldása kísérje emez új 
hirnököket Kalaznó gyülekezeteben dicső 
hivatásuk teljesítésében!

Nagygeresd. Lélekemelő Petőfi-ünne- 
pélyt rendezett a nagygeresdi ev. nöegvlet 
ádvent 111. vasárnapján. Petőfi verseket 
szavaltak Bakó Gizella, Halász Gizella, 
Ments Böske és Velekay József, valameny- 
nyien szépen, átérzéssel. Irredenta dalokat 
énekeltek az iskolás gyermekek. „Bús ma
gyarok imádkoznak" c. Révfy-dalt adta elő 
együttes szép összhangban Nagy Kálmán 
tanitó vezetésével az ifjúsági vegyeskar. 
Nagy Ferenc lelkész a halhatatlan költő 
emlékezetét mély átérzéssel szólaltatta meg 
szabad előadásában. Az árvák karácsonyi

segélyezésére az offertórium 1443 koronát 
eredményezett.

Tés. Nagy közönség jelenlétében dec. 
17-én tartotta Petőfi emlékünnepét a kö
vetkező programmal: 1. Közének. 2. Em
lékezés Petőfiről. Elmondta a lelkész. 3. 
Sántha Károly: Petőfi. Szavalta Lőrinc 
Géza. 4 Petőfi: Honfidal. Énekelte a férfi
kar, Ormosi Alfred tanitó vezetésérel. 5. 
Petőfi: Távolból., Szavalta Simon Lujza. 
6. Petőfi: Szüleim halálára. Szavalta Nánai 
Endre. 7. Arany: A honvéd özvegye (Pe- 
tőfiné). Szavalta Görög Ernő. 8. Petőfi: 
Rég veri má r . . .  Énekelte a férfikar. 10. 
Petőfi: A hazáról. Szavalta Zugor József 
11. Himnusz. Közének.

Élő hit. A mendei ág. h. ev. leányegy
ház hívei közadakozásból 198.000 korona 
költséggel 165 kg.-os harangot szereztek 
be az „Ecclesia Harangmüvek R.-T “-nál. 
A harangavatást december 17-én BlatniczKy 
Pál alesperes végezte Csaba Gyula, Bódy 
Pál és Schnetz Aladár lelkészek közremü- 
Ködésével. Ez a kicsi, de buzgó és áldo
zatkész egyház a harangavatási ünnepély 
után nyomban megrendelte a harmadik 
harangot is, melyhez Novák János, az egy
ház felügyelője 100.000 koronát ajánlott 
fel. A bresbyterium elhatározta, hogy reno- 
váltatja a templomot s e célból gyűjtést 
indít. Az egyház leghóbb vágya az auya- 
sítás. Lelkésziaképíteshez eddig az egyház 
telket szerzett és 40.000 koronát gyűjtött. 
Adományokat e célra köszönettel fogad 
Benyovics Mihály, egyházi pénztáros.

A sárvári bajor kir. urodalom a sár
vári evang. szegények számára a lelkész 
kezeihez 15.000 koronát küldött. Ferenc 
bajor kir. herceg ezen nemes cselekedeté
vel megmutatta, hogy ö előtte minden val- 
lásu szegény egyforma. Szívbeli hálás kö; 
szönet az adományért. — Ugyancsak a 
sárvári evang. nőegyiet karácsonykor a 
szegények számára 2000 koronát adott. — 
A szegény-alapra adakoztak: Róth János 
500, Hodossy Ernő 1000 és Török Lajos 
(Ikervár) 500 koronát. — Csacsovits Ist
vánná templom-alapra 1000 kor.-át, Matits 
István (róm. kath.) borkereskedő pedig 2 
pár új cipőt adományozott a szegény gyer
mekeknek.

Karácsonfa-ünnepély. A pécsi evang. 
gyülekezetben december 22-én délután folyt 
le az iskolásgyermekek karácsonyfa ünne
pélye. A gyermek sereg a templomban 
gyülekezett össze a szépen díszített kará
csonyfa alatt, amelynél rövid istentisztelet 
után a gyermekek mondtak alkalmi verse
ket. Utána a 130 gyermek a tanácsterembe 
vonult terített asztalok köré meleg uzsonára. 
Minden gyermek képeslapokból készített 
csinos kosárkát kapott tele süteménnyel, 
gyümölccsel, írószerekkel. A szegényebbek 
közt kiosztásra került 20 pár új cipő, 18 
pár harisnya, 6 leánykának új ruha és sok 
játékszer. Szegények között kiosztatott 
10.000 korona készpénz, kalácsok, néhány 
kiló burgonya, zsir, liszt és bab. Á Diako-

niának, mely az ünnepélyt rendezte a 20 
pár cipőbőrön és természetbeni adományo
kon kívül rendelkezésére állott 54.000 K 
készpénz, 16 kalács és több kosárra való 
apró sütemény. A cipők egy részét és a 
leánykák ruháit ingyen varrták a hitsorso- 
sok. — A gyülekezet karácsonyra dr. Felix 
Antalné Diakoniai elnöknotől egy saját 
készítésű gyönyörűen hímzett oltár-szószék- 
takarót kapott.

Torony- és harangavatás Rábafüze- 
sen. A rábafüzesi ev. gyülekezet új tornyát 
és harangját karácsony másnapján adták 
át magasztos hivatásának. Ez alkalommal 
az osztrák megszállott területekről is na
gyon sokan jöttek át az ünnepségre. Az 
avatási szertartást dr. Tirsch Gergely kő
szegi lelkész végezte Czipott Géza szent
gotthárdi és Ebenspanger Sándor ókört- 
vélvesi lelkészek közreműködésével. A ha
rangot Joszt Mihály, a községnek Ameri
kában élő polgára adományozta. Az ünnep
ség fényén közreműködtek a rábafüzesi 
dalárda, két énekszámmal, azonkívül Haiti 
Emil gimnáziumi tanár és Kurz Gizella 
szavalatokkal.

CSRLÄDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Hérints Vilmát Farádról el

jegyezte vitéz Vida Elemér dr. Székes- 
fehévárról.

Esküvő. Fekete Károly nagysimonyi 
földbirtokos december 16-án esküdött örök 
hűséget Fodor Jolánnak, Fodor Mihály 
pusztamiskei ev. tanító leányának.

=  H Í R E K .

Lassan, de biztosan. Január 10-én 
adják vissza a Magyarorszagnak visszaitélt 
községeket. így visszakerül Nagydarna, Kis- 
darna, Alsócsatár, Felsőcsatár, Magyar- 
keresztes, Németkeresztes, Horváthlövö és 
Pornó községek megfelelő területtel.

Felemelték a közkórházi ápolási 
díjakat. A főváros közegészségügyi bizott
sága hozzájárult a közkórházi ápolási dijak
nak 460 koronáról 850 koronára való fel
emeléséhez.

Weisz Manfréd meghalt. Karácsony 
első napján, hosszas betegség után meg
halt báró Weisz Manfréd. Az ország egyik 
legnagyobbstilü gyárosa és nagyiparosa 
volt. A csepeli városrészszerü gyárüzemet 
egy kis konzervgyárból építette ki s a há
ború alatt a csepeli gyártelepen gyártották 
a legtöbb muníciót. A bárói címet IV. Ká
roly 1918-ban adományozta Weisz Man- 
frédnek.

Az oláhok még a szentjeiket is úgy 
lopták. Az oláhok által kiüldözött nienc-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elké3zít- 
tetnek^ Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. ' 10—52
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kőitek naggyűlésén a nemzeti érzés fana
tizmusától fütött közhangulatba egy vidám 
kinyilatkoztatás is vegyült. Lengyel Zoltán 
beszéde során ugyanis a következőket 
mondotta: ,

— A zilahi iskola minden porszemében 
magyar volt, magyar áldozatkészség és ma
gyar munka révén jött létre s állandóan a 
magyar kultúrát szolgálta. Az oláhok a 
megszállás óta mégis kiforgatták ezt az 
épületet valójából s homlokzatát oláh szen
tekkel pingálták tele. (Felkiáltások: Majd 
levakarjuk azokat onnan!)

Lengyel szoltán beszédének erre a ré
szére reflektált Krüger Aladár, amikor azt 
mondta:

— Lengyel Zoltán itt oláh szentekről 
beszélt. Azok nem oláh, hanem görög szen
tek valójában, mert az oláhok nemzet vol
tára jellemző, hogy még szentjeiket is más
honnan lopták!

Emberpusztitó robbanás. Tagliataban 
egy volt katonai épület kiürítése alkalmából 
a felraktározott osztrák bombák felrobban
tak. Az épület levegőbe röpült. A robbanás 
következtében nyolcán meghaltak.

Nyolc ember tűzhalála. Wickford kö
zelében Balygarrettben egy kúria kigyul
ladt. Egy özvegyasszony lakott benne — 
O’Neillné — hét gyermekével, akik közül 
a legkisebb 1, a legnagyobb 10 éves volt. 
Mindahányan bent égtek a házban.

Az Uj Idők január 1. számával rendkívül gaz
dag tartalommal lépett a XXIX-ik évfolyamba. — 
Hozza Herczeg Ferenc ünnepi színmüvét : A költő 
és a halál, Petőfi emlékének hódolva. A költői szár
nyalása színjátékhoz Rudnay két mesteri illusztrá
ciót rajzolt Ugyanebben a számban veszi kezdetét 
két uj regény. Az első címe: A mindenható asszony, 
Szerzője: Surányi Miklós. A másodiké: Az óriás 
ökle Rudolf Stratz-tól, Értékes költemények és egyéb 
apróságok teszik tetjessé az ünnepi számot. Az Uj 
Idők megrendelhető Budapest, Andrássy-ut 16. sz. 
Előfizetési ára negyedévre 600 korona.

A H arangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Dr. Zimányi Dániel Bpest, ifj. Misurák Jó
zsef Rád, Borsody István Levél, Borsodi 
Kálmán Pitvaros 50—50, Predl E. Nyíregy
háza 100, Szabó Károlyné Boba 20, Takács 
Józsefné, özv. Takács Istvánná, Takács 
Lujza Hegyfalu 200—200, Láng János Hor
váth L.-komárom 20, özv. Berzsenyi Gyu- 
láné Keszthely 150, Gyalog István Kéty 
35, Hajós Lajos Nagysimonyi 60, Kovács 
Sándor Rábaszentmihály 20, dr. Szonne- 
wenldné 80, Fejér Erzsébet Btompaháza 
20, Kovács János Szany 20, Varga Elekné 
Beled 50, Károlyi Endrené Ostffyasszonyfa 
1000, Wanderer Márton Lkomárom 380, 
Kucsán István Boba 400, Hollóssy Kálmán
ná Vép 400, Gergál Sándor (Hetvényi L. 
utján) Tótszentmárton 80, Kadlicskó József 
Tab 200, Ulreich Aladár Szombathely 200, 
Geduly Elekné Bpest 50, Schneller Karolin 
Pápa 100, Holchammer János Bősárkány 
200, Balázs József Beled 400, Puhr Mátyás 
Csánig 20, Zsámolyi János Moson 100, özv. 
Klein Józsefné Paks 150, Gosztolya József 
Győr 40, Kalmár Lajos Győr 50, Bokor 
Károly Czelldömölk 50, Rosta Mihály Ke- 
menespálfa 40, Roth Gyula Kapuvár 500, 
Győrik István Győr 100, Mesterházy Ödön
né Mesterháza 50 K.

A kiadásért és szerkesztésért felelői: 
Cztpott Géza szerkesztő 

Szentgotthárd, Vasrármegye.

A Lnther-Naptir pályázati hirde
tése az 1924. évfolyamra.

A „Luther-Naptár“ szerkesztősége pá
lyázatot hirdet: I. elbeszélésre, II. 8—12 
éves gyermekek számára alkalmas, de az 
öregek által is élvezettel és gyönyörűség
gel olvasható mesére, III. vallásos lyrai köl
teményre, IV. hazafias lyrai költeményre.

Az elbeszélés és a mese pályadíja: 
3000—3000 K.

A vallásos és hazafias költemények pá- 
lyadíja 1500—1500 K.

Az elbeszélés rendes nagyságú betűk
kel vagy gépírással írva 2Va margóval el
látott ivnélj a mese ugyanilyen kiállításban 
2 ívnél hosszabb nem lehet. A kitűzött 
pályadíjban csak a „Luther-Naptár“ ren
deltetésének és irányának megfelelő abszo
lút irodalmi becsű, nyereségnek mondható 
mü részesülhet. A dicséretben részesített, 
közlésre alkalmas pályamunkát a szerkesz
tőség megfelelő honoráriumért megveszi. 
A jutalmazott és díjazott mű a „Luther- 
Naptár“ tulajdona.

A pályázat titkos Nyomtatásban már 
megjelent művel pályázni nem lehet.

A jeligés levéllel ellátott pályamunkák 
1923. március 1-éig a következő cimre kül
dendők: A „Luther-Naptár“ szerkesztősége, 
Sopron, Paprét 2. sz.

A bírálóbizottság jelentését a „Luther- 
Naptár“ 1924. évfolyama fogja közölni.

A „ Luther-Naptár“
1—2 szerkesztősége.

A Petöfi-jubileum legszebb emléke!

HAMVAS JÓZSEF:
A Petőfi-Társa- , ,

ság ünnepi D CT fi Cl
köny vsorozatá- | l  I Ú T I  
ban megjelent

kőitől 
elbeszélő« 

négy énekben

Könnyed, népies melegséggel megírt Petőfi élet
rajz. — A költő fejlődésének, korának és művei
nek jellemzése mindenki számára, aki Petőfit 
szereti. — Kapható a szerzőnél: Budapest, V., 
Wahrinann utca 6, IV. 2. — Ára ajánlott küldés
sel 60 korona. — Gyűjtőknek tiz példány után 

tiszteletpéldány a szerző aláírásával. 10

Pályázat.
A szepetneki ág. hitv. ev. egyházközség 

kártortanitói állására pályázatot hirdet.
Kötelességek: Hat osztályú népiskola 

összes osztályainak és az ismétlősök taní
tása. Összes kántori teendők elvégzése, 
énekkar szervezése és vezetése. Egyház- 
községi jegyzői teendők elvégzése, szükség 
esetén a lelkész helyettesítése.

Javadalmazás: Természetbeni lakás,
készpénz 450 K, 576 kg. búza, 690 kg. rozs, 
18 m3 tűzifa felvágva. 448 liter bor, Vs hold 
szőllő haszonélvezete, 5 métermázsa széna, 
12 kataszteri hold szántóföld haszonélve
zete. Stóla-jövedelem.

Kommunizmus alatti viselkedés igazo
landó. A német nyelvnek szóban és írás
ban bírása szükséges és a német nyelv 
tanítása kötelező.

Kellően felszerelt kérvények 1923. jan. 
hó 20-ig alulírott hivatalhoz küldendők.

Szepetnek, 1922. dec. 27.
Lelkészt hivatal.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 3 - 5

HALÁS Z ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

A lajoskomáromi ág. hitv. ev. egyház 
pályázatot hirdet elemi népiskolájának III 
sz. ostálytanítói állására.

Kántoriakat is köteles teljesíteni.
Fizetése törvényes. A kommun alatti 

magatartás igazolandó. A pályázat lejár 
1923 január 13-án.

Ág. hitv. ev. lelkészi 
hivatal.

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek Örvendő

DIOGENES 
SÓS BORSZESZT.
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBÓRSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 6—52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám : 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz Szentgotthárd.

j.

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
----  B e l e d ,  Fő u tca .----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 16

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca l8^Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

I

I

- ______ _____
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Alapította:
K A P I  B É L A

1910-bon.

Laptulajdonos:
a D B oáD túll L n ib e r -S zC v ets íű .
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprérnmegyoi, előfize
tési dijak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Hzenlgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.

M ttJ e le n lk  m ind en  v a sá r n a p .

S z e r k e s z t ő - k i a d ó h i v a t a l :
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „TL A R A N G SZ O - 
elóflaetásl á r a :  

negyedévre 150 korona. 
L s t h e r - B z ö r e t é g l  t a g o l n a k  

10°/<m>s kedvezmény. 
A m e r ik á b a  kflldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyez i z é m  á r a  M korona.

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .

A .Harangszó* terjeszté 
Bére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Petőfi és a magyar nép.
Petőfit ünnepük ma mindenütt, ahol 

magyar ember, sót mindenütt, ahol 
művelt ember lakik Száz éve műit 
az újév hajnalán, hogy az Ég ke
gyelme megajándékozott bennünket 
Petőfivel, kinek neve ismertté és tisz- 
teltté tette a magyarságot ott is, ahol 
különben tán létezésünkről sem tud
nának.

Vetekedve ünnepük ót a városok, 
falvak, egyesületek, színházak, isko
lák, — de senkinek a világon nincs 
több joga és kötelessége az ő ünnep
lésére, mint a kérgestenyerü, az eke 
szarvát szorító, a csákány, kapa, ka
lapács nyelét forgató egyszerű ma
gyar népnek.

Elsősorban a ti költőtök Petőfi, 
magyar véreim I Vére a ti véretek
ből, költészete a ti egyszerű költésze
tetekből sarjadt, benneteket szeretett 
legjobban, nektek és értetek dolgo
zott, küzdött, a ti szabadságtok, anyagi 
és szellemi haladástok, jólétetek és 
műveltségtek volt az ó legszentebb 
célja.

Apja mészáros, majd kocsmáros 
volt, anyja lánykorában cseléd. Mind
ketten tót származásúak, de fiúkat a 
magyar föld, levegő, történelem, a 
magyar igazság rajongó magyarrá, 
a legnagyobb magyar költővé tette. 
Nem kényszerből latt azzá, hanem 
magától, szinte öntudatlanul, szíve 
szerint és így még becsesebb nékünk, 
mert szerte az egész világon hirdeti 
a magyar igazságot.

Egyszerű származására büszke 
volt. Meg is énekelte apja foglalko
zását A jó öreg kocsmáros és Apám 
mestersége és az enyém cimü költe
ményeiben.

Mint a nép gyermeke, mint cso- 
> dálatosan érző s rendkívül tanult lé- 
[ lek, keserűen érezte, * haraggal látta

a nép elnyomottságát, elmaradottsá
gát, szegénységét. Élete, költészete 
céljául tűzte ki tehát, hogy a költé
szet varázsával enyhítse a nép bajait, 
hogy harcoljon a nép jogaiért, jólé
téért és művelődéséért.

Azt írja Arany Jánoshoz :
„Az az igazi költő, ki a nép ajkára 
Hullatja keblének mennyei mannáját.

— Nagy fáradalmait, ha nem enyhíti más, 
Enyhítsük mi költők, dalbljunk számára.“ —

És valóban minden nagyszerűsé
gük mellett is oly tiszták, egyszerűek 
az ő költeményei, hogy a legkevésbé 
tanult ember is megérti őket s nehéz 
munkája után édes felüdülést talál 
bennük. Gondoljunk csak a János 
vitézre és gyönyörű dalaira, melye
ket ma is mindenfelé zengenek.

Nagy átalakulások kora volt Petőfi 
kora s Petőfi azt tartotta, azt kívánta, 
hogy a költők lángoszlopok legyenek, 
vezessék a népet az Ígéret földje felé.
„Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán,
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán.“ (A XIX. szá

zad költői.)
Hát kell e ennél gyönyörűbb, di

csőbb program ? I Legyen mindenki 
jómódban, legyen minden dolgozó 
embernek joga, legyen mindenki mű
velt ! Örök törekvés e z ; teljesen tán 
sohasem fogjuk elérni, de töreked
nünk kell feléje, Törekedjél, édes ma
gyar népem, mert hiszen vajmi messze 
vagyunk még most is attól a Kána 
ántól, Petőfi ideáljától. Az a célja 
minden egyes embernek, hogy itt a 
földi életben is minél boldogabb le
gyen. Már pedig lehetséges e ez mun
kán alapuló jólét, jog és nemcsak 
tudásban, hanem lelki finomságban

megnyilvánuló műveltség, mondhat
nám erényes lélek nélkül ?

A szabadságharcot megelőző idő
ben Petőfi volt az, aki legbátrabban 
követelte az addig elnyomott népré
tegek felszabadítását, boldogítását. 
Kimondta: »Haza csak ott van, hol 
jog is van 1« (A nép.) Biztatta a szal
makunyhók lakóit:
„Ne féljetek, szegény jó emberek,

Íön rátok is még boldogabb idő; 
la múlt s jelen nem a tiétek is,

Tiétek lesz a végtelen jövő.“ (Palota és
kunyhó.)

Intette a hatalmon levőket, hogy 
míg kér a nép, addig teljesítsék kí
vánságait, teremtsenek új hazát:

„Egy új hazát, hol minden szögletig 
Eljusson a nap s tiszta levegő.“ (A nemzet-

gyűléshez.)
A régi rendhez csökönyösen ra

gaszkodókat Dózsa György példájára 
emlékezteti, hogy, ha másként nem 
lehet, félelemmel puhítsa meg kemény, 
makacs lelkűket (A nép nevében.)

K» tudná fölmérni, mennyit hatot
tak e szavak, milyen nagy mértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy a nagy 
átalakulás, a nép felszabadítása vér 
nélkül megtörtént. Ha máskülönben 
nem volna is nagy költő Petőfi, már 
csak ezért is örök emlékezetünkre és 
hálánkra tarthatna számot. R. B.

Telekesi Török István.
— Halálának kétszázados évfordulójára. — 

Irta: Payr Sándor.

A százados emléknapok az 1922. 
és 1923. évet már szinte túlterhelik. 
De azért e kiváló oszlopemberünket, 
aki 1722. karácsony másnapján 
hunyt el, hálátlanság volna hallga
tással mellőzni.

Mikor a grófok és bárók félelem
ből vagy önző számításból egymás
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után hagyták el dunántúli egyházun
kat, Ostffy Miklós elfogatása után 
Telekesi Török volt az egyetlen gaz
dagabb és magasabb rangú patrdnus, 
akit hitében semmivel sem tudtak 
megingatni. Sőt az üldöztetések he- 
vében csak annál forróbban szerette 
s annál nagyobb áldozatkészséggel 
támogatta evang. Sionunkat.

A kerületi felügyelők nemes tisz
tét tölté be Török már akkor, mikor 
ez a díszes állás szervezve még nem 
volt. Wittnyédy István és Ostffy Mi
hály között ő volt kerületünk kima
gasló vezéralakja és pedig oly időben, 
mikor püspök nélkül csak két espe-  ̂
rés kormányozta a megvert és szét
oszlott kisded nyájat. De viselt Török 
politikai és egyházi téren oly tisztsé
geket is, melyekkel a kerület határain 
túl egyetemes egyházunknak is na
gyobb szolgálatokat tehetett.

ó se i az Enyingi Törökökkel vol
tak rokonságban. Nagyatyja Telekesi 
Török János, Pápa város földesurá
nak, Enyingi Tőrök Istvánnak az öz- 
vegyét, Qersei Petheő Margitot vette 
feleségül s ezzel örökölte a Somlyói, 
jánosházi és szécsényi urodalmat. 
Előnevüket a vasmegyei Telekes köz
ségtől kapták, de Szécsény volt az 
igazi fészkük a Gyöngyös partján. 
Jelentékeny birtoaik voltak még Egye- 
den, Soboron, Szentandráson s több 
sopron- és győrmegyei községben.

Atyja, idősb Török István és anyja 
Orehóczy Katalin buzgó tagjai vol
tak egyházunknak. Nekik még a csep 
regi könyvnyomtató ajánlotta köny
veit. Unokanővére, Török Magdolna 
(Imre leánya), kit Thulmon Mihály 
vett feleségül, Berzsenyi Dániel any
jának volt a dédanyja.

Ifjabb Török István Szécsényben 
1666 ban született. A gyászos évti
zedben nem lévén iskoláink, Okoli- 
csányi Menyhért házi tanító nevelte. 
Szülei korán elhaltak. Törökverő 
őseinek példáját követvén, már 17 
éves korában »mint fiók kerecseny 
kikele fészke kosarából«. Előbb Thö
köly seregében, 1686-ban pedig Bu
davár alatt harcolt. Draskovich, Es
terházy és Erdődy grófok udvarában 
volt joggyakorlaton. Ellenségei rá
fogták, hogy Kolonicsnak reverzálist 
adott, sőt át is tért. De Török vissza
utassá a gonosz rágalmat.

Győrött 1690-ben a református 
Komáromi Katát, a kuruc alispán 
leányát vette feleségül. Ettől fogva 
lesz jóltevöje a győri gyülekezetnek, 
Aáchs Mihály volt győri rektornak 
és Lövey Balázs győri lelkésznek, 
ö  segélyezi ezeket az Ágostai Hit

vallás, a Zengedező Mennyei Kar és 
a Boldog Halál Szekere című érté
kes művek kiadásában.

A kuruc háborúban mint huszár
ezredes küzdött. II. Rákóczi Ferenc 
a kormányzó tanácsosai közé is be
választotta s 1706-ban ót és Csáky 
Istvánt nevezte ki biztosul a protes
táns templomok visszaadására. Hadi 
állomása rendszerint Pápa volt s hogy 
itt ekkor Kövesdy és Tóth Sipkovics 
lelkészekkel evang. anyagytilekezet 
alakulhatott, az is főként Török ér
deme. Itt Pápán Török kezébe tették 
le Aáchs Mihály kemenesalji esperes 
és lelkésztársaí Rákóczinak a hüségi 
esküt. Később Locsmánd alatt tábo
rozva a saját tábori lelkészét en
gedte át az itteni gyülekezetnek.

A háború idején birtokát többszőr 
is feldúlták a császáriak. Két fia el
halván, még csak az egyetlen Bálint 
volt életben. Felesége ezzel a Dunán 
átkelve Rozsnyóra menekült. S a ki
váló tanuló, kiről osztálytársa, Hay- 
nóczi Dániel nagy dicsérettel emlé
kezik, itt az idegenben halt meg 17 
éves korában. A következő évben a 
gyalázatos Heister tábornok Dunán
túlt sorra hódoltatván, Telekesi Tö
rök áldottlelkü feleségét Kisfaludy 
Györgynével és más nemes hölgyek
kel együtt megkorbácsoltatta.

Töröknek sohasem bocsátották 
meg, hogy Rákóczihoz pártolt. Állí
tólag ő is azok közé tartozott, akik 
Rákóczival a szatmári béke után is 
leveleztek. Ezért III. Károly őt, Csa
jági Jánost és Hellepront Jánost el
fogatta, Csajágit ki is végeztette, de 
Török és a többiek Károlyi erélyes 
közbelépésére kiszabadultak. Korpo- 
nayné Géczy Juliánná is. a Jókai 
regényéből ismeretes lőcsei fehér 
asszony, vallomást tett egy Telekesi 
Töröknek szóló levélről, de kevéssel 
ki végeztetése előtt ezt mégis vissza
vonta. Ekkor is közel járt hozzá a 
halálos veszedelem.

De a nehéz viszonyok között sem 
riadt vissza egyházának további vé
delmétől. 1714-ben kezdődött meg a 
rábaközi, répczemelléki és györme- 
gyei egyházak üldözése. Bezin, Kis- 
baboton csak az ö segítségével ma
radhatott evang. lelkész a kuruc há
ború után is. De utóbb saját falvai
ban, Egyeden, Szentandráson és So
boron is fegyveres kézzel foglalták el 
a templomokat. A hajléktalan, buj
dosó lelkészek és tanítók az egyedi 
kastélyban mindig szíves fogadtatásra 
találtak. A soproni iskolában 1717-. 
ben hat tanuló eltartására vállalko
zott s 3000 forintos alapítványt tett.

Az országgyűlés által kiküldött 
vallásügyi bizottságban is 1721-ben 
Pesten és Pozsonyban sokat fárado
zott. ö t  magát is sok váddal illették 
itt, evang. hitbuzgóságát és bátor fel
lépését a volt kuruc ezredesnek nem 
tudták megbocsátani. A bizottság 
munkája különben a nagy ellentétek 
miatt meddő maradt.

Pozsonyi útjáról visszatérve meg- 
betegült. »Sírva megyek az én fiam 
után a koporsóba« — mondotta ba
rátainak. Egyeden 1722. dec. 26 án 
hunyt el. őseinek sírboltjában nem 
adtak neki pihenőhelyet. Ezért a va- 
dosfai artikuláris gyülekezet templo
mában temették el 1723 ápr 6 án. 
Torkc s András győri és Tóth Sipko
vics János téthi lelkészek prédikáltak 
felette 40 lelkész jelenlétében. Miskey 
Ádám sághi tanító búcsúztató verse
ket, Haynóczy Dániel soproni igaz
gató pedig, aki diákjaival jött el, ékes 
latia beszédet mondott.

A soproni iskola az ő emlékére 
kezdett évi hálaünnepeket tartani. 
Felújították emlékét 1814-ben, midőn 
gróf Festetich Ignác kir. kamarás 
meghívására Kis János püspök és 
Matkovich Pál felügyelő az egyedi 
kastélyba hívták össze a kerületi 
gyűlést. Az ősi lutheránus birtokot 
ugyanis előbb Schilson báró, utóbb 
pedig a Festetichek szerezték meg. 
Telekesi Török fekete temetési zászló
ját, melyet Vadosfán őriztek, a Rákóczi- 
-ünnepélyek idején a szentandrásiak 
ünnepélyes menetben vitték vissza 
egykori földeuruk gyülekezetébe.

A temetési szónokok nagy áldozat- 
készsége mellett arna gyáva, köpeny- 
forgató világban Töröknek különösen 
az állhatatosságát és hithűségét ma
gasztalták. »Ritka madár az ilyetén 
úr ez mi mostani időnkben« — 
mondta Tóth Sipkovics. Torkos An
drás Zakariás prófétától vette a tex
tust: »Jajgass jegenyefa, mert elesett 
a cédrusfa«. S erényei mellett daliás 
szép termetét is dicséri. Jelmondata 
ugyanaz volt, ami I. Rákóczy Györ
gyé, a római levél 9, 16. verse. Hay- 
nóczi szerint ezt szokta a könyveibe írni.

Címerét megfordítva helyezték el 
sírján. Ősi családjáaak protestáns ága 
vele kihalt. Ma már majdnem hogy 
a nevét is elfeledték. Egyházunknak, 
sajnos, sok ily erős cédrusfája dőlt ki 
idő előtt és nem hagyott maga után 
sarjakat. A kétszázados évfordulón 
hálás kegyelettel újítsuk fel emlékét.
Oh szép, mikor feledség-nyomta földbűi 
Kisarjad a szív, az elporladott,
Mint rom felett a repkéay ha kizöldűl 
És kegyelet sír rája harmatot.
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Anyámhoz.
„Elfeledett verseimből “

lyegyfa  m ár-m ár erem fegyni érzem 
ö  bú fellege berull le reám, 
<5sillagsugár lérl ál felhős égen,
Hgy gendelal adell eret néRem,
T e rellál az, édes jé anyám.

R ed oes' arced, bánatos szép szemed 
M indig lelRem elett lebegett,
Á z  oelt színem, az relt lelRem álma — 
A z  oelt lelRem-szíoem ferró oágya,
Ris laRunRban élhetni Deled.

5  jé az Isten, oisszahezett hezzád, 
Meghallgatta ferró, fő  imám, 
Visszajöttem árnyas Ris falunRba,
IttBen ragyunR csendes Ris laRunRba, 
Visszatértem hezzád, jó anyám.

Farkas Imre.

Az Úr oltalmában.
Történeti elbeszélés.

Irta : KapI Béla. 48. folyt.
Tizenkilencedik fejezet,

melyből Korláti Ferenc keserű, bűn- 
hődéséről s Isten parancsolata ellen 
vetkező bűnös haláláról értesülünk s 
megismerjük a többi szereplő szemé
lyiségnek szivünk szerint való sorsa- 

fordulását.
Korláti sápadtan járkál szobájá

ban. Napok alatt esztendőket örege
dett. Arcát mély vágású redők ba
rázdálják, szeme bizonytalanul te- 
kintget körül, halántéka mellett de
ressé szürkült haja. Tétovázva jön- 
megy a kastélyban, azután megint 
csak visszahúzódik megszokott szo
bájába. A szomszéd szobába vezető 
ajtóhoz lopózkodik, azután megint 
tovább sétálgat. Egész lényén valami 
Ijesztő bizonytalanság vesz erőt.

Minden ellene esküdött!
Mikor leányát Gáspár aléltan ha

zahozta, dühöngött.
Mikor a gróf gyorsan befogatott 

s úgyszólván búcsuzás nélkül elhaj
tatott, gyilkolni tudott volna mérgé
ben.

Mikor leánya egy hétig élet halál 
közt lebegett, kőszikla kemény volt 
a szíve. Imádkozni sem tudott érte.

De mikor Zsófia* felkelt s látta őt 
sápadtan, letörten, holthalaványan, 
akkor minden megváltozott. Nem hir

telen, nem máról-holnapra, hanem 
lassanként.

Zsófia most éppen karosszékében 
ül, lábain puhafogásu gyapjutakaró. 
Pejénél, derekánál könnyű tollal töl
tött párnák. A kandallóban ég a tűz, 
mert az őszi nyirkos levegő átjárja 
az ember testét s a pattogva szikrázó 
fahasábok rőt világosságot hintenek 
a félhomályu szobára. Zsófia arca 
alabástrom fehér s szemében benne 
sír fiatal életének minden eltemetett 
boldogsága.

Korláti leül vele szemben. Most 
először. Mikor belép a szobába, Gás
pár azonnal felkel Zsófia mellől s az 
ablakhoz húzódik. A rettenetes eset 
óta még nem beszélt az apjával.

Korláti pedig erőt vesz magán. 
Elhatározza, hogy jó és nagyon-na- 
gyon gyeogéd lesz a szegény leány
hoz. Nem tesz neki szemrehányást, 
nem korholja meg ostobaságáért. Már 
előre örül a saját jóságának.

— Jobban vagy már, Zsóf ia?. . .  
kérdezi.

Az pedig ráemeli ártatlan nagy 
szemeit, — Istenem, mintha mind
egyikben egy-egy tündér világ lenne, 
de apró csillámokra összetörve, — 
s halk hangon feleli:

— Miért nem hagytak meghalni ?
Egy fiatal leány, kinek az élet

gyötrelem, a halál boldogság.
— B olondság!... mondja magá

ban és csakhamar magára hagyja a 
leányt

Este sokáig ül szobájában. Bántja 
szemét a világosság. Eloltja a lám
pát. De ekkor meg, — mint a ki
vetett állat testét a rovarok és legyek 
ezre, — nehéz, vérszívó gondolatok 
rohanják meg lelkét. Beléje vájják 
körmeiket, tapogatóikkal kikeresik se
bezhető gyengéit, azután elkezdik a 
vérét szívni, a testét rágni . . .  Bo
londság?. . .  Talán inkább gonosz
ság!. . .  És pedig nem is Zsófia, ha
nem az ő gonoszsága ! . . .

Nyugtalanná válnak éjszakái. Ha 
felébred, nem tud többet elaludni. 
Későn szunnyad el, korán ébred. 
Néhány nap óta éjféltájt is felriad. 
Tegnap halotti mhájában a feleségét 
látta, hónál is fehérebb volt az arca. 
Szótlanul állt ágya mellé, de pana
szos tekintetében folytonosan a lánya 
boldogságát követelte rajta. Jaj! az 
a nézés ! . . .  Jaj! az a nézés! . . .  És 
mikor megszólalt, csak ennyit mon
dott :

— Te vagy a családunk átka! . . .  
Te leszel a leányunk sírásója!...

Pél a lefekvéstől. Boros üvegek
kel rakatja meg az asztalt, azután

bezárja az ajtókat. Virraszt éjszaká
kon át.

De a bútorok megreccsennek s 
mintha lépések alatt nyikordulna a 
padló. Égve hagyja a lámpát, úgy 
virraszt. Vagy pedig bortól ködös 
fejjel ül az asztalnál s néha eltom
pult aggyal, üveges tekintettel az 
asztal mellett, a padlón találja a 
reggel.

En vagyok a lányom boldogságá
nak a gyi lkosa! . . .  mondogatja ma
gában s kegyetlen öngyötréssel sorra 
veszi összes hibáit. Én tettem mind
ezt! . . .

Elhatározza, hogy az egész kér
dést rendezi Zsófiával. Hiszen még 
nem késő. Százszor elindul, de me
gint csak visszatér. Ha pedig Zsófia 
előtt áll, torkán akad a szó, vala
hányszor erről akar beszélni.

Éjjel bereteszelt ajtajú szobájában 
telt pohár mellett ül. Agyára nehéz 
eltompulás ereszkedik, szemei előtt 
elmosódnak a bútorok körvonalai. 
Éjfél lehet. Egyszerre csak megkon- 
dulnak a harangok. Először egy, 
azután kettő. Tompán kondulnak s 
csendes szárnyalásával bezúgják a sö
tét éjszakát. Mi e z ? . . .  Mi történt? 
Mit harangoznak i lyenkor?. . .  Mit 
riasztgatják éjszaka a csendes álmo- 
dókat?. . .  Tenyérrésnyire kinyitja az 
ablakot. Kihallgatózik a sötét éjsza
kába, de csak távoli embermorajlást 
hall. Egyszerre égető villámütés sza
lad végig lelkén: meghalt a prédi
kátor ! . . .

A kastélyhoz vezető úton embe
rek futása hallatszik. Egyik átszól a 
másiknak : — Meghalt a prédikátor!

Kirázza a hideg. Fogvacogva bújik 
ágyba, fejére huzza dunnáját, befogja 
füleit. A harangok pedig konganak, 
sírnak, vádolnak. . .

— Te öl-ted me g ! . . .  Meg gyil
kol tad! . . .  Te öl-ted me g ! . . .  Meg- 
gyil-kol-tad ! . .  . zúgják szünetlenül.

Szemhunyásnyi pihenése nincsen. 
Összetörtén, betegen kel fel. Reszkető 
lába megtántorodik menés közben. 
Véletlenül a tükörbe pillant és vissza
retten, mikor saját halotti arca me
red reá.

Esti szürkületkor valamelyik föld
szinti szobába vonul vissza. Egy régi 
Írást kutat a felesége szekrényében. 
Fajébe vette, hogy megkeresi. Épen 
az ablakszárnyat húzza be, mikor az 
ablak előtt nagy hirtelenséggel, mintha 
a földből nőne ki, megjelenik Simon 
János. Arcát nekitámasztja az ablak
üvegnek, orra egészen eltömpül a 
szorításban, vérbenforgó szemei pe
dig kutatva lesik a szoba belsejét.
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Mikor Korlátit megpillantja, dühös 
öröm torzítja el arcát, ökleivel fe
nyegetőzve hátrahuzódik, azután hö
rögve kiáltja:

— A lelkemért jöttem Korláti Fe
renc 1 . . .  Te raboltad eL tőlem a ki
csikart hamis esküvel I. . .  A telke 
met keresem! . . .

Eszelősen rohan felső szobájába. 
Bezárkózik, még cselédeit sem ereszti 
be. Maga elé 'rakja töltött vadász- 
fegyvereit, úgy virraszt a félelemtől 
reszketve egész reggelig.

A temetést követő napon egy kis 
fiú lepecsételt levelet hoz a paro- 
chiáról. Ereiben elhül a vér: a pré
dikátor írása. Hát még sírjából is 
visszatér és számadásra hívja bűnei
ért 1 ? . . .  Az igaztalan üldöztetésért, 
a hamis vádakért, keserű bántalmaz- 
tatásért és h alá láért!? ...

Visszatér, számadásra tonja és 
neki, neki felelnie kell 1 . . .

A levél Rafanides prédikátor erős 
kézvonásával néhány kuszán vezetett, 
egymásbamenő sor.

»Egyik lábammal az örökkévalóság 
pitvarában állva, nem emelek vádat 
önmagamért, hanem fiatal szívek 
boldogságáért könyörgöm.

Ha Istent ismer, ne taposson el két 
fiatal életet!

Halotti nyoszolyám vetve már, de 
a sírból is kinyúl kezem és áldást 
vagy átkot hoz.

Rafanides prédikátor.«
Korláti testét kirázza a hideg )áz. 

Fogai vacogva összeverődnek s ar
cából eltűnik az utolsó csepp vér is.

A sirból kinyúl a halott prédiká
tor keze! . . .

Áldást vagy átkot hoz ! . . .  ,
Ágynak dől. Szervezete felmondja 

a szolgálatot. Rettenetes láz gyötri. 
Rémeket lát. A becsukott ajtón, ab
lakon keresztül seregestől tódulnak 
be üldözői. Szablya, élesrefent kés, 
tüzes kínzószerszám van kezükben, 
A fejére húzott párnáját magas kő
fallá növeszti lázas képzelete. Most 
még meghúzódik oltalmában, de ha 
azon is keresztül kapaszkodnak ül
dözői, akkor hiába minden, megfog
ják és halálra kínozzák. Hah, már 
feléje vigyorog a fal tetejéről egy 
rettenetes a r c l . . .  Már kinyul feléje 
egy tüzes vasfogóval meghosszabbí
tott kar ! . . .  Hah, hárman mögéje 
kerülnek! . . .

Verejtékében dideregve, összetörve, 
ágya mellett a földön találja a későn 
ébredő hajnal.

Négy napig viaskodik a halállal. 
De sem gyermekeit, sem orvost nem 
bocsájt be szobájába.

Mikor öt nap múlva lefogyva, tá- 
molyogva belép Zsófiához, a büszke 
Korláti helyett egy árnyék suhan át 
a küszöbön, önmagának szánandó 
roncsa.

Zsófia kérdezősködésére nem vá
laszol. Nem veszi észre az arcára, 
kirajzolódó rémületet.

Eléje'lép s hangsúlytalan szavak- 
szavakkal, halkan, nagyon*nagyon 
fáradtan így szó l:

— Csak azt akarom megmondani, 
hogy énmiattam feleségül mehetsz 
Rafanides Mártonhoz.

Délután Korláti kívánságának meg
felelően Márton megjelenik a kas
télyban. Megáll Korláti előtt, de nem 
szól semmit sem. Kínos, várakozó 
csend. Végre megszólal Korláti:

— Kérettem — keresgéli a szava
kat. Csak azt akarom közölni, hogy 
már semmi kifogásom sincsen az el
len. hogy feleségül vegye leányomat.

Rafanides Márton Zsófiára néz s 
tekintetéből feléje csap szíve szerelme.

— Szeretem Zsófiát és tudón], 
hogy Zsófia is szeret engem 1 . . .  
mondja azután.

— Legyenek boldogok ! . . .  feleli 
Korláti s lehajtja fejét.

— Még egy kérésem volna, — 
feleli kis szünet múlva. Azt óhajtom, 
hogy Zsófia meggyógyulása után 
azonnal tartsák ‘meg az egybekelést 
és pedig .bármi történjék is

Márton csodálkozva tekint a be
szélőre, de azután fejével igent int.

— Családunknak nagy gyásza van 
ugyan, de azért kívánsága szerint 
történik minden 1. . .

— Köszönöm ! . . .
Korláti kifelé indul, de az ajtónál 

megáll. Ajka mozog, mintha mondani 
akarna valamit Visszatekint, mintha 
hívást várna. De Zsófia zokogva bo
rul az asztalra, Márton pedig gyen
géden átöleli vállait. Egypt se veszi 
észre Korláti tétovázását.

Kilép az ajtón. Végig megy a fo
lyosón, azután lemegy a lépcsőn. 
Mikor az oszlopcsarnokon áthalad, 
már vedászpuska van a vállán. Ta
lálkozik egy külső cseléddel, ki a ma
jorból valami élelmet visz a kony
hába, az fejcsóválva utána néz. Kü
lönös ember ez az ő gazdájuk, alig 
van jártányi ereje, mégis cserkészni 
megy. . .

Leereszkedik az őszi szürke köd 
s vastag lepelként befedi a földet. 
.Nyirkos levegő simogatja az ember 
arcát s két lépésre sem engedi látni 
a vidéket.

Korláti pedig megy az őszi köd
ben, lassú, tántorgó lépésekkel. Teste

_____  HARANO S Z Ó .________

meggörnyedt, fejét mellére lógatja. 
Az utat aiig látja. . .  Saját lábába is 
belebotlik. . .  És vállán a vadász
puska. . .

Egész éjszaka hiába keresték. Reg
gel megtalálták a halastó mellett 
holtan

Zsebében darabka papiroson ez az 
írás:

— »Az elhibázott életnek csak két 
reparálása van: az önbíráskodás és 
a megbocsátás!«

*  *  '

Hónapok múlnak.
Fehér takaró terül a porhanyósra 

szántott szántóföldekre s befedi a föld 
felszaggatott, véres ajakkal tátongó 
sebeit.

Fehér ruhába öltözködik az erdő 
is. A bársony ruháju, süppedő moha 
fázósan húzódik a meleg, téli takaró 
alá. A fák szétteiült, sátorernyőjü 
lombozatáról csendes zizegéssel hó
kristály csúszik alá s fehér kötést rak 
a fatörzs forradásos sebeire.

Mire azután tavaszi nap csókolja 
a hegyek ormát, begyógyul a fehér 
halotti szemfedő alatt a fekete, áldott 
anyaföld felhasogatott, vérző sebe. 
És beheged a fatörzs tátongó sebe 
is Csak egy duzzadt varr mutatja, 
hogy multbaveszett élete ' egy kínzó 
fájdalmának sírját hordozza magán.

Ugyanígy az ember szívének is 
megjön gyógyulása. Tavaszi verőfé
nyek hullnak reá, felszikkadnak a 
fájó könnyek s a tátongó, véres se
bek lassanként behegedoek.

Isten cselekszi ezt.

1923. január 14.

A templomlépcsőn kis'embercso
port lépeget ala. Szemük könnyben 
iiirdik, de arcukon napsugárként ra
gyog az imádkozás áhítatának ereje.

A parochia előtt kocsi áll. Még 
egy ölelés, egy utolsó csók, az utolsó 
tekintetben a lélek mélységének még 
egy izenete.

Azután elrobog a^kocsi s ismeret
len községbe, idegen emberek közé 
viszi Rafanides Mártont s boldog 
hitvesét: Korláti Zsófiát.

Hunnius pedig kézea fogja élete 
osztályosát, Ilonát s Mária asszony
nyal és Istvánnal, együtt visszatér a 
régi parcchiára. Most már az ó pa- 
rochiája.

Két leányszív egybedobbanó óhaj
tása döntött férfiak és családok élet- 
jövendője felett. Az egyiket tovaüzte 
életének néhány rettenetes emléke, a 
másikat ideláncolta életének minden 
emléke.
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E szerint határoztak.
Egyik este a Korlát' kastélyba 

idegen gazda kerül. A kőoszlopos 
bejáró homlokzatáról azután leverik 
a családi címert. Pelforgatják a kas- 
tély termeit, új falakat húznak s ré
gieket kidöntenek. A kertben is fákat 
vágnak'ki. s az új gazda gusztusa 
szerint alakítgatják a virágos ágyakat. 
Gáspár az egész birtokból csak a 
sírbolt tulajdonjogát biztosította. Ma
gával vitte az ősök képeit is. Úgy 
mondotta: dolgozni akar, hogy az 
ősökhöz birtokot is  szerezzen.

Szfunyogh András, a hűséges jó
barát, kevés ideig váratta Rafanides 
prédikátort. A község felfogása sze
rint is gyönyörű halála lön. Kará
csony szent ünnepén, Hunnius pré
dikátor épen megáldotta a gyüleke
zetei, midőn Szunyogh András hir
telen elórebukott. Mire szabad leve
gőre vitték, nem volt benne élet. Val
lásos, hű lelke templomhói szállt a 
felséges Úristen itélőszéke elé.

A szolgaházai dombtetőn pedig 
büszkén áll a templom.

Harangjainak ércbeszéde beszár
nyalja a messze vidéket s orgona- 
bugása alátúg a széles völgymeden
cére.

Feltárult ajtóin Istent kereső nép 
tódul a szent -falak közé, hogy szom- 
juhozó lélekkel keresse egy jobb élet 
isteni erőit Azután szertehömpölyög 
az emberek tömege s szétszóródik a 
fehérre meszelt, kicsiny Házakban, a 
szántóföldeken, a, völgyekben és he
gyeken. Arcukon szent fényesség ra
gyog : ezek az emberek látták az Is
ten arcát s életajándékul magukkal 
viszik a jóságot, szeretetet, vallásos
ságot és tiszta erkölcsöt. Lelkűkről 
kicsinyke fénycsóva hull alá, mint 
világító csillag beásó tüzének tün
döklő szétszóródása Ételük cseleke
detein átvilágít az isteni jóság, amint 
mindennapi kenyerükért verejtékeznek, 
a családi tűzhely mellett gyermeket 
nevelnek s a szántóföldbe magot 
hintenek.

A templom pedig áll.
A hegyek tarajáról néha nehéz 

förgetegben zúgó zivatar hömpölyög 
alá. Megtépázza az útszéli, százados, 
mohostörzsü fákat Letördel egy egy 
zöideló gályát, megroskaszt egy egy 
házfalat, ledönt egy-egy hivalkodó 
kéményt.

A későbbi történelmi időszakok is 
sok fájdalmas történetet regéinek a 
vallástildözésekről és arról, hogy sok
szor az emberek jobban gyűlölik egy
mást, semmint amennyire szeretik az 

i Istent. Csattogva, pusztító tüzet okádva
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sokszor végigszáguld még a magyar 
erdőségen a magyar végzet s nehéz 
pusztítása nyomán megtépázott fa
lombokként pusztul a magyar jövendő.

De a szolgaházai templom áll 
rendületlenül.

A templomoldalba épített sírbolt
ban pedig csendesen alussza örök 
álmát Rafanides Sámuel prédikátor.

ök  ketten elválaszthatatlanok. A 
prédikátor szelleme őrzi a templomot 
s a templom őrzi az ó porló testén 
kívül áldott emlékezetét.

- (Vége.)

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről.

Az évforduló alkalmából az egyik 
budapesti napilap munkatársa fel
kereste a keresztény felekezetek ve
zető főpapjait, hogy nyilatkozzanak 
a katholikus, református és evangé
likus egyházak egymáshoz való vi
szonyáról és tanúságot tegyenek a 
felekezeti békéről és a keresztény fe
lekezetek harmonikus együttmunkál- 
kodásáról

Ernszt Sándor prelátus, a központi 
papnevelöintézet rektora többek kö
zött a következőkép nyilatkozott:

A keresztény felekezete£ között 
teljes a béke és a nemzet érdekében 
való harmonikus együttműködés az 
egész vonalon biztosítva van. S ha 
akadnak is itt-ott rendbontók és van
nak tünetek és jelenségek, amelyek 
hellyel-közzel a 'békét megbontják, 
efféle zsurlódások mindenütt a vilá
gon s főként azokban az országok
ban, ahol katholikusok és protestán
sok vegyesen élnek, előfordulnak. A 
mi katolikusaink részéről is tapasz- 
taiható néha idegesség, ami azonban 
korántsem egyértelmű a felekezeti 
türelmetlenséggel. Kifogásolják egye
sek, hogy bizonyos közéleti vezetó- 
poziciókat, magasabb rangú közigaz
gatási és egyéb hivatali állásokat 
túlnyomó részt — talán a számarányt 
tekintve — nem egészen arányos mér
tékben protestánsok töltenek be.

, Én azonban a magarn részéről 
ebben semmi célzatosságot nem lá
tok Pusztán véletlen az, hogy ma 
Magyarország közéleti vezérei között 
több kiváló protestáns államferfiu 
foglal helyet. Ez a körülmény külön
ben sem adhat okot felekezeti türel
metlenségre, mert ezek a prot. poli
tikusok felelősségteljes pozíciójukban 
mindenkor az ország egyetemes érde

két tartják szem előtt és az állásuk
ból folyó hatalmat az ország érdeké
ben gyakorolják. — Minden keresz
tény felekezetnek egyaránt érdeke, 
hogy a hitélet harmóniáját mi se 
zavarja.

O lvassuk  a^bibliát!
Hogyan talál az Ú r?

Jan. 15. Lukács 17.24—30. Noé és Lót 
kortársai farsangi emberek élvezik az éle
tet s az elmúlás szomorú gondolatát el
kergetik maguktól. A bárka készítése, Noé 
beszéde, Lót -sürgetése, mind hiábavaló. 
„Sohse halnak meg!‘ rikolt a felelet reá 
s tovább ropják a táncot. Pedig amit nem 
hisznek, amit kinevetnek, mégis bekövet
kezik. Eljön az Úr ítéletre. Hogyan talál ? 
Megjelentve és mégis váratlanul ?

Jan. lö^Máté 2 4 .48—51. Az utolsó idők 
előjelei közé tartozik a nagy nyomorúság. 
Az oktalan állat összebújik a viharban a 
többivel, de az ember ép akkor bontja szét 
az összekötő szálakat. Minél nagyobb a 
nyomorúság, annál inkább csak magával 
törődik az ember. „A szeretet sokakban 
meghidegül“ s a szolga bírókra kel, ökölre 
megy szolgatársával. Hogyan talál az Űr? 
Szeretetlenségben ?

Jan. 17. Lukács 21 . 34 —36. Minden el
szegényedésből meggazdagszik valaki s 
minél általánosabb a nyomorúság, annál 
kevesebb kézbe, annál nagyobb gazdagság 
gyűl. A*nyomornak velejárója egyrészt az 
új gazdagok kihívó dobzódása, másrészt 
az új szegények felejtést a mámorban ke
reső részegsége. Hogyan talál az Úr ? 
Dobzódásban ?

Jan. 18. Márk 13.5—6. Az utolsó idők 
előjelei közé tartozik egy nagy lelki éhség 
is, melyet hitetők oly könnyen tudnak a 
maguk céljaira kiaknázni. Adventisták, spi
ritiszták, theozőfusok stb. tévelygő hada 
szerte jár, keresvén, kit nyeljen el ? Hogyan 
talál az Úr? Tévelygésben?

Jan. 19. Máté 25 6 Nincs idegőrlőbb, 
mint a hosszú várakozás. Nem csoda, ha 
elernyedünk, ha egyszer-egyszer kimegy a 
fejünkből a völegényvárás gondolata. Csak 
az a fontos, hogy a legelső trombitaszora 
azonnal készen legyünk. Jaj annak, aki csak 
akkor kezd kapkodni 1 Ne halogasd meg
térésedet. Hogyan talál az Ú r? Szunnyal- 
lásban ? Hogyan ébredve ?

Jan. 20. Máté 24.6—13. A nyomorúság 
próbára teszi az emberi jellem állhatatos
ságát Ez a keresztyén ember tüzpróbája. 
Hogyan talál az Úr ? Megalkuvásban, vagy 
mindvégig következetes allhatatosságban ?

Jan. 21. Máté 2 4 .44—47. A pásztort nem 
kell nógatni, de a béres folyton pihenési 
alkalmakat keres s csak addig szorgalma- 
toskodik, míg a gazda szeme rajta van. 
Az Úr lelkeken végzendő munkát bízott én 
rám is. Hogyan találva, ha most hirtelen 
hazajönne ? Munkában vagy tétlenségben ?

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 4 - 5

HAL ÁS Z  ISTVÁN  
szijgyártó mester BELED.
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MAGYAR GAZDA.

Az enyhe tél és a  gazda.
Telünk fekete; alig hullt még hő, 

ritkák voltak a fagyok. Szegény em
bernek, kinek kevés a tüzelője, ál
dás, a gazdának azonban kemény, 
csikorgás fagyos télre van szükségé. 
Az a gazda, aki többször szánt, azt 
mondják többször ara* — és pedig 
azért, mert minél jobban megmun
kálja, minél többször feltúrja földjét, 
annál porhanyóbb, morzsalékosabb 
állapotba hozza talaját, a kis csö
vecskékbe, amelyeket a morzsák tar
talmaznak, bemegy a víz és ha most 
már az így megmunkált földre rájön 
az erős fagyos tél, akkor a hantokban, 
a földmorzsák csövecskéiben lévő víz 
megfagy, az repeszt és porlaszt — 
az ilyen erős fagy felér egy szántás
sal. Az ilyen tél feleslegessé teszi a 
tavaszi szántást — de az enyhe tél, 
amelyet most kaptunk, összesüppeszti 
a talajt, melyet tavasszal újra fel 
kell törni.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 12.000—12.100, egyéb 11 950— 
12.000, 73 kg.-os tiszavidéki 12.100—12.200, 
egyéb 12.000-12 100, rozs 8.200-8 300, 
takarmányárpa 7300—7400, sörárpa 7500— 
7700, köies 8500-9000, zab 7900-8000, 
tengeri 7500—7600, repce 14.000— i4.500, 
korpa 5200—5300.

Hús- és zsirárak.
Budapest, január 8. Marhahús I. rendű 

hátulja 420, eleje 360; ü. rendű 280, há
tulja 300, eleje 220, csontoznivaló 160.

Brauch-cég sertésjelentése. Árak: Köny- 
nyü 440—470, közép 470—500, nehéz 510 
—520, sertéshús 520—550, zsir 780, sza
lonna 630.

Külföldi tőzsdék.
Zürich, január 8. Esti magánforgalom: 

Berlin 5.5, Holland 210, London 2458, New- 
jork 529.25, Páris 3600, Milánó 2620, Prága 
1485, Budapest 2175, Belgrád 580, Buka
rest 275, Szófia 350, Varsó 3, Bécs 0.75, 
Osztr. bély. 0.76.

HETI KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés újból ülésezik. 

Napirenden az indemnitási javaslat általá
nos vitájának folytatása van. Rassay kép
viselő mindjárt az első ülésen ismét ma
gára vonta a közfigyelmet egyik kijelenté
sével, mely szerint nem szívesen hallgatja 
a kardcsörtető irredenta politikát a nemzet- 
gyűlés termében.

Seypel osztrák kancellár végre vissza
adta Bethlennek egy évve! ezelőtt Bécsben 
tett látogatását és ő most ellátogatott Buda
pestre. A látogatásnak egyik látható ered

ménye leend, hogy Ausztriával a határfor
galmat megkönnyítik. Seypel mostani láto
gatása különben is, sehogyan nincs Ínyére 
a kis ántánt sajtójának, tehát nekünk csak 
jót hozhat.

Politikai körökben nagy feltűnést keltett 
az a bizalmas tárgyalás, melyet Bethlen 
miniszterelnök az ellenzéki pártok tagjaival 
folytatott.

A kisántánt sajtója újból általános tá
madásba ment át Magyarország ellen. A 
támadással kapcsolatban a leglehetetlenebb 
híreket hozzák forgalomba a magyar fas- 
cizmusról, melynek élén Belicska honvé
delmi minisztert szerepeltetik.

A cseh pénzügyminiszter Rassin ellen 
merényletet követett el egy Sepal nevű 
kommunista.

Egy britt torpedó romboló feltartózta
tott egy amerikai gőzöst, mely az ír fel
kelők részére fegyvert és lőszert csem
pészett.

Lisszabonban az olasz köveiség köze
lében és több templomban 15 bomba rob
bant fel. A merénylet állítólag tiltakozás 
akar lenni az ellen, hogy Lokatelli nunci- 
usnak átadják a bíboros kalapot.

A párisi konferencia eredmény nélkül 
ért véget. A szövetségesek tárgyalásaikat 
befejezték anélkül, hogy a moratórium kér
désében megegyeztek volna. Franciaország 
Belgiummal és Olaszországgal szemben 
fenntartja akció szabadságát. A francia 
miniszterelnök egyenlőre táviratban meg
nyugtatta a kis ántánt államait, hogy a pá
risi szakítás még nem jelenti az ántánt 
felborulását.

A lengyel határon a cseh hatóságok 
az utóbbi napokban szigorú rendszabályo
kat léptettek életbe.

Kisázsiában a felkelő arab törzsek 
támadásba mentek át. Massulból kiszorítot
ták az angolokat.

EGYHÁZI ÉLET.
Vizkereszt utáni / / .  vasárnap.

Ev. Ján. II. 1—11.
Jézus tanítványaival együtt részt vesz a 

kánai menyegzőn, ott a vizet borrá változ
tatja s ez első csodatettével lép a világ elé, 
mint Istentől küldött tanító és Messiás. A 
fődolog e csudatettnél ama záradék: Meg- 
mutatá az ő dicsőségét és hívének 
benne az ő tanítványai.

Meleg részvétét, áldó szeretetét, megse
gítő hatalmát mutatja ő ma is minden csa
ládi körben, ahol az ö iránta való hűség, 
az ö benne vetett gyermeki bizalom fűzi 
össze a sziveket és szenteli a ház népét 
Istennek kisded nyájává.

Személyi hir. Kapi Béla dunántúli püs
pök az elmúlt héten a theologiai fakultás 
elhelyezése tárgyában Sopronban tárgya
lásokat folytatott Sopron város polgármes
terével, dr. Thurner Mihállyal, ahonnét 
azután Budapestre utazott Kiss István du- 
náninneni püspök beiktatására.

Egyházkeruleti felügyelőválasztés. A 
dunántúli evang. egyházkerület felügyelőjévé 
a közbizodalom dr. Ostffy Lajos nagybir
tokost választotta meg. Fájdalmas érzéssel 
értesülünk azonban arról, hogy dacára az 
impozánsan megnyilatkozott közbizodalom- 
nak s dacára az Ostffy család történelmi

hagyományainak, dr. Ostffy Lajos az egy
házkerület felügyelői tisztséget ez idő sze
rint semmiképen el nem vállalja. Kapi Béla 
püspökhöz intézett levelében nagy hálával 
megköszöni a megtisztelő és nagyon sokra 
értékelt bizalmat, kifejti azonban, hogy 
egészségi állapota és egyéb körülményei,
— melyek miatt már évekkel ezelőtt a köz
élettől visszavonult, — nem teszik számára 
lehetővé az egyházker. felügyelői állás el
fogadását. Dr. Ostffy Lajos állásfoglalása 
annál fájdalmasabban érinti a dunántúli 
egyházkerületet, mert benne egy rendkívül 
kiváltó vezért nyert volna az egyház.

Geduly püspök a debreceni evan
gélikusokhoz. Geduly Henrik, a tiszai ev. 
egyházkerület püspöke az ó-év alkalmából 
meleg elismerést kifejező főpásztori levél
ben fordult a debreceni evangélikus gyü
lekezethez. A kerület egyházi éleiét nem 
látja rózsásnak, csak Debrecenben látja a 
megujhodó élet jeleit. Kiemelve a hívek 
rendkívüli áldozatkészségét, testvéri szere
tetét s a bölcs vezetést, főpásztori elisme
rését nyilvánítja mindazoknak, akik az egy
házi élet felvirágoztatásán közreműködnek.
— Farkas Győző által a zsúfolt hallgató
ság előtt felolvasott püspöki szózat feleme- 
lőleg hatott az összes hívekre.

A szerkesztőség köréből. Szalay Mi
hály szerkesztőtársunk heteken át súlyos 
beteg volt. Állapotában hál Istennek javu
lás állott be. Reméljük, hogy rövid időn 
belül egészsége teljesen helyre áll.

A nagygeresdi irőegyesület szépen 
sikerült karácsonyfa ünnepélyt rendezett a 
szegény és árva-sorsú iskolás gyermekek 
számára. A templomi karácsonyfa alatt 
szépen szavaltak: Halász Géza, Mesterházy 
Pistike, Molnár Róza, Nagy Kálmán, Németh 
Ilonka. Az összes iskolások az ünnepély 
után karácsonyi sütemény ajándékot kap
tak, az árvák pedig egyenként 500—500 K 
segélyt. Dr. Mesterházy Ernőná úrnő érté
kes kis ruhadarabkákkal ajándékozott meg 
több gyermeket. — Joós József a nagyge- , 
resdi harangalapra 200 K-t adományozott.

A soproni ev. nőegylet január 13-án 
estélyt rendez, mely alkalommal egy na- 
gyobbszabásu műsor keretében Kapi Béla 
püspük tart szabad előadást.

Veszprém. Mint örömmel értesülünk, 
szorult anyagi helyzetében a kerület részé
ről nagyobb anyagi segélyben részesült.

Halálozás. Mohr Béla, kassai lelkész, 
a hegyaljai egyházmegye főesperese, kassai 
lelkipásztori működésének 26-ik, életének 
52-ik évében hosszabb szenvedés után
1922. december 26-án Kassán meghalt. 
Áldás emlékére 1

Somlóvecse. A nőegylet szép karácsony
fát állított december 24-én este az iskolá
ban. A gyermekek lelket emelő szavalatok
kal s énekekkel gyönyörködtették a szülő
ket s a vendégeket. Az ünnepély végeztével 
offertóriumot tartottak fele részben a Ha
rangszó fenntartására és fele részben a 
Luther-Szövetség céljaira. Az est sikere 
Gáspár István tanító fáradhatatlanságának 
eredménye.

A bakonyiamési-i egyházközségből is
mét újabb alapítványról számolhatunk be, 
mely az igazi jóság szép erényét viseli 
magán. Alig múlt negyedéve, hogy egy jó- 
lelkü egyháztag 4000 koronás alapítványt 
tett, a lelkész és kántortanító, illetve ezek 
özvegyei javára s most ugyanezen célra az 
alapítványt 4000 koronával gyarapította. 
Egyúttal a lelkésznek 150, a kántortanitó- 
nak 150 és az osztálytanitónak szintén 150 
korona újévi ajándékot adott.
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Vönöczkön áldoztak: Kovács Sándor 
Amerikából harangra 10 dollárt. Balassa 
Lidia 200, Molnár Sándor és f. Molnár K. 
150, Hőbe Lajos 1000, Höbe Karolina férj. 
Nemes Istvánná 1000, Hőbe Jenő vasúti 
tisztviselő 2000, Berecz Józsefné Kovács 
Mária 500, templomfenntartási alapra 500, 
Lóránt Sámuel újabban 1000, Papp István 
és Stubán Ilona 1000, Baráth Ferencné 
Nagy Karolin 4 szál oltári gyertyát, Szalay 
Józsefné Németh Rozália 200, Iványi Sán- 
dorné Tóth Irén 200, Ferenczi Jánosné 
gyertyákra 200, Erős Ilonka 300, id. Major 
Sándorné gyertyákra 100, egy névtelen lel
kész fizetési alapra 200, Riczinger Lajos 
gyűl. fentartási alapra 6 hold jóminőségii 
földet ajándékozott, Kiss Károly Amerikából 
egyhfent. alapra 20.000, Kiss Linus hajad, 
gyűjtése Amerikában ev. magyarok között 
100.000 K.

A pápai ev. gyülekezet tanácstermében 
vasárnap Kiss Jenő ev. theol. akadémiai 
tanár felolvasást tartott „Amit a tegnap 
hagyott a mára“ címen. Az előadás kere
téül szavalatok, énekszámok szolgáltak.

Adomány. A bonyhádi evangélikus fő
gimnázium tantestülete a Diáknyomoreny- 
hitő Akció részére 3400 koronát juttatott 
hozzánk. Az adományt rendeltetési helyére 
juttattuk.

A kőszegi ev. jótékony nőegylet dec. 
22-én tartotta karácsonyi ünnepélyét. A 
fáradhatatlan elnöknének sok utánjárással 
sikerült külföldi segélyt is szerezni a helyi 
jókedvű adakozókat is megindítani úgyhogy 
igen szép pénzösszeg állott a rendelkezés
re. összesen 38 gyermek lett felruházva. 
A tiuk hol egy egész öltözetet, hol csak 
egy nadrágot vagy egy kabátot, a leányok 
vagy szintén egy egész ruhát vagy fehér
neműt kaptak, ezenkívül minden gyermek 
édességet, kolbászt és kenyeret. Az ünnep 
napján az iskolás gyermekek igen szép 
karácsonyi játékot játszottak, amelyet dr. 
Tirtsch Gergely fordított magyarra, Balikó 
lelkész tartotta az ünnepi beszédet és az 
elnöknő, dr. Tirtsch Gergelyné.szívből jövő 
záró szavaival fejeződött be a felejthetetlen 
szép ünnepély.

A nemescsói nőegylet sikerült kará
csonyfa ünnepélyt rendezett karácsony es
téjén az iskolás gyermekek részére. A ki
csi gyülekezet, mint egy család, olvadt ösz- 
sze a templomben, a szépen díszített ka
rácsonyfa alatt. Örömtől sugároztak az ar
cok, ragyogtak a szemek s mindegyik ke
belben hevesebben dobogott a szív. Igazán 
meglátszott az egész gyülekezeten, hogy a 
szeretet királya megszületett a szívekben. 
A lélekemelő ünnepélyt a lelkész imája és 
és irásmagyarázata nyitotta meg. Majd 
Kajtár Ida, Bernát Zsófi, Takács |ózsef és 
Hideg Pisti mondott ünnepi verset, közben 
ped;g a gyermekkar a tanító vezetésével 
karácsonyi énekeket adott elő. Felügyelő 
beszéde után az ajándékok kiosztására ke
rült a sor s bőségesen jutott mindegyik 
gyermeknek tanszerekből, de különösen

édességekből, mit a buzgó nőegyleti tagok 
adományoztak. — Offertórium 1040 K-át 
eredményezett.

A rábcakapi gyülekezet ádvent 2-ik 
vasárnapján vallásos estét tartott, melynek 
fénypontját Kovács Zs. tárnokréti lelkész 
értekezése képezte a tékozló fiú alapján, 
melyet a hívek érdeklődő figyelemmel hall
gattak. Ima, irásmagyarázat, Káldy Zs. és 
Andorka L. szépen, hatásosan szavaltak. 
Offertórium a Harangszó perselyére 459 
korona volt

Ádvent 3 vasárnapján tartotta harang
avatási és felügyelő beiktatási ünnepét. Már 
10 óra előtt a hívek zsúfolásig megtöltötték 
a templomot, nemcsak a helybeli, hanem 
vidéki hívek is nagy számmal vettek részt a 
gyülekezet emlékezetes ünnepén. Végre 
felcsendült az „Erős várunk“ a hívek ajkán, 
melynek 2. v. után Dubovay G. bezi leik. 
mondott alkalmi imát és.olvasott epistolát. 
Az ének ismét felcsendült és ennek elhang
zása után, mint esperasi megbízott Kovács 
Zs. tárnokréti lelkész szívhezszóló lelkes 
szavakkal felavatta a gyülekezet 181 kgr. 
súlyú harangját. Ezután alkalmi ének tört 
fel az ajkakon, mely után egyházkerületünk 
kiváló tudós tanára, Payr S. mondott szó
széki beszédet „mire int a harangszava“ 
feszült figyelemmel, buzgó áhítattal hallgat
ták a hívek a szívhez szóló gyönyörű be
szédet. Majd az ünnepi közgyűlés megnyi
tása után Németh K. lébényi lelkész tar
talmas beszéd kíséretében beiktatta a gyü
lekezet új felügyelőjét, dr. Dorner Emil 
győri ügyvéd s tárnokréti földbirtokost. 
Majd az új felügyelő keresetlen szavakban 
köszönte meg a gyülekezet bizalmát, bizto
sítva buzgó munkálkodásáról. Ezután a 
helybeli lelkész üdvözli a felügyelőt, majd 
bezárja a gyűlést és a Himnusz eléneklé- 
sével a lélekemelő ünnep véget ért. — 
Offertórium sajtóalapra és a Harangszóra 
3582 20 K folyt be. — A nőegylet saját 
termelésű kenderéből 2 új harangkötelet 
készítetett, este pedig kedves mulatságot 
rendezett a fiatalságnak, melynek tiszta jö
vedelme 15.510 korona volt.

A „Luther-Naptár“ bizományosaihoz. 
Azokat a lelkész- és tanító urakat, akiknél 

\még bizománybán eladatlan 1923. évi Lut- 
her-Naptárak vannak, tisztelettel felkérjük, 
hogy azokat postafordultával a mi költsé
günkre visszaküldeni s az eladott naptárak
kal elszámolni szíveskedjenek.

Megmaradt példányokat később már 
nem fogadunk vissza, hanem azoknak árát 
követeljük.

Akiknek még szükségük van naptárakra, 
a példányszámot pontosan megjelölve, szí
veskedjenek minél előbb csak hozzánk for
dulni, mert az egyes bizományi helyeken 
megmaradt példányokból a keresletet még 
valószínűleg kitudjuk elégíteni.

Kiváló tisztelettel: a Luther-Naptár ki- 
adóhivatala, Sopron, Paprét 2.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Gyászjelentés. Alulírott úgy a magam 

mint az egész rokonság nevében mélységes 
lelki fájdalommal, de mégis Isten akaratá
ban megnyugodva tudatom, hogy áldott jó 
férjem Nagytisztelelü Torda Lajos szárazdi 
ág. hitv. ev. lelkész folyó évi január hó 
6-án d. u. 2 órakor életének 64, áldásos 
működésének 40.-ik évében váratlanul el
hunyt. .

A megboldogult földi maradványait f. 
hó 9-én d. u. 2 órakor kísértük el a hely
beli temetőbe csendes nyugalomra.

Szárazd, 1923. január hó 6-án.
Áldás legyen emlékén!
özv. Torda Lajosné szül. Becker Zsu

zsanna.

H Í R E K .

Gróf Klebelsberg Kunó Sopron város 
díszpolgára. Sopron város törvényhatósági 
bizottsága dr. Klebelsberg Kunó gróf vailás- 
és közoktatásügyi minisztert a város dísz
polgárává választotta.

Istentisztelet drótnélküli telefonon. 
A newyorki anglikán Szent Tamás egyház 
újabban drótnélküli telefonállomást rende
zett be, amelyen az istentiszteleteket köz
vetíti a newyorki hívőknek. A felvételt tiz 
mikrofon közvetíti, amelyek a kórusok, az 
orgona és a szószék körül vannak elhe
lyezve. A halgatóállomások között számos 
kórház, szegényház, fogház, szeretetház, 
iskola stb. szerepel. A készülékek műkö
dése annyira tökéletes, hogy a leadó állo
másokon a hang tisztán betölti a hallgató
sággal telt termeket.

A trencséni kávéházakban csak ma
gyar nóta járja. Az egyik cseh lap arról 
kesereg, hogy a trencséni kávéházakban 
még most is csak a magyar nóta járja. Ha 
egy cseh, vagy tót ember beül a kávéházba 
és cseh vagy tót nótát rendel, a cigány 
kezébe sem veszi vonóját, hanem szemébe 
nevet a vendégnek, ügy látszik, a cigány 
is tudja, hogy csak „egy ur van a csárdá
ban“ s azért nem játszik a trombitás-nemzet 
dicső fiainak.

Tüsszentésből halál. Schönfeld 
Mózesné Lövy Hermina, Lővy Lázár pápai 
izr. kántor leánya a cseh megszált területről 
jött haza szülei látogatására. A várandós 
állapotban levő fiatal asszony egy erős 
tüsszentés következtében olyan nagyfokú 
tüdővérzést kapott, hogy rövidesen belehalt.

A kivándorlók sorsa Hollandiában. 
Az utóbbi időben a holland valuta magas 
nívója és a Hollandiában tartózkodó gyer
mekek leveleinek hatása alatt számosán 
kivándorolnak Hollandiába, hogy ott elhe
lyezkedjenek. Legtöbbjét azonban keserű 
csalódás éri, mert nem tudnak elhelyezkedni

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 11—52
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s a gyarmatosok hálójába kerülnek, akik 
egészségtelen, szokatlan klimáju vidékekre 
szállítják őket Hollandiából.

' Ahol már a „nyugalmi adót" is be
vezették. A mecklenburgi Warin városka 
adókivetöi nagyszerű uj adónemet eszeltek 
ki Az uj adótörvény szerint ugyanis min
den első darab fotel után 500 márka, a 
többiek után darabonként 200 márka „nyu
galmi adót* vasalnak be. A karosszék adója 
100 márka, a párnázott, puhaülésü szék 
után darabonként 50 márka fizetendő.

Nem adnak útlevelet Amerikába. Az 
Egyesült Államokba szóló 1922—23. évi 
kivándorlási kvóta teljesen betelt. Amerikába 
szóló útlevelet julius 1-ig senkinek sem 
adnak, sőt 1923—24. évre sem engedélyez
nek útlevél kiadást.

A „vörös menyország“. Moszkvai hi
vatalos adatok szerint december 1-én Szov- 
jetoroszországban 34 millió éhinséges em
ber volt. A Volga mentén, Ukrajna déli 
részén, a dóni és kubani vidékeken az 
éhezők tizenkét százaléka pusztul el.

Pasteur-ünnep Párisban. Pasteur szü
letésének századik évfordulója alkalmával 
a Pasteur-intézetben ünnepélyt rendeztek, 
amelyen Millerand elnök is részt vett.

Értesítés. Az érdekelt közszolgálati 
alkalmazottakkal és nyugdíjasokkal közöl
jük, hogy a kedvezményes utazásra jogo- 
sitó arcképes igazolványok érvényesítését 
és kiállítását megkezdettük.

Miheztartás céljából egyrészt azon ok
ból, hogy egyes közalkalmazottak és nyug
díjasok felesleges kiadásoktól mentesittes- 
senek másrészt pedig, hogy a felesleges 
iratváltást elkerülhessük, az utazási kedvez
mények ügyében 99.662/922. Vili. sz. a. 
kelt kereskedelemügyi miniszteri rendelet 
értelmében ez utón is közzéadjuk, hogy a 
köztisztviselői menetdíjkedvezrnény 1923. 
évi január hó 1-től azon szükebb keretek 
közé szorittatott vissza, amelyek az 1921. 
évet megelőzőleg érvényben voltak. Ennél
fogva a menetkedvezményre a közalkal
mazottak és nyugdíjasok közül a követke
zők 1923. évi január hó 1-től számitandólag 
nem bírnak igényjogosultsággal:

a) a rendezett tanácsú városok nyugal
mazott tisztviselői, továbbá úgy a tényleges 
szolgálatban álló, valamint a nyugdijazott 
tisztviselők családtagjai;

b) a tényleges szolgálatban álló köz
ségi és körjegyzőknek, és élethossziglan 
megválasztott okleveles segédjegyzőknek 
családtagjai, valamint a nyugalmazott köz
ségi és körjegyzők, nemkülönben segéd
jegyzők és mindezek családtagjai;

c) a nem állami (községi, felekezeti és 
magán-) iskolák nyugalmazott tanszemély
zete és úgy a tényleges szolgálatban álók
nak, valamint a nyugalmazottaknak család
tagjai ;

d) a megyei és városi törvényhatósá
goknál, nemkülönben a rendezett tanácsú 
városoknál rendszeresített állásban véglege
sen alkalmazott altisztek és szolgák, vala
mint azok családtagjai;

e) az állami hivataloknál, továbbá a 
törvényhatóságoknál és a rendezett tanácsú 
városoknál alkalmazott és értesitővel ellátott 
állandó dijnokok, kezelők és kezelőnők;

f) a magyar királyi postamesterek (pósta- 
mesternők);

g) a lelkészkedő papság.
Ugyancsak nem bírnak a menetkedvez

ményre igényjogosultsággal a magáninté
zetek kötelékében álló és ténylegessen mű

ködő tanárok, tanárnők, tanítók, tanitónők 
és óvónők saját személyüket illetőleg sem.

4. A nyugdíjazott igényjogosult közszol
gálati alkalmazottak részére saját szemé
lyüket illetőleg, az eddigi korlátlan számú 
utazás helyett évenkint mindössze 12 oda 
és vissza való kedvezményes utazás enge
délyeztetik. Emellett az illetők épp úgy 
mint a tényleges közszolgálati alkalmazot
tak a személy- és vegyesvonatokat a tiszt
viselői kedvezményes menetjegyekkel, a 
gyorsvonatokat ellenben a tényleg hasz
nált kocsiosztály félmenetjegyével vehetik 
igénybe.

5. A családtagokra — és pedig úgy a 
tényleges, mint a nyugdíjas közszolgálati 
alkalmazottak családtagjaira — nézve, akik 
eddig is évenként csupán 6 oda- és vissza
utazásra bírtak igényjogosultsággal, csak 
annyiban állittatik fel korlátozás, hogy a 
gyorsvonatokat a családtagok is a tényleg 
használt kocsiosztály fél menetjegyével ve
hetik igénybe.

A kezelési díj, mely a kimutatásra vagy 
folyamodványra ragasztandó m. kir. posta
bélyegben rovandó le, az I. kocsiosztályra 
is érvényes igazolvány után 50 korona, a 
11. és III. kocsiosztályra érvényes igazolvány 
után 20 korona. Azon igényjogosultaktól, 
akik részére uj arcképes igazolvány első 
Ízben állittatik ki, a fenti felemelt összeg
nek kétszerese, az igényjogosultaktól pe
dig, akik az arcképes igazolványok érvé
nyességének meghosszabbítására f. évi már
cius hó 1-eben megállapított határidő le
telte után utólag kérik az érvényesítést, 
avagy elveszett vagy hasznavehetetlenné 
vált igazolvány helyett kívánnak új igazol
ványt, a fenti alapilleték (20, 30, 50 K), 
háromszorosa rovandó le.

Az új igazolványok kiállítására és az 
eddigieknek 1923. évre való érvényesíté
sére Tolna-, Baranya- és Somogy várme
gyék kivételével a többi Dunánlúli várme
gyékben lakó igényjogosultakra nézve a 
szombathelyi üzletvezetőség illetékes. A 
közhivatalokat felkérjük, hogy az alkalma
zottak igazolványait összegyűjtve az előírt 
záradékkal ellátva küldjék be érvényesítés 
végett, a nyugdíjasok pedig a községi elöl
járóság záradékával ellátott kérvényhez az 
érvényesített igazolványok visszaküldése 
céljából megcímzett és ajánlati díjjal ellá
tott borítékot mellékeljenek.

Szombathely, 1923. január hó 5-én.
Az fizletvezetőség.

A kiadásért és szerkesztésért felelős : 
Uzipott Géza szerkesztő 

8zentgotthárd, Va&rármegye.

Pályázat.
A nógrádi egyházmegyéhez ideiglenesen 

csatolt nagybörzsőnyi (Hont m.) evang. 
lelkészi állásra, melynél a magyar hivatalos 
nyelven kívül a német istentisztele’.i nyelv 
tökéletes tudása is szükséges, pályázatot 
hirdetünk.

J a v a d a l o m :
1. Természetbeni lakás, mely 4 szoba, 

konyha és mellékhelyiségekből ájl. A ház
nál van egy kis kert 146 D-öl és pince.

2. Készpénzben évi 500 korona.
3. 31 Hl. búza.
4. 18. Hl. újbor, 1 Hl. a gyónáshoz, 

összesen 19 Hl.
5. 12 öl fa.
6. 2 szekér széna, 2 szekér szalma.

7. Esketési stóla 10 K, menyasszony 
avatásért 5 K, keresztelésért és avatásért 
5—5 K, keresztelési és esketési offertórium 
egészben, temetésért prédikációval 10 K, 
prédikáció nélkül 5 K, közönséges teme
tésért 3 K, kis gyermek temetésért 3 K.

8. Minden háztól egy csirke.
9. Offertórium karácsonykor, husvétkor 

és pünkösdkor.
10. Két csomó kender helyett annak 

napi ára.
11. Két fuvar az egyházmegyei gyűlésre 

és két privát fuvar.
12. 8 magyar hold szántóföld a „mély 

árokban“.
13. Urbéresi erdő és legelő illeték.
14. Borpince az egyházi pincében.
A lelkészválasztási szabályrendelet 17. 

§-a alapján kellően felszerelt pályázati 
kérvények 1923. január 31-ig az alespe- 
resi hivatalhoz Szirák-ra (Nógrád m.) kül
dendők be
Okolicsányi Gyula s. k. Kiss István s. k.

egyhm. felügyelő. főesperes.

tése az 1924. évfolyamra..
A „Luther-Naptár“ szerkesztősége pá

lyázatot hirdet: I. elbeszélésre, II. 8—12 
vées gyermekek számára alkalmas, de az 
öregek által is élvezettel és gyönyörűség
gel olvasható mesére, III. vallásos lyrai köl
teményre, IV. hazafias lyrai költeményre.

Az elbeszélés és a mese pályadíja: 
3000-3000 K.

A vallásos és hazafias költemények pá
lyadíja 1500—1500 K.

Az elbeszélés rendes nagyságú betűk
kel vagy gépírással írva 2Va margóval el
látott ívnél, a mese ugyanilyen kiállításban 
2 ívnél hosszabb nem lehet. A kitűzött 
pályadíjban csak a „Luther-Naptár“ ren
deltetésének és irányának megfelelő abszo
lút irodalmi becsű, nyereségnek mondható 
mű részesülhet. A dicséretben részesített, 
közlésre alkalmas pályamunkát a szerkesz
tőség megfelelő honoráriumért megveszi. 
A jutalmazott és díjazott mű a „Luther- 
Naptár“ tulajdona.

A pályázat titkos. Nyomtatásban már 
megjelent művel pályázni nem lehet.

A jeligés levéllel ellátott pályamunkák
1923. március 1-éig a következő címre kül
dendők: A „Luther-Naptár“ szerkesztősége, 
Sopron, Paprét 2. sz.

A bírálóbizottság jelentését a „Luther- 
Naptár“ 1924. évfolyama fogja közölni.

A „Luther-Naptár“
2—2 szerkesztősége.

A Petöfi-jubileum legszebb emléke!
HAMVAS JÓZSEF:

A Petőfi-Társa- , ,
ság ünnepi DCTflCI 

könyvsorozaté- |  £  |  U I I 
ban megjelent

költőt 
elbeszélés 

négy énekben

Könnyed, népies melegséggel megírt Petőfi élet
rajz. — A költő fejlődésének, korának és művei
nek jellemzése mindenki számára, aki Petőfit 
szereti. — Kapható a szerzőnél: Budapest, V., 
Wahrmann utca 6, IV. 2. — Ára ajánlott küldés
sel 60 korona. — Gyűjtőknek tiz példány után 

tiszteletpéldány a szerző aláírásával. 11

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított«:
K A P I  B É L A

1020-ben.

Laptulajdonos:
a Dunantüll Lalüer-Szövetség.
Kéziratok Lovászpatonár« 
(Veszprémmegye), előfize
tési dijak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthárdi« 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden erang. lelkész 

éa tanító.

MeoJeleaU mlnlBii vasárnap.

HARANGSZÚ
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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

1 „HARÁXGSZO** 
előAaetésl á ra:

negyedévre 150 korona. 
Lather-Szöretégl tagoknak

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egye« szám ára SO korona.

A »Harangszó“ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

3fadách Imre.
1823— 1864.

A száz év előtti kor, a szabad
ságharc előtti két-három évtized a 
magyarságnak legszebb korszaka. Ez 
a kor gazdagon termette a magyar 
nagy tehetségeket. Örökfényű n|vek  
viselői számosán működtek vagy 
születtek ezekben az években.

Az 1823. év első napja hozta vi
lágra Petőfit, három héttel később, 
január 21-én pedig megszületett a 
magyar elme kiválóságának egy má
sik világraszóló hirdetője: Madách 
Imre.

Madách nevét és nagy munkáját, 
Az ember tragédiáját is ismeri min
den művelt nép. Illő, hogy ismerje 
minden magyar ember is.

Nógrád megyében a ma cseh meg
szállás alatt szenvedő Alsősztregova 
községben született előkelő földbirto
kos családból. Iskoláinak^ elvégzése 
után hazatért gazdálkodni. Kiskorától 
fogva rendkívül komoly, tanulni vá
gyó volt. Nagyon sokat olvasott, gon
dolkozott, írt, — lelkesedett az üd
vös reformokért, de szerepelni nem 
szeretett. Csendes, magába mélyedő 
visszavonuló természet volt. Korán 
megnősült. A szabadságharcban be- 
tegsége miatt nem vett részt. De az 
önkény börtönét ó sem kerülhette el. 
1851-ben magánál rejtegette Kossuth 
titkárát, Rákóczy Jánost, s ezért egy 
évi súlyos börtönt szenvedett Pesten 
és Pozsonyban. Ez év tönkretette 
életét. Felesége ugyanis hűtlen lett 
hozzá, elváltak

A nemzeti, családi s egyéni csa
pások az érzékeny lelkű költőt mélyen 
lesújtották, sokat szenvedett, gyötrő
dött. valósággal bűskomor volt. De 
az Ég a szenvedést is jóra tudja for
dítani ! — Madách súlyos megpró
báltatásainak köszönhetjük remekmű

vét, Az ember tragédiáját, melyet 
gyölrődései lecsillapulta után mint
egy önmaga s nemzete vigasztalá
sára írt. Nemsokára be is fejezte földi 
pályafutását, miután még megérte 
munkája diadalát.

Sokat írt, különösen színmüvet és 
költeményt, de nevét Az ember tra
gédiája szinmü drámai költeménye 
teszi halhatatlanná.

E munkáltak, melynek párja a vi
lágirodalomban is alig akad, lényege, 
főgondolata az, hogy az ember min
dig küzd valami nagy, dicső célért, 
de mindig csalódik, célját sóba sem 
éri el teljesen az ember gyarlósága 
miatt. Ezt a gondolatot a paradicsom
tól kezdve az emberiség történetének 
különböző korokból vett képein tes
tesíti meg. Ám azért nem szabad 
kétségbeesnünk, vagy csüggednünk, 
mert hiszen ott vár még reánk a titok
zatos túlvilági élet, melyet Isten keze 
jótékonyan eltakart szemünk e lő l; —  
mert hiszen ha látnánk, hogy >a föl
dön mulékonyan pihen csak lelked s 
túl örök idő vár, erény nem volna itt 
szenvedni többé.«

És különben a küzdés maga az 
élet. Tehát mint az Ur mondja a 
hatalmas mü végén:

»Ember, küzdi és bízva bízzál I« 
Ez a szózat fölemeli lelkünket a csüg- 
gedésbő! s küzdeni hajt ha nem is a 
tökéletesség, de a tökélesedés felé. 
A mi sötét, zord napjainknak is ez 
legyen a vezércsillaga! Igen, véreim, 
küzdjünk és bízzunk! Bíznunk kell a 
jobb jövőben, Magyarország feltáma
dásában, mert hiszen az a nép, mely
nek csak a közelmúltban oly sok jeles 
között Petőfije és Madácha volt, nem 
veszhet el, abban kell még lennie 
sok sok életerőnek. Petőfi és Madách 
annyi más fényes kortársukkal együtt 
legbiztosabb istenadta zálogai a ma
gyar jövőnek. R. B.

Belici és jeskófalfi Beliczay csa
lád evangélikus ága.

A Beliczay nyitravármegyei, belici 
eredetű, régi nemes család. Ismert 
őse: Benedek, 1570. körül Jeskófal- 
ván községbiró volt. Az ő fia Belitzky 
(Belica) Tamás, valószínűleg a nagy- 
szombati Clarissza-apácák jeskófalvi 
ispánja, 1610-ben királyi adományt 
nyert itteni részbirtokára, melybe a 
nyitrai káptalan szabályszerűen be is 
iktatja. Innét a család kétségtelen 
nemessége és jeskófalvi előneve. De 
megilleti a „belici“ előnév is, amit 
Beliczay Jónás k.-hőgyé?zi esperes 
Vasvármegye nemesi bizonyságlevele 
alapján használt. A család egyes tag
jai időnként többféle, így Belitzky, 
Belica, Bellic alakban írták vezeték
nevüket, míg napjainkban leginkább 
jeskófalvi előnévvel és állandóan a 
Beliczay családnévvel élnek. A le
származás a birtokadományos őstől: 
Tamástól szakadatlan. Az egyébként 
katholikus család evangélikus ágának 
alapítója Tamás szépunokája: György 
(szül. Jeskófalván 1706. — meghalt 
Kocsban, Kotnáromm. 1762.) volt, 
aki a komárommegyei Szendről a 
protestáns Szabó Erzsébetet vette nőül 
s maga is evangélikussá lett. Ennek 
a Györgynek három gyermeke közül 
János úgylátszik azonos azzal a Be
liczay Jánossal, aki 1838-ban Vanyo- 
lán lelkész, — Mihályról, nevén kí
vül, nincs több adatom, — egyház 
és családtörténeti szempontból ben
nünket különben is a harmadik fiú: 
Jónás érdekel leginkább, ö  a vasvár
megyei Ketneneshőgyészbe szárma
zott, itt mint evang. prédikátor, író 
s költő áldásos tevékenységet fejtett 
ki és nemzetsége legzsengébb hajtá
sának, az evangélikus ágnak, volt a 
továbbfejlesztője.

Beliczay (Bellicz) Jónás 1764. nov.
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IO-én született a komárommegyei 
Kocsban, meghalt 1845. dec. 19-én 
a vasmegyei Kemeneshögyészben. 
1795-ben nagygeresdi (Sopronmegye) 
»oskolamester«, — 1804-ben a vesz- 
prémmegyei Vanyolán, 1806-ban 
Nagyalásonyban találjuk lelkipásztor
ként. Innét került a kemenesaljai Hő- 
gyészbe, ahol 1831 — 42. esperese is 
az egyházmegyének. Irogatni ö is, 
mint több lelkésztársa és barátja: 
Edvi Illés Pál, Szűcs Isván, Zigány 
János, a Kis János alapította soproni 
Magyar Társaság hatása alatt kez
dett. Munkásságával a* ének- és tem
plomügy körül szerzett kiváló érde
meket; maradandó műve énekes- és 
imakönyve. Irt lapokba verset, prózát 
és fordított németből. Mint Vasvár
megye táblabirája tevékeny részt vett 
a megyei közéletben. (Élete működé
sét szépen méltatta Karsay Sándor: 
a Magyar prot. egyháztört. mono
gráfiák c. müvében) Neje: alsószo- 
pori Nagy Rebeka (meghalt 1851-ben 
Felpécen). Gyermekei:

I. Zsuzsanna (sz. 1794. Nagyge-
resden, megh.........), férje: Druglányi
N. mézeskalácsos, Keszthelyen.

II. Benjamin (sz. 1794. Nagyge- 
resden, f . . . . )  komáromi fakereske
dő. Neje: Martin Zsuzsanna. Gyer
mekei :

1. Lujza (sz......... f  1833.).
2. Gyula (sz. 1835. augusztus 10. 

Komáromban, megh. 1893. ápr. 30. 
Budapesten) máv. felügyelő, mérnök, 
az Orsz. Zeneakadémia tanára, zene
szerző és zongoraművész, a »Societe 
francais des Auteurs et Compositeurs«

Levél.
Irta: Farkas Mihályné.

Ne haragudj kedves Nagymama, 
hogy majd büntetést kell fizetned, 
mikor kézhezadja neked a posta ezt 
a levelemet, nem tudtam bélyeget 
venni reá, mivel nincsen pénzem.

De muszáj írnom, mert ha nem 
panaszkodhatom el neked, megint sírni 
találnék, mint tegnap, mikor a többi 
fiuk elutaztak. Pedig az ug y e  nem 
illik egy tizenkétéves nagy fiúhoz, aki 
jövőre már a harmadikba jár.

Úgy e, Te most azt gondolod, hogy 
én Budapesten vagyok az édesma
mámnál és ott nézegetem a szép 
Dunát, meg Budavárát és a nagy 
hegyet, ahonnét a pogányok Gellért 
püspököt lehengeritették — mert hát 
nekem ezt ígérték, levélben is meg
írták. De hát semmise lett belőle, 
mert a mamám utazni ment a férjé-

tagja. Családjának egyik kiválósága. 
Már 16 éves korában zeneműve je
lent meg. Bécsben a műegyetemmel 
párhuzamosan végezte zenei tanul
mányait, melyekben Hoffmann Joákim 
és Kremi Ferenc voltak a mesterei. 
Első hangversenyét 1864-ben adta 
Bécsben, nagy művészi sikert aratva. 
Kora legelső zeneművészei és szer
zői közé tartozott; müveiről, megha
ladják a százat, Liszt Ferenc is nagy 
elismeréssel szólt. Benza Ida és Big- 
nió Lajos hires operaénekesek tolmá
csolták müveit, melyek úgy itthon, 
mint külföldön általánosan elterjedtek. 
Amennyiben a magyar műzene meg
alkotásában is tevékeny része volt, 
érdemei a magyar zenetörténet lap
jaira tartoznak. — Neje: nemes Tar- 
czalovits Anna (sz. 1853. Budán). 
Gyermekei (születtek Budapesten):

a) Gyula (sz. 1875., f  1916. Új
vidéken) máv. mérnök.

b) Lujza (sz. 1876.).
c) Ilona (sz. 1878.), férje : Váradi 

(Jaczkovics) Mihály, ál!, fóreáliskolai 
tanár Budapesten.

3. Ede (sz........  f  1871.). I. neje:
Brengl N., II. neje: hegyeshalmi
Fischer.. .  Gyermekei: Vilma, Ödön, 
Georgine, Sándor (egyéb adatom 
nincs).

III. József {1797—99. Nagygeresd).
IV. Jónás (sz 1797. Nagygeresd) 

Eszterházy herceg mérnöke. Lakott 
Alsólendván, Zalam. Nőtlen volt; 
vagyonát a soproni ev. lyceumra 
hagyta.

V. Mihály (sz. 1801. — meghalt 
Péterváron).

vei épen most, a húsvéti szünidőben. 
A Radics tanár ur Pesten járt mos
tanában, attól üzente meg.

A többi diákok mind hazamentek, 
csak mi hárman árvákodunk itt a 
konviktusban, én, a Fényár Karcsi, 
aki Erdélyből szakadt ide s nem is 
tudja hol vannak a hozzátartozói, 
meg a Tót Pista, akinek se apja, se 
anyja.

Mári néni — a gazda asszony —  
igen mérgesen néz reánk azóta, mert 
— azt mondja — miattunk kell itt 
lebzselnie és nem mehetett szabad
ságra a leányához Mindig köleskását 
főz vacsorára, pedig azt nem szeretjük. 
Azt mondja: vitt volna el bennünket 
a manó. Alighanem ördögöt szeretett 
volna mondani.

Hiszen akármi vitt volna is, csak 
hozzád vitt volna, abba a nyájas kis 
faluba, aminél szebb hely talán a 
világon sincsen!

Ha megírhattam volna előre, hogy

VI. Rozália (sz. 1804. Vanyolán) 
férje: Nagy József, ev. lelkész Fel- 
péczen, Gyórm.

VII. Imre (sz. 1806. Nagyalásony
ban, — meghalt 1872. Budapesten) 
a pesti ev. magyar egyház alapítója 
és első gondnoka, budapesti mézes
kalácsos. I. neje: Schmitt Karolin, 
II neje: Schmitt Magdolna. III. neje : 
Zechmeister Rozália. — Gyermekei 
(születtek Budapesten):

1. Imre (1835—36.).
2. Béla (sz. 1837., megh. 1920.)

egyházgondnok, fővárosi bizottsági 
tag, takarékpénztári igazgató, mézes
kalácsos Budapesten. Neje: alsószo- 
pori Nagy Berta (esküvő: Komárom, 
1869.). Gyermekei (születtek Buda
pesten) : #

a) Etelka (sz. 1872.), férje: Zech
meister Jenő máv. főfelügyelő Buda
pesten.

b) Endre (sz. 1875.) kultúrmérnök, 
műszaki tanácsos Budapest. Neje: 
Konkoly Thege Erzsébet, Gyermekei 
(szilettek Komáromban): András (sz. 
1908.) és László (sz. 1911.).

c) Mária (sz. 1882.).
d) Béla (1885— 1905.).
3. Karolin (i 840—82),  férje: Nagy 

Mihály vasúti főnök.
4. Teréz (sz. 1842 , megh.: 1914. 

Pozsonyban), I. férje: Hasenauer M. 
gépészmérnök, 11. férje: Lévius Sán
dor mézeskalácsos Pozsony.

5. Rozália (sz. 1844.), férje: Ger- 
zsó Károly 48-as honvédhadnagy, 
fakereskedő, Budapesten.

6. Ilma (1845— 1872.). férje: Lé
vius Sándor, mézeskalácsos Pozsony.

nem kellek a mamának, tudom, akár
hogyan is küldtél volna útiköltséget, 
hogy hozzád mehessek, mert máskor 
még csak meg lehet lenni valahogy 
távol hazulról, de igy a húsvéti-szün
időben igen nagyon elbusulja magát 
egy ilyen kis diák.

És Te ezt tudod Nagymama, mert 
Te mindent megértesz. Mikor még 
kisebb voltam és egyszer a búgó
csigám elugrott a bozótba és én han
gosan sírtam óraszámra miatta, akkor 
se vertél meg érte, inkább segítettél 
megkeresni, mert tudtad, hogy nekem 
az egész vagyonom az a bűgó-csiga 
volt, meg egy kis bugyelláris.

Ilyen türelmes voltál Nagymama 
akkor is, mikor még fiatal voltál, vagy 
az csak az öregséggel jár? Mert az 
édesmamám mindig pörölt velem és 
izgága rossz fiúnak nevezett, mikor 
unszoltam, hogy mesét mondjon és 
nem akartam elaludai, mikor ő szín
házba készült. Tudod az akkor volt,
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7. Jónás (1846 — 1890.) jogakad. 
tanár Kecskeméten, kiváló nyelvész. 
Neje Kugler Ilka. — Gyermekei (szü
lettek Kecskeméten): Imre (1886.) 
doktor jurisz, székesfővárosi tanács- 
jegyző, Jónás (1888.) doktor jurisz, 
elesett mint főhadnagy 1916-ban, — 
Oszkár (1890.), doktor jurisz, fővá
rosi fogalmazó.

8. Ilka (sz. I8Í8.), férje: Petrik 
G^ula ügyvéd. Alsóleodván.

9. Imre ( 1852 --1880.) katonaorvos.
Vili. György (sz. 1811. K- hőgyész-

ben, meghalt 1831-ben Komáromban).
A családi címer a paizsban kiter

jesztett S2ámyu sast, a sisak koro
náján szájában kavicsot tartó darut 
ábrázol.

Előttünk van a belici és jeskófalvi 
Beliczay család evangélikus ágának 
nemzedékrendje, mely minden szónál 
beszédesebb. Látjuk, mivé nőtt Beli
czay Jónás prédikátor családfája; a 
a leszármazók sorában találunk olyan 
kiválóságot, mint Beliczay Gyula 
zeneművész ; hitbű, egyházépítő evan
gélikusokat. mint Beliczay Imre és 
fia: Béla; ott van Jónás, a mérnök, 
vagyonát hagyta a soproni lyceumra ; 
s ha még hozzájuk számítjuk a leány
ági leszármazókat, akik többnyire 
papi családok alapítói lettek, fölös
leges a család egyház-, nemzet- és 
kultúrtörténeti jelentőségét ktiiön ki
emelni. Láthatjuk enélkül is a papiak, 
az „óra et labora“ hatásét.

P. I.

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a ., Harangszó“ fentartására.

Fáj ostorod, üram.
fáj esfered, Uram, ne rerjél, 
neem leflam , R egyelm ezzél;
Olyan cagyeR, m ini leléri nád szára 
Behull Da oizeR árjára.

Meg legnap is egyenesl álllam , 
Virágzásom  m'gan nárlam ;
De n y ill az ég és a T e esiered,
Uram, felellem su^egeH.

Behullna a fülé habeRra 
PanaszRedem m esl jajen gp a;
Bár a habeR csaR jálszanaR Delem,
De már az is —  esler neRem.

Ne oerj engem, Uram, már leoább, 
Ríméld haraged esierál;
Uanem inRább Regyesen eressz el 
A  lerazúgó oizeRRel.

Zsámboki Lajos.

K O R K É P E K.
Karcolatok a hétről.

A »Mörszka Krajina« című vend- 
magyar újság egyik legutóbbi számá
ból vettük az alanti sorokat, melyek 
a protestantizmus nemzetfenntartó 
erejéről tesznek tanúbizonyságot.

A dec. 13 iki >Jutro«-ban egy kis 
tudósítás volt rólunk. A >Jutro« egy

mikor még a városban laktunk, a 
szegény papa életében. Jaj, de drága 
jó ember volt az én apuskám és hogy 
szeretett engemet! Most is látom ma
gam előtt, mikor a háborúból haza
látogatott és a sok fényes érdemrend 
csillogott a dolmánya balfelén. Bár
csak most is élne, de ha már el kel
lett pusztulnia, sokért nem adnám, 
hogy hősi halált halt. Csak ketten 
vagyunk az osztályban fiuk, kik az
zal dicsekedhetünk, hogy az édes
apánk a hazáért adta életét. Ha meg
növök, én se kívánok magamnak 
szebb halált!

Sokat sirt akkor a szegény mama, 
de talán még többet azután, mikor 
a sok hivatalos ur jött-ment a há
zunknál. mindenünket számbavctték, 
fölííták, aztán szekérre rakatták. El
vitték bizony a szép zongoránkat is, 
aminek a szavára annyit táncoltak, 
mikor a nagy vendégségek voltak 
nálunk, az aranyrámás tükröket, a

bársonybútorokat, a virágos szőnye
geket, amiken olyan jó volt hemper
gőzni, egyszóval mindent, még a mama 
prémből való bundáját is.

A többi lakók cselédei vihogva 
nézték a lépcsőházban a nagy hur- 
colkodást, a sánta házmesterré pe
dig — én mindig féltem tőle, mert 
állandóan üldözte a kis gyerekeket 
meg a kis kutyákat — hallottam mi
kor azt mondta a többieknek, hogy 
ö egy cseppet se sajnál bennünket, 
mert mindennek a mama oz oka.

Én most se tudom, hogy miért lett 
volna az oka a szegény mama an
nak, hogy mindenünket elvették, de 
bizonyos, hogy sokat bánkódott. Még 
a haját is legfeljebb ha egyszer sü
tötte ki napjában és olykor elfeledte 
bekenni az arcát éjjelre a jószagu 
kenőccsel, mint máskor szokta.

Mikor aztán már üresek voltak a 
szobáink, a mama becsomagolta egy 
ládába a ruháinkat, vasútra ültünk

legelterjedtebb kormánypárti lap, a- 
mely különben elég tárgyilagos han
gon szokott írva lenni. Tehát nem 
egy véres szájú ellenzéki .orgán, a- 
melyben mindennapi szokott lenni a 
túlzás. Kapornok, prekmurjei község
ről szól a tudósítás, ahol tűzeset 
folytán kihallgatott a maribori esküdt- 
biróság vádlót, vádlottat és egy csomó 
tanút. Maga az eset mindennapi tör
ténet, de elég érdekes a >Jutro«-nak 
a tudósítás végére tett az a megjegy
zése, hogy az összes érdekeltek csak 
tolmács által beszélhettek, mert mind
annyi evangélikus magyaron volt, akik 
pár vend szón kívül nem értenek más 
nyelvet, csak a magyart.

Ez a megjegyzés mint egy villám
sugár világít be intéző köreink gon
dolkodásmódjára. Tehát szerintük 
evangélikus az egyenlő magyaronnal. 
Pedig meglehet, hogy az érdekeltek 
közt több katholikús is volt, mert 
Kapornokon katholikús lakosok is 
vannak és mivel a Kapornok lakos
sága tiszta magyar és ha nem tud
nak szlovénül, arról ők nem tehet
nek s annál kevésbé érdemelnek e- 
miatt gáncsot, amint nem tehet róla 
és nem érdemel maribor vidéki szlo- 
venec azért gáncsot, hogy nem tud 
magyarul.

Prekmurjeban sok magyar katho- 
likus lakos van Dobrovnik és Alsó- 
lendva között, de azért őket nem 
gyalázzák, csak az evangélikus lakos
ságon ütnek egyet ahol csak tehetik. 
Mi nem kath testvéreinket rójjuk meg 
ezért, Isten ments! ővelük szép bé
kében, szeretetben éltünk eddig és

és hazautaztunk hozzátok Karámra.
Emlékezem reá, milyen szívesen 

fogadtatok bennünket és egy szép kis 
fehérfüggönyös szobába mentünk, 
amit egészen úgy hagytak, ahogyan 
a mama leánykorában volt. Még az 
ablakban is olyan szép muskátlik meg 
fuksziák nyíltak és egy sárga kis ka
nári ugrált a drót-kalitkában.

A mama leborult a divánra és úgy 
zokogott. Te pedig melléje ültél, si
mogattad a haját és úgy vigasztal
tad, hogy majd még minden jórafor- 
dul és énbennem még sok öröme lesz. 
A nagypapa pedig kézenfogott enge
met és megmutogatott mindent a ház 
körül. Emlékszem reá, hogyan örül
tem a kis lámpásosfejü csikónak — 
Lilla volt a neve, — de legjobban 
mégis a kis rózsaszinbőrü malacok 
tetszettek. Meg is számoltam őket, 
kilencen voltak, és a nagypapa igen 
megdicsért, hogy olyan kisfiú létemre 
már tízig tudok számolói.
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élünk ezután is. De fáj lelkűnknek 
az, hogy intéző köreink kétféle mér
tékkel mérnek és bennünket anélkül, 
hogy helyzetünket ismernék, ab ovo 
elitéinek. Éreztük ezt úgy az evang. 
tanítók elbocsátásában, mint minden 
téren. A rajtunk ejtett sérelmek néma 
légió. Mi evangélikusok viselünk már 
egy nevet, amely kezdetben gúny
nevünk volt, de most legbüszkébben 
viselt nevünk, ez a protestáns név. 
Vigyázzanak a gúnynevek osztogatá
sával, mert meglehet, hogy úgy jár
nak, hogy rajtunk evangélikusokon 
marad a magyaron név is, és idővel 
még ez is legszebb nevünkké válhat.

Egy evangélikus.

O lvassuk  a bib liát!
Gazdag emberek.

Jan. 22. Ap. csel. 9 . 36—42. Milyen sze
gény ember lehetett ez a Tábitha sok em
ber szemében, hogy oly egyedül kellett 
élnie s nélkülöznie kellett a családi szere
tet melegét 1 Mert az emberek csak a földi, 
múlandó kincsekben való bővölködést tart
ják gazdagságnak, pedig pénz, föld, ház, 
hatalom mind itt marad, mezítelenül jöttünk 
e világra és úgy is távozunk innen. Még 
az emberi szeretet is elmarad tőlünk; el
felejtenek. De boldogok, akik az Úrban 
halnak meg, mert az ö cselekedeteik kö
vetik őket. Boldog Tábitha, ki oly gazdag 
volt jócselekedetekben 1

Jan. 23.11. Korinthus 9 . 7—11. Isten csak 
a jókedvű adakozót szereti. Ha minden va
gyonomat felétetném is a szegényekkel, 
a szeretet pedig nincsen én bennem, semmi 
vagyok. A teljes jószívűség, a szeretetben 
való gazdagság tehát még értékesebb, mint 
a jócselekedetekben való gazdagság. Tel
jes-e az én szívem szeretettel, vagy csak

Nagyon jó barátok voltunk azután 
is mindig, a nagypapával. Mint egy 
kis kutya, úgy futottam a nyomában, 
akármerre mept, s mikor az iskolá
ban tanított, szép csöndesen megül
tem lábánál a dobogón, csak hogy 
vele lehessek. Nemsokára azután már 
én is föltartottam az ujjamat, ha a 
nagyapa valami könyebbet kérdezett 
a gyerekektől, s került-fordult egy pár 
hónap, el tudtam betűzni, ami a há
zunk falára nagy betűkkel ki volt 
írva: »Evangélikus Népiskola.«

Vájjon miért is irom én mindeze
ket neked, kedves Nagymama, mikor 
Te legjobban tudod, hegy volt, mint 
volt. De azért csak olvasd türelem
mel, mert nekem nagyon jól esik 
arról az időről beszélni, mikor még 
veletek lehettem.

Nos aztan — ott maradtunk ná
latok és Ti mindig nagyon szívesek 
voltatok hozzánk. A nagypapa cse- 
resnyét szedett nekem a fáról s a

sekélyes, hamar kiszáradó az én szere
tetem ?

Jan. 24. II. Korinthus 1 . 3—5. Vannak 
szenvedések, amiket nem lehet adakozással 
elintézni, mégha a legnagyobb szeretettel 
nyujtanók is az adományt. Hányszor va
gyunk oly tehetetlenek a bánkódókkal szem
ben, mint a Jób barátai, akik vigasztalni 
mennek, de szó nem tud az ajkukra jönni, 
csak leülnek mellé sírni vele! Mily gazda
gok, kiknek bőséges a vigasztalásuk s a 
vigasztaló képességük is Krisztus által 1 
Gazdag v2 gyok-e én a vigasztalásban s a 
vigasztalásban ?

Jan. 25. Efezus 2 . 4— 0 Milyen felsége
sen gazdagnak kell lenni az Isten kegyel
mének, hogy még mindig eltűri s nem pusz
títja el ezt a neki oly sok bánatot okozó 
gonosz világot s még mindig nem fogyott 
el a kegyelme velem szemben! Isten azt 
akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint Ö. 
Gazdag vagyok-e én kegyelemben ? Meg
tudok kétszer is bocsátani? Vagy hamar 
vége szakad a béketűrésemnek ?

Jan. 26. I. Korinthus 1 . 4—6. Beszélő 
képességünk és ismereteink fogyatékossá
gát sohasem érezzük oly nagyon, mint ami
kor bizonyságot akarunk tenni. Pedig van
nak, akik gazdagok minden beszédben és 
minden ismeretben, akikben megerösíttetett 
a Krisztus felől való bizonyságtétel, akik 
„szegények, de sokakat gazdagitók.* Gaz
dagon bugyog-e leikémből a bizonyság- 
tétel ?

Jan. 27. Jakab 2 . 1—5. A hit a legna
gyobb erő. Ha egy mustármagnyi belőle 
hegyeket tud mozgatni, mire képesek ak
kor azok, akik gazdagok a hitben ? Pedig 
vannak gazdag hitü emberek. A kapernaumi 
százados is az volt A hitben való gazda
godás útja az engedelmesség. Minél telje
sebb engedelmességgel engedem életemet 
át az Isten vezetésének, annál íöbb alkal
mam lesz megtapasztalni az Ö hatalmas 
erejét s annál inkább merek majd Tőle 
mind nagyobb dolgokat várni. Gazdag va
gyok-e en hitben, vagy rám is az a pana
sza az Úrnak, mint a hazájára: nem tehe
tek csodát az ö hitetlensegük miatt.

Jan. 28 11. Korinthus 8 . 0. Ha mind

legszebbik almát nekem adta, könnyű 
nyilat csinált, hozzá nádból nyilvesz- 
szőt s célba lőttünk vele a pajta 
mögött.

Nem is kívánkoztam én vissza soha 
egy pillanatra se városba, de a mama 
nem tudta már megszokni a falusi 
életet. Akár neked segített a konyhá
ban, akár a kertben kapálgatott, akár 
a kis csirkéket terelgette az udvaron, 
mindig nagyon szomorú volt és ha 
csak tehette, bement a szobájába, 
ott a körmeit ápolgatta, hosszú le
veleket írt, és piroskötésü könyveket 
olvasott.

Mikor pedig a tél is elkövetkezett, 
egyszer csak a vacsoránál azt mondta, 
hogy nem akar tovább terhetekre 
lenni. Állást kapott a fővárosban egy 
nagy banknál, ezután már maga fogja 
a kenyerét keresni. , s

Kicsiny gyerek voltam, mégis 
észrevettem, mennyire ellenetekre volt 
a mamának ez a szándéka, de azért

ezek a maradandó értékű kincsek a mi 
gazdagságunkat képeznék, még akkor is 
szegények volnánk az Isten mértéke szerint 
az Ő itélőszéke előtt, még akkor sem tá
maszkodhatnánk a magunk érdemére. Jaj 
annak, akinek sem Krisztus szegénysége a 
gazdagsága!

M AGYA R GAZDA. 

A korai burgonya ültetése
kivált a városok közelében kitűnő 
jövedelmet szolgáltathat. Lehetőleg 
korán érő fajtákat választunk ki s az 
elültetésre szánt burgonyát február 
havában vagy legkésőbb március hó 
első hetében szeliós és világos pin
cében rakjuk egymás mellé egy 
deszkaáUványra. Ezek nemsokára ki 
fognak csírázni s akkor elültethetók 
lesznek. A kicsiráztatást olyképen is 
elősegíthetjük, hogy egy ládába szá
raz fűrészpor közé tesszük a burgo
nyát s meleg szobába (konjhába) 
állítjuk. A földnek, melybe a korai 
burgonyát akarjuk elvetni, jó erőben 
levőnek, esetleg jól megtrágyázottnak 
kell lennie. Legcélszerűbb a kézzeli 
ültetés ásó vagy kapa után, amikor 
is figyeljünk arra, hogy az ültetés 
alkalmából a csirák fölfelé álljanak 
s egészségesek, épek legyenek. A szál
lításnál esetleg eltörött csiráju bur
gonyát nem lesz célszerű elültetni, 
mert az vagy egyáltalán nem fog új
ból csírázni, vagy pedig csak jóval 
későbben, mint a csirával helyesen 
elültetett gumó s így a növekedésben

ő mégis csak kivasalta a ruháit, ösz- 
szecsomagolta a holmiját, és a ka
rácsonyt már nélküle ünnepeltük.

Azontúl már a ti szobátokban 
aludtam a nagy divánon a régi óra 
alatt, amelynek tetejéről az arany 
sas madár nézett le reám. Emlékejem 
reá, mindig azt képzeltem, hogy ez 
a sas az én álmomat őrzi, és nagy 
biztonságban éreztem magamat, ha 
Ti nem voltatok is a stobában. Meg 
van úgy-e még most is ez a szép 
órád, nagymama, s vájjon most is 
mindig annyit üt-e még amennyit épen 
kedve tartja?

Hej, bárcsak még most is az arany
sas vigyázna reám, mert soha én
nekem olyan jó dolgom ebben az 
életben nem lesz, mint linálatok volt!

A házaló tőt legénytől nagy por- 
cellán-csuprot vettél nekem, emlék
szem reá, egy lovas katona volt szé 
pen kifestve az oldalán, és azt késón- 
korán szinültig töltötted nekem finom,
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és érésben is hátra fog maradni. Az 
ültetés ideje különben sem állapítható 
meg teljes pontossággal, mert függ 
az egyes vidékek éghajlati viszonyai
tól. Korai burgonyáért mindig többet 
fizetnek a városokban

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 12.600—12.700, egyéb 12 500— 
12.600, 78 kg.-os tiszavidéki 12.700—12 900, 
egyéb 12.600-12 800, rozs 8.200—8 300, 
takarmányárpa 7600—7800, sörárpa 7800— 
8000, köles 8500-9000, zab 7700-7900, 
tengeri 7800—8000, repce 14.000—14.500, 
korpa 5150—5250. .

Hús- és zsirárak.
Budapest, január 16. Marhahús I. rendű 

hátulja 420, eleje 240; 11. rendű 270, há
tulja 290, eleje 210, csontoznivaló 160.

Brauch-cég sertésjelentése. Árak: Köny- 
nyü 480—500, közép 500 —515, nehéz 550, 
sertéshús 480—500, zsir 800, szalonna 630.

Külföldi tőzsdék.
Zürich, január 16. Esti piagánforgalom : 

Berlin 4.25, Holland 210.5, London 2482, 
Newjork 521, Paris 3675, Milánó 2630, Prága 
155, Budapest 20 5, Belgrád 530. Bukarest 
295, Szófia 350, Varsó 2.5, Bécs 0.75, 
Osztr. bély. 0.76.

HETI KRÓNIKA............. ........ .
A magyar kormánynak a nagy- és kis- 

ántánt jegyzéket nyújtott át A nagyániánt 
nevcben Castagneto olasz herceg írásos 
jegyzéket terjesztett elő, a kisántánt nevé
ben Stirca román követ szóbelileg adta elő 
aggályait. Mindketten a magyar irredentiz
must tették szóvá, mely az utolsó hetek
ben szerintük.nagyon megerősödött. Daru- 
váry Géza a külügyminisztérium vezetője

habos tejjel. És milyen vigan szaladt 
a késed a kenyérbe, mikor vajaske
nyeret kentél nekem: Köleskása va
csorám után de sokszor eszembe jut.

Almát is sütöttél nekem a cserép
kályha vállán, néha szesszenve föl
pukkadt egyik másik, még most is 
érzem finom illatát. Közben leszállott 
a kora téli alkonyat, de még nem 
gyújtottuk meg a drága világot s csak 
pislákoló tüzünk fénye táncolt a szoba 
átellenes falán. A nagypapa csönde
sen pipázgatva ült nagy karosszéké
ben, a te szorgalmas ujjaid szaporán 
zörgették a kötőtűket, ócska vánko
sán elterülve a szögletben a vén Kádi 
dorombolt, te pedig mesét mondtál 
nekem a pirosbóbitás kisleányról, a 
furfangos szabólegényről, meg a csa- 
lafiata kis Hökköm Matyiről, ki úgy 
rászedte az óriásokat. Néha a nagy
papa is mesélt, de azok megint más- 
forma történetek voltak.

Mikor Attilát eltemették hármas

válaszában hangsúlyozta, hogy a gyülése- 
zések jelentőségét túlozzák. Kiemelte, hogy 
Magyarország szabad ország, nincs sajtó- 
cenzúra. Biztosította azonban az ántánt kö
veteit a kormány békeszerető szándékairól.

A nagy- és kisántántnak belügyeinkbe 
való beleavatkozása az első eredménye te
hát annak a külföldi sajtóhadjáratnak, mely 
vagy három hete ellenünk megindult s hogy 
idehaza nem tudunk egységesek, megértok 
lenni.'

A francia katonai akció a Ruhr-vidék 
megszállására tovább folyik s a németek
nek egyéb eszköz hiján meg kell eléged- 
niök a tiltakozással. — Stelle városában 
a francia lobogót letépték a városházáról, 
Buerban pedig a bevonuló csapatokat kö
vei dobálták meg. •

A törökök a görög kormánytól 4 mil
liárd aranyfrankot követelnek a megszállás 
alatt okozott károkért.

Olaszországban most ülésezett a fas- 
cisták nagytanácsa, melyen Mussolini és 
az összes vezérek resztvettek. A nagytanács 
a fascista niiücia végleges megszervezésé
vel foglalkozott. A milicia 100.000 ember- 

■ bői fog állani és feladata lesz, hogy Olasz
országot a külső és belső ellenségtől meg
védje.

A görögök elűzött királya, Konstantin, 
Palermóban hirtelen elhunyt. — Mozgal
mas és viharos fejedelmi élet végére tett 
pontot a halál. Az chunyt volt uralkodó 
a világháború által előidézett királydrámák 
egyik legnagyobbikát élte át.

Az amerik&i csapatokat Harding elnök 
a Rajna mellől visszahívta. Bojden ame
rikai megbízott kijelentette, hogy Német
ország mulasztása nem olyan fontos, sem
hogy az súlyos büntető rendszabályok al
kalmazását igazolhatná.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 5 - 5

HAL ÁS Z  ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

koporsóban a folyam medrébe, hogy 
soha senki meg ne találja sírját, mi
kor a hét vezér hűséget esküdött 
egymásnak s a vérüket itták, mikor 
a táltosok fehér lovat áldoztak Had 
úrnak, hogy megsegítse őke a csatán, 
mikor Mátyás király legyőzte és meg
ölte a cseh Holubárt, mert szidal
mazta a magyarokat, nekem még a 
lélegzetem is elállt, úgy hallgattam. 
Mi most már ezeket a történeteket 
az iskolában könyvből tanultuk, de 
így korántsem olyan szépek, mint 
ahogy a nagypapa elmesélte.

Akkor már rendesen bejártam ez 
iskolába is és ugyancsak hozzáfog
tam a tanuláshoz, mert a nagypapa 
megmagyarázta nekem, hogy épen 
mivel a tanító unokája vagyok, jó 
pé'dát kell mutatnom a többieknek. 
Nem is hiszem, hogy panasza lett 
volna reám, noha nem sok dicséretet 
hallottam tőle, mert ez nem volt szo
kása, mégis úgy éreztem, hogy na-

EGYHÁZI ÉLET.
Vizkereszt utáni 3. vasárnap.

Ev. Máté VIII. 1—13.
„Bizony-bizony mondom néktek, hogy 

ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, 
hegyeket mozdíthatnátok meg és semmi le
hetetlen nem volna néktek.“ Oh vajha mi 
mindnyájan, kik Jézus tanítványainak vall
juk magunkat, a körülünk egyházi, politi
kai, társadalmi téren dúló fergeteggel szem
ben imádkozni tudnánk: Hiszek, Uram, 
légy segítségül az én hitetlenségemnek! . . .  
Ilyen hitre akar tanítani és serkenteni 
mai evangéliomunk.

Püspökök konferenciája. A magyar
honi ev. egyetemes egyház püspöki kara 
január 12-én délelőtt Budapesten konfe
renciát tartott.

Az Országos Ev. Luther-Szövetség
igazgató választmánya január 12-én Buda
pesten báró Kaas Albert elnöklete alatt 
ütést tartott, amelyen több, a szövetséget 
mélyen érintő kérdéseket beszéltek meg. 
így többek közölt egy sajtóbizottságot szer
veztek, mely bizottságban helyet foglalnak 
a Harangszó szerkesztői is.

A zsinatot előkészítő bizottság jog
ügyi alosztálya Budapesten január 12-én 
rövid ülést tartott, mely alkalommal az 
egyházi alkotmány 23. §-ának revízióját 
vették tárgyalás alá.

Püspökbeiktatás. Ünnepi közgyűlés 
keretében január 11-én iktatta be a dunán- 
inneni egyházkerület, Baltik Frigyes halá
lával megüresedett püspöki székbe az új 
püspököt: Kiss Istvánt Budapesten a Deák
téri templomban a kormány képviselője, 
Petri Pál államtitkár jelenlétében.

Balogh István egyházkerületi főjegyző 
imája s az úri szentvacsorának felvétele 
után a beiktatást Geduly Henrik püspök 
végezte ki niagasszárnyalasu, gondolatok
ban gazdag beszéddel avatta fel püspök 
társát magasztos tisztségére. Az új püspö
köt, ki gazdag élettapasztalatról, tanulságöt

gyón szeret. Magával vitt szép sétáira 
messze a határban s kicsiny csizmá
imban vigan törtettem oldala mellett 
a zuzmarás erdőn át A fris hó ro
pogott a lábunk alatt, fejünk fölött 
a napfényben szikrázó jégcsapok csi
lingelve ütődtek össze minden szél- 
rebbenésre, károgva rebbent föl egy- 
egy varjú néjia-néha, mintha a Tün
dérország őrző szelleme lenne. És 
nagypapa megmutatta nekem a ha
lomba túrt csalit alatt a kis tüskés
disznót, amint téli álmát alussza és 
a nagy tölgyfa oldalában a bagoly 
odvát, és együtt csapáztuk a ravasz 
róka nyomát egész a kökénybokor 
aljáig, ahol fogolytollak hevertek 
szerteszét.

Mikor pedig észrevettük, hogy a 
tél huroolkodni kezd, együtt lestük 
nagy örömmel a kikelet ébredését. 
Mikor a kökörcsin kidugta sápadt kis 
fejét a föld alul, a mogyoróbokor 
ágán kis piros csillagok villantak
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tevő programbeszédében vázolta működé
sének főbb irányelveit, egyházkerülete ne
vében lándori Kehler Zoltán, kér. felügyelő, 
az egyetemes egyház nevében dr. Zsig
mondy Jenő a gyámintézet s a Luther- 
Társaság nevében báró Radvánszky Albert,, 
az Országos Ev. Luther- Szövetség nevében 
báró Kaas Albert, a református Convent 
nevében Németh István ref. püspök, a theol. 
akadémia nevében Draskóczy Lajos reclor, 
az iskolák nevében Hamvas József munka
társunk üdvözölték. Az itt felsorolt s még 
számos egyéb üdvözlésekre Kiss István 
püspök talpraesett válaszokban mondott 
köszönetét.

A magunk részéről, mint az ev. sajtó 
munkásai, e helyütt melegen üdvözöljük 
Kiss István tiszteletreméltó személyében az 
új dunáninneni püspököt s az ev. sajtónak, 
különösképpen a „Harangszó“-nak jóindu
latú támogatását nagybecsű figyelmébe 
ajánljuk.

I Bojtos János f j  Innen-onnan 2 hó
napja tesz mar, hogy a czelidömölki teme
tőben az igazak álmát alussza Böjtös Já
nos volt kemenesmagasi evang. lelkész, ki 
november 25-én, életének 70, boldog házas
ságának 43-ik .évében csendesen elhunyt. 
Az elhunyt az Úr országának fáradhatatlan 
munkása, lapunknak hű támogatója volt. 
November 27-én temették el nagy részvét 
mellett. — Legyen emléke áldott!

Biszkup Béla f  Méltó a megemléke
zésre, megszállott területen Magyargurabon 
lelkészkedett. Meghalt karlsbádi operáció 
alatt 1922. szeptember 20-án 62 éves ko
rában. özvegye Urbánszky Ida, fia Ferenc, 
mezöberényi s. lelkész, leánya Mária. Jeles 
pap volt, tanult Losoncon, szülővárosában, 
Pozsonyban, 1883—86-ig külföldön, a hallei 
egyetemen és tanulmányúton. Volt kerületi 
főjegyző. Karlsbadból Magyargurabra vi
tette a hálás gyülekezet igen sok költség
gel s ott temették el szeptember 15-én.

Áldott legyen a kitűnő buzgó pap em
léke !

írói siker. Sántha Károly pap-költő, 
lapunk jelestollu munkatársa a „Magyar 
fajmentö missió“-nái újra pályadijat nyert. 
Gratulálunk.

A new-brunswickiek adománya. A
new-brunswicki és pert-amboyi evangéli
kus hívek, buzgó lelkészük, Szabó Sándor 
ösztönzésére, meghatóan szép levél kisére-

meg és a somfa egy reggelre sárga 
virágba öltözött, akkor tudtuk, hogy 
most már majd életrekel minden, hogy 
szinpompájával, madárdalával hir
desse a megváltást, a tavaszt! Ki 
tudja honnét — serény bogárkák 
miriádjai kerültek elő, megoépesüit, 
hangos lett a tó vidéke, kék nefelejts 
nézte magát a tó vizében s járva- 
kelve a himes réteken már-már a 
gólya kelepelését neszeltük a napfé
nyes levegőben.

És a nagyapa mindent tudott, min
denre figyelmeztetett, minden madár
nak, növénynek ismerte a nevét, ren
deltetését, nekem nem is kellett ta
nulnom most a természetrajzot az 
iskolábaa, mégis egyesem volt belőle. 
És ha majd a csillagászatra kerül is 
a sor, attól se igen félek, mert a

tében 30 dollárt, koronákra átszámítva majd 
76 000 koronát küldöttek Gyurátz Ferenc 
ny. püspök kezeihez a pápai anyagyüleke- 
zet kebelébe tartozó — helybeli és filiabeli 
— szegény iskolás gyermekek felsegítésére. 
A gyülekezet vasárnap tartott közgyűlése 
jegyzőkönyvében örökítette meg Amerikába 
szakadt véreink e nemes cselekedetét, 
amellyel az ó hazával való lelki kapcsola
tukat is oly szépen dokumentálták.

Czelldömölk. Az ev. nőegylet ós ifjú
sági egylet hangyaszorgalommal dolgozik 
hivatása betöltésén. Az utóbbi hónapok 
alatt szemmel láthatóan domboródik ki a 
tagok összetartása és evangélikus öntudatra 
ébredése. A nőegylet karácsonykor 38 000 
kor.-t osztott ki a szegények közt készpénz
ben, élelmiszerben és ruhaneműben. Az 
ifjúsági egylet nagyszabású karácsonyi vá
sára vagy 75.000 kor.-t jövedelmezett. Volt 
egy sikerült teaestélye is az egyletnek jan. 
21-én pedig 8—10 számból álló gazdag 
műsorral művészi zeneszámokkal és alkal
mi színdarabbal Petőfi ünnepélyt rendez. 
Az egyletnek van szép könyvtára és olvasó
terme, melyet a tagok olvasnak és napon
kint látogatnak.

Petőfi ünnepély Csékuton. Január 6-án 
kegyeletes emlékünnepély keretében áldo
zott a csékuti gyülekezet a halhatatlan ma
gyar dalköltő emlékének: Petőfi Sándor
nak. Az ünnepély a zsúfolásig megtelt is
kolában a következő műsor mellett folyt 
le : 1. Hiszek egy Istenben. Énekelte a gyer
mekkar. 2. Petőfi: Jövendölés. Szavalta: 
Cili János. 3. Petőfi: Füstbe ment terv. 
Szavalta Garday Irén. 4. Petőfi: Tied va
gyok . . .  Énekelte a gyermekkar. 5. Petőfi: 
Szülőföldemen. Szavalta Szimaiszter Lajos. 
6. Petőfi: Nemzeti dal. Szavalta Tolner 
Jolán. 7. Petőfi : Nemzeti dal. Énekelte a 
gyermekkar 8. Ünnepi beszéd. Elmondotta 
a lelkész. 9. Ünnepi magánének harmonium 
kísérettel. 10. Petőfi: A rab. Szavalta Fa
zekas Jolán. 11 Petőfi: Egy gondolat bánt 
engemet. Szavalta Szőke Lajos. 12. Petőfi: 
Van egy ország . . .  Énekelte a gyermekkar. 
13. Petőfi: A nemzethez. Szavalía Fazekas 
Gyula oki. tanító. 14. Petőfi: A hazáról. 
Szavalta Tatai, Mária. 15. Amerre a fecskék 
szállnak . . .  Énekelte a gyermekkar. 16. 
Petőfi: A magyar nemzet. Szavalta Rácz 
Erzsi. 17. Petőfi: A magyarok Istene. Sza
valta Rác Ernő. 18. Hymnusz. Közének. — 
Az ünnepély tiszta bevétele 976 korona az

nagypapa jóvoltából régi jó ismerő
seim nekem a sok szép égi csillagok 
a Qőncölszekerén kezdve a Berenice- 
hajáig.

Legszebb volt talán mégis, mikor 
a nagypapával vadászni mentünk és 
nekem szabad voit a derekamra csa
tolni az övét, amelyre a zsinegre fű
zött foglyokat akasztottuk. Az ele- 
mózsiás-tarisznyát is én vittem, jaj, 
de jó pogácsákat raktál bele! — Az 
árokparton pihenve fogyasztottuk el, 
és friss forrásvizet ittunk rá. Nyulat 
is hoztunk neked néha, pontosan 
mindig fejbe találta a nagypapa, csak 
egyet bukfencezett hátrafelé, és már 
vége volt. Nagyon boldog voltam, 
hogy én cipelhettem haza a hátamon, 
de finom paprikást tudtál készíteni 
belőle! Fácánra is lestünk olykor a

aszódi evang. Petőfi főgimnázium fenntar
tására fog fordíttatni.

Rábaszentandrás. Hérints Lajos espe
res ádvent harmadik vasárnapján iktatta 
hivatalába a gyülekezet új lelkészét, Gyár- I 
mathy Dénesi.”

Ó-év estéjén rendkívül sikerült Petőfi 
ünnepélyt rendezett a gyülekezet a követ
kező műsorral: 1. Magyar hiszekegy. Gyer
mekkar. 2. Petőfi: A hazáról. Szavalta 
Győrig Vilma. 3. Talpra magyar. Énekelte 
Slak Lajos tanító. 4 Petőfi: Szüleim ha
lálára, Szavalta Balázs Ilka. 5. Dr. Rem- 
port Élek budapesti tanár előadása Petőfi
ről. 6. Petőfi versek. Szavalta Slatz Lajos 
tanító. 7. Petőfi dalok. Gyermekkar. 8. Sza
valat. Kiss imre tanító. 9. Porkoláb István: 
Petőfi képe előtt. Gyermek jelenet. 10. Szep
tember végén, Falu végén kurta kocsma, 
Levél arany Jánoshoz. Szavalta Gyarmathy 
Dénes lelkész. 11. Hymnusz. — Óffertóri- 
um 5690 korona volt.

Hasonló műsorral december 30-án So- 
boron is Petőfi ünnep volt, mely 900 K-t 
jövedelmezett.

A gyülekezet aranykönyvéböl a nagyobb 
adományok: ifj. Balázs M. István fia em- ’ 
lékére harangalapra 5000, özv. Kiss Ger- 
gelyné 2500, Kiss Imre egyedi jegyző 500, 
ut. Hajas Endréné 1000, Balázs Lajos 
Amerikából 25.000 koronát adományozott

A váci evangélikus tanulóifjúság január 
hó 6-án sikerült Petőfi-estélyt rendezett.

■Felügyelőbeiktatás. Dr. Zelenka Lajos
nak, a tiszai ev. egyházkerület új felügyelő
jének beiktatása január 30-án lesz Nyír
egyházán.

Tudomásul. Minthogy a kereskedelem
ügyi miniszter a kedvezményes vasúti je
gyek kiadását a lelkészkedő papság részére * 

•beszüntette, sajnálattal közöljük, hogy, ily
nemű kéréseikkel a lelkészek a M. Á. V. 1 
üzletvezetőségekhez hiába fordulnak.

A körmendi ev. nőegylet dec. 22-én 
rendezett karácsonyfa ünnepélyén a szegény 
evang. iskolásgyermekek között kiosztott 8 
pár új cipőt, 3 pár fejelést, 5 öltözet fiú 
ruhát, 4 öltözet leányruhát, 3 kötényt, 2 
télikabátot, sapkákat, szvettereket, ingeket. 
Mintegy 60.000 korona értékben. Ézenkívül j 
kaptak a szegény tanulók tanszereket, tan
könyveket s minden tanuló egy csomag 
süteményt. A költségből 46.000 koronát a 
november folyamán rendezett estély jőve- 1 
delme fedezett, a többi egyes áldott szívű

füzesben, tüzet raktunk az erdőszélen 
s a parázsban burgonyát, kis fanyár
son szalonnát sütöttünk.

Nagyon gyorsan telt így el egyik 
esztendő a másik után, és mikor a 
mama néha egy két napra hazaláto
gatott, nem győzött csodálkozni, hogy 
már milyen kis kamasz vagyok, el 
se hinnék, hogy neki már ekkora fia 
van! És csakugyan, a mama egészen 
olyan volt mint egy kisasszony. A 
szép szőke hajat fodros kontyba 
tűzve hordta és fehér ruhában járt. 
Finom édességeket hozott nekem, 
amelyekkel azonban mindig elrontot
tam a gyomromat, és cifra gépjáté
kokat, de ezek nem tartottak sokáig, 
mivel hamarosan megnéztem mind
egyiknek a belsejét (Folyt, köv.)
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c adakozók adományából származott. Köztük 
d ki kell emelni két iparost: Simon Sándor 
e szabót és Pirka József cipészt, kik 1 öltö- 
s zet fiú ruhát illetve 3 pár fejelést ingyen 
b adtak s a ruhákat és cipőket is jutányos 
t  árban készítették, továbbá Weiss Engelbert 
n malomigazgatót és Rácz Aladárt. — A gyü- 
ii lekezet ádvent 111. vasárnapján rendezte a 
>1 tél folyamán első vallásos estélyét az is- 
>1 kola nagytermében, amelyen a hitélet ápo- 
.1 lásának eszközeiről Zongor Béla esperes 
f tartott lelketépító előadást. Az egyházi 
énekkar Somogyi Béla karnagy vezetésével 

>t két karénekkel, Tantó István ref. tanító 
irredenta szavalattal, Renicann Zsigmond 

íj irredenta dalokkal, Császár Viktor és So
ri mogyi Béla zeneszámokkal működtek közre.

— Most folynak az előkészületek a Petőfi 
íj ünnepélyre, amelyen Petőfit dr. Kováts S. 
1 budapesti theológiai akadémiai igazgató- 
; tanár méltatja.

A vásárosfalui ev. iskola tanulói ked- 
v vés karácsonyi színjátékot adtak elő, mely 
& a hősök emléktábla-alapja javára 11.500 K 
i tiszta jövedelmet eredményezett. A kelle- 
i mes estélyt nyújtó előadás szereplői közt 
i Pocik Ilike, Németh Ida, Balázs Margit, 
1 Németh Vilma, Teke Has, Hantó Sándor, 

Tompa Lajos, Németh Laci, Tarján Sándor, 
r Tompa Laci, Németh Jenő, Tóth Jenő, Né- 
n meth Lajos, Teke Jóska, Büki Ida és Feri 
Bjstb. tűntek ki, de ügyesen játszottak a töb- 
l biek is. Újév napján pedig Petőfi estély 
J tartatott énekszámokkal, szavalatokkal s 
a egy kis Petőfi színdarabbal. Az ünnepi be- 
3 szédet Buti Sándor tanító tartotta. Offer- 
t tórium az aszódi Petőfi gimnázium javára 
3 550 korona volt.

Harangavatások. A jugoszláv megszál- 
if lás alatt lévő pálmafai, sürüházai vend 
> gyülekezetekben mindenütt nagy ünnepség
ül; gél avattak harangokat. Siktár Károly bodó- 
l hegyi lelkész magyar nyelven, Luthár Ádám 
Ibattyándi lelkész vend nyelven mondottak 
li ünnepi beszédeket. A felbuzdulás akkora 
: e gyülekezetekben, hogy az avatás után 

azonnal határozatba vették, hogy egy má- 
I sodik harangot is beszereznek.

Felsőcsalogány. Zsupanek Sándor lel- 
' késznek eltávozásával Kapi Béla püspök 
I a helyi tanítót bízta meg a gyülekezet ad

minisztrálásával, aki azután a bodóhegvi 
( lelkész fennhatósága alatt mint levita tanító 
i működik.

Petőfi ünnepélyek. A kemenesmigasi 
g gyülekezet januar 7-én gazdag műsor ke- 
i rétében áldozott Petőfi emlékének.

A szentgotthárdi missziói egyház Szyl- 
v veszter estéjén hódolt a halhatatlan költő 
b szellemének. Az aszódi Petőfi gimnázium 
3 céljaira 1000 koronát áldozott.

A magyarkeresztúri leánygyülekezet dec. 
I 10-én délután 6 órakor áldozott Petőfi S. 
9 emlékének. Műsor: 1. Himnusz. 2. Meg- 
n nyitó beszéd. Tartotta Kiss Lajos ev. tan.

3. Honfi dal. Énekelte a felnőttek kara. 4. 
.1 Levél István öcsémhez. Szavalta Gacs Jó

zsef. 5. Hazáról. Szavalta Surányi Jenő. 6.

Petőfi születésének 100 éves emlékére fel
olvasta Bőjtös László ev. lelkész. A felol
vasás közben Távolból, Füstbe ment terv, 
Szülőimhez, A jó öreg lcorcsmáros, Ej mi 
a kő című költeményeket szavalták Kádi 
Imre, Kiss Károly, Tóth Endre, Finta La
jos é3 Németh Emília. 7 Árva leány. Sza
valta Nagy Jolán. 8. Petőfi dalokat énekelt 
Kiss Ilonka, cimbalmon kísérte Kiss Lenke. 
9. Egy gondolat bánt engemet. .  . Szavalta 
Németh Jenő. 10. Nemzeti dal. Énekelte a 
felnőttek kara. 11. Előre. Szavalta Pap 
Szabó Zoltán. 12. Lampérth Géza : Magyar 
zsoltár. Szavalta Puskás Jenő. s. lelkész. 
13. Szózat. Az offertórium 2327 koronát 
eredményezett az aszódi ev. Petőfi gim
názium javára.

A potyondi leánygyü'.ekezet december 
17-én tartotta Petőfi ürnepélyét. Műsor: 
1 Himnusz. 2. Megnyitó beszéd. Tartotta 
Czirak György ev. tanító. 3. A ledőlt szo
bor. Szavalta Szalay Ida 4. Petőfi mélta
tása. Bőjtös László ev. lelkész. A felolva
sás közben a Távolból, Füstbe ment terv, 
Szüléimhez, A jó öreg korcsináros, Anyám 
tyúkja, István öcsémhez, Szülőföldemen és 
Szüleim halálára c. költeményeket szaval
ták Lukács Irma, Bors Ilona, Szabó Imre, 
Kiss Béla, Kiss Ilona, Halász Róz^i, Rosta 
Ida, Kiss Mariska, a Füstbe ment terv és 
Honfi dalt a vegyeskar énekelte. 5. Járjatok 
be minden földet. Énekelték az iskolás 
gyermekek. 6. Szózat. — Az offertórium 
737 korona az aszódi ev. Petőfi gimnázium 
javára.

A gyúrói leánygyülekezet december 17-én 
tartotta meg Petőfi ünnepélyét. Műsor: 1. 
Hiszek egy istenben . . .  Énekelték az is
kolás gyermekek. 2. Puszta télen. Szavalta 
Kovács litván. 3 Petőfi élete és költészete. 
Felolvasta Puskás Jenő ev. s. lelkész, a 
felolvasás közben a. Szülőföldemen és 
Füstbe ment terv c. költeményeket szavalta 
Varga Lajos, Kovács Karolina ; (Az anyám) 
a Honfi dalt énekelte Rúzsa Eszter. 4. 
Anyám tyúkja. Énekelték az iskolás gyer
mekek. 5. Távolból. Szavalta Némethy Fe
renc. 6. Szózat. — Az offertórium 741 K-át 
eredményezett az aszódi ev. Petőfi gim
názium javára.

A várpalotai gyülekezet ó-évi istentisz
teletével kapcsolatban ünnepelte Petőfit. 
Az ünnepélyre a helyi egyházak tagjai, a 
községi elöljáróság és a katonai helyőrség 
is meg voitak hiva s este 5 órakor kez
dődött a következő műsorral: 1. Alkalmi 
közének. 2. Oltári igék olvasása és emlék
beszéd, tartotta Horváth Sándor lelkész. 
3. Bús magyarok imádsága, énekelte Bcnkő 
Ferenc pécsbányatelepi tanító. 4 A hazáról, 
szavalta Bucski János segédjegyző. 5. Tied 
vagyok, tied hazám, énekelte a gyermek
kar, Birnbaum Sándor kántortanitó veze
tése mellett. 6. Felolvasás Petőfi és költé
szetéről, tartotta Niederland Vilmos osztály
tanító. 7. Jó Petőfi, szavalta Horváth Jo- 
lánka. 8. Bércről visszanéz a vándor, éne
kelte a gyermekkar. 9. A ledőlt szobor,

szavalta Barcza Imre gyógyszerész. 10. Van 
egy ország . . . ,  énekelte Benkő Ferenc ta
nító. 11. Oltári záróima. 12. Himnusz.

A nemescsói ev. dalárda újév estélyén 
áldozott Petőfi emlékének a következő mű
sor keretében: l. Tied vagyok, tied hazám 
Karének. 2. Megnyitó beszéd. Mondta Sa- 
ródy Gyula lelkész. 3. Ha férfi, vagy, légy 
férfi. Szavalta Tóth István. 4. Árvalány haj. 
Énekelte Takács István. 5. Ä rab. Szavalta 
Berrát István, Szüleim halálára. Szavalta 
Takács Sándor. 6. Juhász iegény. Karének. 
7. Felolvasás Petőfiről. Tartotta Badics Á. 
tanító. Ennek keretében szavaltak: Szülő
földem, Komjáth János; A jó öreg korcs- 
máros, Szabó Sándor; Távolból, Bernáth 
Lajos; Egy estén otthon, Bernáth János; 
Arany Jánoshoz, Sztrokay Gyula; Kis kun
ság, Badics Ferenc; Szeptember végén, 
Sztrokay Sándor. 8. Boldog éjjel . .  . Éne
kelte Bernáth János. Éj van, csend és . •. 
Duett Sztrokay Sándor és Takács István.
9. Falu végén kurta kocsma. Szavalta Per- 
ger István. Farkasok dala. Szavalta Prácser 
István. Vizet iszom. Szavalta Bernáth Samu.
10. Befordultam a konyhába, Ezrivel terem 
a fán a megy Karének. 11. A csáida rom
jai. Szavalta Takács István. Csokonay. Sza
valta Kajtár Gyula. 12 Bezáró beszéd. 
Tartotta Weöres István felügyelő. 13. Him
nusz.

A czelldömölki ev. ifjúsági egyesület 
január 20-an Petőfi ünnepélyt rendez. Mű
sor: 1. Tied vagyok. Énekli az egyesület 
vegyeskara Szórády Dénes karnagy veze
tésével. 2. Megnyitó beszéd. Tartja kottái 
Vidos Dániel felügyelő. 3. Szavalat. * * * 
4. Csárda jelenetek. Zongorán játsza: Kirch
ner Elek zeneművesz. 5. Petőfiné, Szendrey 
Julia. Felolvasás. Tartja Porkoláb István. 
6. Petőii a Hortobágyon. Melodráma Várady 
Antaltól. Szavalja: Vmcze Jolán. Zongorán 
Kirchner Elek, hegedűn Vincze József ki
séri. 7. Petőfi. Szinmű előjátékkal, 1 fel
vonásban. Irta: Turcsányi István. Előadják 
az egyesület tagjai. 8. Magyar egyveleg. 
Előadja a helybeli vonós hatos, dr. Rédey 
István vezetésével. 9. Petőfi dalok. Énekli 
a vegyeskar.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Mélységes gyásza van agg 

költőnknek, Sántha Káro.'ynak. Szerető 
hitvestársa, szül. Kirchner Ida e hó 2-án 
75 éves korában hosszú betegség után 
csendesen átszenderült ama jobb hazába. 
4-én temették el a Farkasréti temetőben. 
Dr. Varsányi Mátyás mondott az elhunyt 
hitves és édesanya felett gyönyörű gyász
beszédet — Nyugodjék békében!

Esküvő. Szabó Jenő ev. tanító, tarta
lékos hadnagy és mesterházi Mesterházy 
Piroska urleany január 22-én tartják eskü- 
ővjüket a nemespátrói ev. templomban.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
I S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és

I tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 őrán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 12—52
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Halálozás. Alulírottak úgy a magunk, 
valamint a rokonság nevében is fájdalom
tól tört szívvel tudatjuk, hogy a felejthe
tetlen drága jó feleség, jó anya és rokon 
Nagy Lajosné szül. Németh Hona f. évi 
január hó 7-én déiclőti fél 12 órakos hosz- 
szas szenvedés után 45 éves korában az 
Urban csendesen elhunyt.

Drága halottunk hült tetemét f. évi ja
nuár hó 1 0 -én délelőtt 10  órakor a lovász- 
patonai evang. temetőben helyeztük örök 
nyugalomra.

Lovászpatona, 1923. január 7-én.
Áldás, béke lengjen a jó feleség, anya, 

testvér és rokon drága hamvai felett!
Nagy Lajos férje, özv. Németh Péterné 

édesanyja, Németh Dénes testvére, Nagy 
Gábor, Nagy Mariska, Nagy Ilona, Nagy 
Kornélia gyermekei

=  H Í R E K .

Kihirdették Károly király végrende
le té t  A magyar föudvarnagyi bíróság előtt 
január 9-én hirdették ki. A végrendelet 
Hartensteinban kelt, közvetlenül a magyar- 
országi utat megelőző időben és tartalma 
röviden néhány so r: halála esetére régen- 
stíl és a kiskorú Ottó herceg gyámjául Zita 
királynét jelöli ki. Halála esetén ebben a 
tisztségben Miksa főherceg követi, őt pedig 
a Habsburg-család legidősebb tagja. Hír 
szerint Károly király Funchaiban új vég
rendeletet írt, mely lényegesen eltér a ki
hirdetett végrendelettől.

Kultuszminiszteri rendelet a szabad
oktatás érdekében. Gróf Klefcelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 
elrendelte, hogy valamennyi állami iskola 
köteles helyiségeit az iskolán kivüli nép
művelés (szabad oktatás stb.) céljaira át
engedni. Egyben hasonló intézkedésekre 
fölkérte az egyházi főhatóságokat is.

Megyek a főhadnagyom után. A ma
gyar baka hűségének megható példájáról 
számol be egy nagykanizsai jelentés. Egy 
székely közkatona dobta el magától az éle
tet, mert nem tudta túlélni a nemrég szin
tén öngyilkossá lett főhadnagya halálát. A 
jobb sorsra érdemes baka, mielőtt szívé
hez emelte a gyilkos Manlichert, a követ
kező sorokban búcsúzott el bajtársaitól: 
,Se anyám, se apám, se hazám, megyek a 
főhadnagyom után.“ Az öngyilkos közvitézt 
nagy részvéttel temették el Nagykanizsán.

Olaszországban huszonöt évre adó- 
mentességet kapnak az állami építke
zők. Úgy látszitk, a lakáshiány nemcsak 
Csonka-Magyarországon maradandó beteg
ség, hanem többé-kevésbé megvan a győz
tes államokban is, mint például Olaszor
szágban. Az olasz minisztertanácsban az 
építkezés előmozdítása érdekében 25 évre 
szóló adómentességet biztosít mindazoknak 
az építkezéseknek, amelyeket 1925. január 
haváig munkába vesznek.

A szovjetkormány el akarta törölni 
a karácsony ünnepét. Az oroszországi 
kommunisták a keresztyének karácsonyi 
ünnepét el akarták törölni és helyébe po
gány ünnepet óhajtottak állítani. Tervük 
azonban nem sikerült, mert az orosz nép 
mindenütt a keresztyén karácsonyhoz ra
gaszkodott.

Magyar neveket kérnek a sokácok. 
A délbaranyai sokácok, akik a szerb meg

szállás alatt sokat szenvedtek, hogy többet 
se nevükben, se nyelvükben kapaszkodó 
pontot ne találhassanak a szerbek a meg
szállásra, százával, jelentkeznek nevüknek 
megmagyarosításáért. Az idők jele.

Mauzóleumot állítanak Gárdonyi 
Géza sírja fölé. Eger város tanácsa elha
tározta, hogy a közeljövőben Gárdonyi 
mauzóleuma javára országos gyűjtést indit. 
Addig is, amig a mauzóleum elkészül, a 
nagy iró sírját ideiglenesen elkerítették.
, Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 

Új időknek legújabb száma közli Surányi Miklós 
érdekes, új, eredeti regényét, „A mindenható asz- 
szony“-t, Rudolph Stratz izgalmas, drámai feszült
ségű nagy regényének, „Az óriás öklének" folytatá
sát, Dobosi Pécsi Mária kedves és elmés elbeszélé
sét, Kálmán Jenő mulatságos tréfáját, Jeanne Marni 
finom jelenetét. Gálfalvy Zoltán szép versét, Tábori 
Kornél érdekes leleplezéseit és az Uj Idők általános 
népszerűségnek örvendő rovatait: a szerkesztői üze
netek és a szépségápolást. Előfizetési ára negyed 
évre 600 korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

%

A H arangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Mr. Joseph Auguszt Amerika 1 dollár, 
Andriska Pál Kiskőrös 50, Gosztolya Samu 
Sopron 200, Pauer Imre Sárvár 60, Ma- 
csotay István Czelldömöik 100, Pongrácz 
Endre Pápa 100, Borbély Emma és Jolán 
Nagybaráti 50, Váczi Mihály Győrság 50, 
Molnár István Győr 100, Haás György Börcs 
20, Varga László Abaujszántó 50, özv. 
Kiss Imréné Nagysitke 500, Gayer Adolf 
Ászár 15, Kovács József Gyomoré 80, Gyu- 
rátz Ferenc ny. püspök Pápa 300, Szabó 
Géza Pápateszér 50, Büki Lajos 100, Vö
rös Zsigmondné Répczelak 50, Tóth Lajos
né Beled 50, Szabó József Simon Nádasd 
20, Dobniczky Cyrill Zaialövő 120, Polony 
János Sárbogárd 200, Jutassy Teréz Szom
bathely 100, Gaál Gyuláné Bük 100, llausz- 
ky Sámuel Budapest 100, Hérints Lajosné 
Farád 300, Lulik Ferencné Sárbogárd 100, 
Ostffy Lajosné Ostffyasszonyfa 1000, Egy 
asszony Bakonytamási 100, ifj. Büki Lajos 
Beled 50, Vörös Samu Nemeskoita 100, 
Hudy Kálmánná Nemeskoita 20, Horváth 
Jánosné Felsőságh 60, Benczik Samu Fságh, 
Tóth Aáihály Beled 50, Nagy Mihály Beled 
50, Gecsenyi Antal Szilsárkány 100, Nagy 
Pál Szenttamásfa 460, dr. Bélák Imréné 
Enying 200, ifj. Vajda Ferenc Nagyköcsk, 
Szepper Katica Mecsek-Szabolcs, Torda 
Mihály Aszód 200—200, Falb Mária Győr 
50, Isó Vince Győr 300, Csépi Sándor 
Czakóháza, Kovács József Czakóháza, Ka- 
nicsár József Bpest 50—50, Újvári Ferenc 
Tét 100, Keresztury Gáborné Bpest 100, 
Laucsek Jónásné Pecél 200, Vadosfa 200, 
Nagy Lajos Czakóhágy 200, Tárnokréti 700, 
id. Takács Sándor Tárnokréti 300, Iványi 
Ida Kapuvár 200, Czirók Sámuel Gércz? 
50, Polgár Mihály Kiskamond 50, Puhr 
Mátyás Sajtoskál 50, Varga Mihály Szil
sárkány, Mód József Gutorföld, Kis Gyula 
Ádalmád 100—100, Szép Imréné Tét 400, 
Ódám Manci Kiskőrös 50, Debreczeni gyűl. 
400, Ajkay Gyuláné Sárvár 500, Buday Lő
rinc Sárvár 100, Varga József Felsőságh 
110, Mihályi Gyuia Zalaegerszeg 50, Dávid 
Károlyné Dég 50, Pajzer Lajosné Acsád 
100, Kadlicskó György Tab 150, Borbély 
Jánosné Kenese 50, Asbóth Sándor Börcs 
100, Sárkány Kálmánná Kiskőrös 100, dr. 
Berta Benő Czelldömöik 850, Rábcakapi

gyűl. 1352, Vése 940, Szabó Gyula Szil
sárkány 50, Mihályi István Nagydém 400, 
Zsuppányi Gyuláné Békás 50, Belencsák 
Mihály Körmend 50, Barabás Károly Sár
vár 50, Remete Ida Sárvár 10, Rácz Mi- 
hályné Sárvár 100, Polgár József Szombat
hely 25, N. N. Kőszeg 100, Füiöp 
József Répczelak 20, Moór Ferencné 
Répczelak 20, Horváth József Beled 20, 
Komjáthy Dénes Beled 100, Hajas Endréné 
Edve 200, Vargyasy Sándor Egyházashetye 
100, Dukovits Károly Veszprém 100, Si- 
piczky* Istvánná Fót 100, Kovács Antalné 
Bodmér 50, Remete Karolin Sárvár 10, 
László Lajos Kiskölked 60, Jánossy Ádám 
Kemenesmagasi 60, Fodor Pálné Csér 200, 
Varjú Sándor Sopron 200 K, Horváth Irén 
gyűjtött Bükön 1450 K-át. Az adakozók 
névsora: Kocsis János 150, Kisfaludy Ká
rolyné 1 0 0 , Mogyorósy Samuné, Koppányi 
Erzsiké, Horváth Lidia, Horváth Irén, Giczi 
Sándorné, ifj. Giczi Jánosné, Udvardy Sán- 
dorné, Csik Kálmánné, Gáspáry Erzsiké, 
Németh Samuné, Balogh Gézáné, Görbitz 
Sándorné, Görbitz Istvánná, Gyurátz Fe
rencné, Bedi Sándorné, özv. Kiss Samuné, 
Horváth Gyuláné, Kocsis Lina, Fekete Em
ma, Balogh Lajosné, özv. Németh Samuné 
50—50, Gaál Gyuláné 40, Szabó Kálmán 
30, Mesterházy Józsefné, Mesterházy István, 
Hetyésy Tini, Szabó Sándorné 20—20 K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Többeknek. Az 1-ső és 2-ik számunk elfogyott. 

— K. Zs. Réti. Legnagyobb készséggel. Hallgatás, 
beleegyezés. — Nem érkezett meg. A reklamációkat 
kérjük az illetékes posta utján eszközölni. — Leg
közelebb. Ahogy időnk engedi, válaszolunk.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
SzentgotthArd, Turármegys.

Pályázati hirdetés.
A kaposszekcsői (Baranya m ) evang. I 

egyházközség a lemondás folytán megüre- J 
sedett II. tanitói állásra pályázatot hirdet. ]i 
J a v a d a l o m :  egyházközségtől évi 400 
kor. és 60 kor. lakáspénz és kertilletmény. 
Kedvezményes egyszobás lakás és kedvez- ] 
ményes élelmezés biztosítva; azonkívül j 
államsegély. T e e n d ő k :  a három alsó ] 
osztály tanítása és szükség esetén a kán- 1 
tor helyettesítése. Pályázhatnak németül és ] 
orgonáim tudó nőtlen tanítók. Határidő: I 
megjelenés után számított 10 nap. Felsze- j 
relt kérvények a kaposszekcsői ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. 1— 1

Állami hivatalnoknő, nyugdijképes, 31 ] 
éves, vallásos, házias, jólelkü leányroko- |  
nomat megfelelő ismeretség hiányában ez- I 
úton férjhez adnám 35—40 éves egészsé- I 
ges, józan, egyházias, biztos megélhetésü I 
úriemberhez. Lehet özvegy is, 1—2 gyér- J 
mekkel. 4,

Komoly, kimerítő leveleket „Szerény“ j 
jeligére a kiadóhivatal továbbít. 1— 2  I

Megválasztás folytán eltávozott magán
tanítónk helyett 3 leánykám mellé, akiket 
polgárira kell előkészíteni, tanerőt keresek. 
Javadalma: teljes ellátás (mosáson kívül) 
s havi 5.500 korona készpénz.

Sürgős ajánlatokat kér: Dávid Károly 
főjegyző Dég, Veszprém m. 1 — 2

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította: '
K A P I B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  Oanántúll Lotber-Szövetséo.
Kéziratok Lovászpatonára 
(Veszprémmegye), előfize
tési dijak, reklamáoiők a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthárdra 
(VasvArmegye) küldendők. 

Előflzotést elfogad 
minden evang. lelkész 

éa tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÄRD,

Va8vármegye.

A „HARANÖSZO* 
előtUetéel á ra:

negyedévre 150 korona. 
Lnther-Szöretégl tagoknak 

10*/a-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára SO korona.

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó hirelnk- 

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Gondolatok a szociális 
kérdésről.

Már Roscher V., a nagy német nem- 
zetgazdász, kinek lipcsei egyetemi 
előadásain Thaly Kálmánnal is gyak- 
rabban találkoztunk, helyesen mon
dotta, hogy a szociális kérdés első
sorban nem gazdasági, hanem morá
lis kérdés. Az emberek békés együtt
élésének és együttműködésének nagy 
kérdése tehát nem rendszabályokkal, 
vagy erőhatalmi politikai intézkedé
sekkel, hanem vallás erkölcsi, pe
dagógiai és lélektani módon és esz
közökkel oldható meg sikeresen —  
Csakis szociálethikai és pszichológiai, 
nem pedig politikai utón küszöböl
hetjük ki, vagy legalább is enyhíthet
jük a szociális munka nagy problé
májának veszedelmes kilengéseit: az 
osztályérdekek és harcok ádáz ellen
téteit, amelyek ma, a világháború 
után pokollá változtatták át az Isten 
szép világát, a mi földünket és a kí
nok és bűnök szakadatlan láncolatává 
kovácsolták a mi életönket. Mennél 
inkább halad a mi szellemi és anyagi 
kultúránk az elvont elméletekről a 
való Ítélet konkrét tényein s a társa
dalomról magára az emberre, annál 
inkább meggyőződünk arról, hogy 
szövevényes hálózatú szociális éle
tünk összes kérdései végső elemzé
sükben valláserkölcsi, pedagógiai és 
lélektani kérdések, amelyeknek fino
mabb lelki szellemi műszereivel kell 
mérlegelnünk és értékelnünk az egyes 
ember és a társas közösségi élet je
lenségeit, mert hát a lelki életnek is 
meg van a maga technikája és mű
vészete.

Ilyen szempontok által vezérelve 
s a szociális munkakör főbb felada
tait és problémáit magunk elé állítva, 
megkísérelhetjük a - különböző nép
osztályok és rétegek békés megérté

sét és mesterséges politikai eszközök
kel ellentéteik lehető kiegyenlítését, 
jogos érdekeik összegyeztetését. Hogy 
ebben a szeretetmunkásságunkban 
elsőrangú szerepe van a keresztyén- 
ségnek, az Uhlhorn, Nathusius és 
újabban Tröltsch kiváló müveinek 
és kutatásaiknak megjelenése óta 
nem szorul bővebb magyarázatra. 
Hiszen a keresztyénség. amint azt 
főleg Goltz és utána Wendland a 
maga »Szociálethikájában« hangsú
lyozza, az Isten és a felebarátok iránti 
szeretet legfőbb parancsával, a bűn
nek, mint legfőbb egyéni és szociális 
bajnak megítélésével s az Isten or
szága legfőbb eszméjével Járul a szo
ciális kérdés megoldásához, sőt an
nak, főleg protestáns egyházi alak
jának egyenes hivatása az egyéni s 
a társas közösségi életérdekek össze
egyeztetése és kiegyenlítése. A keresz
tyénség a gyökeres válasz a szociá
lis kérdésre, mint az emberi életet 
megszentelő isteni erejében gyökere
zik minden szociális törvényhozás, 
s az emberi lélek véghetetlen becsé
nek hirdetésében minden emberi jog 
és méltóság Más szóval kifejezve : 
a szociális probléma legvégsőbb szel
lemi-erkölcsi alapjával csak a keresz
tyénség vallásos-erkölcsi élet- és vi
lágfelfogása foglalkozik, mert amidőn 
megszerzi és megmenti a lelket, 
ugyanakkor organizálja a társadal
mat. Ez a tulajdonképi magva min
den keresztyénszociális munkának, 
amelyből aztán egészen természete
sen folyik minden további keresztyén
szociális gyakorlat a maga összes 
élettevékenységeiben és sokoldalú 
vonatkozásaiban. Tehát nem szociá
lis, hanem elsősorban lélekkeresztyén- 
ségre van szükségünk, mert csak az 
egyéni személyes lélekből kiindulva 
lehet >a föld sava< s a világ vilá
gossága, s hathatja át kovász mód
jára az egész emberi életet. *Az egy

szükséges dologc minden egyéni és 
társas megújulásnak és újjászületés
nek az igazi lelki gyúpontja és erő
forrása. Amidőn a keresztyénség hir
deti, hogy »törekedjünk mindenek
elő tt istenországa és az ó igazsága 
után, és miodenek megadatnak né- 
künk« — ezzel az akarat gyökeres 
megtérésre utal, a karitászt fölébe 
emeli az önérvényesülésnek s az 
egyetértést az önös indulatoknak. 
A keresztyénség, minden időknek leg
nagyobb szociális alkotó ereje és ha
talma, mert először embert formál 
és csak aztán követel jócselekedete
ket. A Krisztusban és a Krisztusból 
való igaz embernek a megteremtésé
ben áll a keresztyénség örökértékü 
járuléka a szociális kérdés megoldá
sához. Nietzsche is csak azért pártolt 
át a démonokhoz, mert a Krisztus
ban istenét megtalálni nem tudta, s 
a dán Kierkegard s a svéd Ibsen 
méltán életerős és következetes aka
ratot kíván a keresztyénségtől.

A szociális érzület és a munka 
pszichológiája és pedagógiája alapján 
minden társas közösségi élettevékeny
ségnek a személyiségből, a személy 
és lélek erkölcsi akaraterejéből kell 
kiindulnia, vagyis a perifériából a 
centrumra a szociálizmusról a val
láshoz kell fordulnunk, aminek Au
gustinus a maga Vallomásaiban így 
ad kifejezést: >Te Isten, Ahhoz az 
egyhez hívtál vissza, miután én a 
sokban széjjelszakíttattam.« Egy új 
társadalom csak komoly keresztyé
nekből, erős jellemekből és megvál
tott személyiségekből alakul meg 
szervesed, de ezeket először szemé
lyes lelki gondozással és nem szociál
politikával, vagy Kutíner—Jánossy- 
féle szociális prédikációkkal kell föl
ébresztenünk. A vak életösztönöktől 
való személyes megszabadulás s a 
lélek üdvéről való gondoskodás min
den lelkipásztori munkásságnak a

-
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titka s a keresztyén megváltásnak is 
egyetlen értelme. Mert hát az élet 
reális megfigyelése arra tanít, hogy 
p. o. a kapitalista gazdasági életnek 
nagy baja és sok nyomorúsága 
Rousseau minden optimista ábrán
dozása dacára tulajdonképen egyéni 
természetünkkel függ össze, s a tra
gikus állapotnak felismerése és hir
detése a keresztyénség ama lényegé
hez tartozik, amely nemcsak ernber- 
szeretetet és önfeláldozást, hanem 
egyúttal Jézushoz hasonló reális élet- 
és világismeretet és miaden illúzió
tól és önámítástól való szabadságot 
kíván a maga követőitől. A mammo- 
nizmus csak egy jelensége a múló 
anyagiakra irányuló vágyainknak és 
akaratunk ferdeségeinek. A vagyon
talanokban is — amiről azonban nem 
ír a szociálista sajtó és irodalom — 
lakozik a mammonizmus ördöge. A 
hiba csak az, hogy annak jelenségeit 
csak felületes gazdasági és nem mé
lyebb vallásos-lélektani szempontból 
Ítéljük meg. A mammon bálványa 
osztály- és népkülönbséget nem ismer. 
Fogva tartja az a gazdagot és a 
szegényt egyaránt. A féktelen hír
vágy és az igények zsarnoksága kar
öltve halad egymással. S ezzel kap
csolatban a modern technika sem 
szolgája, hanem ura lett a kultúrá
nak s géppé alacsonyítja le az em
bert. Csak a vallás emeli föl és menti 
meg a lelket s korántsem a Cézár, 
legyen az szociálista vagy individuá- 
lista. A lelki élet értékének megmen
tésében áll az evangéliom öröm
híre és üzenete a munkásokhoz,

Levél.
Irta: Farkas Mihályné.

(Folytatás.)
Egyszer azután azt mondtátok ne

kem, hogy már ezentúl nem úgy kell 
címeznem mamának a leveleket: 
özv. Nádos Imrénének, hanem hogy : 
nagyságos Makár Qyulánénak, mivel
hogy a mama újra férjhezment. Ez 
nem nagyon tetszett nekem, és mintha 
Ti se örültetek volna, noha a jegyző 
úr mondta, hogy ez a Makár csak
ugyan igen gazdag ember, fényes 
pénzváltó-üzlete van a fővárosban. 
De azért mikor egyszer látogatóba 
hazajöttek hozzánk, libát öltél, csörge- 
fánkot sütöttél a tiszteletükre s elő
vetted még az ezüst kanalakat is, 
amelyeket selyem papirosba csavarva 
rejtegetsz a sublót fiókjában, a nagy
papa maga pedig nem szeretett sen
kitől se kérni valamit, kölcsönkérte

mint testvérekhez és istenországa 
polgáraihoz, míg a szociáldemokrá
cia csak »elvtársc tömegeket, mcdern 
miliőt és anyagot ismer. Krisztus a 
szociális erők legnagyobb szervezője, 
mivel lelkileg és nem politikailag s 
gazdaságilag organizálja az embere
ket. A szociális kérdésben is ő >az 
út, az igazság és az élet«. Marx és 
Lassale helyett Krisztus és az ő 
evangélioma a mi szociális vezérünk 
és utitársunk. Egyházunknak és a 
lelkipásztori gondozásnak arra kel
lene több figyelmet fordítania a szo
ciális kérdés körül való forgolódá- 
sában. E téren nagy a mulasztásunk 
és még több a hibánk. Inkább ural
kodtunk és politizáltunk, mint szol
gáltunk az egyházban. Innen a sok 
baj és jaj a mi köreinkben.

Dr. Szlávik Mátyás.

Kaas Albert báró
nemzetgyűlési képviselőnek, az 
Országos Ev. Luther-Szövetség 

elnökének
a nemzetgyűlésen elmondott nagy 
beszédéből, a parlament feladatáról, 
a megegyezés komolyságáról és őszin
teségéről, a személyes ellentétek- és 

taktikák mellőzéséről.

Báró Kaas Albert: A parlament 
k#moly munkára való és a kritiká
nak nem szabad demagógiává fajulni 
és nem szabad odáig menni, hogy 
az országnak a külföldön ártsanak. 
A szociáldemokraták eleinte mérsé-

az uraságtól a kis féderes-kocsit és 
azt küldtük elébük az állomásra.

Én csak a pajta mögé bújva lestem 
érkezésüket, meg is pirongattál utóbb 
érte, hogy miért viselkedtem olyan 
vadóc módra, de nem tehetek róla, 
utóbb se tudtam jó szívvel lenni a 
mamám új férje iránt s akármilyen 

. barátságos volt is hozzám, mindig 
csak a jó édes-apám volt az eszem
ben.

Fiacskámnak szólított, megmutatta 
az arany-óráját is és azt Ígérte, hogy 
majd nekem is olyant vesz, ha meg
növök, aztán biztatott, hogy papának 
szólítsam, de én inkább a nyelvemet 
haraptam volna le, semhogy azt te
gyem, sőt nem fogadtam el semmi 
képen az ezüst forintot se, amivel 
megajándékozni akart.

Akkor igen kedvetlenül simogatta 
a kétfelé fésült fekete szakállát és 
rosszaid pillantásokat vetett reám az 
arany-keretű csiptetősén át, ezentúl

kelthangu programmal jelentek itt 
meg, később fokozatosan egyre ag
resszívebbek lettek s csatlakozott hoz- 
zájug a Rassay párt és elérkeztek a 
decemberi utolsó ülésen lejátszódott 
jelenetig. A Károlyi rezsimet itt vé
deni, a nemzet lelkületében való durva 
turkálás. Hallottuk itt, hogy az or
szág megcsonkítására vezető fegyver- 
letételt Lovászy Márton követelte és 
dicsérték itt Lovászyt Ha valóban 
megegyezést akarnak, akkor komoly
ságot és őszinteséget kérünk.

— A megegyezésnek nem lehet 
akadálya, hogy közöltünk áthidalha
tatlan akadályok vannak. Az ellenzék 
konstrukciójában nincsenek ellentétek? 
Vagy mi az, ami elválasztja Vázso- 
nyit Bárczy Istvántól ? És mi az, ami 
összetartja Bárczyt Zichy Jánossal, 
Rakovszky Istvánt az ő néppárti múlt
jával, mi fűzi Rakovszkyhoz? Komoly 
kutatással meg lehet talán találni a 
bázist, melyen a nagy ellentétek da
cára megérteoók egymást. A szociál
demokraták között ül egy képviselő, 
akivel, amikor báró Perényi Zsig- 
monddal együtt az ellenforradalmat 
csináltuk, tárgyalásokat is folytattunk 
és Ő tudott működésünkről. Mi tehát 
nem általánosítunk a szociáiistákkal 
szemben, de akkor nem szabad olyan 
valótlanságoknak elhangzani az ó 
soraikból, mint amilyent Propper mon
dott a tízezer munkásról.

Peidl Gyula: Provokálták.
Báró Kaas Albert: Provokálni sen

kit sem lehet arra, hogy nemzetét 
megrágalmazza. A szociáldemokraták 
kötelessége dezavuálni ezeket a ki-

pedig nem sokat törődött velem
Inkább a nagypapához csatlakozott, 

aki megmutogatta neki kis gazdasá
gunkat és elmagyarázta a gyümölcsös
kertben minden fának külön történetét, 
de ez nem nagyon látszott érdekelni 
mostoha-apámat. Megmutatta a tem
plom belsejét is, és a falakon a golyók 
nyomát abból az időből, mikor erő
szakkal vették el tőlünk Leopold 
király idejében. Megszólaltatta a régi 
orgonát is, amely szokása szerint 
előbb jóidéig szuszogott, recsegett, 
ropogott, de azután egészen jól vé
gezte dolgát, hát kár volt titkon mo
solyognia a mamám férjének, mert 
én nem szeretem, ha kinevetnek 
valamit, ami az én kedves falumból 
való.

Szerencsére, másnap már vissza
utaztak, de még a vacsoránál szóba- 
hozták, hogy mi is legyen hát ezentúl 
énvelem? A falusi-iskolából már 
kinőttem, reám is férne bizony egy
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jelentéseket. Nem értem azt a ner- 
vozitást, melyet a rendtörvényjavas
lat okozott.

Rakovszky Iván belügyminiszter: 
Tiszta hipokrizis I

Báró Kaas Albert: Apponyi ré
gebben a következő felfogást vallotta: 
»A formai jog garanciájánál többre 
kell hogy becsüljem a nemzeti lét 
feltételeinek fenntartását « Angliában 
a közszabadságok hazájában hasonló 
viszonyok közölt a habeas corpus 
aktát régen felfüggesztették volna. 
Ott a belügyi államtitkárnak önké
nyesen kezelhető cenzurajoga van. 
Ugyanaz elfogató parancsot adhat ki 
felségsértés, hűtlenség vagy egyéb 
közérdekű gyanuokok alapján. A pol
gár békés magaviseletére kezességet 
követelhet, melyeknek szankciója fél
évi elzárás. Aggályosnak tekintetik a 
contra bonos mores magatartás is. 
A rendtörvényt tehát szovjetszerünek 
feltüntetni példátlan túlzás, mely csak 
külföldi agitációra van szánva. A 
centrális hatalom ne adja ki kezéből 
a fegyvert, melyre szüksége van. 
Apponyi * 918 ban elfogadta az in- 
demnitást, hogy az ország érdekei
nek megvédésében ne keltse a szét
húzás látszatát. Mellőzzük tehát a 
személyes ellentéteket és taktikát.

Egy öreg utrechti bibliából.
Egyedül, elhagyottan állunk mi 

szegény, szerencsétlen, sorsüldözött 
magyarok a nagy világban. Igaz,

kis városi nevelés, de az ő lakásuk 
jelenleg nem olyan nagy, hogy helyet 
tudnának szorítani benne számomra, 
ha talán Ti elpártolnátok még pár 
évig. — Erre a nagypapa közbevágott, 
hogy ő úgyse bocsátana el még 
magától engemet Jó néhány eszten
deig futja még az ó latin tudományá
ból, majd levizsgáztat ő engemet 
szépen a gymnasiumi osztályokból 
évről évre.

Haj I nem úgy lett. Csak egyszer 
vizsgáztunk a nagypapával, akkor 
reánk szakadt a nagy szerencsétlenség.

Emlékszel-e, óh, hogyne emlékez
nél arra a nyári délutánra? A nagy
papa lepihent délután a méhesben, 
magával vitte kedvenc könyvét, a 
»Virágregék« et is. Nem háborgattuk, 
olyan fáradt, kedvetlen volt utóbbi 
időben, hadd nyugodjék, de mikor 
alkonyattájon se jött még elő, vigyázva 
reányitottunk. És ime ott feküdt a 
nagypapa a lócán, szürke vászon

őszinte barátunk kevés, ellenségünk 
igen sok. Megértés, jóindulat, áldozat- 
készség, önzetlen felebaráti szeretet 
egyenlőre csak azokból az országok
ból árad felénk, ahol Luther, Kálvin 
reformációja folytán az evangéliom 
szelleme élteti a lelkeket. Az evan
géliom világosságánál ismer felebarát
jára, testvérére a sorstildözött magyar
ban vallásfelekezetre való tekintet 
nélkül a finn, a svéd, a norvég, 
a svájci, a hollandus, a német stb. 
nép; nyújtja felénk segítő jobbját az 
amerikai. Sokat lehet olvashatni 
mostanság arról a meleg testvéri 
érzületről, amellyel Hollandia pro
testáns népe viseltetik különösképpen 
velünk szemben az u n. gyermek
akciókkal kapcsolatban. A holland 
magyar érintkezés azonban — mint 
Tólh Antal írja — sokkal régebbi 
keletű, mint gondolnánk és története 
a régi századokba nyúlik vissza. 
Jelentős csomópontja volt hajdan 
Utrecht. A XVIII. század folyamán 
öt ó- és újtestamentumot nyomattak 
ki Utrechtben és pedig 1730, 1737, 
1747, 1765 és 1794 években. Egy 
ilyen öreg utrechti bibliában az 
utrechti egyetem könyvtárában Tóth 
Antal érdekes bejegyzésekre talált, 
íme a bejegyzések:

Ferenczy József Sz. J. M Doktor, 
Boldogságot és Békességet kíván 
minden hív Magyarnak I aki ezen 
sorokat olvasván, emlékez» ék egyenes 
lelkű Hazafi társára! írtam Utra- 
jechtomban Mart. 9 1829.

Amiket a t. c. hazafi irt, én is 
csak azokat kívánom. Utrecht Máj

zubbonyában, szép fehér szakálla a 
mellére borult, a szeme lehunyva, 
s körülötte zsongtak kedves méhei.

Olyan nagy, megdöbbentő nyuga
lom tilt az arcán, hogy félve költö- 
gettük, de nem mozdult. Megfogtuk 
a kezét és az hideg volt, hallgattuk 
a szívét, de az nem vert többé és 
akkor tudtuk, hogy a nagypapa meg
halt és keserves, nagy sírásba fog
tunk.

ó h  nagymama, hogyan is tudtuk 
elviselni azt a nagy szomorúságot, 
mikor kivitték a nagypapát a házból, 
melyet az ő lelke töltött be egészen 
és tudtuk, hogy soha többé nem jön 
vissza, nem néz reánk nyájasan a 
szelíd szemével, soha többé a kenye
ret nekünk meg nem szegi.

Hogy velünk sírt az egész falu, 
hogy az egész vidéken nem maradt 
egy szál virág, mert mind az ő sírjára 
halmozták, az nekünk nem nyújtott 
vigasztalást.

8 t. 1857. Borostyán Sándor egy 
magyar ref. candidat.

Ha honvágy s szeretteid felőli 
aggodalom bánt: lapozz e szent
könyvben s hidd meg Honfitársam 1 
találsz megnyugvást. Utrecht 1858. 
febr. 2. Miskolci Károly segédlelkész.

Hazádnak szenteld minden erődet, 
mert az erő az övé. Utrecht 1859. 
dec 30. Bernát Dezső.

Hazádnak rendületlenül légy híve, 
oh magyar! Utrecht, 1860. Mart. 15. 
Magyar Antal ref. segédlelkész.

Életemnek utján...
E leiem nek utján ellüné'doe állek,
Y alam if keresek, de rá nem falálek; 
Nézek jobbra, balra, lekinlek elére: 
Aulaié szemekkel a kedes jenébe’ . . .  
A lfekinfek  mindent, százszer újra-újra, 
M élyen nizsgálódoa a szemerú m últba; 
Búsan, csüggedetten azt kutatom, nézem: 
B egy a beldegságbél hel nan az én részem . . .

De hiába minden -  bármerre is járnék -  
Előttem, utánam szemerúság, árnyék . . ,  
E rezné a lelkem, megérezné h egyfa  
6sak  egy k is sugara rámoetédétt nelna 
Valaha is egyszer, mibél kijut m ásnak: 
A n n ak  az igazi, tiszta beldegságnak.

É nek jénnek, Hinnék s az ifjúság oélek, 
Beldegság nélkül is elszállnak az én ek . . .

Emlékszem reá, mennyire el voltam 
keseredve, mikor megmondtad nekem, 
hogy nemsokára majd el kell mennünk 
a kedves házunkból is. Más tanítót 
választanak a nagypapa helyébe, azé 
lesz a ház, udvar és kert, minden, 
nekünk itt többé már nem lesz semmi 
keresetünk.

Elment nekem azontúl a játékos 
kedvem, csak üldögéltem egymagám
ban a kertben és búcsúztam minden 
fától külön-külön. Mind valamennyit 
a nagypapa ültette, ápolta, nyesegette, 
egyiket-másikat együtt oltottuk s les
tük örömmel sarjadásukat. Nem tudja 
azt más, milyen drága fák ezek, csak 
leszedi majd az édes gyümölcsét s 
egy gondolattal se köszöni meg annak, 
aki érte fáradott.

Te pedig készülődni kezdtél nagy
mama, válogatni a holmidat, mi az, 
amit el kell adnod, mi az, amit nem 
nélkülözhetsz? Én tudom, hogy ne
hezen váltál meg minden darabtól,
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A § o g y  jönnek s szállnak, meg is n yu g
szom abba’ . .  .

Napom bele^ajlik borús alkonyaiba’ . . .  
— 0 is z  az ide nekem jebbal hegy is f  ezn a: 
A z  én boldogságom másnak leli eleszloa.

Töthné Munkácsy Eleonóra.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.

Bécs éjjeli életéből Budapestre 
vetődött egy hölgy, akit a bécsi la
pok, mint meztelen táncosnőt emle
gettek. Ez a hölgy egy budapesti 
fürge újságíró előtt oda nyilatkozott, 
hogy ő és az ő meztelen művészete 
a mai kor kifejezője és megtestesí
tője. A mai kort a kisasszony a bi
zánci ostortánc, a morfium, a kokain, 
a bolondokháza, hulla a boncolóasz
talon című táncokkal akarja megtes
tesíteni. Igaza van egy fővárosi lap
nak, amidőn a kisasszony meztelen 
művészetével kapcsolatban megjegyzi: 
a morfium, a kokain, a bolondok
háza, végül hulla a boncolóasztalon 
nem a mai kor kifejezői és megtes
tesítői, hanem csupán egy züllött és 
pusztulásra, kiirtásra megérett társa
dalmi osztályé.

#
Luther német birodalmi élelmezési 

miniszter megbeszélést folytatott a 
különböző szakszervezetek vezetőivel. 
A megbeszélés során nyilatkozott a

takarékossági rendszabályokról. Eré
lyesen fel kell lépni — mondotta — 
az ellen a duskálás ellen, ami bizo
nyos körökben uralkodik. A. vendég
lőkben a húsételek számát korlátoz
zák és a tejet megvonják a kávéhá
zaktól és vendéglőktől, hogy kizáró
lag a dolgozó lakosság számára biz
tosítsák Eltiltják azt is, hogy túlsók 
lisztet használjanak tészta készítésére. 
A tivornyahelyek és luxusbarok ellen 
a legnagyobb szigorral fognak fel
lépni. E nyilatkozat folytatásaként a 
berlini rendőrfőnök a zárórát 1 óra 
helyett 11 órában állapította meg. 
Egyben a rendőrség bezáratta a ber- 
lint tánchelyiségeket. A berliniek te
hát már észbe kaptak, belátva azt, 
hogy a mai szomorú, nehéz, küzdel
mes világban semmi szükség ledér 
tivornyákra, arcátlan tobzódásokra, 
mezítelen táncokra és erkölcstelen 
tingli-iánglira. Jő volna, ha a magyar 
hatóság is minél hamarább követné 
a germán példát.

*
Nyolc napi ájtatosságot tartott a 

kath. egyház január 18-tól 25 ig a 
keresztények egyesüléséért, me y ájta
tosságot annak idején XV. Benedek 
pápa külön brevéjében ajánlotta a 
kath. hívek figyelmébe és az általá
nos feltételek mellett teljes búcsút 
engedélyezett mindazoknak, akik azt 
végzik. Ezek az ájtatosságok napon
kint a következő szándékokra mon
dattak el: jan. 18 án mindazok meg
téréséért, akik a kath. egyházon kí
vül vannak; 19 én a görögkeletiek 
megtéréséért; 20 án az európai pro

testánsok megtéréséért; 21-én az an
glikánok ; 22-én az amerikai külön
böző szekták megtéréséért; 23 án a 
rossz és hűtlen katholikusok, aposz- 
taták megjavulásáért; 24 én a zsidók, 
25-én a pogányok megtéréséért.

Szép, szép dolog mások megtéré
séért imádkozni, de előbb mégis csak 
magának az imádkozónak kell igazán 
megtérnie a Krisztushoz!

O lvassuk  a bibliát!
Aggodalom. -

Jan. 29. Máté 6 . 2 5 .  A legtöbb ember 
olyan, mint a pyermek. Nem ismeri a dol
gok igazi értéket. A babarongyot felveszi 
a földről, a drágakőre rátapos. Azért van 
bennünk oly sok aggodalom, mert túl
becsüljük az eledel és az öltözet értékét. 
Avagy nem több-e az élet, hogynem az 
eledel ? Az eledel nem öncél, hanem csak 
eszköz az élet fenntartására. Épen így az 
öltözet sem öncél, csak eszköz a test meg
védésére. Azért, ha van kenyerünk és 
ruházatunk, elégedjünk meg 1 Ne válogas
sunk 1 Mily esztelen dolog az aggodal
maskodás 1

Jan 30. Máté 6 . t7 Kis emberek azt 
gondolják, hogy a nagy termet nagyobb 
tekintélyt képvisel s ezert annvit törik a 
fejüket azon, hogy mint lehetnének ők 
magasabbak? Pedig az aggodalmaskodás 
még sohse vezetett eredményre, mert ma
gával hordja a tétlenséget. Cselekvő ember 
nem aggodalmaskodik, aggodalmaskodó 
ember nem cselekszik. Aggodalmaskodással 
még sohse lett több kenyerem és jobb 
ruhám. Mily céltalan az aggodalmaskodás!

Jan. 31. Máté 6 . 3 4 .  E g y  eredménye 
mégis van az aggodalomnak: emésztő 
önkínzás. Jézus jól ismerte az emberi 
életet s tudta, hogy a jelenben is elég 
bajjal kell megküzdenünk; elég minden 
napnak a maga baja. Ha Jézus erejének

mert sokszor láttam a szemedet 
kisírva és legszívesebben elvittél volna 
mindent, de hát úgyse fért volna az 
egy szobába, amelyben ezután lakni 
fogsz és a pénzre is szükséged volt 
ugy-e?

Azt még láttam, hogy az uraság 
rendbehozatta számodra egy kis zsel- 
lérházát, kályhát is tétetett a szobába 
s nagyobb ablakot vágatott, de mire 
Te oda beköltöztél, akkorra én már 
itt voltam a konviktusban, ahova a 
tisztelendő úr, kértedre, fölhozott.

A Berger Zoltán mamája — aki 
sokszor feljön ide meglátogatni a fiát 
s akitől a múltkor is lepényt küldtél 
nekem — mondta, hogy nagyon ba
rátságosan berendezkedtél. A nagy
papa arcképe ott lóg az ágyad fölött, 
az aranyozott óra is megvan, a bőr- 
diván is s szép virágok nyílnak az 
ablakodban. Azt is mondta, hogy nem 
látsz szükséget, mert kötni tanítod a 
kis leányokat és azok tejet, tojást,

miegyebet hoznak neked s varrsz 
pénzért másoknak is

De én azt nem szeretem, Nagy
mama, hogy Te még öregségedre se 
nyugodhatsz meg és nagyon szomorú 
vagyok, hogy én még most semmit 
se tehetek érted. De várj csak! 
Kerül-fordul egynéhány esztendő és 
majd máskép lesz minden. Nagyon 
szorgalmasan fogok tanulni, hogy 
mielőbb betelhessék szívem vágya és 
építőmester lehessek. .Akkor aztán 
olyan jó és szép házakat fogok épí
teni, hogy mindenki velem dolgoztat 
és csakhamar a magam számára is 
építhetek egy gyönyörű kis villát 
valami szép vidéken. Mi ketten fogunk 
ott lakni Nagymama! Neked ismét 
két szobád lesz és mindegyiknek az 
ablaka délre néz majd, hogy sok sok 
virágot nevelhess benne, tollas-lábu 
galambok sétálnak az udvarunkon 
és bukfeucet hánynak széles jóked
vükben és tyúkjaid is lesznek újra,

gyöngyösek, bóbitásak, egész kis 
palotát építek majd nekik az udvaron.

Fürge kis cseléded is lesz, aki 
minden parancsodra hallgat s be
hozza tálcán az ozsonna-kávédat, te 
pedig majd csak üldögélsz puha 
karosszékedben, kezedügyében az 
imádságos-könyved és a kötésed és 
intézel szépen mindeneket. Én pedig 
mikor csak ráérek, odaülök hozzád 
és emlegetjük — aki tulajdonképen 
mindig közöttünk van — a jó Nagy
papát. Meglásd: nagyon boldog és 
szép életünk lesz.

Csak győzzük türelemmel addig. 
Te meg ne und a várakozást, mint 
ahogy én meg nem unom a törekvést 
és ha találkozunk miuden nyáron, 
tudni fogjuk mindaketten, hogy ismét 
közelebb vagyunk a célhoz.

Mert, ugy-e elm» hetek hozzád 
minden szünidőben, ahogy megígér 
ted? Én kevéssel beérem, csakhogy 
veled lehessek és majd segítek, ami-
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„elég“ volt a ma, mit emésztem én magam 
a holnappal céltalanul? Én balgatag emberi

Febr. 1. Máté 6 . 3 1 — 3*. A legtöbb em
ber azért nem is akar szabadulni az aggo
dalmaskodástól, mert nem érzi az aggo
dalmaskodásnak Istenhez való viszonyát. 
Nemcsak esztelen, céltalan a káros időlopás 
az aggodalmaskodás, hanem kishitűség, 
pogányság is. A keresztyén ember, aki 
hisz Istenben, a mindenható Atyában, nem 
aggodalmaskodhatik s az aggodalmaskodó 
ember nem keresztyén. A kettő kizárja 
egymást. Az aggodalmaskodás bún I

Febr. 2. Lukács 8 .3 3  - 3 5  Nem mente
gethetem aggodalmaskodásaimat azzal, hogy 
a körülményeim kényszeriiettek rá. Nem a 
körülményekből születik meg az aggodalom, 
hanem a szívből. A körülmények csak 
alkalmat szolgáltathatnak a szív hitetlensé
gének jelentkezésére. Lám ugyanabban a 
hajóban, ugyanabban a viharban Jézus 
alszik, a tanítványok pedig kétségbeesnek.

Febr 3. Máté 6 . 26—so. Csak ne fogjak 
semmit rá a körülményeimre! Akinek sze
me van a látásra, azt a környezet nem 
aggodalmaskodásra, hanem Istenben való 
bizalomra tanítja. Az az utón kapargáló 
madárkában, a rét szinpompás virágában, 
még a mező fűszálában is Isten gondvise
lése evangéliumának üdítő harmatát érzi 
csepegni napi bajokban fáradt szivére. 
Megértem-e én az Úr üzenetét?

Febr. 4 . R ó n i .  8 . 3 2 .  Az aggodalmas
kodó kételkedik az Isten szeretetében. Nem 
gondolom, hogy bántja ez a bizalmatlanság 
Istent, aki legdrágább kincsének, egyetlen 
fiának feláldozásával bizonyította be irán
tunk való nagy szeretetét? Vagy engem 
nem bántana az ilyen ?

MAGYAR GAZDA.

Rétid ntmotató a vértetö irtásira.
Időszerűnek tartjuk gazdaközönségünk 

figyelmét felhívni az almafáinkat minden
felé végpusztulással fenyege'ő vértetü irtá
sára, mit egyébként a törvény is szigorúan 
megkövetel.

A m. kir. Rovartani Állomás szerint az 
irtás legalkalmasabb ideje a tél, amikor a 
lombtalan fán a vértetüt könnyi megtalálni, 
amikor az mozdulatlanul egy helyen vesz
tegel s amikor az irtómunkára jobban rá
érünk.

Mindenekelőtt megtisztítjuk almafáink 
koronáját, összes beteg igen fertőzött szá
radó ágaitól és gallyaitól. Ezeket még a

ben csak tudok. Vizet hozok, fát 
hasogatok neked, elmegyek a tarlóra 
kalászt szedni s másolni valót kérek 
a jegyzői irodában. Tudod, szép az 
írásom.

Azért, nagyon kérlek jó Nagymama, 
ird meg nekem a Te kedves öreg 
betűiddel, hogy gondolsz reám és 
meglátlak majd nemsokára, mert kü
lönben nem tudja elviselni ezt a nagy 
egyedülvalóságot

a Te kézcsókoló hálás unokád 
Laci.

Vége.

tél folyamán feltüzeljük. Hasonlóképen le 
kell vágni a rendszerint végig vértetves 
fattyúhajtásokat is, melyek a vértetüt köz
vetítik a gyökérre. A koronatisztítást követi 
a faderék és a megmaradt ágak sebeinek 
éles késsel való kitisztogatása. Minden se
bet, származzék bármiféle okból, alaposan 
kitisztítjuk, száraz részeit levágjuk és szé
leit simára faragjuk, majd kátránnyal be
vonjuk.

A nyers kátrány azonban nem használ
ható, mert hig, tehát felkenve lefolynék 
és mert a fára ártalmas anyagot tartalmaz. 
Ezért előbb egy, vagy másfél óráig sza
badban, nyílt tűzön melegíteni kell, miköz
ben eltávolodnak belőle a fára ártalmas 
alkatrészei s kellőképen megsürüsödik. De 
vigyázzunk, hogy a kátrány meg ne gyul
ladjon. Ma már kapható olyan kátrány is, 
amely vértetüirtás és faápolás céljára ártal
mas alkatrészektől mentesítve van és jól 
kenhető. (Ilyen a „Pomola“ revű vértetü- 
kátrány.)

A sebre ecsettel kenjük a kátrányt úgy, 
hogy még a szélén túl is takarja egy-két 
ujjnyira. A kátrány alatt elpusztul a vér
tetü, a seb beforradhat és újabb tetü ellen 
védve marad. Ilyen módon kezeljük min
denkor és mindenféle sebet almafáinkon.

Ha a téli védekezés során gyümölcs- 
fakarbolineumot is használnak, akkor előbb 
permetezzünk az előírt 20 százalékos ol
dattal (I hl. vízre 20 kg. karbolineum) és 
csak azután kátrányozzunk. A karbolineum 
egyéb, a kérgen telelő rovarokkal együtt, 
megöli a vértetünek nagy részét ama se
bekben is, amelyek tisztogatás alkalmával 
figyelmünket elkerülik és így a vértetü ott 
életben maradna Néha vértetves a fa gyö
kere is. Ez esetben kibontják a tövét és 
gyökérsebeit ugyancsak, bekátrányozzuk, 
vagy 10 százalékos gyümölcsfakarbolineum- 
mal beecseteljük. Majd a földjét ismét visz- 
szahuzzuk a helyére. Ha a téli irtás ellenére 
később nyáron itt, ott vértetüre akadnának, 
akkor a faderékon és az ágakon pótló kát
rányozással, a gallyakon, ahol a kátrányo
zás bajos volna, bármely higabb olajjal, 
vagy 10 százalékos gyümölcsfakarbolineum 
oldattal, a zöld hajtásokon pedig csak olaj
jal irtjuk.

A vértetü ilyes irtását évről-évre végez
zük s különösen a téli védekezést ne mu
lasszuk el. Ha azonban néhány évig ki
tartással védekezünk, a következő évek 
munkája különöseb fáradsággal már nem 
fog járni s csupán az idegenből át került 
néhány tetütelep elpusztítására fog szorít
kozni.

A gyümölcsfavédekezésre vonatkozó 
szakkérdésekben a magyar kir. Növényélet 
és Kórtani állomás Budapest II. Debrői-út 
17. a növényvédekezőszerek beszerzésére 
és használatára vonatkozólag pedig a m. 
kir. Földmivelésügyi Minisztérium Gyógy- 
és- Ipari Növény Forgalmi Irodája növény
védekező osztály, (Budapest, IV. Lónyai 
utca 7.) ad meg minden felvilágosítást.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 12.400—12.600, egyéb 12 300— 
12.500, 78 kg.-os tiszavidéki 12 300—12 400, 
egyéb 12.200-12 300, rozs 8 000-8.100, 
takarmányárpa 7900—810Ó, sörárpa 7800— 
8000, kötés 8500-9000, zab 7700-7900, 
tengeri 7800—8000, repce 14.000—14.500, 
korpa 5150—5250.

Hús- és zsirárak.
Budapest, január 23. Marhahús I. rendű 

hátulja 440, eleje 360; II. rendű hátulja 
300. eleje 220, csontoznivaló 170.

Brauch-cég sertésjelentése.Árak: Könv- 
nyü 500—520, közép 530—550, nehéz 570, 
sertéshús 540—570, zsir 830, szalonna 650.

Zürich.
Január 23. Zárlat: Páris 3445, London 

2494, Newyork 535.75, Milánó 2545, Hol
land 212, Berlin 25. Bécs 0.75, Osztrák 
bély. 0.76, Szófia 340, Prága 1490, Varsó 
1 és hétnyolcad. Budapest 20 25, Bukarest 
275, Belgrád 380.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, január 23. Napo’eon 9900, 

Osztr. kor. 370-90, Dollár 2655 -2730, 
Márka 13—16, Lira 125.5—131, Lei 1350— 
450, Szokol 74-78, Kor. dinár 19-21, 
Francia frank 172—182, Svájci frank 495— 
515, Hollandi forint 1040—45, Angol font 
12350—650, Lengyel márka 9—10, Leva 
17—18, Belga frank 156—64, Krisztiánia 
495—520, Stockholm 7175—7475, Amster
dam 1050—1085. — A valuták egyezngk a 
devizákkal.

H E T I  K R Ó N IK A .
A nemzetgyűlésen legutóbb Ternes- 

váry Imre nagy szaktudásra és széles 
látókörre valló beszédben foglalkozott gaz
dasági kérdésekkel, a földbirtokreformmal, 
utak építésével és bányakérdésekkel Eck
hardt Tibor nagyjelentőségű beszédében 
a külpolitikai helyzetet világitotta meg. 
Erődy Harrach Béla a szociálistákkal együtt
működés feltételeiről beszélt. Kaas Albert 
báró értékes beszédjét más helyen kivona
tosan hozzuk a Harangszó olvasóközönsé
gének. Beszéltek még Daruváry miniszter, 
aki erélyesen visszautasította a bíróságra 
szórt vádakat, Benedek János, Bugyi Antal, 
Szabó Imre, Szilágyi Lajos, Mándy Samu, 
Hegedűs György, ki főleg a liberális poli
tikát tette kritika tárgyává.

Vasárnap a parlament kupolatermében 
a magyar társadalom áldozott Petőfi emlé
kének. Az ünnepélyen részt vett a kormányzó 
családjával, József főherceg és családja.

Egy bécsi lap hosszabb cikkben fog
lalkozott Magyarország és a kisántánt 
viszonyával. A kisántánt célja — írja — hogy 
Magyarországot, mint középeurópa békéjé
nek megzavaróját állítsák oda, főképpen, hogy 
megakadályozzák az ántánt ellenőrző bizott
ságának visszavonulását. Második céljuk, 
hogy megzavarják Ausztria és Magyarország 
közötti megegyezésnek aláírását, végül 
pedig országukban folyó katonai rendsza
bályokat akarják megindokolni. Románia 
komolyan aggódik a besszarábiai esemé
nyek miatt. Csehországot pedig az nyug
talanítja, hogy a felvidéki helyzet sokkal 
komolyabb, mint ahogy azt általában vélik.

Az ántánt katonai ellenőrző bizottsága 
lefolytatta a vizsgálatot, tisztjei kiszálltak 
a román határon és sehol semmiféle csa
patmozdulatot vagy csapatösszevonást nem 
észleltek. A kisántánt rágalmazók tehát 
megkapták a csattanós feleletet

A népszövetség tanácsa január 31-én 
Genfben fog összeülni, mivel a semleges 
államban fekvő várost vélik legalkalma-
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sabbnak a jelenlegi francia-német váltság 
tárgyalására.

A Rajnavidék megszállásának egyen
lőre semmi eredménye nincs a franciákra. 
A franciák azért azzal fenyegették meg a 
nagyiparosokat, hogy nemcsak magánva- 
gyonukat kobozzák el, hanem további 
engedetlenség esetén családíagjaikat is 
kiutasi ják. A westerholti szénszálutóknak 
megparancsolták, hogy lakásukból sem éjjel, 
sem nappal ki ne mozduljanak.

EGYHÁZI ÉLET.
Vizkereszt utáni 4. vasárnap.

Ev. Máté 8, 23—27.
„Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind 

a tenger engednek neki.“ így kiálthatunk 
fel mi is, ha visszagondolunk a kiáltott 
viharokra, melyeken az Ur eddig evangéli
kus anyaszentegyházát keresztülvezette és 
bízva az Úr ígéretében a múltból erőt me
rítve, bátran szembe nézhetünk mindazon 
viharokkal, melyek bennünket nemzeti, egy
házi, családi és magánéletünkben a jelenben 
fenyegetnek.

A győri egyházmegye lelkészei egyhan
gúlag magukévá tették a kemenesaljai 
egyházmegye lelkészt karának indítványát 
s Payr Sándor kinyomandó egyháztörténeti 
müvéből egyenlőre már is 25 példányt 
jegyeztek. Várjuk a többi egyházmegye 
lelkészi karának a megmozdulását.

Bakonyszentlászló 1932 december hó 
lZ-én, ádvent 3-ik vasárnapján vallásos 
estét tartott. A szépen sikerűit estély mű
sora a közének és a lelkész oltári imáin 
kívül a következő volt: 1. jézus akarja, 
hogy napsugár legyek. . . Énekelték az 
iskolás gyermekek. 2 Kutass Kálmán: 
Haldokló felett. Szavalta Bors Géza. 3. 
Szabolcska M. — Révfy G .: Hegyi beszéd. 
Énekelte Saller Molnár Ilonka. Orgonán 
kisérte Benkö Béla tanító. 4. Rudnyánszky 
Gyula: Karácsonyi mese. Szavalta Takács 
Róza. 5. A kicsiny Bethlehem a világ 
üdvözítőjének születési helye. Irta és fel
olvasta a lelkész. 6. Oh Ábrahám Ura. . . 
4 hangon énekelte az ifjúsági és leányegylet 
vegyeskara. 7. Legifj. Szász Károly: A hi
tetlen. Szavalták Major Mariska, Major 
Róza és Szabó Ilonka. 8. Dicsértessék 
Uram örökké szent neved. . . Két hangra 
énekelték az iskolás gyermekek. Az estély 
a hívekre, akik zsúfolásig megtöltötték a 
templomot, nagyon jó hatást gyakorolt.

Alszoporon ádv. III. vasárnapján vallá
sos ünnepély volt az alábbi műsorral:

Közének. „Jövel Megváltó“ Varga Gyu
lától. Szavalta Takó István II. theol. halig. 
„Mit köszönhetünk egyházunknak?“ Ünnepi 
előadás. Tartotta dr. Prőhle Károly theol. 
tanár. „Áldott az egek Ura.“ Énekelte az 
alszopori dalegylet. “A hit.“ Béry Gyulától. 
Szavalta Horváth Pál III. theol. halig. 
„Magyarok imája.“ Énekelte az alszopori 
dalegylet. Ima Mondotta Berecz Gábor 
ev. lelkész. „Hymnusz." Közének,

A vallásos ünnepélynek, főképen a tudós 
theol. professor előadásának oly felemelő 
hatása volt a nagyszámú gyülekezetre, hogy 
ennek háláját s érzelmeit tolmácsolandó, a 
helybeli lelkész hálás köszönetét mondott 
ágy a tanár urnák, mint a theológusoknak 
és a tanár úrhoz intézett múlt évi azon

óhaját, hogy: „máskor is kívánunk tégedet 
e felől hallani — odamódosította, hogy 
„ezután minden évben kívánunk téged e 
felöl hallani*, mely óhaj teljesítését — a 
gyülekezet nagy örömére — a jószívű 
professor ur kilátásba is helyezte.

Kemenesmagasiban az ev. nőegylet 
az elmúlt ádventben 2 vallásos estélyt 
tartott.

Ádvent 2-ik vasárnapján Weiss Vilmos 
kemeneshögyészi lelkész tartott szép, tar
talmas szabad előadást „A meg nem hall
gatott imádságáról; Döbröntey Szidike 
(Ifj. Porkoláb Gyula: Az árnyék) és Kom
játhy Juliska (Szász Károly: A Tűri fiú 
története) szavaltak, az ifjúsági egyesület 
énekkara pedig „Dicsérd az Urat én lelkem“ 
című énekkel működött közre Pálffy M. 
tanító vezetése alatt. Az offertórium a 
helybeli szegények javára 742 K-t ered
ményezett.

Advent 3-ik vasárnapján Gamauf Olga 
szavalata (Pap-Váry Elemérné: Hitvallás) 
után Varga Gyula esperes, olvasott fel 
eszmékben gazdag, kedves munkát „Mária 
és Márlha“ címen, vázolva a nők nehéz, 
de magasztos hivatását, akik az örökélet 
felé vezető utón a háztartás, nevelés súlyos 
gondjait is hordozzák. A felolvasás után 
az ifj. egyesület adott elő egy szép ádventi 
énekét (A hajnal pírja mondja. . . )  Pálffy 
M. tanító vezetésével, majd Huiber Katus 
szavalta el Csengey Gusztáv: Gondviselés 
című költeményét. Az oflert. az egylet 
pénztárába 386 K-t tett ki.

Nemeskolta megható ünnepély kereté
ben avatta fel ádvent utolsó vasárnapján 
nyolc változatú fél milliónál többe került 
új orgonáját. A felavatást Nagy György 
lelkész végezte. A gyülekezetre az évi 
rendes kiadás is nagy terheket ró s amellett 
az orgonára kivetett összeg négy hét alatt 
összegyűlt, amiért a gyülekezet minden 
egyes tagjának ez utón is hálás köszönettel 
adózik az egyházközség vezetősége.

Tordas az elmúlt karácsonyi ünnepek 
alkalmából szép karácsony estét ünnepelt. 
A lelkész buzgó imája után a 100 iskolás 
gyermek elénekelte két hangon a 151. sz. 
éneket „szent karácsonyest közelget“ — s 
ennek végeztével három iskolás gyermek 
gyönyörű alkalmi verseket szavalt, — 
utána a gyülekezeti ifjúsági vegyeskar 
Pontőr Béla tanító szakavatott vezetése 
alatt „Ezrek ajkán egy szívvel“ című szép 
éneket adott elő — majd a lelkész méltatta 
az estnek mindenkire kiható erejét, a 
karácsonyfa jelentőségét, mely mindenkor 
hirdetője ama végetlen isteni kegyelemnek, 
mely Jézus Krban megjelent. A lelkész 
záróimaja után minden iskolás gyermek 
egy-egy karácsonyi csomagocskát, süte
mény és cukorka tartalommal, fenyőfa
ágacskával feldíszítve, kapott, — 27 hadi
árva pedig imakönyvvel lett megajándé
kozva. A karácsonyestét megelőzőleg 5 
hadiárva ruhaneműben részesült s a lel
kész közbenjárására a község nemesszívíi 
földbirtokosa, Dréher Jenő 13 részint 
hadiözvegyet, részint segélyreszoruló sze
gény csaladot fával és zsírral látott el 
valláskülönbség nélkül. A karácsonyest 
örömét az egyház hitbuzgó tagjainak áldo
zatkészsége, a lelkes ifjak és hajadonok 
fáradhatlan buzgalma, a lelkész és tanítók 
nejeinek odaadó szíves fáradozása biztosí
totta s tette oly családi ünneppé, melyen 
nem volt özvegy, nem volt árva, nem volt 
szomorkodó és elhagyatott. Ezen estének 
egy hervadhatian virága, maradandó gyü
mölcse, hogy az adományok fel nem hasz

nált részéből árvaalap létesíttetett
Tárnokréti 1922. évről való jelentése 

szerint a gyülekezet lélekszáma 532; isten
tiszteletet tartott 28D-szor; adakozott 199 
esetben 75 család; nem adakozott 22 csa
lád. Templomi alapítványra 1400 koronát 
s 10 ezüst koronát; oltárra 500 koronát s 
12 gyertyát; gyámintézetre 1451 K 90 f-t, 
melyből Jakos Sándor és felesége Kovács 
Teréz 500 koronát, iskolára 880 koronát, 
nőegyletre 6995 koronát, orgonafenntartásra 
40 és 5 ezüst koronát, Luther-Szövetségre 
700 koronát, Harangszó terjesztésére 5102 
K 95 f-t, sajlóalapra 41 K 20 f-t, a sop
roni Líceum költözködési költségeire 2570 
koronát, külmisszióra 104 koronát, tanítók 
házára 1106 koronát, szekszárdi templomra 
157 koronát, harangra 6150 koronát, hősök 
emléktáblájára 900 koronát, ménfői tanító
lakásra 15.000 koronát, soproni képezde 
bútorozására 12 000 koronát, hősi halált 
haltak keresztjére 700 koronát, tüdőbete
gek szanatóriumára 594 koronát. Összes 
adomány 56 842 kor., 15 ezüst kor. és 12 
gyertya. Alapítvány- s alapjainak száma 
188, összege 42 258 kor. 94 fill. A kimu
tatás a gyülekezet élő hitének bizonyítványa.

Petőfi ünnepélyek. Az evang. Luíher- 
Szövetség keretén belül Petőfi ünnepélye
ket rendeztek:

A zalaistvándi ifjúsági egylet és ének
kara január 6-án, az ünnepi beszédet Nagy 
István lelkész tartotta, Németh György ta
nító Petőfi életét ismertette, Simon János 
és Horváth József főgimn. tanuló szavaltak, 
az énekkar pedig két jól betanult hazafias 
dalt adott elő. Az ©ffertóriumot az elesett 
katonák emléktáblájára fordítják.

Még az ádvent folyamán tartott vallásos 
estélyen Nagy István lelkész előadásán kí
vül szép szavalatokkal közreműködtek Job
bágyi Lincsi és Sári.

A csöngei ifjúsági egyesület jan. 6-án 
este a színházban szépen sikerült Petőfi 
ünnepélyt rendezett. Petőfi életéről és köl
tészetéről felolvasást tartott Hajas Dénes 
tanító, Szabó Dezső tanító pedig több ha
tásos Petőfi költeményt adott elő. Énekel
tek Hajas Gizuska, Bárdossy Irma, Hajas 
Ilonka és Kiss Lidiké. Szavaltak : Bárdossy 
Kálmán, Hajas Gizuska, Seregély Jolánka, 
Nagy Kálmán, Kóbor Ferenc, Tamaska 
Jenő, Németh István, Kóbor Lajos, Bognár 
Juliska és Bognár Ida.

Ugyancsak szép ünnepély keretében 
á doztak a halhatatlan költő emlékének az 
ev. népiskola növendékei január 14-én. A 
tanulók előadták Porkoláb István jeles 
munkatársunknak „Petőfi képe előtt“ című 
színdarabját. Mindkét ünnepély feledhetet
len emlékeket hagyott az ifjúság lelkében.

A gecsei gyülekezet január hó 14-én 
Petőfi emlékének a következő műsorral 
áldozott: Szózat Petőfi képe előtt. Jelenet, 
irta Porkoláb István. Előadták: Baranyai 
Dénes, Kalmár Károly, Kalmár Zoltán, Dá- 
kai Lina, Kalmár Lenke és Nagy Icus. Pe
tőfi. Irta Sántha Károly, szavalta Kiss La
jos. Emlékezés Petőfiről. Irta és felolvasta 
Nagy Kálmán ev. lelkész. A hazáról. Irta 
Petőfi, szavalta Kiss Karolina. Honfidal. 
Iskolásgyermekek énekkara. A ledőlt szo
bor. Irta Petőfi, szavalta Baranyai Sándor. 
A magyar nemzet. Irta Petőfi, énekli az 
iskolásgyermekek énekkara. A téli esték. 
Irta Petőfi, szavalja Csapó Erzsiké. Hym
nusz. Énekli a közönség. — Az ünnepély 
alkalmával tartott offertórium az aszódi 
főgimnázium javára 2480 K-át eredménye
zett. Az ünnepélyt az ifjúság által a harang
alap növelésére rendezett bál követte, mely-
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nek tiszta jövedelme 16.246 K volt.
A váci tanulóifjúság 1923. évi január hó 

21-én a siketnémák-intézetének dísztermé
ben közóhajra megismételte Petöfi-estélyt 
a következő műsorral: 1. Hiszekegy. 2. Jö
vendölés. Szavalta Sáfár Vilmike. 3. Altai 
Margit: A megjavult tanítvány. 4. Petőfi 
dalok. 5. A hazáról. 6. Prológ. 7. Kintzlerné 
Soltz Inez: A boldogság virága. Tündér
játék. 8. Sass János ny. tanár előadása 
Petőfi családi költeményeiről. 9. Porkoláb 
István: Petőfi képe előtt. 10. Segesvári 
csatatéren.

Szepetnek január 1-én Petőfi estet tar
tott a következő műsorral: Magyar hiszek
egy. Karének. Emlékbeszéd Tartotta Polts- 
ter Gyula ev. s. lelkész. A magyar ifjak
hoz. Szavalta Fisch! János. A magyar nem
zet. Szavalta Teperits András. Talpra ma
gyar. Szavalta Fischl János keresk. hallgató. 
Tied vagyok, tied hazám. Karének. Petőfi 
élete s költészete. Ismertette Balazsovits 
Gyula ev. tanító. Egy estén otthon. Sza
valta Pfeiffer János. Távolból. Karének. 
Jövendölés. Szavalta Fuchs Mária. Eresz
kedik le a felhő. Karének. Székelyekhez. 
Szavalta Schermann András. Himnusz. Köz
ének. — Az ünnepély végén rendezett gyűj
tés eredménye 3364 K, melyet a Petőfi 
gimnázium céljaira beszolgáltatott.

Nemeskér ádvent 2. vasárnapján tartott 
az istentisztelettel kapcsolatban Petőfi ün
nepet a következő műsorral: Egyházi köz
ének. Egyházi beszéd. Tartotta Bödecs K. 
III. theol. halig. Himnusz. Közének. Iskolás 
gyermekek szavalatai (Németh Jolán, Ta
kács Sándor, Simon Karolina), Ünnepi elő
adás Petőfiről. Tartotta Berecz Gábor leik. 
Petőfi dalok. Énekelte Szabó József theol. 
halig. Élet, vagy halál. Szavalta Jóos Ist
ván Vili. gimn. tan. Karének. Az alszopori 
dalegylettől Nagy Lajos tanító vezetésével. 
A hazáról. Szavalta Giczy Jolán Sopronból. 
Talpra magyar. Szavalta Szabó József th. 
halig. Karének. A nemeskéri vegyeskartól 
Hajas Gyula tanító vezetésével. Magyar 
miatyánk. Szavalta Bodtcs Károly ill. th. 
halig. Szózat. Közének. Az offertórium az 
aszódi Petőfi gimnáziumra 621 K folyt be.

A bonyhádi főgimn. 1922. dec. 9-én hó
dolt Petőfi Sándornak a következő műsor
ral : Honfidal. Előadta a főgimn. vegyeskar. 
Alkalmi felolvasás. Tartotta Hajas Béla fg. 
tanár. Szatmáry István: Petőfi. Szavalta 
Nuss7er Antal fg. VII. o. t. Váradi A.: Pe
tőfi a Hortobágyon. Melodráma. Szavalta 
Kreschka Frigyes VII. o. t., Zongorán ki
sérte Oberndorf Zoltán Vili, hegedűn Er
dős Pál Vili. o. t. Petőfi dalok. Előadta a 
főgimn. zenekara. Chován: Magyar estek 
111. Zongorán előadta Zvarinyi János fg. 
tanár. István öcsémhez. Szavalta Hajas 
Lenki fg. V. o. t. Habar: Csárdajelenet. 
Hegedűn előadta dr. Schmidt Géza báta- 
széki körorvos, a főgimn. volt növendéke, 
zongorán kísérte Zvarinyi János fg. tanár. 
Himnusz. Közének. Az ünnepség bevételé
ből 10.000 (tízezer) korona az aszódi ág.

h. ev. Petőfi főgimn. jutott. Az ünnep az 
Erdős-szálló nagytermében folyt le.

Alszopor újév napján tartott Petőfi ün
nepélye a következő sorrendben folyt le : 
Magyar hiszekegy. Közének. Iskolás gyer
mekek szavalatai. Fürdik a holdvilág. Kar
ének az alszopori dalegylettől, Nagy Lajos 
tanító vezetésével. Ünnepi felolvasás Petőfi
ről. Tartotta Berecz Gábor ev. lelkész. A 
toronyban delet harangoznak. Karének. 
Énekelte az alszapori dalegylet. Élet, vagy 
halál és Csokonai. Szavalta Joós István 
Vili. fg. tan. Hymnusz. Közének.

Nemeskolta Szilveszter napján ünnepelte 
Petőfi centárium emlékét a következő 
műsorral: Szózat. Közének. Jövendölés. 
Szavalta Nagy Etus. Felolvasás Petőfiről. 
Tartotta Takó István theol. hallgató. Petőfi. 
Szavalta Szalay Kálmán. Magyar ifjakhoz. 
Szavalta Takó Kálmán. Esteledik. Énekelte 
a férfikar. Petőfi szobránál. Szavalta, Török 
Lajos. Amerre a fecskék szállnak. Énekel
ték az iskolás gyermekek. A rab. Szavalta 
Nagy Sándor. Mi füstölög ott a sikon . . .  
Énekelte a férfikar. Hazám Szavalta Vörös 
István. Himnusz. Közének.

Kapolcs december 10-én tartott Petőfi 
ünnepélyt. Köztetszésben részesült úgy a 
lelkész gyönyörű szabad előadása, valamint 
Záboji Gyula tanító is elismerést vívott ki 
az énekek és szavalatok betanításáért. Az 
aszódi Petőfi gimnázium javára befolyt, az 
iskolás gyermekek külön tartott ünnepélyé
nek 30 koronás és Özv. Sandy Józsefné 
50 koronás adományával együtt 472 20 K 
offertórium.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. jBobai Győrffy Károly föld

birtokos és neje sz. Csajbók Rozália leá
nyát: Ilonkát Kemenesmagasiban eljegyezte 
guotfalvai Guoth Jenő őrnagy, rendőrtőfel- 
ügyelö, Budapestről. — Németh Terézt 
Zsidáról eljegyezte Polgár Imre.

H Í R E K .

Meghalt Kolozsváron a két utolsó 
negyvennyolcas honvéd. Rabmagyarok 
földjén, Kolozsvár varosában elárvult a 
negyvennyolcas honvédek menháza. Utolsó 
két lakóját, Tóth Antalt, Bem apó egykori 
dobosat és Viskai József honvedet a na
pokban vitték ki az öreg kolozsvári temető 
vén fai alá. A két öreg honvéd közül az 
egyik száz, a másik kilencven évet élt.

A csehek hatósági rendeletre eltávolí
tották a Böhm Károiy filozófus szülőházát 
és Bél Mátyás történész volt lakóhelyét 
jelölő emléktáblákat. Az emléktáblákat állí
tólag azért távolították el, mert magyar

feliratuk nem felel meg a cseh uralom 
intencióinak. A cseh hatóság eljárása még 
a tót lakosság köreben is nagy felháboro
dást keltett.

Tizenkilenc angolért százhetvenkét 
indus. Tavaly február elsején, az indiai 
Allahabadban felkelés tört ki. A fanatikus 
hindu felkelők egy csoportja megrohant 
egy áruházat és 19 angol rendőrt megölt. 
A felkelők fölött most Ítélkezett a bíróság, 
mely kétszázhuszonnyolc vádlott közül 
százhetvenkettőt halálra ítélt.

A világ legnagyobb obeliskje. Lord 
Carnavon aki bgyptomban legutóbb Tutan- 
kamon király csodás gazdagságú sírját fe
dezte fel, a homokból egy 37 méter magas 
obelisket ásatott ki. Ez a világ legnagyobb 
obeliskje. Oldalain sűrűn tele van szórva 
felírásokkal.

Anglia legfelsőbb bírája dicsőíti a 
testi fenyítést. A központi büntető bíró
ság januári ülésén Sir Ernest Wilde, Anglia 
legfőbb büntető birója igen dicsérően em
lékezett meg a testi fenyítésekről. Hang
súlyozta, főleg az ostorbüntetésnek köszön
hető, hogy az elmúlt esztendőben London
ban és egész Angliában a rablások száma 
jelentékenyen csökkent.

A lázadók garázdálkodása Írország
ban Liverpoolban a rendőrség titkos fegy
verraktárt fedezett fel az ir negyedben A 
Dublinből Belfasiba menő gyorsvonatot 
fegyveresek megtámadták és kisiklatták. 
Mirefieidben Bagwall szenátor kastélyát 
felgyújtották, a gazdag könyvtár és kép- 
gyűjtemény porráégett

Gusztáv svéd "király emlékezete. Az 
idén lesz négyszázadik évfordulója I. Gusz
táv trónralépésének. I. Gusztáv volt az, aki 
szülőföldjét másfélszázados dán uralom 
után felszabadította. Az 1520-i stockholmi 
vérfürdő után, amelybe a dánok a svédek 
nemzeti érzületét fojtani akarták, a bányá
szok és fellázadt parasztság élére állott. 
1523 ban elfoglalta Stockholmot és miután 
az egész országból kiűzte a dánokat, meg
választották királynak.

Akinek nagyon izük a kutyahus. A 
prágai törvényszék egy Ziskovszky nevű 
munkást ötnapi börtönnel sújtott azért, 
mert szomszédja kutyáját leszúrta és zsír
ban kisütötte. Ziskovszky a tárgyaláson 
elmondotta, hogy a kutya húsa nagyon íz
lelt gyermekeinek.

Szeretethajó indul január végén 
Amerikából. Amerika magyarsága a cso
magok tízezreit küldi ismét Csonka-Ma
gyarország szenvedő testvéreinek. A cso
magokat New-Yorkban gyűjtik össze és 
teljesen díjmentesen szállítják el a címzet
teknek. Az Orbita, mely a szeretetadomány 
csomagjait hozza, január 31-én indul út
jára..

Új öngyilkossági rubrika. Az angol 
öngyilkosok statisztikájában egy új meg- 
okoláí szerepel egy idő óta: az adózakla
tás. Tehát már nemcsak gyógyíthatatlan 
betegség, nemcsak szerelem, nemcsak élet-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 13—52
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untság, hanem immár az adóztatás is. Te
hát már a gazdag és hatalmas Anglia is 
odáig jutott, hogy lépten-nyomon srófol 
egyet alattvalóin, hátha némi adókat facsar 
ki belőlük.

100 százalékkal drágultak a lovak 
két hét alatt. A budapesti Tattersal fő- 
vásárján a lóárak két hét alatt 100 száza
lékkal emelkedtek. A hátasló ára 70 ezer
ről 90 ezerre, a kocsiló ára 145 ezerről 
250 ezerre, a nehéz igásló ára 150 ezerről 
210 ezerre, a szamár ára 12 ezerről 24 
ezerre drágult A legutolsó kiviteli lóvásá
ron, amelyet a Tattersal ban és az új Te- 
nyész- és Haszonállatvásár Telepen tartot
tak, olasz, osztrák és cseh vevők jelentek 
meg. A csehek különösen hátaslovat vásá
roltak. Elsőrendű lovakért 300 ezer K-át, 
másodrendű lovakért 250 ezer koronát fi
zettek. A kiviteli illeték 70 ezer. illetve 45 
ezer korona volt. Megvásároltak összesen 
66 darab lovat 13 millió 600 ezer korona 
értékben.

Öt uj nőügyvéd Angliában. Angliában 
öt újabb nő nyert jogosultságot arra, hogy 
ügyvédi gyakorlatot folytasson.

Ahol még a  rendőr is lop. A „cseh
szlovákiai" romlott közállapotokra jellemző 
fényt vet az alábbi eset: A Reisner és Fia 
pozsonyi szeszkereskedö cég bejelentette 
a rendőrségen, hogy raktárából ismeretlen 
tettesek nagymennyiségi szeszt loptak el. 
A nyomozás kiderítette, hogy a tettes Chras- 
tyeczki Viasztimul cseh rendőr volt. A tol
vaj rendőrt letartóztatták.

Magyar lányok a legkedveltebb magyar leány- 
ujaág új száma a két regényfolytatáson kívül, el
beszéléseket, tudományos cikkeket verseket közöl. 
Katóka kedvelt kenybareceptjei továbbá szép képek 
egészítik ki a lap crtékes tartalmát. Előfizetési ára 
negyedévre 250 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal.

Herczeg Fereae képes irodalmi hetilapjának, az 
Uj Időknek 4-ik számában folytatódnak Surányi M. 
és Rudolph Stratz érdekes regényeit, Bónyi Adorján 
drámai erejű elbeszélését. Kálmán Jenő humoreszk
jét, Vándor Iván érdekes cikkét a házasságról, Sass 
Ede tréfás kabaré-versét, továbbá Tábori Kornél es 
ifj. Krúdy Gyula cikkeit, valamint a lap rendkívül 
népszerű rovatait szerkesztői üzeneteket és a szép
ségápolást. Előfizetési ára negyedévre 603 korona, 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhi
vatal : Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A H arangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Takács Lajos Répcelak 400, Szabó Gy.-né 
Farád 100, Gerencsér József Árpás 30, 
Ftílöp Ferenc Izsákfa 20, Benke Sándor 
Pápa 50, dr. Németh János Dombóvár 100, 
özv. Zettl József né Csikostöttös, 50, Bélák 
János Sopron 50, Csapó Endre Tab 190, 
Kunos Endre Győr 100, Döbröntey Pál 
Győr 50, ifj. Coriany István Ásvány 200, 
Tar Mihály Győrság 50, Marschalkó Béláné 
Budafok 250, Sóstarecz János Szombathely 
200, Balogh L. Hegyfalu 50, Artner Lajos 
Répcelak 50, Záborszky Sándor Czelldö- 
mölk 100, Kiss Sándor Czelldömölk 50, 
Bangó József Guíorföld 100, Hetyéi Nagy 
Sándor Boba 300, Latsnyi István Csepreg 
50, Fleischhacker Gusztávné Kaposvár 25, 
Kövecses János Győr 100, Szép Sándor 
Tét 100, Beniczky Józsefné Budapest 150, 
Mendelényi Endréné Kiskőrös 100, Somló- 
vecse 200, Herczeg Ede Körmend 50, Ko
vács Sámuel Kemenesmihályfa 100, Dubo- 
vay Géza Sárvár 10, Németh Joián Szom
bathely 250, Szép András Tét 200, Búza

János Budapest 60, Kun Mária Kishalas 
200, Kiss Imre Kunhalom 100, Vadócz S. 
Czelldömölk 50, Luka Lajos Álszopor 60, 
dr. Thebusz Béla Budapest 350, Kovács 
Ilona Bánszállás 50, Kovács Gergely Jász
berény 50, Berger Lajosné Székesfehérvár 
100, Egressy Antal Nemeskocs 50, Zsup- 
pány Béla Békás 2000, Dömötör János 
Szentivánfa 500, Boros József Alsószakony 
47, Hidegh Samuné Alsószakony 47, Bo
ros Sándor Felsőszakony 14, Simon Sán- 
dorné Felsőszakony 20, Móricz Gyula Sza
badja 500, Kocsi Pál Karakószörcsök 50, 
Bejczi Sándor Körmend 100, Becker Fe- 
rencné Sárszentmiklós 400, Dákai Péter 
Devecser 100, Buthy Károlyné Pápa 50, 
özv. Gáspár Béláné Sárvár 100, Takács L. 
Tárnokréti 20, Nagy Imre Tét 100, Kiss 
Róza születése napjára Jánosháza 200, Vö
rös Imre Győr 100, ifj. Németh L. Vásáros
falu 40, Rákospalotáról: Molnár Mihályné, 
Molnár Istvánná, Tóth Ferencné, Sikter Jó
zsefné 100—100, Sikter Jánoshé 50, Nagy 
Sámuelné 50, Sass Sándorné 40, Sikter 
Istvánná 20, Bisztricsány nővérek Várpalota 
100, Llpóth Istvánné Várpalota 150, Hor
váth Lajos Gyékényes 200, Kőszegről: 
Bódogh I. 150, Kotsondy Krisztina, Horváth 
Viktor, dr. Kráner Vilmos 50—50, dr. Lau- 
ringer Jáuosné 200, Mohr Vilmos 50, dr. 
Schneller Aurél 150, Seybold Gusztáv 50, 
dr. Szovják Hugo 200, Szilass Ármin, Ta
kács Sándor, Weinberger Gusztáv 50—50, 
Zsohár Károly 100, Sass Ilona 50, Bácz 
László 30, ifj. Rónai Frigyes 50, Remete 
Kálmán Sárvár 50, Karsay József Farád 60, 
Haramia Erzsébet Kaposvár 50, Lorántffy 
Lajos Boba 100, Pócsy János Győr 50, T. 
Czipott Etelka Budapest 50, Visnya Ernő 
Pécs 1000, Szép Gergely Rábaszentmihály 
200, Ádám Antalné Keczel 150, Szarvas- 
kend 200, id. Varga Istvánné Rábabogyoszló 
20, Buda Mihályné Molnaszecsöd 400, Szu- 
kics Györgyné Hhodász 100, Jobbágyi Jó
zsef Zalaszentgrót 100, Horváth Józsefné 
Acsád 10, Alsó Balázs József Acsád 50, 
Szalay György Rábcakapi 100, Mokry End
réné Bpest 50, Stubán József Nemeskocs 
100, Balassa Mihályné, Fülöp Lajosné Ne
meskocs 25 —25, Rábcakapi 600, Moór S. 
Sárvár 400, Halász Lajos Nemeskolta 20, 
dr. Baloghy Elek Sátoraljaújhely 50 K.

Felelős gzeikesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Sientgotthárd, Vasvárai egye.

Keresek megvételre használt, de 
jókarban levő harmoniumot.

Cím: Lelkészi hivatal Hernádvecse.
1 -3

Két urinő házi teendők elvégzésére 
jobb nőt keres, ki a főzéshez ért. 
Havi fizetés 2000 — 3000 kor. — Cím: 
Budapest, I , Tarczali-ulca 8. Boch- 
kor Károlyné. 1—3

Állami hivatalnoknő, nyugdijképes, 31 
éves, vallásos, házias, jólelkü leányroko
nomat megfelelő ismeretség hiányában ez
úton férjhez adnám 35—40 éves egészsé
ges, józan, egyházias, biztos megélhetésü 
úriemberhez. Lehet özvegy is, 1—2 gyer
mekkel.

Komoly, kimerítő leveleket „Szerény" 
jeligére a kiadóhivatal továbbít. 2—2

Megválasztás folytán eltávozott magán- 
tanítónk helyett 3 leánykám mellé, akiket 
polgárira kell előkészíteni, tanerőt keresek. 
Javadalma: teljes ellátás (mosáson kívül) 
s havi 5.500 korona készpénz.

Sürgős ajánlatokat kér: Dávid Károly 
főjegyző Dig, Veszprém m. 2—2

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES 
SÓS BORSZESZT.
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert fze kellemes és üdítő.

G y ártja : 7—52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz Szentgotthárd.

C s i t e  K á r o l y  legújabb könyve:

Legény furfang
népszínmű 3 felvonásban.

Műkedvelők részére legalkalmasabb 
vidám kacagtató népszínmű dalokkal. Ára 
200 korona. Hat példány rendelése esetén 
1 ingyenpéldány ráadás. Műkedvelők hat 
példány megvásárlásával az előadás jogát 
is megszerzik. Megrendelhető a szerzőnél 
Körmenden, Vasmegyében, avagy a Harang
szó kiadóhivatalánál.

Hudy Ilona:

M ezei V irágok .
Költemények.

Kapható a szerzőnél: Zebegény, HODl m. 
Ára 50 korona.

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst dános Győr, 
A rany János u tca  18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította:
• KA P l  B É L A

1910-beo.

Laptulajdonos:
a Donánlúll Lnmer-SzöYetség.
k i  Országos Luther-Sioret- 

■ég hivatalét lapja.

Kéziratok Lovászpatonárt 
(Voazprémmegys), előfize
tési díjak, reklamációk a 
HARANGSZÓ kiadóhiva
talának Szentgotthárdra 
(Vasvármegye) küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

éa tanító.
Megjeleni* mindég vasárnap.

/

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

i  „HABANGSZO* 
előflzeté»! á ra :

negyedévre 150 korona. 
Lnther-Szöretégl tagoknak

10®/fr-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 20 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

A németországi evangé
likusok szózata.

A Német Evangélikus Egyházbi
zottság, mint a rémet Evangélikus 
Egyházszövetség szerve, novemberi 
ülésében elhatározta, hogy a külföldi 
evang. egyházakhoz az alábbi iratot 
intézi:

A külföldi evang. egyházakhoz I
Nem mint államférfiak és politiku

sok, hanem mint az egyház emberei 
és a Német Evang. Egyházszövetség 
képviselői fordulunk a külföld evan
gélikus egyházaihoz és keresztyénéi
hez.

Egyházszövetségünknek 1922. évi, 
Áldozócsütörtök napján történt meg
alapítása őta első Ízben tartva össze
jövetelét, a Német Evangélikus Egy
házbizottság a népet és a hazát sü- 
lyedó hajó állapotában találja. Em
beri szem nem látja, hogy az elsiilye- 
dést mimódon lehetne kikerülni. Csak 
az maradt számunkra, hogy hittel és 
minden kilátástalansággal dacoló re
ménységgel megtegyük azt, amit az 
egyházért és népért tenni ránk bíza
tott.

Ide vág, hogy a versaillesi jogta
lanság és igazságtalanság ellen a 
komoly lelkiismeret teljes nyomatéká 
val emeljük fel szavunkat.

A versaillesi béke csak folytatása 
a háborúnak más fegyverekkel. Ez a 
béke lehetetlenné teszi a világ el- 
csöcdesedését és nyíltan a mélységbe 
lök egy olyan nagy népet, amilyen 
a német — Németország, teljesen 
tehetetlenné téve és legfontosabb te
rületeitől megfosztva, mindig új for
mákban és új fenyegetések nyomása 
alatt milliárdokat és milliárdokat kény
telen kipréselni engedni, és azonkívül 
még elő kell teremteni az ellenséges 
megszállás rengeteg költségeit. Ennek

következtében gazdasági életünk tönk
re ment, az éhség és Ínség megörö- 
ködik; a szellemi kultúrát halálos 
veszedelem fenyegeti; azelőtt virágzó 
szeretet munkáink elsorvadnak ; újból 
erősödő vallási és egyházi életünk a 
nélkülözhetetlen, külső eszközök hij- 
ján elhal. Penforog annak veszedelme, 
hogy a nyomornak és kétségbeesés
nek egy szilaj kitörése végül is min
dent elnyel.

A németországgal szemben köve
tett embertelen, a teljes megsemmi
sítést célzó elbánást azzal az állítás
sal akarják igazolni, hogy Németor
szágot terheli a háború bűne és ezért 
meg kell büntetni. De ez az állítás 
tisztára hazugság; ezt ünnepélyesen 
kijelentjük Isten és a lelkiismeret előtt. 
A versaillesi bünvaliásra sem lehet 
hivatkozni, mert azt isteni és emberi 
jog ellenére a legsúlyosabb fenyege
tésekkel kényszerítették ki egy véd
telenné vált népből és megállapított 
tények szolgálnak cáfolatául. Kifogás
talan tanuságtételek, még az ellen
táborból is, habár csak lassanként, 
de ellenállhatatlanul világossá teszik 
majd mindenki előtt, hogy hol talál
hatók az igazi bűnösök. Németország
nak semmiesetre sem kell félnie eb
ben a tárgyban a teljes igazságtól.

Arra a bűavallomásra alapított 
békét és miadazt, amit azóta velünk 
elkövettek, csak kiáltó ellentéteként 
tekinthetjük annak a követelménynek, 
amelyet éppen az ellenünk szövetke
zett népek annyiszor és annyira em
legetnek, hogy t. i. népek életében is 
a keresztyén elveket kell alkalmazni. 
Amíg a mostani magatartásukkal nem 
szakítanak addig a népek közt valódi 
és tartós békéről, amilyent mi is 
őszintéo óhajtunk, szó nem lehet.

Hálásan elismerjük azt. amit a 
keresztyén felebaráti szeretet a német 
gyermekekért és ínségesekért tett és 
német intézményekért tett és tenni

meg nem fárkd. Azonban a legjóaka- 
róbb és legjólesőbb támogatás sem 
segíthet rajtunk. Amire nekünk szük
ségünk van, az annak a lehetősége, 
és nem kevésbbé annak a lehetősége, 
hogy ősi öröklött szellemi birtokállo
mányunkat megtartsuk s a keresztyén 
kegyességnek és erkölcsiségnek javait 
ápoljuk. Jogigényünk van arra, hogy 
a német nyelv és a német kultúra 
területén belül biztosított szabadság
ban és olyan feltételek mellett éljünk, 
amelyek képessé tesznek arra, hogy 
a népek világában teljesítsük Istentől 
rendelt hivatásunkat. Ezért a jogigény
ért, a német népnek és ősi keresztyén 
kultúrájának fenntartásáért szállunk 
síkra. Ezzel, mint a német evangéli
kus egyházaknak hivatott képviselői, 
szent kötelességet teljesítünk. De ke
resztyéni kötelességnek tartjuk azt is, 
s komolyan és szívből kérjük kül
földi hitrokonainkat, hogy ne zárkóz
zanak el e kötelesség elől.

Prohászka püspök a keresztény 
kultúra lényegéről.

Budapesten az Egyesült Keresztény 
Nemzeti Liga előadássorozatának kere
tében Prohászka Ottokár tartott elő
adást a keresztény kultúráról. Raffay 
Sándor evangélikus püspök megnyitó 
szavai után Prohászka Ottokár me
gyéspüspök kezdte meg előadását, 
melynek bevezető részében a keresz
tény kultúra lényegét fejtegette. Majd 
áttért arra, hogy mikép sikerült az 
emberiségbe és a világba beleoltani 
ezt a kultúrát.

— A kereszténység — mondotta 
— a lelkeket formálta át és ennek 
a kultúrának nyomán fejlődött ki a 
mai civilizáció.

— A francia forradalom eltűnik 
a keresztény forradalom mellett, a ma
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gondolatban közösek vagyunk. így 
épül aranyhid Debrecen és Pannon
halma, Esztergom és Eperjes között; 
így következik be az építés munkája, 
a magyar nemzet egymást őrlő poli
tikája helyett.

— A keresztény magyar képes 
csak a magyar nemzeti kultúrát meg
védeni. Ha megvédjük, meg tudunk 
állani, de ha nem, akkor összeomlik 
velünk együtt a nemzet, akkor mi 
sajnálatraméltó áldozatok leszünk, 
nem pedig vértanuk.

Prohászka szavait a termet zsúfo
lásig megtöltő közönség hosszas, 
lelkes éljenzéssel fogadta. Raffay 
Sándor köszönetét mondott Prohász- 
kának az előadásért és bejelentette, 
hogy a liga ugyanezen a helyen két 
hét múlva újabb előadást tart, amelyen 
Ravasz László püspök fog beszélni 
a kereszténységről és az erkölcsről.

Ev. anyaszentegyházunk 
és az egyházi fegyelem.

A keresztyén egyház lényege és 
eredete szerint isteni, történeti kiala
kulása és tapasztalati valósága szerint 
pedig társadalmi intézmény, melynek 
rendeltetése egyrészt, hogy Isten or
szágét a földön, az időben, az embe
riség közepette képviselje, másrészt 
pedig, hogy ezt az országot terjessze 
ős ennek teljes megvalósulását a maga 
körében és a rendelkezésére álló 
eszközök segítségével előmozdítsa. 
Ha most már figyelembe vesszük az

egyháznak jellegét és rendeltetését, 
akkor világos lesz előttünk, hogy az
egyházat mindenképen megilleti a 
fegyelmezés joga és a fegyelmezés 
kötelessége. A fegyelmezés jogát meg
adja neki isteni eredete, mert hiszen 
kétségtelen, hogy ha emberi alakulá
soknak is joguk van a saját körükben 
fegyelmet gyakorolni és rendet tartani, 
kétségtelen, hogy akkor ezt a jogot 
az isteni eredetű, tehát magasabb 
jellegű alakulástól sem lehet elvitatni. 
A fegyelmezés kötelességét viszont 
az a tény állapítja meg, hogy az 
egyház emberekből áll, emberekből, 
akik ha nem is gonoszok és meg
átalkodottak, de minden bizonnyal 
gyarlók és esendők s épen ennek 
folytán a fegyelmezésre nemcsak okot 
adnak, hanem arra rá is szorulnak. 
Amint a fegyelmezési jog és köteles
ség megilleti a keresztyén egyházat 
általában, úgy megilleti az közelebb
ről és különösen az evangélikus egy
házat is Hiszen ennek is az a célja, 
hogy tagjait Isten országának polgá
raivá, Krisztus testének élő, öntudatos 
és valóságos tagjaivá nevelje, más
részt pedig tagadhatatlan, hogy ennek 
az egyháznak a tagjai is tökéletlen 
és bűnös emberek, akik rászorulnak 
az egyház nevelő és fegyelmező tevé
kenységére.

Evangélikus egyházunk nevelői 
hivatásának és kötelezettségének min
denkor tudatában volt. Bizonysága 
ennek egész története és jelenkori 
élete is, amelyek tanúságot tesznek 
arról, hogy egyházunk a néki adott 
kegyelmi eszközök, t. i. az ige és a

szociális mozgalma eltörpül a keresz
ténység mozgalma mellett. A keresz
ténység rendszere és ereje önmagában 
volt, öntudatára ébresztette az embert. 
Krisztus nem állt be spartakusnak, 
nem létesített szakszervezeteket, ha
nem felvilágosította az embert a 
sajátmaga végtelen értékéről; nem 
programmot adott, nem tanokat hir
detett, hanem önmagát, a krisztusi 
embert állította a világba. Igazuk van 
a szocialistáknak, a kereszténység 
nem szüntette meg a rabszolgaságot, 
hanem lehetetlenné tette azt az öntudat 
örök súlyával. Mi ezt a keresztény 
erjedést megértük az úgynevezett 
keresztény kurzusban, amely meg
mutatta azt, hogy nem lehet eltűrni 
azt, hogy pribékek lábbal tiporják a 
keresztény kultúrát

— A magyar nemzet történelméből 
nem lehet kitörölni semmit sem, ami 
nemzeti volt, nem lehet kitörölni 
semmit sem, ami keresztény. A sze 
retet a haza iránt és a szeretet a ke
reszt iránt ugyanaz. A keresztény 
nemzeti kultúrának azzal kell súlyt 
adnunk, hogy virágzásra fakasz- 
szuk a belső lelkiséget. Önök, akik 
különböző felekezetek tagjai, össze 
kell hogy forrjanak a keresztény nem
zeti érzésben. Jöjjön közelebb a ma
gyar a magyarhoz, ezáltal Istenhez is 
közelebb jutunk. Lelkesít engem a 
magyar királyok emléke és ugyan
akkor a protestánsokat is lelkesíti 
Debrecen és Zsolna. Egy gondolat 
hevít bennünket, ha Szent Istvánra 
és Rákóczira, ha Bethlenre vagy 
Bocskayra gondolunk és ebben a

Herendi porcellánok.
Irta: Porkoláb István.

öreg, vaskosaras-ablakú házak 
Biedermeier hangulatú ebédlőiben, 
ahol örökké alkonyatot mutat a tej
üveges szekrényen mélázó régi óra, 
brokát-függönyök szűrik meg a nap
sugarakat: terítenek még ozsonához 
damaszt szövésű, kávé-barna abrosit 
és raknak fel szordinós csengésű 
herendiporcellánokat. Édesszájú leány
unokák tiszteletére, kiknek névnapja 
ünnep a háznál, szedeti elő a fehér- 
hajú, fekete-ruhás nagyanya meny
asszonyi kelengyéje közül a legszebb 
ozsona-abroszt és hozzá az esküvői 
ajándékul kapott herendi csészéket, 
melyeknek hamvasra lehelt zomán
cáról a magyar égalj piros csillag- 
virágjai, kékló nefelejcsei, vörös rózsái, 
sokszínű tulipánjai virítanak sevresi 
finomsággal. Apró kanálkákkal eve-

getve, ezekből legédesebb a névnapi 
haboskávé, s a kék cakkos pápai
majolika tányérkákból legjobb a ked
venc mokka-torta vagy a ropogós 
apró sütemény.

És a nagyanyák életepárjainak, a 
réveteg mosolyú, emlékező hangú 
nagyapáknak barnuSt szobáiban is 
megtalálni a herendi porcellánt. A fa
lakról épp úgy levirítanak a herendi 
dísz-edények, mint aranyos képkere
teikből a homlokon kettéválasztott 
hajú, gyöngßyel ékített hattyú-nyakú 
szépasszonyok és Mária Terézia dé
delgetett, életvidám gárdistái. Azután 
szivarral is herendi tányérból kínálják 
a kedves vendéget. A szivar bizony 
manapság füizű, de a tányér többnyire 
remekmű. A története meg éppen 
érdekes. Míg a szivar elég, a kedves, 
halk-beszédű öreg urak elmondják a 
történetet, melyet az ereklyével együtt 
az apáiktól örököltek.

— A megboldogult édesapám —

hallottam egy ritka becses, csipkés- 
szélü, díszbeöltözöit betyárt ábrázoló 
herendi tányérról a szájhagyományt 
regélni — szolgabiró volt és évi 
hatvan forintokért szolgálta a rendi 
vármegyét Ö is tagja volt annak a 
talponálló bíróságnak (ma »rögtön- 
itélőnek« nevezik), amelyik halálra 
Ítélte és Herenden kivégeztette az j
1830-as évek rettegett haramiáját, 
Sobri Józsi társát: Milfajtot. A ki
végzés őrömére Fischer, a herendi 
porcellános, akit a rabló kigombol- 
gatott néhányszor a markói ország- P
utón, a taiponáilóbiróság tagjainak
dísztányérakat égetett remekbe em
lékül

A művészi porcellán-munka köze
pén jellegzetes betyár-ruhában puská
jára támaszkodva »méláz a haramja«, 
kinek a teljes neve, kivégzésének
helye (Herend) és éve (1838) olvas
ható körirat gyanánt. Ezekből a
tányérukból mindössze féltucatot ké-
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nek a felélesztése és a kiterjesztése. 
Kívánatossá teszi ezt egyrészt az 
egyház mai jellege, másrészt pedig 
az a jelenség is. hogy egyházunkban 
— ha csak elszórtan i s ! — szekta
mozgalmak észlelhetők.

Az egyház mai jellege szerint ná
lunk népegyház, ami azt jelenti, hogy 
az egyházhoz való tartozást a szüle- 
tés dönti el, hogy a tagok az egyházba 
nem belépnek, hanem beleszületnek. 
Ebből a körülményből következik, 
hogy név szerint legalább, olyanok 
is tagjai evangélikus egyházunknak, 
akik vallásilag közönyösek, sőt olya
nok is, akiknek meggyőződése az 
egyház tanításával ellentétben áll és 
hogy igen sokan vannak olyanok, 
akiknek élete, magaviseleté és maga
tartása az evangéliomi keresztyénség 
követelményeivel meg nem egyezik. 
A szektamozgalmak viszont azért 
érdemlik meg a figyelmet, mivel bizo
nyos mértékig kórmutatók. E szekták 
egyházunknál sok más között azt is 
kifogásolják, hogy egyházunk minden
féle tagot megtűr, hogy az emberi 
bűnökkel szemben közönyös, hogy 
tagjai feddhetetlenségére nem fordít 
kellő gondot, egyszóval: hogy fegyel
met nem gyakorol. Azért felette el- 
siklani nem tanácsos, sőt inkább az 
a kötelesség áll előttünk, hogy a 
dolgot megszívleljük, fontolóra vegyük 
és megfelelő intézkedéseket tegyünk. 
Ezek az intézkedések azonban csak 
akkor lesznek eredményesek, ha az 
egyházi köztudatból fakadnak, ha az 
egyházi közvélemény lesz azoknak 
egyrészt a forrása, másrészt az őre

és támasza. Megfelelő egyházi köz
tudat felkeltésére kell tehát első sor
ban törekedni. E végből szükséges a 
kérdés fölvetése, tárgyalása, szüksé
ges a vele való foglalkozás lehetőleg 
egyre szélesebb körben.

Balikó Lajos.

Fehér világ.
le^ér palástba ellezöH a halár, 
ípallgaló csend a oelgy feleli.
Éelarell fáR ágán, üde fenyó’R lom bján: 
E gy-egy oarju guggol ^ólabdáR Rezei!
— m ini mulfaR árnya — a léleR szárnyán.

. . .  ftis  laRem ablaRán Rinézoe a lájra
— a léli napsugárban lündéRle lálrányra
— színemben áhilal — lelRemben a béRe. 
Fehér uilágemból §e ima száll $ ezzá d :  
Ipioe gyermeRedel áldd meg ó, nagy Is ién ! 
kísérd  e l ! Vezéreld üdoességel adó,

—  boldogító rénbe! . . .  
Hudy Ilona.

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről.

Dr. Ravasz László ref. püspök 
legutóbb Budapesten a Kálvintéri 
templomban Pál lev. Efez. V. 28 -  32. 

verse alapján >A házasság lelki kí
sértéseit címen a protestáns egyhá-

szentségek által minden időben töre
kedett hivatásának eleget tenni és 
kötelezettségének megfelelni. Mind a 
mellett nem zárkózhatunk el annak 
bevallása elől, hogy az egyház nem 
vette mindenkor kellőképen figyelembe 
hivatásának hathatós szolgálata ér
dekében a nélkülözhetetlen egyházi 
fegyelmezést. Igaz, hogy ez az eszköz 
az ige és a szentségek mellett csak 
alárendelt jelentőségű, de nélkülöz
hetetlen, épen a magok hatásának 
fokozása és érvényesítése végett. 
Egyházunk jó idő óta beéri azzal, 
hogy tagjainak a szószék, az iskola 
és a lelkipásztori tevékenység által 
az igét nyújtja és hogy esetről-esetre 
a szentségeket kiszolgáltatja, de nin
csen kellő gondja arra, hogy szolgá
latát megbecsülje és másokkal is 
megbecsültssse. A fegyelemgyakorlás 
joga és kötelessége egyházunkban 
tagadhatatlanul eJhalványodott. Nem 
azt mondjuk ezzel, hogy egyházunk
ban semminéraü fegyelem sincsen, 
mert hiszen az egyházi rendtartások: 
a törvények, szabályreodeletek világos 
bizonyságai és szembeötlő jelenségei 
a fegyelemnek, aminthogy a különféle, 
általánosan elterjedt és érvényben 
levő szokások is egyrészt fegyelemnek 
a bizonyságai, másrészt a fegyelem
nek, a^múltban gyakorolt fegyelemnek 
az eredményei. De ha azt elismerjük 
is, mégis meg kell állapítanunk, hogy 
nincsen a fegyelem egyházunkban 
olyan mértékben gyakorlatban, aho
gyan indokolt és alighanem célszerű 
is volna. Kívánatosnak látszik azért 
az egyház fegyelmező tevékenységé-

siített a hires herendi mester s azt 
a néhány darabot, mely máig meg
maradt, féltve őrizgetik és büszkén 
mutatják az akkori statáriális bírók 
leszármazói: — Az apámé v o lt ! . . .

A herendi edény különben, még 
a közönségesebb fajta is, manapság 
mind becses. Azzá teszi ritka volta
— már nem igen gyártják —, mű
vészi «szépsége — a sevresivel egy 
niveau jú és, hogy a legtöbbnek 
megvan a külön törté rété. Fantasz
tikus címer-aiakokkal, kacskaringós 
monogrammokkal, cirádákkal díszített 
nehéz faliszekrények mélyéről kerül 
elő törtftiiü csésze, melyből a vitéz 
honvédezredes : Ihász Dániel reggeli
zett sebtiben a marczaltői csata haj
nalán ; megrepedt pohár: ebből — 
emlékezik kegyelettel a tulajdonosa
— Jókai ivott pápai diákkorában 
Tapolcza vizet; az egykor teljes szer
vizből egyetlennek maradt cukortartó, 
amiből Petőfi ajkai ideálja lopva

édesítette meg a cigóritól keserű 
kávét, melyet talán a mama nem is 
jó szívvel adott az akkor ágrólszakadt 
vándordiáknak; és kerülnek elő szép, 
színes, karcsú meg gömbölyű porce
lánok, amik imáron kihalt családok 
neveit, kriptákon megfordított címe
reket hűségesebben megőrizték, mint 
a temetők elkorhadt fejfái, omlékony 
sírkövei. . .

A porcellánok mögül előtűnik Péter 
barát magas, szikár alakja i s ; ráncos, 
cserzett arcán jóságos mosoly, ajakán 
az alázatos >Dicsértessék.. . « És 
pedig nemcsak a herendi edények 
közül kerül elő az emléke, hanem —  
úgytetszik — ott ül a barna mázos 
városlődi tányér mellett is, amelyből 
földes-gerendás szobák fiókos asztalán 
kérges kezű magyarok kanalazgatták 
az estebédet. Mert Péter barát szíve
sen látott kedves vendég volt túl a 
Dunán és még azon túl is minden
fele: az egyszerű zsöllérhajlékokban

épp úgy, mint a büszke nemesi vagy 
főúri címert viselő kastélyokban, lett 
légyen a gazda hitsorsos, Kálvin-hitti 
vagy akár lutheránus. Sőt, ha hinni 
lehet — miért ne? — a marczal- 
menti református és a kemenesaljai 
hétszilvafás nemeseknek, ketrecekből 
fölépített bagázsiás szekerével pénteki 
napon mindig hozzájuk szállt. A re
formált hitü nemesek kúriáinak tűz
helyein ugyanis, — így adták annak 
okát nagyuraimék — nem főztek böjti 
ételt és pénteken is kirántották a 
nekivaló csirkét, amit Péter barát 
előbbre helyezett holmi tojásos, tész- 
tás, hal-féle eledeleknél. A pápai 
franciskánusok konyhája az ő idejében 
messze földön hires volt s a Perenc- 
napi ebéd után alig győzte fogadni 
a dicséreteket Péter barát. Méltán. 
Üres szekérrel ő sohasem tért haza; 
annyi volt a ketrecekben az ajándékba 
kapott tyúk, liba, kis- és nagy malac, 
amennyit az akkor leghíresebb
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zakat napjainkban oly mélyen érintő 
kérdésről elmélkedett s tolmácsolta 
ezúttal híveinek e kérdéssel kapcso
latban Istennek üzenetét.

— Köztudomású — mondta a 
neves püspök — hogy a reverzálisok- 
kal Magyarország összes felekezetei 
közül legtöbbet vészit a zsidóság, 
azután az evangélikusok és mindjárt 
utána a reformátusok.

— Az evangéliumellenes mozza
nat — állapítja meg a püspök —  
nem annyira a reverzálisban, mint 
inkább reverzális kezelésben rejlik ... 
Kihasználni azt az időpontot, mikor 
a földi szerelem a legtürelmetlenebb 
s szenvedélye kitólja az öntudatból 
a gátló képzeteket, beledobni a ser
penyőbe az egyházból való exkom- 
munikálás tárgyát akkor, mikor a 
lélek leginkábbb vonzódik az egyház 
fedele alá; serdülő korban szent fo
gadalmat tétetni a nőkkel, hogy há 
zasságukat »propius parochus« (róm. 
kath. lelkész) előtt kötik meg s mi
kor eljön ez a nap, kiderül, hogy ez 
más szóval annyit jelent, hogy a re
formátus (a nem kath. fél) vagy re- 
zerváüst ad, vagy ágyasságnak bélye
geztetik a házasság és elkövetője a 
hitközösségből kirekesztetik: minden 
egyéb csak nem evangéliumi, azaz 
szabad és benső lélekmegnyerés.

Egyetlen egyszer áll az anyaszent- 
egyház ily nagyfontosságu döntő kér
désben az ö fi ii és lányai elé, ami
kor az ilyen vegyes házasságok meg 
kötése előtt reverzálist kérnek tőle, 
akkor áll az anyaszentegyház elé,

tyukász: a locsmándi Mörbisch, pén
zért sem tudott Össze venni. Egy-egy 
hosszabb kirándulásról a koldulásba 
belevénült két pejen hazafelé porosz- 
kálva már a borsosgyóri országűtról 
behallatszott a pápai rendbázba a sok 
apró marha sivalkodása, mintegy 
jelezve: — Jövünk — rakott szekér
re l! — A kvárdiánnak ilyenkor még 
nyájasabbra kerekedett derűt-piros 
arca és öröm érzett ki a hangjából, 
ahogy lekiáltott a kaput őrző fráter
nek: — Amice, nyissa ki a kapukat, 
jön Péter barát! . . .  — S az amice, 
akinek máskor csak a »bal ja e kend* 
járt ki, sietve rángatta, csikorcgtatta 
széjjel a nehéz to'ózárakat, n ért ;udia, 
hogy lesz jó vacsora ...

Nő, féi fi kicsi, nagy, ifjú, öreg és 
mindenféle hitü szegény és gazdag 
szerette Péter barátot, mintaképét a 
szegény, di jókedvű, krisztusi szere
tettel élő kolduló barátnak. Fogalom 
volt, legendás alakká lett, A falusi

azzal a kéréssel, hogy: Ne tagadj 
meg, gondolj reám. Gondolj arra, 
hogy olyan egyháznak vagy tagja, 
amelynek hősei hitükért máglyára 
mentek. Kérdezem, hátha a Te ereid
ben is csörgedezik egy csepp abból 
a vérből, amelyik 300 évvel ezelőtt 
korbácsütésre serkent ki egyik ősöd
nek a testéből, aki otthagyta felesé
gét, gyermekeit, lemondott a címről, 
dicsőségről, hogy egyedül maradjon 
Krisztusával, egyetlenegy nyereségé
vel legfőbb .becsülettigyével — és 
akkor Te képes vagy, látszólagos 
nyomások súlya alatt megtagadni ezt 
az anyaszentegyházat ? — Azt az 
Egyházat, amely bölcsőnktől fogva 
koporsónkig szakadatlanul csak áld 
bennünket. . .  Micsoda gyávaság!

O lvassuk  a bib liát!
Áldozatok.

Febr 5. Ezsaiás 1. n —n>. Az emberi 
méltóság senkinek sem akar lekötelezettje 
maradni. Még Istennek sem 1 Ezért is ját
szik minden vallásban oly fontos szerepet 
az áldozat. Le akarja törleszteni az ember 
Istennel szemben fennálló adósságát. Csak
hogy az isten nem minden áldozatot fogad 
el ám 1 Nemcsak az á'dozat mennyiségére, 
hanem annak forrására, az áldozó szemé
lyiségre is súlyt helyez. Mint ahogy az 
utálatnak legyőzhetetlenül taszító érzése 
ébred bennünk, mikor piszkos kéz nyújt 
nekünk ételt s mocskos száj akar meg
csókolni minket, ép úgy utálatos Isten előtt 
az, aki minden lelki megmozdulás nélkül 
csak azért hozza meg az adakozás, tem- 
plombajárás, imádság áldozatait, hogy 
lekötelezze az Istent. Mosódjatok, tisztul
jatok meg 1

asszony most sem mer elbújni a 
barát elöl, mert attól fe l: hátha űgv 
jár ő is, mint az a bizonyos salamoni 
asszony járt Péter baráttal. Ez pedig 
— tagadhatatlan — megjárta egy 
kicsit. A firhangot igazgatta a szoba
ablakon vagy talán másért kukucskált 
ki, elég az hozzá, észrevette az utca
soron nagy iszákjával jámboran kö- 
zelgető Péter barátot. Gondolt egyet, 
nagyot és meghagyta a kislányának :

— Ha jön a barát, mond, hogy 
nem vagyok itthon I

Azután hirtelen elbújt az ajtó mögé. 
Igen ám, csakhogy nem valami ta
pasztalatlan, gyerekarcu fráterocska 
közeledett, hanem az öreg, furfangos 
Péter barát, akit nem lehetett csak 
úgy — szürke hazugsággal elintézni

A barát jö t, bekopogtatott és be 
lépett a fösvény ajtóján :

— Dicsértessék a Jézus Krisztus!
— A kislány buzgalmában nem

»fogadj-Istennel« válaszolt, ehelyett,

Febr. 6. Apostolok csel. 19. is—s\ Az 
a máglya, amiben Efezus piacán az ördögi 
mesterséget gyakorlók könyvei hamvadtak 
el, kedves áldozat volt Isten előtt. Nem 
azért, mert nagy érték — ötvenezer ezüst 
pénz — hamvadt el, hanem azért, mert 
bűneiket megbánó emberek bűnük eszkö
zeit égették el benne, hogy azok soha 
többet még csak ne is kisérthessék őket. 
Bűneim eszközeit — bármily anyagi értéket 
jelentenek is — feláldozom Érted Uram!

Febr. 7 Lukács 19.8—9. Zakeus pénze 
kedves áldozat. Nem azért, mert nagy 
összeget képvisel, busásan kárpótolja a 
megkárosítottakat, hanem azért, mert egy 
bűnbánó ember áldozza fel benne bűne 
következményeit, bűnös utón szerzett anyagi 
előnyeit. Zakeus nem ezt mondja: többé 
senkitől sem veszek el semmit, hanem ez t: 
valamit elvettem, négy annyit adok helyébe. 
Mutasd meg Uram, mi nálam bűnön szer
zett érték ? Hadd á'dozzam fel 1

Febr. 8. 51. zsoltár is—is. Bűnök esz
közeinek s a velők szerzett értékeknek 
feláldozása még csak a dudva föld fölötti 
részét vágja le. Ha bennmarad a gyökér, 
az újra pótolja az elpusztított levelet és 
szárat. A bűnös szív újra hajlandó előnyök
ért bűnt cselekedni s elő is teremti magá
nak az chez szükséges eszközöket. Fogadd 
el a szivem Uram 1 Ne vesd meg az én 
töredelmes lelkemet!

Febr. 9. 1. Királyok 19. 19—21. Elizeust 
prófétának hívja e! hiés. Ebben a folytonos 
vándorlást kívánó munkában nem lehet neki 
tovább folytatni a gazdálkodást. Ez gátolná 
öt az Isten ügyének szolgálatában s ezért 
Elizeus, hogy soha még csak eszébe se 
jusson régi munkája, eléget a háta mögött 
minden hidat, amelyen visszatérhetne, ösz- 
szetöri s megégeti ekéjét s egy pár ökrét. 
Minden, Isten követésében gátló dolog 
feláldozása kedves az Isten előtt.

Febr. 10. Lukács 1 8 . 28— 30 Krisztussal 
szemben tulajdonképen nincs is áldozat. 
Mert áldozat csak az, aminek ellenériéke- 
képen semmit sem vagy kevesebbet kapunk. 
De Krisztus minden áldozatot sokszorta 
többször visszaad már ebben a földi élet
ben, a jövendő világon pedig még hozzá

nehogy elfelejtse a mondókáját, ijed: 
ten hadarta:

— Nincs itthon édesanyám. . .
A barát körülnézett és megtalálta 

amit keresett. Az ajtó alatt éles sze
mei észrevették az asszony khátszó 
láb fejét.

— Nincs e? — csodálkozott el.
— N incsen ... E lm ent... a me

zőre. . .
— No hát mond meg édesanyád

nak, kis lányom, hogy ha máskor 
elmegy hazulról, a lábait is vigye 
m agával... — üzente kedélyesen 
Péter barát, közben kékre zöldre 
tapogatta, bökdöste kemény somfa 
fütykösével a salamoni asszony lába- 
fejét. . .

...K özel félszáz esztendeje, hogy 
fehér zsinór öves, fekete szerzetesi 
köntösbe burkolt alakja eltűnt a falus 
környékéről s a jókedvű szegénység 
kölcsönözte nyugodt arca nem moso
lyog be barátságosan a gádor- ajtókon,
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örök életet ad. Tedd csak próbára! Bíz
hatsz benne.

Febr. II. Zsidók 9 . 11—15. Bűneinkért 
semmiféle áldozattal sem tudunk eleget 
tenni. Ezért Krisztus az egyetlen áldozat. 
Aki ebben nem hisz, az nem tud semmiféle 
kedves áldozatot hozni Istennek. De akinek 
ez az áldozat az élet boldogsága, abban a 
Krisztus áldozata Istent szolgáló életnek, 
bőséges áldozatkészségnek lesz a forrásává.

MAGYAR G A ZDA. 

Gazdaparlament Győrött.
Nagyszabású gazda-kongresszus 

folyt le Győrött. Dunántúl 4 várme 
gyéjének gazdasági egyesületei, föld - 
míveló körei adtak egymásnak talál
kozót, hogy megvitassák a mező
gazdaság legidőszerűbb kérdéseit. 
Nagyobb beszédeket mondottak: dr 
Gyapay Pál, dr. Czettner Jenő, Dorner 
Emil a tárnokréti földmiveskör elnöke, 
ev. felügyelő, kinek mindkét indítvá
nyát: az utak kavicsozása és a had
viseltek adóterhe tárgyában az érte
kezlet magáévá tette.

A németek tőbbtermelési politikája.
A német birodalmi közlekedésügyi 

minisztérium elhatározta, hogy a trá- 
gyázási anyagok (a kálisók) számára 
úgynevezett évad tarifát léptet életbe. * 1

[ kedves emléke és szelíd derűtől ara- 
1 nyos legendái mégis mind máig élnek 
[ jóval túl a veszprémi földön: a

sokoróalji falukban, a vasi Ketnenes- 
\ alján, asopronmegyei Répczemellékén, 
t a zalai Göcsejben, ahova szürettájon 

egy kis mustért, máskor pedig egyéb 
1 földi jókért köszöntött be joviálisán: 

— Dicsértessék a Jízus neve! — 
! Sok helyen mintha ma is várnák, 
t Szüretkor, amint a szőlők közt feltűnik 
1 a kolduló barát, nyomában a putto- 
1 nyos ember alakja, a szedő-lányok 
i abba hagyják egy pillanatra munká 

jukat és odaszólnak egymásnak: —
1 Nézzétek, jön a Péter barát! . . .

A Peter b a rá ti... És sokan a 
i régiek közül, akik nincsenek már, 

néha úgytetszik, most is ittvannak 
s a faluk környékén, a kúriák táján, 
ti a szüretelő hegyekben, a Biedermeier- 
rí hangulatú ebédlőkben a porcellánok 
x között és leülnek megszokott helyükre, 
. a terített asztalhoz kedvenc herendi 
,i tányérjuk treUé, melybe ízes falatokat 
1 rakott egykor a szíves házi asszony...

Pedig csillagszemeikkel néznek csak 
>• le reánk a M agasságból...

Minthogy a gazdák most fogják a 
trágyaszükségletüket fedezni, ezt az 
alkalmat a közlekedésügyi miniszter 
nem arra használja, hogy a tarifát 
feleme’je, hanem hogy leszállítsa. Ez 
az évadtarifa 1923. április 30 ig lesz 
érvényben, hogy ezalatt az idő alatt 
a mezőgazdák könnyebben hdzzájut- 
hassanak a többtermeléshez elenged
hetetlenül seükséges kálisókhoz. Nem 
érdektelen, hogy a ká iszindikátus, 
szintén ugyanabban a szellemben 
akarván eljárni, mint a közlekedés- 
ügyi minisztérium, elhatározta, hogy 
olcsóbban adja gyártmányait. A szin
dikátus így akarja lehetővé tenni, 
hogy a gazdák mioél bővebben lát
hassák el magukat a trágyával. Ez 
a két intézkedék bizonyára hozzájá
rul majd a többtermelés gondolatá
nak megvalósításához.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 12.800—12 900, egyéb 12 700— 
12.800, 78 kg.-os tiszavidéki 12.900—13 000, 
egyéb 12.800-12 900, rozs 8.100-8 200, 
takarmányárpa 8000—8300, sörárpa 7800— 
8000, kö:es 8500-9000, zab 7800-8000, 
tengeri 7800—8000, repce 14.000—14.500, 
korpa 5100—5200.

Hús- és zsirárak.
Budapest, január 29. Marhahús I. rendű 

hátulja 410, eleje 360; II. rendű hátulja 
300, eleje 220, csontoznivaló 170.

Brauch-cég sertésjelentése. Árak: Köny- 
nyü 500—520, közép 530—550, nehéz 570, 
sertéshús 540—570, zsir 830, szalonna 650.

Zürich.
Január 29. Zárlat: Páris 3315, London 

2485, Newyork 537.75, Milánó 2537, Hol
land 211*5, Berlin 15,8, Bécs 0.73, Osztrák 
bély. 0.74, Szófia 330, Prága 1550, Varsó 
1 és ötnyolcad, Budapest 203/8, Bukarest 
215, Belgrád 450.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, január 29. Napoleon 9900, 

Osztr. kor. 370 -90 , Dollar 2690-2735, 
Márka 8 -10 , Lira 126—132, Lei 11-12, 
Szokol 76.5 —80.5, Korona dinár 19—21, 
Francia frank 166—176, Svájci frank 495— 
515, Hollandi forint 1050—85, Angol font 
12350—625, Lengyel m. 876—975, Leva 
17—18, Belga frank 148—56, Krisztiania 
495—520, Stockholm 7175—7475, Amster
dam 1050—1085. — A devizák egyeznek 
a valutákkal.

H E T I  K R Ó N I K A .
A magyar nemzetgyűlésen az indemni- 

tási vita során elhangzott felszólalásokra 
gróf Bethlen miniszterelnök mondott nagy 
beszedet a kormány politikájáról. A minisz
terelnök kijelentette, hogy a békeszerződé
sek alapján jogosan követelhetjük a ma
gyar kisebbségek megvédését. . .  Az újra

építés lehetőségét a kormány a középúton 
keresi, majd ama véleményének adott ki
fejezést, hogy a szociáldemokraták nem 
használják fel összeköttetéseiket az ország 
érdekében.

A kisántánthoz tartozó államok kor
mányai elhatározták, hogy legközelebb mi
niszteri találkozás lesz Bukarestben, ahol 
eszmét cserélnek a nemzetközi helyzetről.

Beérkezett jelentések szerint Csehország, 
Jugoszlávia, Románia hadseregeiben egy
séges felszerelést szándékoznak bevezetni.

A hatvan milliós német nép, munkás 
és munkaadó zárt falanxban áll a franciák
kal szemben.

Amint várni lehetett a francia megszál
lásnak eddigelé is már sok áldozatja van. 
A spahik több helyen kivont karddal tá
madnak a járókelőkre. Az utcákon tartóz
kodni valósággal életveszélyes. 6600 font 
sterlinget követel az ántánt Németországtól 
jóvátétel címén. A megszállt területen a 
letartóztatások és kiutasítások nem szüne
telnek.

Párisban a Saibonne dísztermében 
rendezett Petőfi ünnep rendkívüt lelkesen 
folyt le Az ünnepélyt a Marseillaise és a 
Rákóczi induló nyitotta meg. Strovoski és 
Bonnefon beszédei után Pékár Gyula mon
dott ékes franciasággal nagy beszédet. 
Utána Monzie szenátor és Tisseyre beszél
tek. Monzie szenátor azt fejtegette, hogy a 
francia és magyar népnek közelednie kell 
egymáshoz a 48-as tradíciók kultuszában. 
Pdulay Erzsi művészrö Petőfinek „Egy 
gondolat bánt engemet“ és „Szeptember 
végén“ cimű költeményeit adta elő francia 
nyelven. Nemes művészete elragadta a 
hallgatóságot.

EGYHÁZI ÉLET.
Hatvanad vasárnap.

Ev. Luk. 8 .  4—15.
Magyarázni való nem sok van e gyö

nyörű példázaton, melynek minden sora lé
lek és élet; megmagyarázta azt maga Jézus 
kérdezősködő tanítványainak; de annál több 
benne a megtartandó tanulság és intés. Aki
nek fülei vannak a hallásra, hallja, mit 
mond az Úr a négyféle szántóföldről

L a p u n k  a in a i s zá m tó l k e zd 
ve, m in t  a z  O rszá g o s L u th er-  
Szövetség  h iva ta lo s  la p ja  je le 
n ik  m eg .

Kihallgatáson. A kormányzó Őfőméltó- 
sága Kapi Béla dunántúli püspököt legutóbb 
Budapesten hosszabb magánkihallgatáson 
fogadta.

Szombathely. Áldásos tevékenységet 
fejt ki Szombathelyen a protestáns nöegy- 
let Radó Gyuláné elnöklete alatt úgy a hit
élet mélyítése, mint az áldozatkészség feleb- 
resztése terén. A nőegylet által rendezett 
vallásos estélyek mindenkor szivet-ielket 
emelők; a szegények gondozása terén pe
dig hervadhatatlan érdemeii,vannak. így 
csak az elmúlt karácsonyi ünnepek alkal
mával is 80 gyermeket, 15 családot látott 
el a nöegvlet ruhaneművel, élelmiszerrel, 
fával 50 175 korona értékben. Az elnöknó 
mellett a munkából lelkesedéssel veszik 
ki mindenkor a maguk részét Szabó ,Ká!- 
mánné alelnökné és a nöegylet többi buzgó 
tagjai.
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A zalaegerszegi gyülekezet az ottani 
református nivek hozzájárulásával kará
csonykor szegényeinek karácsonyfát állított 
s úgy ezeknek, mint a fogházi és fogoly
tábori protestánsoknak 20.000 K-t, élelmét, 
2 zsák lisztet, 6 zsák krumplit stb. gyűjtött 
s osztott k i; ezenkívül ruházatot, 1 szekér 
fát. Mintegy 140 ember részesült szeretet- 
adományban. Nagy gyülekezetnek is dicsé
retére válnék, amit a kis gyülekezet művelt 1

Meszlenben szavalatokkal, karénekkel 
és ajándékkiosztással egybekötött kará
csonyfa ünnepély tartatott az iskolater
mében.

Kőszegdoroszló—Cák leányegyházköz
ségben a hivek nagyon érzik az elrekvirált 
2 harangjuk hiányát s adományaikkal gya
rapítják évről-évre a „Harangalap "-ot. A 
múlt évben is több szíves adomány folyt 
be e célra és pedig: özv. Torda Jánosné 
400 K, Horváth Rozália Cák 400 K, Snápor 
Vilma konfirm. 200 K, Boros Erzse, Pon- 
grácz Erzse, Boros Ilonka Cák konfirm. 
100—100 K, Nagy János és neje Vilma 
leányuk emlékére 500 K, Torda Sándor 
és neje Kolman R. 1000 K, Horváth János 
elhunyt felesége emlékére 1000 K, fiai: 
Ede és János édesanyjuk emlékére 1000— 
1000 K-t adományoztak.

Kapolcson egyházi célra adakoztak: 
Szabó Márton és Kálmán Anna r. k. szülők, 
hősi halált halt Imre és István fiuk emlé
kére 600 K, Gróf Jánosné 50 K, özv. Sandy 
József né 100 K, Poór Imre és neje 300 K, 
Kis Gábor zalapetendi 500 K, Lipert Ferenc 
és neje 100 K, Polgár Géza bpesti újságíró 
50 K, özv. Szalay Sándorné és özv. Szalay 
Miháiyné 200 K, Szüts István és neje, Áb
rahám Sándorné 200 K, Sándor János 
elektrotechnikus 1000 K, Bándics Jozsefné 
50 K, Poór Lidia 20 K, Poór Benjamin és 
neje 200 K, dr. Tar Alajos 500 K, Ihász 
István és neje 400 K, Magyary László 
Miklós 1000 K, özv. Győrfy Lajosné és 
Bándicsné 200 K, Tuskó Vilmosáé 200 K, 
Kapolcs és Vidéke „Hangya“ 1000 K, Nyit- 
Ferenc és neje 100 K, Söveg Pálné Nemes- 
vigánt 200 K.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

A kisfaludi ifjúsági egyesület. 1922. nov. 
25-én alakult meg s első nyilvános szerep
lésével Petőfi emlékének áldozott december 
hó 26 án a következő műsorral: 1. Hym- 
nusz. 2. Megnyitó beszéd. Tartotta Bojtos 
László ev. lelkész. 3. A magyarok istene. 
Szavalta Odor István. 4. Fürdik a hold- 
vilád . . .  Énekelte Szíj Dezső ev. tanító. 
5. A három fiú. Szavalta Nagy Sándor. 6. 
Éj van, csend és . . .  Énekelte Szíj Dezső 
ev. tanító. 7. Már minékünk ellenségünk... 
Szavalta Bognár Gyula. 8. Petőfi mutatása. 
Tartotta Puskás Jenő ev. s. lelkész. A fel
olvasás közben az idézett költeményeket 
iskolásgyermekek szavalták. 9. „A fekete 
toborzó" c. irredenta színmű. Előadta az 
ifjúsági egyesület. 10 Szózat. Az ünnepély 
tiszta jövedelméből 1810 K-át juttatott az 
egyesület az aszódi ev. gimnáziumnak.

A zsebeházai leánygyülekezet január hó 
1-én tartotta Petőfi ünnepélyét a következő 
műsorral: 1. Hymnusz. 2. Megnyitó beszéd. 
Tartotta Böjtös L. leikész. 3. Kovácsics E. 
szavalata. 4. Kárpáti fenyőből. . .  Énekelte 
a felnőttek kara. 5 Kovácsics Anna szava
lata. 6. Petőfi dalokat énekelt Fridii Micike 
íanüónőképzőintézeti növendék, hegedűn 
kísérte Kiss Lajos orvostanhallgató. 7. Pe
tőfi születésének 100 éves emlékére. Fel
olvasta Puskas Jenő s. lelkész. A felolya-
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sás közben Sárdi Ilona, Bokor János, He
gedűs Lajos szavaltak. 8. Jókuty Eszter 
szavalata. 9. A pozsonyi sétatéren . . .  Éne
kelte a felnőttek kara. 10. Kovácsics Jenő 
szavalata. 11. Irredenta dalokat énekelt 
Fridii Micike, hegedűn kísérte Kiss Lajos. 
12. Kovácsics Ferenc szavalata 13. Nagy 
Imre szavalata. 14. Szózat. Az offertórium 
1127 K az aszódi ev. gimnázium javára.

A vadosfai gyülekezet január hó 1-én 
tartotta Petőfi ünnepélyét. Műsor: 1. Hym- 
nusz. 2. István öcsémhez. Szavalta Szarka 
Anna. 3. Hol vagy Horthy Miklós . . .  Éne
kelték az iskolás gyermekek. 4. Petőfi mél
tatása. Tartotta Bőjtös László lelkész. A 
felolvasás közben Horváth Julianna, Hor
váth Etus és több iskolásgyermekek sza
valtak és énekeltek. 5. Amerre a fecskék 
szállnak . . .  Énekelték az iskolásgyerme
kek. 6 Larr.périh Géza: Magyar zsoltár. 
Szavalta Puskás Jenő s. lelkész. 7. Szózat. 
Az offertórium 958 K volt az aszódi gim
názium javára.

A mihályi-i leánygyülekezet január 6-án 
délután tartotta Petőfi ünnepélyét. Műsor: 
1. Hymnusz. 2. Megnyitó beszéd. Mondta 
Bőjtös László lelkész, 3. István öcsémhez. 
Szavalta Maries Jolán. 4. Hegyen ülök . . .  
Petőfitől. Énekelte a gyermekkar. 5. Az al
föld. Szavalta Pattkó Bözsi. 6. Petőfi élete 
és költészete, felolvasta Puskás Jenő s. leik. 
A felolvasás közben Petőfi költeményeket 
szavaltak Maries Lajos, Bálint Gyula, Sandi 
Irma, Viola Rózsi, Plechl Jenő, Kardos 
Klári és Bálint Margit. 7. Amerre a fecskék 
szálltak . . .  Énekelte a gyermekkar. 8. A 
hazáról. Szavalta Bálint Etus. 9. Hiszek 
egy . . .  Énekelte a gyermekkar. 10. Szózat 
Az offertórium 1301 koronát eredményezett 
az aszódi ev. Petőfi gimnázium javára.

A bezi-i gyülekezet január hó 21-én tar
totta Petőfi ünnepélyét. A Hiszek elének- 
lese után Dubovay Géza lelkész tartott 
gondolatokban gazdag ünnepi megnyitó 
beszédet. Majd Horváth Károly tanító és a 
gyermekek szavalatai keretében Horváth 
Károlyné tanító neje tartott „Petőfi élete“ 
címen a költő hányt-vetett életéről és köl
tői zsenialitásáról magas színvonalú fel
olvasást. Az ünnepély a Hymnusszal ért 
véget.

Kőszegdoroszló ban az ifjúság és ének
kar januar hó 13. és 14-én tartott Petőfi 
ünnepet, és pedig az iskola szűk volta mi
att és a hallgatóság nagy számára való te
kintettel kétszer. A Hymnusz hangjai után 
Széles Gyula tanító mondott ünnepi beszé
det, utána Kucsi József szavalta a „Rákóczy- 
hoz" című költeményt. Ezután „Petőfi szü
lei című alkalmi színjáték következett, mely 
megfelelő előadásban, osztatlan tetszést 
nyert. Pongrácz Gyula „A vén zászlótartó“, 
itj. Haramia Kálmán „Már mi nékünk el
lenségünk“ című költeményeket szavalták. 
Következett a „A honvéd szíve“ c. egyfel- 
vonásos szinmű, mely élénk figyelmet és 
derültséget váltott ki a hallgatóságból. Vé
gül Kucsi István „Európa csendes“, Koh- 
man István „A rab“ c. költeményeket sza
valták s ezután a Szózat közös eléneklésé- 
vel végződött az ünnep.

A kőszegdoroszlói ev. énekkar műkö
dését eddig megnehezítette egy zenei segéd
eszköz hiánya, ezért a buzgó tagok elha
tározták egy harmónium beszerzését. A 
határozatot azonnal követte a tett s az ed
digi előadások tartása által ezen célra szer
zett összeghez ev. híveink között annyit 
gyűjtöttek, hogy a harmónium megszerzése 
lehetővé válik.

1923. február 4.

A kemenesmagasi nőegylet Petőfi szüle
tésének 100 éves jubileumát január 7-én 
ünnepelte a következő műsorral: 1. Hym
nusz. 2. Oltári ima. Mondotta Geistlinger 
Frigyes püsp. s. lelkész. 3. Petőfi. Sántha 
Károlytól. Szavalta Guoth Jolán. 4. Petőfi: 
Füstbe ment terv. Szavalta Szabó Olga. 5. 
Korálok. Tárogatón előadta Balogh Ernő 
püsp titkár, orgonán kísérte Geistlinger 
Frigyes. 6. Petőfi. Irta és felolvasta Szabó 
István lelkész. 7. Népek nagy Istene. Éne
kelték a hívek. 8. Petőfi költemények. Sza
valta Balogh Ernő püsp. titkár. 9. Csak 
gyönyörű nemzet ez a magyar nemzet. Éne
kelte Pálffy tanító vezetésével az ifj. egyes, 
énekkara. 10 Petőfi: Élet vagy halál. Sza
valta Venczel Ilona. 11. Kuruc nóták. Elő
adta tárogatón Balogh Ernő püsp. titkár, 
orgonán kísérte Geistlinger Frigyes. 12. 
Magyar imádság Szavalta Bödecs Károly, 
theol. hallgató. 13. Oltári imádság. Mon
dotta Geistlinger Frigyes. 14. Szózat. Az 
ünnepi offertórium az aszódi Petőfi gimn. 
részére 1600 koronát eredményezett.

A somogydöröcskei német hitközség 
szépen áldozott Petőfi emlékének. Január 
1-én este 6 órakor az iskolában ünnepélyt 
tartott a következő műsorral: Hymnusz. 
Fölolvasás. Tartotta Wölfel Gyula lelkész. 
Szavalatok. Szózat. Énekelte a dalárda Si
mon Oltó tanító vezetésével. Hymnusz. — 
Offertórium 850 kor.-át eredményezett az 
aszódi főgimn. részére.

A váczi tanulóifjúság által január 21-én 
másodízben rendezett ünnepélyt. Tiszta 
jövedelméből az aszódi Petőfi gimnázium 
céljaira 2030 koronát fordítottak.

A külsővati leányegyház január 14-én 
a következő műsor keretében áldozott Pe
tőfi emlékének: 1. 503. Közének. 2. Ünnepi 
megnyitó. Tartotta Balog I. tanító. 3 Bús 
magyarok imádsága. Révfi G. Énekelte az 
ifjúsági énekkar. 4. Magyarok Istene. Petőfi
től. Szavalta Kovács Jolán. 5. Petőfi élet
rajza. Felolvasta Balogh I. tanító. 6. Hol 
vagy Horthy Miklós ? Énekelte Pethő Gyula 
és Nagy Sándor. 7. A hazáról. Petőfitől. 
Szavalta Antal József. 8 Hiszek egy . . . 
Énekelte Szabó Károly. 9. A hazaszeretet
ről. Szabolcskától. Szavalta Kiss Vilma. 
10. Záróbeszéd. Tartotta Kiss Vilma. 11. 
Hymnusz — Offertórium 500 kor. volt.

Körmend. Január 21-én a délelőtti isten- 
tisztelet után tartotta Petőfi ünnepélyét a 
templomban, melyen úgy a fiiiák hívei, mint 
a város helyi társadalma valláskülönbség 
nélkül nagy számban vettek részt. Dr. Ko
vács Sándor theol. akad. tanár a tudós 
alaposságával és mélrelátásával lelkes, 
szíveket megragadó előadásában vezette 
végig a hallgatóságot Petőfi költészetén, 
kidomborítva azt, hogy a „költészet az is
tenség levele“, mert általa Isten izén egy 
népnek. Úgy állította a hallgatók lelki sze
mei elé Petőfit, mint aki nem egy nyugodt, 
egyhangú — minden nagyobb történeti ese
mény nélküli megelégedett életet élő nem
zet költője, hanem történeti időket, nemzeti 
átalakulások forrongó korszakát élő nép 
lánglelkü lantosa. így nem énekelhette csak 
a maga egyéni életének nem nagy fontos
ságú eseményeit, saját örömét vagy bána
tát, hanem egy nemzet múltját és jövőjét, 
fájdalmát, örömét és reményét s minden 
fontosabb életmozzanatát öntötte dalba és 
szőtte bele minden alkotásába. Hűen raj
zolta azután az előadó a nagy költő jelle
mességét, családja, különösen édesanyja, 
szülőföldje s hazája iránt nemcsak szóval, 
dallal kifejezett, de tettekkel is megpecsé
telt áldozatos szeretetét s erről szóló köl.
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teményeit gyönyörűen koszorúba fűzve is
mertette a hallgatósággal. — Az ünnepélyt 
Liebig: Es-dur hangversenypraeludiuma 
vezette be, melyet az orgonán Somogyi B. 
kántortanitó adott elő. Ugyancsak az ő 
vezetésével énekelte a körmendi daiosegye- 
sület egyik Révfy kart, az egyházi énekkar 
pedig a Hiszekegyet. Diószeghy Mózes ál
lampénztári tiszt ez alkalomra írt .Petőfi 
él“ című költeményének rendkívül hatásos 
előadásával gyönyörködtette a hallgatósá
got. Kicker Ágost pedig Petőfi: „Itt van az 
ősz“ c. dalát énekelte, melyet Kirchner E. 
illusztris egyházi zeneszerzőnk ez alkalomra 
irt, orgonakísérettel.

A mezőlaki leányegyházközség szívet- 
lelket gyönyörködtető, igazán nívós estély 
keretében áldozott január 14-én a halha
tatlan magyar költő: Petőfi — emlékének. 
A zsúfolásig megtelt iskolában az ünne
pély a következő műsor mellett folyt le : 
1. Hymnusz. 2. Hazafias szellemű írásma
gyarázatot mondott I. Kor. 13 sz. alapján 
radgyas Aladár vallásfanár. 3. Ereszkedik 
le a felhő. Énekelte Fejes Mariska. 4. Pe
tőfi a nagy lyrikus. Szabad előadás. Tar
totta Mestcrházy László főgimn. Vili. o. t. 
5. Petőfihez. Szavalta Tüske Irénke. 6. Tá
volból. Szavalta Németh A. 7 Ledőlt szo
bor. Szavalta Szűcs Lajos. 8. Petőfi dáliáit 
s a .János vitéz“ vállogatott dáliáit hege
dűn játszotta Pál Béla s. lelkész, Szalay 
Miklós tanító harmónium kísérete mellett.
9. A nemzethez. Szavalta Csikós Károly.
10. Imádkozzunk. Énekelte az ifj. vegyes
kar. 11. Szeptember vegén. Szavalta Mező 
Mariska. 12. Magyar dailokat játszott táro
gatón Csányi Zoltán. 13. Petőfihez. Sza
valta Szakács Juliska. 14. Záró beszédet 
mondott Pál Béla ev. s. lelkész. 15. Szózat. 
— Az estély jövedelméből 3000 K-t a gyü
lekezeti harangalapra, 1906 K-t az aszódi 
gimnáziumra.

A kemenesniagasi népiskola növendékei 
január hó 14-én szépen sikerült Petőfi ün
nepélyt tartottak. Közének s Szabó István 
lelkész buzgó imája után az iskolás növen
dékek a Himnuszt énekelték, meljfre Kiss 
Gyula V. o. t. Pósa L. „Petőfi“ c. költe
ményét szavalta. Az ünnepi beszédet Sza
kái László tanító tartotta, aki Petőfit a nö
vendékek elé állította, mint kis tanulót, 
majd mint a szülők iránti tiszteletnek s a 
véghetetlen gyermeki- és hazaszeretetnek 
követendő példaképét. Beszéd után Szényi 
Róza, Zsivay Jolán, Nagy Irén, Dömötör 
Pálífy Misi, Nagy Lina, Rajky Jolán, Hor
váth Lajos, Mesterházy Lina, Döbrönte Jó
zsef szavalatai következtek, akik hatással 
szavalták a nagy magyar költőnek szebb- 
nél-szebb verseit. A beszéd és szavalatok 
között az iskolás gyermekek Petőfi dalokat 
énekeltek. A „Hiszekegy Istenben“ elének- 
lése, Szabó István lelkész buzgó imája és 
közének után az ünnepély véget ért. — Az 
ünnepély utáni offertóriumból a létesítendő 
Petőfi alapra befolyt t75 20 K, melynek 
kamata egy szegénysorsu iskoiás növendék 
segélyezésére fog fordíttatni.

Meszlenben a Petőfi ünnepély alkalmá
val az aszódi evang. főiskola javára 1440 
korona gyűlt össze.

Az arnóti ev. iskola jan. 21-én templomi 
ünnepély keretében hódolt Petőfi emlékének 
az ezen alkalomra a templomban felállított 
s nemzetiszinü zászlókkal és zöld ágakkal 
övezett Petőfi szobor előtt. A növendékek 
verseket szavaltak, Petőfi-énekeket énekel
tek s Turóczy Zoltán lelkész az evangélikus 
Petőfiről tartott előadást. Az offertórium 
az arnóti gimnáziumé lett.

A soproni liceuin ifjúsága február 1-én 
a kaszinó nagytermében sikerült hangver- 
venyt rendezett. Műsor: Magyar népdal
egyveleg. Vegyerkarra átírta Kárpáti Sándor. 
Énekelte a líceumi vegveskar. Peiőfi: a) 
Rózsavölgyi halálára, b) A ledőlt szobor. 
Szavalta Fónyad Dezső, VII. o. t. Császár- 
Huber: Kunok, ábránd Trió. Élőadták 
Csengeri Elemér V. o t. és Csengeri József 
VII. o. t. hegedűn, Kapi Gyula VII. o. t. 
zongorán. Endródi: Fordulj kedves lovam... 
Petőfi: a) Jaj, de bús ez a harangszó! 
b) Zöld leveles, fejér...  Zenéjüket szerzetté 
Králik Jenő VI. o. t. Énekelte dr. Kurcsy

Íánosné úrnő. Zongorán kisérte a szerző, 
’etőfi: a) A vándorlegény, b) A tintásüveg. 

Szavalta Csaby József VII. o. t Gluck : 
Ballet az „Orpheus az alvilágban“ c. operá
ból. Beethoven: Menuett. Grieg: Aniira 
tánca. — Előadta a líceumi vegyeskar.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozások. Orbán Sándorné 66 éves 

korában Kotormányban elhalt. Az elhunyt
ban a szentgotthárdi missiói egyház buzgó 
gondnokának felesége, Berke Eiekné édes
anyját gyászolja.

Huszár Sándorné Sörensen Johanna 57 
éves korában Papán elhalt.

Alsó- és felsőzaturcsai Z-dhureczky 
Márton és fia Zathureczky Elemér, veje 
Berényi Jenő, unokái Pál Gézáné szül. 
Berényi Margit annak gyermekei Magda, 
Évike, édesapjuk nagyaiasonyi Pál Géza, 
dédunokájuk ordi és véitessi Gayihoffer 
Évike, édesapja Gayihoffer László, sógora 
Eitner Zsigmond, sógornője soki Fülöp 
Sándorné és az összes rokonság neveben 
mély fájdalommal tudatjuk, hogy a forrón 
szeretett feleség felejthetetlen anya, nagy
anya, dédanya és rokon alsó- és felsó- 
zaturcsai Zathureczky Mártonné szül. soki 
Fülöp Borbála január hó 21-én életének 
75-ik évében az Urban jobblétre szenderült

A drága halott hült tetemét január hó 
23-án délután fél 3 órakor helyeztük el a 
czeildömölki temetőben az ág. h. ev. egyház 
szertartásai szerint örök nyugalomra.

Czelldömölk, 1923. január 21.
Áldás emlékükre!
Esküvők. Galovics Tériké és Czipott 

Rezső Pápán 1923. január 28 án tartották 
esküvőjüket.

Frankovics Károly Szombathely és Ador
ján Annuska Zalaszentgrót, január 7-én 
tartották esküvőjüket a zalaszentgróti ev. 
templomban.

H Í R E K .

Unitárius templom Budapesten. Az
unitárius menekülteknek Budapestre özön- 
lése annyira megnövelte a budapesti uni
tárius hívők számát, hogy most már szük
ség volna egy új unitárius templom építé
sére. Az unitárius egyházközség legszíve
sebben a Józsefvárosban szerelné ezt az 
új templomot felépíteni és eppen ezért dr. 
Kozma Jenő bizottsági tag, Józan Miklós 
püspöki vikárius és Csiky Gaoor amerikai 
lelkész vezetésevei küldöttség kereste fel 
dr. Sipőcz Jenő polgármestert, hogy tőle a 
templom telepítéséhez ingyen telket kérje
nek. Dr. Sipöcz Jenő polgármester a leg

nagyobb jóindulatát helyezte kilátásba és
megígérte, hogy támogatni fogja az ügyet.

Kommunista összeesküvés Pápán.
A pápai rendőrség detektivosztálya nagy 
kommunista összeesküvést leplezett le. A 
vizsgálat kiderítette, hogy az egyik szociál
demokrata képviselő legutóbb több ízben 
járt Pápán s olt a kommunistákkal folyta
tott megbeszéléseket. Előadta, hogy február 
közepén ántántsegítséggel eltávolítják a 
Bethlen-kormányt és kikiáltják a proletárj
át us diktatúráját A rendőrség többeket 
letartóztatott.

Megtalálták Krisztus templomát. Az
angol archeológiái társaság egyik tagja 
jelentette az angol lapnak, hogy Kaperna- 
nunban megtalálták annak a zsinagógának 
köveit, amelyben Krisztus hirdette az evan
géliumot, Kapernaum község a régi Gali- 
ieában fekszik a Jordán folyó közelében, 
a Tiberiás tavától nyugatra. Itt töltötte 
Jézus Krisztus életének jelentékeny részét. 
Az archeológusok azt hiszik, hogy a zsina
gógát földrengés sűlyesztette el s nem 
lehetetlen, hogy épen az a földrengés, 
amelyről a Biblia is említést tesz Krisztus 
haláláról írt történetében.

Tizenhét régi sirt ástak ki Csongrád 
közelében Bardos András tanyáján levő 
szőlőben ásás közben régi sírokra akadtak. 
17 sírt ástak ki, melyekben a csontokon, 
koponyákon kívül ékszereket, főleg sok 
ezü-t gyűrűt találtak. A leletről értesíteni 
fogják a Nemzeti Múzeum régészeti osz
tályát.

Betiltott időszaki lap. A belügyminisz
ter megtiltotta a Független Szemle időszaki 
lap megjelenését és terjesztését. A lap 
multévi karácsonyi rendkívüli számában 
Adatok a mai magyar kultúrához című 
közleményében az ország közállapotait 
valótlanul és célzatosan ismertette, hogy 
közleménye alkalmas, hogy a magyar nem
zet megbecsülését csorbítsa és hitelet sértse. 
Ugyanebben a számban A kurzus vallási 
mérlege címmel cikk jelent meg, mely a 
keresztény felekezetek békéjét igyekszik 
megzavarni.

Drágább a trafik. A tratik újból meg
drágult. Egy 25 grammos hazai pipadohány 
így most már 26 kor., magyar pipadohány 
20 koronába kerül. Kubának drb.-ja 3o, 
portorikónak 28, vegyes külföldinek 18 K 
az ára

A „Hangya“ ünnepe. Január 23-án 
ünnepelte a Hangya szövetkezetek központja 
fennállásának negyedszázados évfordulóját.

A pápa a sajtóról. A pápa új encik- 
likát bocsátott ki, amelyben békességre 
hívja föl a népeket. Elsősorban a sajtót 
kéri, hogy tartsa szem előtt fontos hiva
tását, hirdesse a mérsékletet és békességet. 
A pápa ismeri a modern sajtót s amíg egy 
részét dicséri, másrészt erősen ostorozza 
az új lapokat. A pápa egyébként szenve
délyes újságolvasó és régebben alpesi ki
rándulásairól maga is írt a lapokban.

Leégett a parédi üveggyár. A parádi 
üveggyár, Magyarországnak egyik legna
gyobb ilyen üzeme, kigyulladt és leégett. 
Az egész gyártelep teljesen elpusztult és 
csak néhány melleképületet sikerült meg
menteni. A tűzvész oka eddig ismeretlen, 
az okozott kár felbecsülhetetlen.

Anarchista merénylet egy amerikai 
ezredes ellen. Buenos-Aires: Egy német 
anarchista merényletet követett el Hector 
Valiéra ezredes ellen, aki 1911-ben Parta- 
goniában elnyomta a bolsevista izgatást. 
Az anarchista előbb bombát hajított az ez-
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redes felé, majd több revolverlövéssel 
megölte.

A bukaresti kormány rendelete értel
mében idegen állampolgárságú munkásokat 
a jövőben csakis az inspecteracul Murtcii 
engedélyével lehet alkalmazni.

Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Új Idők nek 5. számában folytatódik Surányi Miklós 
új, érdekes regénye A mindenható asszony és Ru
dolph Stratz drámai feszültségű, izgalmas története 
Az óriás ökle. Közli ez a szám még Pásztor József 
és Dickens elbeszéléseit, Dobosi Pécsi Mária cikkét, 
Kálmán Jenó elmés oroqui*ját és Telekes Béla szép 
versét. A számot művészi képek díszítik és tartal
mát a lap érdekes és népszerű rovatai teszik teljessé. 
Előfizetési ára negyedévre 600 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., j*ndrássy út 16.

A H arangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Máthé Géza Gérce 30, Baráth József 

Boba 90, Bakó Béla Felsörajk 400, Horényi 
Ferenc Lócs 50, Polonkay Antal Kelenvölgy 
100, Csete György Rácalmás 100, Trir- 
schmidt Sándor Majos 100, Kákay Mihály 
Pestszentlőrinc 20, Búzás Karolin Budapest 
50, Mód Aladár Nagysimonyi 50, Lórántffy 
Károlyné Bő 100, Börcz János Zalaegerszeg 
100, Hetény Lajos Mesterháza 60, Móritz 
Sándorné Vasvár 100, Glaser József Buda
pest 200, Szabó József Kisdombpuszta 100, 
Reiber Lajos Lócs 10, Perl János Kesző- 
hidegkut 50,. Pfahnl János Kisfalud 100, 
Balázs Lajos Szombathely 50, Puskás Ilona 
Ostffyasszonyfa 1000, Varga Józsefné Pus
kás Zsuzsa Devecser 1000, Tiszaföldvár 45, 
Kispécéről: Kovács József 130, Ferenczy 
József 50, özv. Tüskés Józsefné 50, Pálmai 
Lajos esperes Győr 600, Berke Géza Sárvár 
100, Kiss Sándor Nemesládony 60, Egyed 
Kálmán Bodorfa 400, Zsebeháza, Rigács, 
Edvy Rma Edve 100 — 100, Szekeres Gá- 
borné Edve 200, Edvy Jenőné Edve 50, 
Kalma Pál Budapest 30, Tömböly Imre 
Csánig 100, Szép János Tét 50, Leányegylet 
Budapest 10, Keresztes Sándor Jánosháza 
50, Rózsa István Nagysitke 60, Paveszka 
Mihály Győr 50, Bartos János Vulkapordány 
400, Kiss Mihály Papa 50, Kardos János 
Pápa 100, Mátis József Beled 50, Pálffy 
László Beled 250, Kálmán L. Beled 100, 
Horváth József Beled 200, Gálosi lstvánné 
Szombathely 50, Szabó Mikiós Körmend 
100, Király Erzsi Sárvár 150, Lébényből: 
Horváth Sándor 20, Stinner Mihály 317. 
hsz. 40, özv. Stinner Jánosáé 40, Fehérvári 
Sándor 100, Sipos Janos 35, Kovács Kál
mán 60, özv. Tótn Györgyné 60, Nagy 
József 50, Kovács M.hály 122. hsz. 100, 
Tóth Mihály 123. hsz. 60, özv. Szimeiszter 
Sándorné 100, Lovaszpatonáról: Balogh 
Károly 200, Horváth János 200, Szentíványi 
Lajos 160, ifj. Szabó János 60, Dóka József 
60, Bácsi János 30, Takács József 10, 
Kerecsényi György Szentgotthárd 200, Mó- 
rotz Gyula Boba 60, Mórotz Lajos Boba 
60, László Lidia Boba 100, Doma Mihályné 
Boba 50, Rajki István Magyargencs 60, 
Árvái Rozália Mgencs 25, Rajki Ferenc 30, 
Csepregi Sándor Czelldómölk 50, Nadossy 
Kálmán Szentgotthárd 300, Hajas Dénes 
Gőnye 25 K*t.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZ1P0TT GÉZA 
Szentgotthárd, VnsTármegje.

Pályázat.
A lajoskomáromi ág. h. ev. egyház pá

lyázatot hirdet elemi népiskolájának III. 
sorszámú osztálytanítói állására.

Kötelességei: Két osztály tanítása, da
lárda vezetése s a kántoriak végzése két- 
ketenként, magyar és német nyelven.

Javadalmazása: Természetbeni lakás, 
törvényes fizetés, a kántoriakért 40 K, stó
lák helyben, temetésért 60 fillér, vidéken 
120 fillér, esküvő alkalmával 200 fillér.

A kommun alatti magatartás igazolandó. 
A pályázat lejár a megjelenéstől számított 
10-ik napon.

Ág. h. ev. lelkészi hivatal.

Sárvárott az evang. parochiában felál
lított elsőrendű szalonunkban angol és 
francia modelleken kívül fehérnemű-, kalap
készítést és mindenféle nöipart vezettünk 
be. Gyönyörű kész kabátaink vannak el
adásra olcsó árban. Szíves érdeklődést 
kérünk. Tanítványokat felveszünk. 1—3

Keresek megvételre használt, de 
jókarbau levő harmoniumot.

Cím: Lelkészi hivatal Heniádvecse.
2 -3

Két urinó házi teendők elvégzésére 
jobb nőt keres, ki a főzéshez ért. 
Havi fizetés 2000—3000 kor. — Cím: 
Budapest, I , Tarczali-utca 8. Boch- 
kor Károlyné. 2—3

Melyik budapesti perfekt angol és fran
cia varrónő vállalkozna változás esetén 
több személyből álló varrodám vezetésére. 
Ev. parochia, Sárvár. 1—3

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő u tca .----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 17

Hudy Ilona:

M ezei V irágok .
Költemények.

Kapható a szerzőnél: Zebegény, Hűül m. 
Ára 50 korona.

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES
SÓSBORSZESZT.
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, £ 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 8—52
DIOGENES KERESKEDELMI VÁL

LALAT, SZENTGOTTHÁRD.
Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 

borszesz Szentgotthárd.

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst dános Győr,
A rany János u tca  18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Csite Károly könyvei:
Legény furfang, népszínmű 3 felvo

násban . . . . . .  . 200 K
Magasan repül a daru. Regény . 150 K
Ágota megbocsát. Kis regény. (Sajtó

alatt.) Díszes kiadás . . . 120 K
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban .............................. 100K
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvonás

ban ..................................................60 K
Csere leány, csere legény. Elbeszé

lések .......................................... 80 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék .................................................. 60 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék ................................................. 30 K
Magyar szív. Elbeszélések . . 60 K
Díszkötések, képes kiadású ifjú

sági kötetek.
Legszebb alkalmi ajándékkönyvek.

Gyermekszív könyve, I. kötet. Tör
ténetek, mesék . . . .  160 K 

Gyermekszív könyve, II. kötet. Tör
ténetek, mesék . . . .  160 K 

Ami a mennybe köt. Történetek,
m e s é k .................................. 160 K

Mi a  haza ? Történetek, mesék . 160 K
Itthon. „ „ . 160 K
Az áruló. „ „ . 160 K

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P !  B É L A

1910-ben.

I Jjnulajdonoa:
i a D u n á n tú li L attier  S z ö v e ts é g .
1 A* Ori/Jgon l.ultií>r-SiÖM‘t- 

»<;g hivatal«« lapja.

Kéziratok, előttze-.éal dijak 
és reklamációk a 

1 HAHANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvin.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéaa 

éu tanító,
I Megjelenik minden vasárnap.

HARANGSZÚ
S Z E R K E S Z T I K
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I Haubner lányok arca.
A múlt év folyamán megemlékez- 

í tünk Dryanderról a német császár 
i utolsó udvari prédikátoráról. Azóta 

ó is megtért Istenéhez, számot adni 
I arról, miképen tartotta meg a hitet.

Ugyanakkor már láttuk jeleit annak, 
I hogy a német nép megtalálja majd 
s a maga vezéreit, akik visszavezetik 
I Istenéhez, akitói — hivatás nélkül az 
» első sorokba tolt pásztoroktól magára 
:I hagyatva — kétkedések közt távoló- 

dott el.
Amikor a német birodalmi gyűlés 

:i ünnepélyesen tiltakozott az ellen, 
rfhogy a franciák megszállták a Ruhr- 
V vidékét, félmillió ember gyülekezett 
» össze Berliaben a szabad ég alatt, 
nhogy a nemzet tanácsa szavának a 
nnép szava is súlyt adjon. A népgyűlés 
it imával kezdődött, amelyet egy katona- 
b zenekar játszott. Tudnunk kell, hogy 
na mi egyházi énekeink, zsoltárjaink 
aa német zenekaroknál állandó mü- 
k soron vannak. Ünnepi alkalmakkor 

az utca zaja a Jézus én bizodalmám, 
íl Istennek felséges adománya intonálá- 

sára némul el. De boldog ilyenkor 
ház ember. Az ismert, kedves hango 
lkon annyi ismeretlen ember közt 
»egyszerre otthon érzi msgát az, aki 
.rezek közt a dalok között nevekedett.

A vallás kuliura, a kultúra össze- 
J köt. Neveljétek gyermekeiteket a val
lá sb a n  már csak e szent kapocs ér

dekében is. £zer ember közt e'.ha- 
; gyottan áll is, egy akkord üli meg 
lifdlét a vérévé vált koráiból és sze- 
i me boldog mosolyban fonódik össze 
Ház egy csapásra már nem idegen vi
liággal. M;kor először éltem ezt végig, 
—  mi tagadás — meleg könny lo- 

! pódzott szemembe és meri-e valaki 
mondani, aki ezt végigélte, nem járt-e 

,i hasonlóképen ?
Azután sorra került Berlinben a 

( Deutschland, Deutschland über Alles.

A régi hangok. Spontán erővel. Ezt 
is már hallottuk a háború előtti évek
ben és a háború éveiben. Ez is már 
egy lépés a régi Istent kereső úton. 
Hanem aztán 1

Aztán azt énekelte a tömeg, amit 
a harmincéves háború óta talán még 
nem énekelt. Dacos lelke a dacos 
Luther dalát kívánta: Erős várunk 
nekünk az Isten. A lantos király népe 
diadalmaskodik. Perét az ő Urára 
bízva Perelj Uram perlőimmel.

Aztán megint a lutheri, a szent 
hevületes dacl Ugyanaz, ami miatt 
boldog emlékű Haubner Máté szupe
rintendensünk lányait korbácsoltaiták 
meg Windischgraetz hóhérfisi, mert 
emeleti lakásukban háttal támasz
kodva fogadták negyvenkilencben a 
Győrbe vonuló osztrák sereg diadal
menetét.

Á’dás emlékükre
Otven évvel később a pesti szál

lodákban még a színes ántánt tiszte
ket is rajongva vették körül hiszteri- 
kák. És még a jobb körök is találtak 
forn ulát arra, hogy ellenséges tisz
tekkel magánérintkezést tarthassanak 
fenn és ezt menthetővé tegyék. Aki 
ellet íéges nyugati ismeretségeket 
szót lenézte és megszólta azt, aki
nek sak keleti jutott. Pedig hát csak 
kiki a maga párjával. Egyre megy 
különben.

Németországban a Haubner lányok 
arca fogadta a franciát. Leeresztett 
függönyök, becsukott ajtók, komoly, 
barátságtalan arcok, sehol egy ki
váncsi szem, még a hivatalos érint
kezés is a konvencionális udvariasság 
nélkül való a betolakodó ellenséggel 
szemben. Az ébredező szemérem 
érzés.

Mintha észretérnének lassan az 
emberek. Erős várunk nekünk az is
ten 1 Pélni, tőletek nem fé.ünk. Lát
ványosságnak pedig nagyon drágák 
vagytok.

Ahelyett, hogy az ántánt missziók
kal járó költségeink ellen jajdulunk 
fel minduntalan, nem volna okosabb 
és nemesebb, nemzetünkhöz illőbb, 
ha a Haubner lányok kultúrát ébresz- 
tenők fel a maga összes következ
ményeink teljes levonása mellett?

A protestáns nőegyletek dolga 
lenne, hogy mártírjaink emléke és 
ezzel együtt az a nagy erkölcsi tőke, 
amit példaadásuk képvijel, a mostani 
nemzedék részére épségben tartassék. 
Erre a példaadásra szükségünk lett 
volna az utolsó négy év szégyenle- 
tessége közt, szükségünk lenne talán 
még ma is, de szükségünk lesz bizo
nyára a jövőben, hogy a németekhez 
méltó társaknak bizonyuljunk.

Egy Payr Sándoré a feladat, hogy 
a lutheránus házakban annyira el
fakult képét Haubner Máté szuperin
tendensnek szerető tollal megújítsa, 
márcsak azért is, hogy lássuk, milyen 
légkör volt az, amelyből a Haubner 
lányok szívták magukba elszánt haza
fiasságukat, dacosságukat.

Áldás — ismétlem — emlékükre I 
Mentsük meg az elfeledéstól.

Immendingen iieinrik.

„4  mi vitézkedésüDk fegyverei 
nem testiek".

Az egyházi fegyelem mibenléte.

Az egyházi fegyelem az egyháznak 
az a tevékenysége, amellyel tagjait 
keresztyén nevükhöz és hivatásukhoz 
méltó életre igyekszik szorítani. E 
szerint az egyházi fegyelem alanya, 
vagyis az, aki a fegyelmet gyakorolja, 
az egyház maga. Nem egyes szemé
lyek kezelik a fegyelmet, hanem a 
keresztyén testület, az illető gyüleke
zet. Legalább is ó az, amelyet a 
fegyelmezés joga megillet. A gyakor
latban persze szükségképen úgy alakul
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a helyzet, hogy a gyülekezet a maga 
fegyelmezési jogát átruházza, hogy 
annak érvényesítését egy általa vá
lasztott s nemcsak megválasztott, 
hanem meg is válogatott! — testü
letre bízza, amely azonban a gyüle
kezet nevében jár el és neki felelős
séggel is tartozik. — Az egyházi 
fegyelem alanya a gyülekezet, tárgya 
pedig szintén a gyülekezet, t. i annak 
minden egyes tagja, tehát a gyüleke
zet, mint testület, a maga kebelébe 
tartozó minden egyes tag felett fegyel
mezést gyakorol. A valóságban ter
mészetszerűleg a fegyelem csak azok
kal a tagokkal szemben érvényesül, 
akik a fegyelmezésre valamiképen 
okot adtak és arra rászolgáltak — 
Ez a fegyelem a gyülekezet tevékeny
sége kell, hogy legyen. Nem szabad 
tehát a jognak puszta jognak maradni, 
hanem azt gyakorolni, azt érvényesí
teni is kell. Jelenleg épen ott van a 
fogyatkozás, hogy a fegyelmezési jog 
nem érvényesül úgy, mint ahogyan 
lehetséges és szükséges is volna. 
Senki sem vonja kétségbe, hogy az 
egyháznak, illetve az egyházat alkotó 
gyülekezeteknek van fegyelmezési jo
guk. A baj épen abban rejlik, hogy 
az egyház és a gyülekezet a jogot 
nem tekintik kötelességnek is, pedig 
nyilvánvaló igazság, hogy minden jog 
kötelességet is foglal magában és 
tulajdonképen csak olyan mértékben 
jog, aminö mértékben kötelességképen 
is érvényesül. A jognak és a köteles 
ségnek ez a belső viszonya adja meg 
épen az egyházi fegyelem lehetőségét 
is Aki a gyülekezetnek s ezáltal az

egyháznak a tagja, azt ezen hozzá
tartozás révén bizonyos jog illeti meg, 
de egyszersmind bizonyos kötelesség 
is terheli. Közönségesen — igen 
helytelenül — azt gondolják, hogy 
a jog a közgyűlésen, általában a 
gyülekezet ügyeiben való szavazás 
joga, aminek mint kötelesség az 
egyházi adófizetés felel meg. Helyte
lennek mondjuk ezt a felfogást azért, 
mivel nagyon szűkre szabja az egy
házi téren való jog és kötelesség 
körét és mivel nem is a lényegeset, 
nem a fődolgot foglalja magában. 
Bizonyos, hogy az itt említett jog és 
kötelesség is megvan, de a fődolog 
nem ez, hanem: Isten igéjének tisztán 
és igazán való hirdetésében és a 
szentségeknek Krisztus rendelése sze
rint történő kiszolgáltatásában része
sülni. Ez az evangéliumi keresztyén 
embernek tulajdonképeni joga s ugyan
csak ez a kötelessége is. Amennyiben 
ezt a jogot nem gyakorolja, vagy ami 
egyértelmű vele, ezt a kötelességet 
elmulasztja, amivel szükségképen 
együtt jár az evangélium követelmé
nyeitől eltérő, azokkal egyenesen 
ellenkező élet, annyiban a gyüleke
zetnek joga és kötelessége is az illető
vel szemben fegyelmezést gyakorolni. 
— Ennek a fegyelmezésnek a célja 
azonban nem a büntetés, a megtorlás, 
a bosszúállás, hanem a nevelés, a 
megjobbítás, a megtérítés. Épen azért 
a fegyelmezés legmélyebb értelme 
szerint a gyülekezet lelkipásztori tevé
kenysége, egyenes következménye az 
annyiszor hangoztatott és annyiszor 
félreértett egyetemes papság elvének.

Nemcsak a lelkész gyakorolhat és ne 
csak ő gyakoroljon lelkipásztorkodást, 
hanem maga a gyülekezet is. Ha 
sokszor panaszkodunk, hogy a lelki
pásztorkodás nem kielégítő és ered
ménytelen, értsük meg, hogy ennek 
oka nem utolsó helyen épen az. hogy 
maga a gyülekezet az egyházi fegye
lemben rendelkezésére álló lelkipász
torkodástól megfeledkezik Eredmé
nyesebb leikipásztorkodás csak akkor 
lesz, ha a lelkész mellett a munkából 
a gyülekezet maga is kiveszi a részét 
s ezáltal a lelkész munkáját előkészíti, 
kiegészíti és mintegy szentesíti. — 
önként értetődik és az egyháznak, 
mint vallás-erkölcsi intézménynek 
egész jellegéből természetszerűleg kö
vetkezik, hogy az egyház a fegyel
mezésnél nem vehet és nem is vesz 
igénybe külső, testi, erőszakkal kény
szerítő eszközöket. Valamikor, amidőn 
az egyház lényegét és rendeltetését 
illetőleg fejletlen és az evangéliommal 
ellenkező nézetek uralkodtak s amikor 
az egyház olyan feladatokat is maga 
intézett el, amelyek manapság az állam 
ügykörébe tartoznak, amely állam a 
maga egész berendezésében is nagyjá
ból magán viseli a keresztyénség bélye
gét, valamikor ilyen erőszakos eszkö
zök alkalmazása tényleg előfordult, de 
ez helytelen és elhibázott dolog volt. Az 
egyház fegyelmező tevékenységét is kö
telezi és a mi meggyőződésünk szerint 
meg Í3 szabja az apostoli intés: a mi 
vitézkedésünk fegyverei nem testiek. 
Az egyház tehát csak lelki és erkölcsi 
eszközöket használhat, valahányszor 
fegyelmezni kénytelen. Balikó Lajos.

Elbeszélve néhány esztendővel a  leírt 
események után.

Míg a világ áll, nem megy fele
désbe az 1922-iki nagy katasztrófa. 
Mellette eltörpülnek az évszázadok 
folyamán tűzvész, földrengés, pestis 
és háború által okozott veszteségek. 
Esztendőknek türelmes és verejtékes 
munkájába került ebből a borzasztó 
szerencsétlenségből való kilábolás ; 
de a tanulság talán felér az egész 
tragédiával, amely ma már a világ 
legnagyobb veszteség-fejezete lett.

Egy teljesen ismeretlen és jelen
téktelen emberen kezdődött, aki sze
net lapátolt egy kazánba, amelyik 
New-Yorkban egy gépgyárnak szol
gáltatta az erőt.

Ez az ember egyik este munka 
után különös érzésről panaszkodott 
a kezeiben. Nem fájt, nem is zsibbadt,

csak éppen nem tudta az ujjait sem 
kinyitni, sem összeszorítani. Mikor 
másnap reggel munkába állt, azt vette 
észre, hogy nem tudta felvenni a la
pátját. Rögtön elbocsátották és egy 
másik embert állítottak a helyére, 
még mielőtt kiért volna a gyárból.

Az az ember, akinek ez a baja 
támadt, hazament és elmondta a fe
leségének. Az asszony nem vett észre 
semmi bajt és szidta az embert a 
lustaságáért. De alig estére kelve, az 
asszony is panaszkodott, hogy ő sem 
bírja az ujjait sem kinyújtani, sem 
összeszorítani, sem a házi munkát 
elvégezni. Szegény népek voltak, nem 
telett nekik cselédre és az asszony 
maga főzött, mosott és takarított.

Az ember is, a felesége is meg
döbbentek és még aznap elmentek a 
népklinikára, amely a szomszédsá
gukban volt.

Amikor elmagyarázták állapotukat, 
a fiatal orvos, aki éppen napos volt,

időleges izomhüdésnek minősítette az 
esetet, receptet írt és elküldte őket.

Azonban a furcsa baj, hogy nem 
tudták kezüket használni, nem múlt 
el, s az ember meg a felesége más
nap reggel megint jelentkeztek a kli
nikán. Meglepődtek s egyúttal bizony
talan de fokozódó ijedtség vett raj
tuk erőt, amikor látták, hogy a kli
nika előtt hosszú sorban állnak már 
férfiak és nők, akik mind arról pa
naszkodtak, hogy nem bírják hasz
nálni a kezüket.

Miközben az ember meg a fele
sége sorba állva várakoztak, kikér
dezték az előttük és mögöttük álló
kat. A tünetek mindegyik esetben 
azonosak voltak. Nem volt sem zsib
badás, sem fájdalom. A léleknek és 
a testnek minden más képessége egész
séges volt. Csak a kezek nem mű* ■ 
ködtek. Olyan tökéletesen hasznave
hetetlenek voltak, mintha csak levág
ták volna őket.
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Mi lesz?
Magyar!
Roncs, csonka konc,
Osztott egésznek bús maradványa, 
N ézd! mi a máma?
Magyar/
Hát ez volt a múltad álma?: 
„Tépett tespedés,
Érthetlen szenvedés!
Parancsolt határ, -  szerzett birtokon, -  
Idegen úr, — az ősi hantokon — ?u 
Magyar!
Hát te lettél a sárgult avat 
A népek földjén ?
Kin végig tapos 
Minden bocskoros!
Magyar!
Hát Európa öreg ugarán 
Elvész a Túrán ?
Magyar!
Egy évezrednek sok szenvedése 
Nem térít észre?
Nem látod,
Hogy nincsen barátod?
É leted csak erőd  
S  Istened  véd i,
I tt a» ide je  
M agadhoz té rfii!
Vagy leszel te is 
Hun és Avar,
M ú lt.. történelem. ..,
Kihalt nép. .. ? Magyar!
Magyar!
Roncs, csonka konc,
Nézd! mi a máma?
Vagy dolgozol halálra szánva 
Uj éltet várva, —
Vagy megadod magad. ..
S  csak emléked marad! Szabó Gábor.

Mikor a kazánfűtő meg a felesége 
i órákig tartó álldogá’ás után bekerül' 
t tek az orvos rendelőjébe, nemcsak 
\ azt a fiatal orvost találták ott, aki 
> előző éjjel receptet irt nekik, hanem 
1 tele volt a szoba New-York leghire 
t sebb orvosaival.

Ha az események nem végződtek 
r volna olyan lesújtó szerencsétlenség- 
\ gél, nevetni lehetett volna, látva ezek- 
i nek a hires orvosoknak és sebészek- 
i nek elképedt arcát és hallva izgatott 
i beszédjüket. Egy teljesen új betegség 
i rohanta meg a világot huszonnégy 
'i óra leforgása alatt. A szó szoros ér- 
} telmében nem akadt párja a beteg* 
t  ségek egé^z történetében. Megcsúfolt 
n minden diagnózist és nyilván nem 
v volt semmi orvossága. És mindegyik 
•j eset hajszálnyira egyezett. Nem volt 
?. sem paralizis, sem szélütés» Semmi- 
>1 fcle más szerv nem sérült meg. Min- 
b den más képesség érintetlen volt. 
í Tagbaszakadt munkások, mikor rájuk

Egy gyülekezet életéből.
Sopronmeyye délkeleti sarkában, a Rába 

folyó balpartján fekszik Sobor. 1612-ben 
már itt virágzó gyülekezet állott fenn. 1719- 
ben egy bécsi rendelet megfosztotta a hí
vőket egyházi épületeiktől, elűzte papjukat 
és tanítójukat. Rajtuk beteljesedett a szent
írás mondása: megverem a pásztort és el- 
széled a nyáj. A vezető nélkül maradt nyáj 
egy része visszatért a kath. egyházba, egy 
része elköltözött, csak 25 család, megfogyva 
bár, de,törve nem, harcolt megmaradásért. 
És az Úr népét nem hagyta e l ! A kisded 
nyáj évről-évre szaporodott. A 19. század 
vége felé mint fiók-egyház csatlakozik a 
rábaszentandrási anyaegyházhoz. A 19-ik 
században átalakul leányegyházzá. Meg
építi iskola- és tanitólakát. Választ tanítót 
Bodor S. személyében. Ezt követi Matyák, 
Németh és jelenlegi tanítója Schrantz Jó
zsef, ki már 34 év óta apostoli buzgóság- 
gal fáradozik kisded egyházunk felvirágoz
tatásán : Célja a leányegyházból a régi 
anyaegyházat feltámasztani. Egymásután 
rakja le az egyes filléreket, hogy biztos 
alapokon épülhessen fel az anyaegyház.

Akadályt nem ismerő buzgósággal létre
hozta a már szép alappal biró gyülekezeti 
takarék-magtárt és nőegyletet. Oroszlán- 
része van abban is, hogy a régi iskola és 
tanitólak helyébe egy a mai kor kívánal
mainak megfelelő tanitólak és mintaszerűen 
felszerelt iskola épült. (1913.) A múlt év 
augusztus havában szervezte az ifjúsági 
egyesületet. (Legény- és leányegylet.) Az 
alakuláskor tartott műkedvelő előadás 22.0C0 
koronát jövedelmezett. Ezen összeg az 
egyesület felszerelésére fordíttatott. Besze
reztetett 45 kötet könyv, 2 sakkjáték, két 
dominó és több szórakoztató játék a leá
nyok részére. Előfizetve lett napi- és szép- 
irodalmi lapra Az egyesület kebelében meg
alakította a vegyeskart. Mindkét nembeli 
ifjúság felváltva naponkint együtt tölti a 
hosszú téli estéket, tanul, olvas, játszik, 
énekel.

Az egyesület október 31-én a reformá
ció emlékére vallásos délutánt tartott.

került a sor, — a sor pedig szörnyű 
gyorsasággal óránként hosszabbodott 
— a szapora kérdésekre felelve mind 
egyformán nyilatkoztak. Mindegyik 
azt jelentette, hogy egy csöppnyi fáj
dalmat vagy kényelmetlenséget sem 
érez. A testnek minden része végzi 
a rendes munkáját, a kezek kivételé
vel. A kezek teljesen felmondták a 
szolgálatot. Az ujjak nem fogták meg 
a szerszámot. A kezek a közönséges 
kézi dolognak meghaltak.

Huszonnégy óra telt el, s harmad
napra azután, hogy a fűtő nem birta 
felvenni a lapátját, valamennyi new- 
yorki újság egész oldalakon ismertette 
az új és döbbenetes betegséget, ha 
ugyan betegségnek lehetett nevezni.

A város minden újságja hisztéri
ába csapott át. Minden napilap egy
szeriben piros sikollyá alakult, amely
ben szenzációhajszolás, rémület és 
harag elegyedett. Az egyik new-yorki 
napilapban óriási betűkkel szedett

Schrantz József imádkozott, Gyarmathy 
Dénes lelkész előadást tartott, tagjai sza
valtak, a vegyeskar egyházi énekeket adott 
elő. December 24-én este »Petőfi-ünnepet* 
tartott. Előadást tartott dr. Remport G. 
budapesti tanár, Gyarmathy D. lelkész, 
Varga Kálmán és Molnár Irén egyesületi 
tagok szavaltak, a vegyeskar a „Szózatot", 
a „Talpra magyart* Hubaytól és a Hiszek
egyet énekelte. Az offertórium 700 koronát 
az aszódi Petófi-gimnáziumra és 200 ko
ronát a „Harangszó" terjesztésére hozott.

December 25-én és Szilveszter estéjén 
rendezett műkedvelő előadás pénztárunk 
javára 6.150 koronát jövedelmezett, melyet 
könyvtárunk gyarapítására fordítunk. Itt 
jegyzem meg, hogy karácsonyi ajándék
képen id. Molnár István és neje Erdélyi 
Zsuzsanna 46 drb, Bősze István és neje 
Molnár Zsófia 63 drb könyvet juttatott 
könyvtárunknak.

Ha minden gyülekezetünkben így fennen 
lobog a hithűség és áldozatkészség, ki árt
hat nekünk?!

Németh Irén
egyesületi «lelnök.

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről.

»Nemrég még a magyar nemzet- 
gyűlésnek volt ismert tagja Szábel 
János, volt lajtaujfalusi, most répce- 
kethelyi plébános. A kismartoni kerü
letet képviselte Nyugatmagyarország 
nehéz napjaiban. A hírhedt velencei 
egyezmény következtében Szábel ma
gyar mandátuma megszűnt. Kismar
tonban osztrák lett az úr, Szábel 
János is visszavonult az ugyancsak 
osztrák megszállás alatt maradt rép- 
cekethelyi parochiára és csöndes 
magányban egyedül a lelkipásztor

vezércikk jelent meg, amely azt kö
vetelte, hogy a kongresszus minden 
más munkát függesszen fel és az egész 
nemzetnek ereje koncentráltassék an
nak a megoldására, ami, ha valami 
meg nem állítja, a világ legnagyobb 
emberi tragédiája lesz.

S valóban az a vezércikk még 
igazabban jósolt, mint ahogyan a 
tehetséges szerkesztő gondolta. Újabb 
huszonnégy óra elteltével New York 
népe dermesztő döbbenéssel ismerte 
fel a katasztrófát, mely villámcsapás
ként sújtott le a civilizációra.

Elsősorban is, a város egyetlen 
lapja sem volt telenyomtatva. A Ti
mes négy o’dalon jelent meg, egyet
len külföldi hir nélkül. A Tribune 
három és fél oldalra terjedt Az elő
fizetők elképedve bámulták a fehér 
hézagokat. A Sun könyvnyi vastag 
srámot akart nyújtani, de az ered
mény két oldalnyi nyomtatvány lett, 
amelynek majdnem minden sora a
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kodásnak élt. Nem sokáig. Újra bele' 
úszott a politika árjába s csakhamar 
egyik támasza lett a Burgenlandot 
elrabló osztrák kormány politikájának, 
ami ugyan épen nem lep meg a meg
csonkított Magyarországon senkit, 
mert mindenki tudja, hogy magyar 
képviselő korában is sokat sandítga- 
tott át Szábel János a Lajtán túlra... 
Most azonban Szábel Jánosnak egy 
olyan nyilatkozatáról értesültünk, mely 
arcába kergeti a vért minden magyar
nak. Nemrég ugyanis egy alkalomból 
társasósszejövetel volt Burgenland- 
ban, melyen valamennyi politikai párt 
képviselve volt s így megjelent azon 
Szábel János is. Beszélgetés közben 
szóbakerült Magyarország is. Minden
kinek volt egy-egy őszinte szánakozó 
szava a darabokra szabdalt szegény 
Magyarországról, a világháború leg
jobban megcsonkított rokkantjáról, 
csak a nagynémeteknek és Szábel 
Jánosnak nem volt. Sőt. Mikor egyik
másik szélsőséges nagynémet szidal
mazni kezdte Magyarországot mai 
belső rendje miatt, Szábel János 
legyintett egyet kezével s imigyen 
tromíolta le a szitkosszáju nagycéme- 
teket: — »Ugyan mi az, amit ti 
tudtok a magyarokról 1 Az mind — 
semmi. Én, aki oly közel voltam 
hozzájuk, akinek köztük, velük kellett 
élnem, én ismerem csuk igazán ezt 
a gaz ázsiai nációt 1 Én tudnék róla 
olyan adatokat mondani, hogy bor
zadna bele a hátatok ! . . .  < A magyar 
föld termő barázdái adtak sokáig 
kenyeret Szábel Jánosnak, a magyar 
haza adott neki menedéket, otthont,

katasztrófa hisztérikus leírását adta.
Azonban az újságok csak egyik 

pontját képezték a kézszünetelés har
madik napjának. Évszázadok civili
zációja kezdett elakadni. Estére kelve 
aznap egyetlen kerék sem forgott a 
földfeletti, a földalatti és az utcai 
sineken. Egyetlen lift sem működött, 
ritka kivétellel, a felhőkarcolókban 
és a szállodákban. Az óceánjáró gő
zösök a dokkokban terpeszkedtek. 
Mások, amelyikeknek be kellett volna 
érkezni, a kikötőben kóvályogtak és 
hányódtak ide-oda. A kompok vagy 
a partokhoz simultak, vagy tehetet
lenül úsztak a folyón. A Broadwayn 
és a többi utcákban az automobilok 
és kocsik ugyanazt a furcsa képet 
mutatták. Egynéhány egészen moz
dulatlanul állt keresztbe a villamos 
sineken. Másokat hajtottak emberek, 
akiknek arcára fehér iszonyat ült, 
amely a hét eltelte* előtt a legélén
kebb dolog volt, amely a tömeg meg-

iskolát, dekoiumot, templomot s Szá
bel János ezzel fizet volt hazájának. 
Jó lesz megjegyezni I«

Amidőn egy vidéki lap híradása 
nyomán a fentebbi sorokat tovább 
adjuk, nem kéjelgésből tesszük ezt, 
Isten látja lelkünket 1 De igen is nagy 
lelki szomorúsággal kívánjuk ismé
telten leszögezni a tényt, hogy a 
megpróbáltatás eme nehéz napjaiban 
alig van egy ház is, mely nem bő 
velkednék szemétben. Igyekezzék tehát 
minden háznak tulajdonosa először 
is a saját háza körül seperni, tiszto
g a tn i... De hát így szokott az már 
lenni. A szálkát észrevesszük atyánk
fia szemében, de a gerendát pedig, 
amely a mi szemünkben vagyon, nem 
látjuk meg.

O lvassuk  a bibliát!
Vígasztalás.

Febr. 12. I. Timótheus 1 .is. Sok em
beri nyomorúságot tett már még nagyobb 
nyomorúsággá a gonoszok szerencséjének 
szemlélése. A keresztyén ember nem azon 
gondolkodik, hogy megérdemli-e más az 
áldást, hanem azért veri a mellét, hogy ő 
megérdemli a csapást. A bűnösök között 
első vagyok én. Szomorú vigasztalás, de 
sok lázongó indulat csendesedik le erre.

Febr. 13. 11. Péter 5 .8—9 Nincs e vi
lágon vesztes, csak én 1 Ezzel keseríti ma
gát e világ fia. Mások is szenvednek 1 Ez 
ad erőt tűrni a keresztyénnek. „Próbáld 
csak magad elgondolni anélkül, amid van: 
a házad, pénzed, egészséged, hivatalod, 
tehetséged, munkabírásod, örömeid, remény
ségeid nélkül. És gondold el, hány van, 
akinek nincs az, ami neked van?"

Febr. 14. Korinthus 4 i6—is. A szen
vedés órája igen lassan jár. Minden piüa-

riadt tudata előtt világosan állott.
Mert amikor a következő huszon

négy óra is eltelt, minden rerdű és 
rangú emberek tudatára ébredtek an
nak, hogy a mindennapi munkát|végzö 
közönséges, piszkos, emberi kéz meg
szűnt dolgozni.

Hetek múltával, mikor már meg
indult a világ rendes munkája, kivi
láglott néhány tény, többek közt e z :

Ez a különös betegség, melyre 
sohasem találtak nevet, csak olyan 
emberek kezét támadta meg, akik 
azzal foglalkoztak, amit nagyjában 
közönséges munkának nevezhetnénk, 
vagyis olyan munkával, amiért nap
számot fizetnek, vagy olyan munká
val, aminek elvégzéséhez szerszámot 
kell fogni. Olvasóinkat, akik hallo
másból értesültek a nagy katasztró
fáról, érdekelni fogja a betegek jegy
zéke. Meg kell említenem, hogy a 
betegség nem befolyásolta a testnek 
semmi más képességét vagy szervét.

nat egy örökkévalóságnak telszik. S mégis 
Pál egy egész élet sok szenvedését (II. Ko
rinthus 1 1 . 23—33 ) pillanatnyi könnyű szen
vedésnek mondja. Mert nem a láthatókra, 
hanem a láthatatlanokra néz, arra az örök 
dicsőségre, amellyel szemben egy egész 
földi élet minden nyomorúsága csak átfutó 1 
árnyék. Bízzál! Lesz még egyszer ünnep 
a világon, lesz még egyszer Isten népének 
szombatja! „Egy kis idő. . . "  és megláttok 
engemet 1

Febr. 15. Jeremiás 29 it. Az ember ne- . 
hezen törődik bele abba a gondolatba, hogy 
élete sorát végeredményben mégsem ö igaz
gatja kénye-kedvc szerint, hanem egy ha- | 
talmasabb zkarat, az I-tené. De amily ne
hezen törődik bele ebbe, ép oly bőséges 
is azután a vigasztalása, amikor meggyő
ződik arról, hogy Isten nem akar rosszat 
nekünk, csak jobban tudja, mi jó nekünk. 
Legyen meg a Te mindenkor bölcs és jó 
akaratod!

Febr. 16. Róma 5 .3 —5. A világ gyer
mekének csak a szenvedések által okozott 
veszteségek, fájdalmak iránt van érzéke, 
de érzéketlen azok iránt az áldások iránt, 
amiket ezen az áron nyújt neki Isten, öol- .< 
dog ember, aki így elő tudja sorolni nyo- i 
moruságának áldásos következményeit 1 
Nyisd meg uram szemeimet, hogy lássam, 
mily áldásul akarod adni nekem nagy ke- 1 
serüségemet!

Febr. 17. Jób 1 . 6—12. Jób szenvedése 
próbáratétel: vájjon csak haszonlesésből 
szeretik-e Istent, vagy magáért Istenért?
A keresztyén embernek tudnia keil, hogy 
az ő szenvedésén is rajta nyugszik a pró
bára tevő Isten vigyázó tekintete. Mennyi 
erőt nyújt Isten e figyelő tekintetével is 1 4

Febr. 18. Zsidók 4 . 15—ie. Szomorúság 
idején jól esik nekünk s erőt is nyújt az i 
emberek résztvevő szeretetének megnyilat
kozása. Van-e valaki, aki jobban együtt 
tudna érezni a szenvedővel, mint aki leg
többet szenvedett: Krisztus ? Az ö emberi 
nyomorúságokon meginduló, magához ölelő, I  
segítésre kész, résztvevő szíve a keresztyén f 
ember vigasztalásának kiapadhatatlan tor- 
rása.

Nem kórházi esetek voltak Egysze
rűen, a kezek beszüntették a munkát. 
Nem bírták a szerszámot fogni vagy 
azt a közönséges feladatot elvégezni, 
amit a kéztől várunk.

Az egész világon megbetegedett 
emberek ezek voltak:

Pütők, szállodai és háztartási al
kalmazottak, vasúti fűtők, földmive- 
sek, lift kezelők, gépmű helyi munká
sok, nyomdászok, szakácsok és segé
deik, kocsisok és automobil vezetők, 
mindenfajta szolgák, a csatorna- és 
utcsinálásnál alkalmazottak, ácsok és 
matrózok, tűzoltók, szeméthordók és 
általában véve mindazok, akik abból 
éltek meg, hogy elvégezték a vi ág
nak piszkos, veszedelmes vagy közön
séges munkáját, amely testi fáradság
gal jár és a kezeket állandóan igénybe 
veszik

Később kitűnt, hogy azok, akik 
nem első sorban a kezük munkájából, 
éltek, nem estek bele a betegségbe.



MAGYAR G A ZDA.
Mit őrölhetnek a mal
mok közfogyasztásra.

A közélelmezési miniszter rende
letét bocsátott ki, amely megállapítja, 
hogy a folyd termésévben a malmok 
a közfogyasztásra szánt terményekből 
mily őrleményeket állíthatnak elő. A 
79 kg. sűlyminőségü búzát 78 száza
lékra kell kiőrölni. Dara és finom 
liszt a búzamennyiség összsúlyának 
50 százaléka, ebből 10 százaléka a 
duplafogós finom tésztali3zt s 2 szá
zalék a dara. Pózőliszt a buzaraeny- 
nyiség összsúlyának 20 százaléka, 
egyfajta kenyérliszt 28 százalék, egy
fajta takarmányliszt 6 százalék. A 
fogós lisztek előírt mennyiségének 
előállítására nem kép«s hatósági őr
lést végző malmoknak a közélelme
zési miniszter engedélyt adhat bizo
nyos mennyiségű sima finom tészta
liszt előállítására.

*
Az 1923. évi XXXII. országos 

tenyészállatsásár és gépkiállítás.
Az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület tenyészállatvásárrendező bizott
sága elhatározta, hogy az 1923. évi 
díjazással egybekötött XXXII. orszá
gos tenyészállatvásárt és gépkiállítást 
március 17., 18. és 19-én fogja ren
dezni az új tenyész- és haszonállat- 
vásártelepen.

*

Kötelező hernyóirtás. A mező
rendőri törvény szerint a fák rügyei
nek fakadása előtt, legkésőbb azon
ban március végéig minden birtokos 
köteles a belsőségekben, majorokban, 
szőlőkben, gyümölcsösökben és ker
tekben levő fáit s bokrait a kártékony 
hernyóktól, hernyófészkektöl, lepke
tojásoktól megtisztítani s az össze-

1923. február II.

Ujabb huszonnégy óra eltelte előtt 
azon a héten a legbámulatosabb jele
netek játszódtak le New York utcáin 
és az egész világon.

A Fifth Avenue palotáiban a gaz
dagok megpróbálkoztak a főzéssel, 
az ágybevetéssel és a padlósurólás- 
sal. Érdekes tartalmú könyvekből 
egész könyvtárakat lehetne írni arról, 
hogy miképen kísérték meg a saját 
testükről való gondoskodást Nem 
volt található egyetlen szolga, aki a 
kezét főzésre, hajtásra, vagy öltözte
tésre tudta volna használni. Emberek, 
akik évek óta nem -tisztították cipői
ket, megpróbálkoztak vele, de még a 
bét eltelte előtt a szerencsétlenség

gyűjtött hernyókat, hernyófészkeket 
és tojásokat elégetni. A hatóságok 
felhívása mellett ezen az úton is fi
gyelmeztetjük a gazdákat arra, hogy 
aki nem hernyóztat, hogy aki az ir
tást birtokán elmulasztja, kihágást 
követ el és a kiszabandó büntetésen 
felül az irtást a mulaszló költségére 
a községi elöljáróság (város polgár- 
mestere) végezteti el

HARANGSZÓ._________

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os lisza- 

vidéki búza 12 800—12 900, egyéb 12 700 — 
12.800, 78 kg.-os tiszavidéki 12.900—13 000, 
egyéb 12.800-12 900, rozs 8.100—8 200, 
takarmanyárpa 8000—8300, sörárpa 7800— 
8000, kötés 8500-9000, zab 7800- 8000, 
tengeri 7800— 8000, repce 14.000—14.500, 
korpa 5100—5200.

Hús- és zsirárak.
Budapest, február 6. Marhahús I. rendű 

hátulja 410, eleje 360; 11. rendű hátulja 
300. eleje 220, csontozni való 170.

Brauch-cég sertésjclentése. Árak : Köny- 
nyü 500—520, közép 530—550, nehéz 570, 
sertéshús 540—570, zsir 830, szalonna 650.

Zürich.
Február 6. Zárlat: Páris 3315, London 

2485, Newyork 531.75, Milánó 2552, Hol
land 21P5, Berlin l5/s, Bécs 0.74, Osztrák 
bély. 0.75, Szófia 330, Prága 1565, Varsó 
1 és ötnyolcad, Budapest 20l/4, Bukarest 
250, Belgrád 520.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, február 6. Napoleon 9900, 

Osztr. kor. 370 -90 , Dollár 2690-2735, 
Márka 7—8, Lira 126—132, Lei 12—13, 
Szokol 76.5—81.5, Korona dinár 26 —28, 
Francia frank 163—173, Svájci frank 495— 
515, Hollandi forint 1050—85, Angol font 
12350—625, Lengyel m. 876—975, Leva 
17—18, Belga frank 148—56, Krisztiánja 
495—520, Stockholm 7175—7475, Amster
dam 1050—1085. — A devizák egyeznek 
a valutákkal.

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

elfeledtette velük az élet efajta feles
legességeit. Mert New York össze
omlóban volt. Nem akadt, aki kezelte 
volna a gépeket, amelyek világossá
got, meleget és erőt adtak a város
nak. Nem maradt senki, hogy eltaka
rítsa a szemetet, a hulladékot, a pisz
kot. Nem voltak asszonyok, akik éj
szaka idején felsorolták volna a szál
lodák pad'óit. A templomok zárva 
voltak. Az előkelő szállodákban meg
rémült, taszigálódó, félőrült, gazda
gon öltözött milliomosok eszüket vesz
tették egy darab kenyérért, amit semmi 
áron nem lehetett kapni.

(Folyt, köv.)
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H E T I  K R Ó N I K A .
A magyar nemzetgyűlés a népszövet

ségi egyezség okmányának módosításáról, 
majd a külállamokkal kötendő kereskedelmi 
szerződésektől szóló törvényjavaslatokat 
tárgyalta. Az elsőnél hozzászólt Apponyi 
gróf is, kinek kijelentése szerint a népszö
vetség Magyarországra olyan előnyöket 
jelent, amelyek elől elzárkózni nekünk nem 
szabad.

Elfogadták a Dunára vonatkozó, nem
különben az állatszavatossági törvényjavas
latot is, mely az eddigi hathónapi szava
tossági idő helyett hat hetet állapit meg. 
Tárgyalják a földmunkásszövetkezetek ál
lami támogatását.

A magvar nemzeti szövetség békéscsa
bai köre Petőfi-ünnepélyt rendezett, ame
lyen Raffay püspök mondott magasan 
szárnyaló beszédet.

Kállay miniszter Nagykanizsán látoga
tásokat végzett, ahol is kijelentette, hogy 
a vállvetctt munka a koiona állandóságának 
egyedüli eszköze.

Legújabban két intézmény, a Deviza- 
kö/pont és a Magyar Távirati Iroda ellen 
intéztek erős támadásokat a szélső liberális 
oldalról. Mindkét intézmény teljes lélekkel 
a keresztény és nemzeti eszme szolgálatá
ban áll. Talán ez fáj annyira!

A tót néppárt mozgalma a Felvidék 
önrendelkezési jogáért a memorandumok 
és tiltakozások után — úgy látszik — 
komolyabb eszközökhöz folyamodik. Az 
eperjesi véres népgyűlés legalább emellett 
tesz tanúságot.

A Ruhrvidék elszigetelése befejezést 
nyert. Az ellenállás a németek részéről 
nem lanyhult. Achenben, Düsseldorfban és 
Dortmundban ismét igen sok letartóztatás 
történt. A bajor miniszterelnök nyilatkozata 
szerint Bajorország egy szív és egy lélek 
Németország többi részeivel.

A bolgár miniszterelnök ellen négy 
ember merényletet követett el. A merény
lők bombát dobtak és négy lövést tettek. 
A soffőr életét vesztette, a miniszterelnök 
szolgája és egy rendőr súlyosan megsebe
sültek, de a miniszterelnök sértetlen ma
radt.

A lett határ mentén a Dvina közelében 
a vörös különítmények nagy erősítéseket 
kaptak. A szovjet kormány kijelentette, hogy 
tisztán a csempészek meggátlása céljából 
erősítetle meg a határmenti csapatokat.

Az olasz miniszterelnök é.escn szembe
fordult a kisántántnak Magyarország elleni 
támadásával.

E G Y H Á Z I  E L E T .
Ötvened vasárnap.

Ev. Luk. /& 31-43.
Íme fölmegyünk Jeruzsálem be! E

szózat hangzik felénk is, hogy bámulva 
lássuk s megdöbbenve érezzük, miként szen
ved és vérzik el a z . Istenember a világ 
bűneiért a keresztfán. Éppen most, a farsang 
utolsó napjaiban, midón a világi zajos 
gyönyörűségek árja ország-világszerte leg
magasabbra csapkod; midőn kiki a múló 
élvezetben bő részt venni sieti már ma 
emelkedik ki a mulatságok tünékeny hullá
mai közül a gyászos keresztfa, sötét árnyat 
vetve a hiú örömök napjaira, mintha azt
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akarná mondani: íme fölmegyünk Jeruzsá
lembe, azaz: Ember készülj csak a szenve
dések nehéz napjaira.

M in th o g y  S za lag  M ih á ly  s ze r 
k e sz tő tá rsu n k  m ég  m in d ig  be
tegen  fe k s z ik , k é r jü k  az összes  
k é z ira to k a t m á r  k ö ltsé g -k im é -  
lés s zem p o n tjá b ó l is  egyen esen  
S ze n tg o tth á rd ra  ( Vas m .) k ü l
d en i.

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli 
püspök Nyíregyházán részt veit dr. Zelenka 
Lajos kér. felügyelő beiktatásán, on:;ét 
Budapestre, majd Sopronba utazott, ahol 
lelkészvizsgálaton elnökölt, majd másnap 
lelkészavatást végzett Nagygeresden.

A tiszai kerület új felügyelőjének 
beiktatása. Felemelő ünnepség kereteben 
iktatták be jan. 30 án az új egyházkerületi 
felügyelőt, dr. Zelenka Lajos kúriai bírót 
Meskó László örökébe Nyíregyházán. A 
beiktatást a tiszai kerület ékesszavu püs
pöke, Geduly Henrik végezte. Az új fel
ügyelő gondolatokban gazdag beköszöntő 
beszédében vázolta azokat az irányelveket, 
amelyek őt a felügyelői székben vezetik. 
A beiktatáson képviseltették magukat az 
összes felekezeíek, a nemzeti hadsereg, 
az iskolák stb. A hatalmas közön.ég sorai
ban ott volt: Kapi Béla díú i püspök, báró 
Kaas Albert, dr. Baltazár Dezső ref. püspök, 
gróf Degenfeld Lajos, Ramsay angol rtf. 
lelkész stb.

Mi a magunk részéről mélységes tiszte
lettel üdvözöljük világi vezéreink sorában 
dr. Zelenka Lajos felügyelőt, mert mint a 
sajtó munkásai eddigi értékes munkásságát 
nagyon jól ismerjük.

Tudjuk jól, hogy a tiszai keiü et új 
felügyelője egyházunk jövendője szempont
jából az evangélikus sajtót mindenekfelett 
értékeli s sajtónknak, közelebbről a Ha
rangszónak megerősödésén egész odaadás
sal közreműködik. Ad multos annos 1

A németországi evang. szövetség 30. 
nagygyűlését legutóbb Gelsenkirchenben 
tartotta. A gyűlésen mintegy 40.000 ember 
vett részt.

A kemenesmagasi gyülekezet céljaira 
adakoztak újabban. Horváth M. Jánosné 
harangalapra 100, özv. Rudy Istvánná or
gonaalapra 100, evang. ifjúsági egyesület 
harangalapra 23 000, ifj. önképzőkör harang
alapra 500, özv. Keresztessy Istvánná 18 
szál csillárgyertyát, Horváth Jánosné gyű', 
tiszt, felügyelő neje sz. Szánthó Zsófia sú
lyos betegségéből való felgyógyulása emlé
kére Isten iránt érzett mély hálából tem
plompadok javítására 500Ő, harangalapra 
1000 koronát

Petőfalván kántortanitónak megválasz
tották Kleinrath Gusztávot.

Zalaszentgróton adakoztak az Úr szent 
házára: lobbágyi József és neje Kutasi 
Róza 25 éves boldog házasságuk örömére 
1000, özv. Fodor Lajosné 1200, Simán Bö
zsi orgonára 300 K, Molnár Teréz 14 szál 
csillár-gyertyát 290 korona értékben.

Harangavatás Felpáczen. A felpéczi 
gyülekezet 227 kg-os harangját január 
6-án, vizkereszt ünnepén adatták fe!. A 
helybeli és a vidékről összesereglett hívek 
ez alkalommal zsúfolásig megtöltötték 
a gyülekezet szép, nagy templomát. Az 
istentiszteletet az .Erős várunk* közének
kel kezdődött, utána Hörényi Lajos győr- 
szemerei lelkész buzgó oltári imája és ige- 
olvasása következett. Ezt követte az ifjúság

vegyeskarának Magyar István tanító által 
bénított szép karéneke Bethoventől Isten 
dicsősége. Ennek elhangzása után Pálmai 
Lajos győri esperes tartott közvetlen, a 
lelkeket lebilincselő és megható beszédet 
a harang szaváról, amely munkára hív, 
imádkozásra int, harcra buzdít és meghalni 
tanít A mély hatást keltett avató beszéd 
után igaz lelki meghatottsággal hallgatta a 
hívek serege az avató ima kíséretében meg- 
konduló harang szép, tiszta hangját. Ezu
tán a kar elénekelte a magyar Hiszekegyet 
majd Mesterházy László pápai lelkész a 
vizkereszti szentigék alapján mély tartalmú, 
lelkesítő szószéki beszédet mondott. A'köz
énekkel zárult isteniiszteletet díszközgyűlés 
követte, amelynek buzgó imával történt 
megnyitása után Győrffy Béla helyi lelkész 
a gyülekezet nevében köszönetét mondott 
az avatást végző esperesnek és a fungáló 
lelkésztestvéreknek, majd szeretettel üdvö
zölte a gyülekezet örömében osztozó nagy
számú vendégeket, közöttük sokorópátkai 
Szabó István nemzetgyűlési képviselőt, to
vábbá a politikai község, a róm. kath. hit
község és a tényőfalui leánygyülekezet 
megjelent képviselőit, akik megjelenésükkel 
megtisztelték a gyülekezetét. Miután a saj
nálattal tudomásul vett betegség miatt távol
maradt Csemez István gyűl. felügyelő he
lyettesévé megválasztott ifj. Győrffy Lajos 
elöljáró indítványára a közgyűlés a harang
avatás tényének jegyzőkönyvbe foglalását 
e határozta, a helybeli lelkész rövid vázlat
ban ismertette a felavatott harang történe
tét. E harang elődeit, a gyülekezet két ki
set b harangját, 1916 ban a haza érdeke 
szólította e. a vészes háborúba, miután 
több, mint egy évszázadig hirdették Isten 
dicsőségét, serkentették az élőket és sirat
ták el a halottakat. Az új harang történe
tében az első mozzanat akkor történt, ami
kor a gyülekezet 1921-ben a hosszú hadi
fogságból hazas?abadu!t, szeretve várt kán
tortanítójának, Magyar Istvánnak megérke
zése alkalmából a róla elnevezett harang
alap a múlt évben Amerikából, Racz Mi
hály hívünk buzgósága folytán érkezett 92 
dollárral együtt oly tekintélyes összegre 
emelkedett, hogy nemcsak a harangot ren
delhettük meg, hanem a régi faállványokat 
is vasállványokkal cserélhettük fel. A hi
ányzó összeget a felpéczi hívek nemes ál
dozatkészsége pótolta, úgyhogy rövid né
hány kónap alatt közel 200 000 kor. gyűlt 
össze a nemes célra. A nemes áldozat- 
készség megindító példája nyilvánult meg 
a harangavató közgyűlésen is, amikor az 
adakozók névsorának Magyar István tanító 
által történt felolvasása után a harangalap 
számadásában jelentkező, közel 30.000 K 
hiányt a hívek a h. felügyelő indítványára 
néhány perc leforgása alatt összeadták. 
Ugyancsak a h. felügyelő indítványára el
határozta a közgyűlés, hogy az új harang 
legelőször a hősi halált haltak emlékére 
szólaljon meg a gyűlés végeztével. Egy
hangú lelkesedésre talált végül az az in
dítvány is, amely szerint a gyülekezet a 
harmadik harangjának beszerzésére egy új 
harangalapot létesít. A közgyűlés Síkos K. 
kispéczi s. lelkész oltári imája átán a Him
nusz eléneklése után ért véget. Utána a 
harangalapra tartott offertórium 5514 K-át 
jövedelmezett. Úgy az istentisztelet, mint a 
közgyűlés és az offertórium eredménye azt 
igazolják, hogy a felpéczi gyülekezet nemes- 
lelkű, áldozatkész hívei megértik az idők 
jelét és a szívekben élő hitbuzgóság mara
dandó emlékű tettekben mutat példát má
soknak, emel emléket az utódok számára

és szerez érdemet Istennél önmagának.
Ausztria. A bécsi szuperintendencia 

területén az 1921. év folyamán az evang. 
egyházba áttértek és pedig az alsóausztriai 
esperesség területén 4C06-an, a krajnai es- 
perességben a Dráván túl 238-an, a kraj
nai espercsségben a Dráván innen 49-en, 
a stájer esperességben 1226-an. Összesen 
5519-en. Ezzel szemben kitérés 777 volt.

A vadosfai gyülekezetben az 1922. év
ben a következő nagyobb adakozások tör
téntek : Nagy Sándor és neje Vadosfa el
tűnt fiuk emlékére tett emlékalapitványuk- 
hoz újabban 1000 K-t adtak, özv. Mester
házy Gyuláné Kapuvár férje és elesett két 
fia emlékére 10.000 K iskolai alapítványt 
tett, özv. Bakody Imréné Sárvár férje néh 
Bakody Imre kisfaludi tanító emlékére 2000 
K-t küldött egyházi célra, özv. Szabó Fe- 
rencné Vadosfa eltűnt gyermekei emlékére 
harangalapra 400, Kiss Józseíné Vadosfa 
harangalapra 300, id. Molnár Laiosné Va
dosfa harangalapra 1(0, Szalai Sándor és 
neje Zsebeíiáza iskolai célra 400 K-t. Tóth 
Márton Kisfalud harmóniumalapra 300 K, 
a soproni líceum diákotthonra 200 K, özv. 
Németh IstvánnéJés Király Gizella Kisfalud 
harmóniumalapra 300 és 200 K-t. A vados
fai összgyülekezet a soproni tanintézetek
nek gyűjtött 6295 K, gyámintézetre 1475 K, 
a kaposvári templomra 2870, a Harangszó 
fentartására a vallásos esti offertóriumból 
1781 K, özv. Mesterházy Gyuláné Kapuvár 
férje és elesett két fia emlékére létesített
10.000 K emlékalapítványhoz újabb 10.000 
K-1 adományozott. Fiának, Mesterházy Gy. 
Steiner Linkával esküvője alkalmából pedig 
1000 K-t adott gyűl. célra. A nemessnvü 
adományért a vadosfai gyűl ezúton is há
lás köszönetét mond.

Fischer Gusztáv égeri leszkász a cseh- 
német ev. egyház vezéralakja hirtelen el
halt. Fischer dolgozta ki a csehnémet ev. 
egyház részére az új alkotmányt.

Harangavatás Vérteskethelyen. A ki
csiny, de hitben erős vérteskethelyi leány
egyház hívei mar a kommün a'att a martir- 
sággal szembenéző bátorsággal álltak a 
vá lást és hazát tipró szennyes áradat elé. 
Nem rég meg, amikor „kultúrpolitikai 
szempontból* iskolájukat akarták más fele- 
kezetüekével egyesíteni, a gyülekezet népes 
közgyűlése szinte szent haraggal utasította 
vissza azt. „ A gálya rabok utódai magukra 
hagyatva is fenn tudják s akarják tartani 
iskolájukat", volt a határozat. Ez a kis 
gyülekezet, amelynek hivei csak az évi 
normális szükségletek fedezésére felemelt 
állami adójuknak 1000%-át fizetik, most 
közadakozásból 400 000 K-t meghaladó 
költséggel új harangot szerzett. Minden 
család nemes versengéssel, önként hozta 
áldozatát a szent célra. Ezenkívül az Ame
rikába szakadt testvérek közül Knight Jó- 
zsefné 54 000, Szarka Róza 50.000, Szarka 
Pál és Dallos Lajos 45 000, Szente Péter
13.000 K-t küldött. A kisbéri ev. hívek a 
Haftl és Turcsányi család nemes példájára 
3000, Pöntör Béla Tordasról 5000, Csonka 
N. Bpestről 1500, Pöntör Zoltán Nagy- 
igmándról, Kertész Ignác és neje 1000—1000 
K-val segítették a gyülekezetei. A 186 kgr. 
súlyú harangot megható ünnepség kereté
ben, január 15-én avatta fel Balogh István 
esperes. Ez ünnepen mutatkozott be először 
az újonnan alakult gyülekezeti férfikar is, 
amelyet a lelkes vezér, Szíj Gyula tanitó 
szervezett.

Az avató ünnepnek mély hatását mutatja 
az is, hogy a gyülekezet a harang után új 
orgona beszerzését tűzte ki célul, amelyre
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a 25 éves nöegylet vezetésével már 60.000 
K gyűlt egybe. Az erő nem anyagi javakból, 
de hitből fakad. Az Úr kegyelme tegye 
erőssé e kis gyülekezet hitét.

Svédország ev. népe ismét hatalmas 
összeget gyűjtött a német ev. szeretetmunka 
intézményeinek támogatására.

Sopron. Az elmúlt karácsonyi ünnepek 
alkalmából 78 gyermeket öltöztetett fel a 
nőegylet. A gyülekezetben az árva gyerme
kek gondnoki tisztét, mint az árvak atyja 
Benkő Géza tölti be.

A soproni theol. Akadémia szegény- 
sorsú hallgatóinak segélyezésére újab
ban a következő adományok érkeztek az 
igazgatóság címére: Szentmártoni Radó 
Lajos Répcelak 5000, a gyékényesi gyűl. 
harangszentelési ünnepi offertóriuma 1460, 
Horváth Lajos gyékényesi lelkész 1200, 
Seyler Hermina Sopron 4000 (két megszál
lott területről való s a karácsonyi ünne
pekre itt maradt hallgató részére), Benkő 
Géza Sopron 5000, a németorsz. Gusztáv 
Adolf egylet közp. választmánya Leipzig
10.000 marka, ostffyasszonyfai Ostffy Lajos 
ny. főispán 10.000 K. A felsorolt adomá
nyokért az Akadémia nevében ezen az úton 
is őszin'e, hálás köszönetét mond és se
gélyre szoruló hallgatóink ügyét további 
jóindulatú felkarolásra ajánlja Stráner Vil
mos theol. akad igazgató. Az egyes hallgat 
tóink által a karácsonyi szünidő alkalmával 
eszközölt gyűjtések eredményéről legköze
lebb számolnak b i)

Franciaországban az u n. párisi mis
siói társaság most ünnepelte fennállásának 
100-dik évfordulóját. Ez a niksiói társaság 
vette kezébe a németek elűzése u'án Kame
runban az evangélium terjesztését.

DQsevni Lfst címen Luthár Ádáin baty- 
tyándi lelkész szerkesztésében egy vend- 
magyar nyelvű evang. néplap indult meg. 
Társszerkesztök: Kováts István esperes és 
Fiiszár János ny. tanító.

Ágfalva. Harangalapját vallásos estélyek 
rendezésével 15 450 koronával gyarapította. 
Scholtz Ödön esperes nagy odaadással ka
rolja fel az árva- és szegény-ügyet, külö
nös gondot fordít a gyermekek vallásos 
nevelésére

Veperden a Gusztáv Adolf egylet cél
jaira Jakóbi Viktor lelkész vallásos estelyt 
rendezett. A persely 42 000 osztrák és 61 
magyar koronát jövedelmezett.

f  Gőring Teofil a soproni ev. egyház
község jeles tanítója, a tornaegyesület oki. 
tanára 72 éves korában elhalt.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Lulher-Szövetség keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

A felpéczi ev. gyülekezet szépen sikerült 
Petőfi-ünnepélyt rendezett a január 1-én 
tartott vall. estély keretében, amelynek mű
sora a következő volt: 1 Közének: Népek 
hatalmas istene... 2. Olt. ima. Györffy 
Béla helybeli lelkész. 3. Karének. Magyar 
Hiszekegy. A felpéczi ifjúság vegyeskara. 
4. Szavalat. Petőfi: Jövendölés. Csillag

Erzsiké. 5 Szólóének. Magyarok Istene. 
Tóth Sárika. Orgonán kisérte Kubina Er
zsiké. 6. Felolvasás. Petőfi élete és költé
szete. Síkos Kálmán kispéczi s. lelkész. 
7. Hármas ének. Petőfi dalok. Tóth Sárika, 
Kubina Annus és Tóth Mariska. Orgonán 
kisérte Magyar István tanító 8. Szavalat. 
Petőfihez, dr. Szalav László. 9. Karének. 
Ima a hazáért. Vegyeskar. 10. Olt. ima. 
Györffy Béla lelkész. 11. Közének. Himnusz. 
A karénekek betanítását Magyar István 
helybeli tanító végezte. — A vall. estély 
utáni offertóriumból a gyülekezet 1850 K-t 
juttatott az aszódi Petőfi-gi nnázium javára,

A nagydémi ev. leányegyház január 7-én 
tartotta a Petőfi-ünnepélyét, amely alka
lommal Pala József főgimnáziumi VII. oszt. 
tanuló olvasta fel értékes munkáját a iáng- 
leikü költőről, Borbély Etel, Lukács Juliska, 
Borbély Ju’iska, Lukács Gyula, Ihász József, 
ifj. Boross Kálmán, Pula Irén, Balázs István, 
Boross Kálmán Petőfi köiteményeiböl sza
valtak, az iskolás gyermekek pedig a 
szabadság dalnokának dalaiból énekeltek. 
Az ünnepély, melyet Boross Kálmán tanító 
rendezett s amelyen az egész község lakos
sága felekezeti különbség nélkül résztvett, 
a „Himnusz“-szal kezdődött, a „Szózat“ 
eléneklésével végződött. Az offertórium 
1031 koronát eredményezett

Nagybábony január 6 án lélekemelő 
Petöfi-ünnepélyt rendezett, amelyen Lukács 
István theol. akad hallgató tartott tartalmas 
és élvezetes felolvasást a nagy költőről, 
szépen ecsetelve annak szüleihez és hazá
jához való törhetetlen nagy szerctetét Az 
ünnepély a Himnusz eléneklésével kezdő
dött, amely után Bándy M. lelkész mondott 
imát Majd a felolvasás után az iskolás 
gyermekek adták elő Porkoláb Istvánnak 
„Petőfi képe előtt" c. egyfehonásos szín
darabját, mely a hallgatóság legmesszebb
menő tetszésével találkozott. Bándy M. 
lelkész zárószavai után az ünnepély a 
Szózat eléneklésével véget ért. Ezen ünne
pély jövedelme 2124 K, amelyből 700 K 
a soproni teol. akad.-nak, 500 K az aszódi 
Petőfi főgimn.-nak jutott, mig a fentmara- 
dott 924 K a harangalaphoz csatoltatott. 
A soproni teol. akad. szegénysorsu hallga
tóinak fel segélyezésére indított akcióra 
Lukács István teológus 2410 K-t gyűjtött.

Legújabban a hívek maguk között 50 
ezer K-t adakoztak s ennek folyamaként 
az új harangot a gyülekezet meg isjendelte.

Petőfi-iinnep. Január 14 én d. u. az 
isteni tisztelet keretécen hódolt Izmény ev. 
egyházközség és iskola Petőfi emlékezeté
nek. Hildebrand Miksa tanító ismertette 
Petőfi életét, működését. A férfi dalárda 
elénekelte a magyar Hiszekegyet és a 
Himnuszt, a tanulók közül többen Petőfi 
költeményeit szavalták. Adakozás az aszódi 
Petőfi-gimnáziumra 1153 K volt.

Petöfi-ünnepély. A dombóvári missziói 
egyházközség január hó 28 án ünnepelte 
legnagyobb költőnk születése 100 éves 
évfordulóját a következő műsorral:

1. Magyar Hiszekegy. Énekelte az állami 
tanítók énekkara 2 Petőfi ünnepén. Ham
vas Józseftől; előadta a lelkész. 3. Ünnepi 
beszéd. Tartotta Rózsa Sándor bonyhádi 
főgimn. tanár. 4. Nemzeü himnusz. Énekelte 
az áll. tanítók énekkara. 5. Petőfi: Élet 
vagy halál. Szavalta Ihrig Pál föisk. halig.
6. Hymnusz. — A jól sikerült est, melynek 
fénypontja az izzó magyarságu, gondola
tokban gazdag, költői lendületű ünnepi 
beszéd volt, az erkö'csi siker mellett 4800 
korona nyers jövedelmet hozott, melyből 
3000 K jut az aszódi Petőfi gimnáziumnak. 
— Kegyes adományaikkal a gyülekezet 
aranykönyvében a következők örökítették 
meg nevüket: Dombóvárról: Baumgart 
János és neje 4000, Bauer Henrik tanító 
500, Strack Imre 500, Barna Jánosné 500, 
Kresz Péter 200, Brunn Mariska 100, Al
brecht Józsefné Bpest 200. Ev. egyház 
Bpest 1000, Felpécz 810, Bezi 700, Solt- 
vadkert 700, Pusztaföldvár 200, Gyönk 150, 
Brenner Ede Ecsény 2000, Pflug István 
Csikostöttös 200 K val.

A kőszegi evang. népiskola által január 
28 án tartott Petőfi ünnepély szépen sike
rűit. Az Ízlésesen feldíszített iskolafermet 
zsúfolásig megtöltötte a nagyszámú közön
ség ugyannyira, hogy még a folyosóra is 
sokan kerültek. A szebbnél szebb Petőfi- 
költetnéryeket a fiuk és leányok egyaránt, 
hévvel és szép hangsúlyozással szavalták 
el. Bácz tanító méltatta a nap jelentőségét. 
Kedves, megkapó jelenet volt Kőszegi Lenke 
szóló éneke, aki nagyatyja, Hammer Gyula 
igazgató harmonium kíséretével a nemzeti 
„Hiszekegy“-et szépen énekelte el. 2020 K 
70 f. volt az adományok összege, mely az 
aszódi Petőfi-gimnáziumnzk küldetett el.

Az alsó- és felsömesteri Nőegylet az 
iskolás gyermeken bevonásával jan. 21-én 
ünnepelt: 1. Adjon Isten a magyarnak jó 
napot. Énekelte a gyermekkar két szólamra. 
2. Petőfi: A hazárol. Szavalta László Esz
ter egyl. tag. 3. Rákosi szántó dala. Éne
kelte a gyermekkar 4 Petőfi élete Irta és 
felolvasta Gaál Sándor tanitó. 5. Petőfi : 
A ledőlt szobor Szavalta Mesterházy Sári. 
6 Rég veri már a magyart a teremtő Duett. 
Énekelte Gaál Ilonka III. o. t. és Gaál Endre 
IV. o t , harmoniümon kisérte Gaál Sándor.
7. Petőfi: A magyarok Istene. Szavalta 
Horváth Ernő. 8 Irredenta dalok. Énekelte 
Szabó József theol. akad halig, és Gaál 
Sándor. 9. Sajó S .: Vagyunk még magya
rok. Szavalta Szabó József theol. halig. 
10. Himnusz. — Az iskolatermet zsúfolásig 
megtöltött közönség nagy figyelemmel hall
gatta a sok élvezetet nyújtó műsort. Az 
ünnepélyen önkéntes adakozásból befolyt 
8080 K, azaz Nyolcezei nyolcvan korona.

Szegény ev. hadiözvegy, 3 gyermek 
anyja arra kéri az áldozatkész hitrokonokat, 
kegyeskedjenek adományaikkal támogatni 
kis hajlékának felépítésében. Cime: özv. 
Gecsei Lajosné Tárnokréti, posta Markota- 
bödöge. i - 2

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszkő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 14—52
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Mennyit költött a világ alkoholra a 
háború elő tt?  Hogy most mennyi renge
teg milliárd kell alkoholra, arra nézve még 
nincsenek adataink, de azt tudjuk, hogy a 
háború előtt a világon naponta 12 milliár- 
dot költöttek alkoholra, 6-ot dohányra és 
csak 1 és felet kenyérre! Az arány ma se 
lesz sokkal kedvezőbb, pedig mily lénye
gesen csökkenne a nyomor, ha az arányok 
legalább is fordítottak volnának!

A mezőkövesdi új jezsuita-templom. 
Az új jezsuita-templom elkészült és a rend
ház is készen várja a jézustársasági atyák 
beköltözését.

A menekültek száma. Az Országos 
Menekültügyi Hivatal legutóbbi kimutatása 
szerint Csonkamagyarországon ez idő sze
rint 319.483 menekült él. Erdélyből 188.490, 
a Felvidékről 78.777, az elszakított Délvi
dékről pedig 52.216 magyart kényszerítettek 
otíhona elhagyására. Aránylag legtöbben a 
Délvidékről menekültek, az ott élő magyar
ságnak 11.4 százaléka, Erdélyben 1000 ma
gyarra 111, a Felvidéken pedig 1000 ma
gyarra 72 menekült esik.

Csonkamagyarországban az elemi 
népiskolák száma 6386. Ebbői a legtöbb 
2625 róm. kath. felekezeti, azután van 1106 
református, 1015 állami, 656 községi, 415 
ág. h. ev., 2j3 izraelita, 126 gör. kath., 89 
uradalmi, 55 görög kel., 44 társulati, 36 
magán, 6 egyesületi, 3 egyes, protestáns, 
3 unitárius, 3 árvaházi és 1 magyar állam- 
vasúti. — Kisdedóvó van 920. Ebből ág. 
h. ev. 1, legtöbb a községi 438, azután kö
vetkezik az állami 321, a róm. kath. egy
házé 97. A többi megoszlik az egyes fele
kezetek, társulatok stb. között (63).

Az amerikai vízumok kiadása. A 
budapesti amerikai konzulátuson a vizűm 
kérvényeket új eljárás szerint fogja kezelni, 
amelynek értelmében a kivándorlóknak 
írásbeli kérvényükkel közvetlenül keil a 
konzulátushoz fordulni, megadva a szük
séges személyi adataikat. Ezen információ 
vétele után a konzulátus jelenikezési napot 
fog megállapítani, amely napon a kivándor
lók összes okmányaikkal felszerelve, sze
mélyesen jelentkezhetnek.

Ügyvédek, hajóstársaságok, vagy társa
sági szervezetek mindennemű közbenjárása 
a kérelmezőre nézve csak hátrányos lehet 
és az ezektől eredő bárminemű levelezés
nek a konzulátus semmiesetre sem fog na
gyobb fontosságot tulajdonítani, mintha 
közvetlenül a feltől eredne.

Aki tehát felvilágosítást óhajt nyerni 
arról, hogy mily módon nyerhet vízumot 
az új létszámon belül, kérjen nyomtatványt 
a konzulátustól és kövesse az abban kör
vonalazott eljárást.

Amerikai ítélet. Kaliforniában Kozma 
János honfitársunk — mikép ezt a „Strázsá“- 
ban olvassuk — elinalt egy a templom előtt 
üresen álló autóval, melynek gazdája ép 
istentiszteleten volt. Kozmát a rendőrség 
elcsípte s ekkor kitűnt, hogy amióta tem
plomkerülő Kozma, tért le a becsület út
járól. Avery biró ezért öt évi börtönre Ítélte 
Kozmát; az ítélet végrehajtását, azonban 
felfüggesztette, azzal a feltétellel, hogy 
Kozma minden vasárnap köteles elmenni 
a templomba. Amennyiben egyszer is el
mulasztaná Kozma a vasárnapi istentiszte
let látogatását, az Ítéletet végrehajtják rajta.

Országos diákkonferencia. A diákság

képviselői Budapesten konferenciát tartot
tak, melyen a diákság ügyes-bajos dolgait 
beszélték meg. A gyűlésre elküldötték 
képviselőiket a német, az osztrák diákok 
is. A németek üdvözletét Stoeckle Ödön, 
az osztrákokét Frank Pál tolmácsolta. 
A német nép nevében Kersken Henrik 
beszélt.

Nemes szívű házi úr. Loraiban U. G. 
Dewel nevezetű házi úr csak családos em
bereknek adja bérbe a lakásokat. Minden 
anya, ki legalább az ő házában egy gyer
meknek ád életet, 5 dollár ajándékban ré
szesül a derék házi úrtól.

Leégett a milánói pályaudvar. A mi
lánói pályaudvar leégett. A tűz okát eddig 
még nem állapították meg. A pályaudvar 
pénztárát, amelyben tízmillió lira vojt, si
került megmenteni A vasúti forgalom nem 
akadt meg.

Verekedés a francia kamrában. A
kamara ülésén a kamara elfogadta azt az 
indítványt, hogy függesszék fel Cachin kép
viselő immunitását, aki ellen az a belső és 
külső biztonság veszélyeztetése címén in
dítottak eljárást. A kommunisták erre kísér
letet tettek, hogy az elnöki emelvényt meg
ostromolják. A centrum és a jobbpárt kép
viselői közbevetették magukat. Verekedés 
támadt, amelyben mintegy 50 képviselő vett 
részt. A verekedők közül többeket dagadt 
arccal vittek ki az ülésteremből.

Nagy bányakatasztrófa Németország
ban. Heinitz bányában robbanás történt. 
A beomló tárnák háromszáz bányászt te
mettek el. Annak ellenére, hogy a mentési 
munkálatok a legnagyobb erőfeszítéssel és 
önfeláldozással indultak meg, eddig csak 
tizenegy bányászt tudtak megmenteni. A 
megmenekültek mindegyikét elálélt állapot
ban hozták ki a tárnából. A tárnák bejára
tát az asszonyok és gyermekek tömegei 
állják körül és szivettépö jelenetek között 
várják és remélik az apa, a férj megmen
tések

A Magyar Lányok a legkedveltebb leAnyuj.ság, 
a két regenyfolytatáson kívül érdekes elbeszéléseket, 
aktuális cikkeket és szép verset közöl. Előfizetési 
ára uegyedevre 250 K- Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal VI. Andrássy-ut 16.

Az En Újságom a legnépszerűbb gyermekujság 
új számában a regény folytatásén kívül sok szép 
mesét, verset, tanulságos cikket közöl. Előfizetési 
ára negyedévre 20o K. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal VI Andrássy-ut 16.

Ilerczcg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Uj Időknek 6. számában folytatódik Surányi Miklós 
érdekes regénye, a mindenható asszony és Rudolpí 
Strátz hires műve: Az óriás ökle, mely Európaszerte 
ór ási sikert aratott. Elbeszélést Sas Ede és Fodor 
László, divatcikket Rády Denes, művészetről Lyka 
Károly, verset Kőrnyei Zoltán, Hangay Sándor, 
Andrsen György írt az Uj Időkbe, melynek új szá
mát sok érdeked es időszerű kép díszíti és a lap 
kedvelt rovatai, a szépségápolás és a szerkesztői 
üzenetek tesznek gazdagga. Az Uj Idők előfizetési 
ára negyed 3vre 600 K. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal VI. Andrássy-ut 16.

A H arangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Szentmártoni Radó Lajos Szombathely 

5000, Pável József Szentgotthárd 1000, 
Berényi György Gyékényes 20, Lébényböl 
Kovács Sándor 20, Everling János 10, 
özv. Németh Sámuelné 100, Németh Sanyi 
és Juliska Rábcakapi 200, Szabó Rózsi és 
Eszter 150, Káldy Zsófi 50, ifj. Szabó 
Györgyné 50, Ifjúsági egyesület Alsóság 
1000, Mildschütz Károlyné Kiskőrös 100, 
Vida József Kemenessömjén 50, Mészáros

Imre Csánig 50, Tóth József Beled 200, 
Mühlleitner Erzsi Mihályi 20, Felde Imre 
Bpest 100, Póczy István Győr 50, Varga 
János Bpest 100, Pap Ignác Kisláng 50, 
Burdáts Károly Debrecen 60, Tárnokréti 
420, Győrik Imréné, Győrik Mári 50—50, 
özv. Tóth Antalné Mkeresztu'r 50, Wurm 
Jenő Nagyalásony 186, Péter L. Zalainegy- 
gyes 60, Pap Sándor Tapolcaié 26, Csite 
Sándor Gór 50, Karsay L -né Győr 100, 
Hujber János Győr 20, Szakács József 
Bpest 1Ö0, Nika Sándor Szentgotthárd 100, 
Berke Elek Szentgotthárd 300, Löfler Má
tyás Szentgotthárd 100, Vitálisz Károly 
Szombathely 400, Kiss Lajos Nagysimonyi 
15, Saródy Gyuláné Nemescsó 500, Adorján 
Ferenc Zalaszentgrót 100, Alsómesteri nő- 
egylet 500, Zsedényi Sándorné Kemenes- 
högyész 20, özv. Böröndy Lászlóné Keme- 
neshögyész 60, Edvy Sándorné, Edvy Lenke 
Edve 200—200, Kovács János Lukácsháza 
50, Kelemen Sándorné Csesztreg 160, Kraft 
János Kádárkut 400, dr. Zauner R. Veszprém 
50, Sprenger Lajos Kaposvár 60, Simon 
Pál Tét 60, Ráth Arnoidné Bpest 50, Dia- 
konia Pécs 1000, Baldauf Gusztáv Pécs 
100, Fiiszár Iván Pécs 200, Farkas Istvánné 
Hánta 20, Sokoray Bálintné Hánta 100, 
Pécsinger Jánosné Gór 100, Pécsinger Fe
renc és neje Gór 200, Schlitt Gyula Lajos- 
komárom 300, Balikó József Liszó 240, 
Csengődy Mihály Kiskőrös 50, Schneider 
Pál Győr 50, Brunner János Alsórőnök 
500, Pápai Ida Alsórőnök 100, Horváth 
Gyula Lpatona 200, Ifj. egyesület Sobor 
200, Szabó Jenő Szentgotthárd 200.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szentgotthárd, Vurármegye.

A kőszegi ág h. ev. leányközépiskola 
igazgatósága keres

1 kapusnőt, havi 2000 K fizetéssel és 
teljes ellátással,

4 mindenest, havi 1400 K, teljes ellátás 
és mosási napon 200 K napi pótdíj mellett, 
de a mosás vállalása nem kötelező,

1 házi szolgát, havi 2800 K fizetéssel 
és teljes ellátással.

Csak az jelentkezzék, ki állandó alkal
mazást akar. Jelentkezések lehetőleg vala
mely ev. lelkészi hivatal ajánlatával külden
dők be az igazgatósághoz. 1 - 2

Sárvárott az evang. parochiában felál
lított elsőrendű szalonunkban angol és 
francia modelleken kívül fehérnemű-, kalap- 
készitést és mindenféle nőipart vezettünk 
be. Gyönyörű kész kabátaink vannak el
adásra olcsó árban. Szives érdeklődést 
kérünk. Tanítványokat felveszünk. 2—3

Keresek megvételre használt, de 
jókarban levő harmoniumot.

Cím: Lelkészi hivatal Hernáclvecse.
3 - 3

Melyik budapesti perfekt angol és fran
cia varrónő vállalkozna változás esetén 
több személyből álló varrodám vezetésére. 
Ev. parochia, Sárvár. 2—3

Két urinő házi teendők elvégzésére 
jobb nőt keres, ki a főzéshez ért. 
Havi fizetés 2000—3000 kor. — Cím: 
Budapest, I , Tarczali-utca 8. Boch- 
kor Károlyné. 3—3

Nyomatott Wellisch Béla villamQzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoa:
i  DoDáDtfill Lütöer-SzSvelséii.
Is  0rH7.ígO(i I.nther-SiÖTft- 

ítég hlTAtaleii lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
ki adóhivatalán ak 

Bzentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
KeejftlflDli minden vasárnap.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTQOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HABANäSZO* 
előfizette! á rat

negyedévre 150 korona. 
Lather-8sőretégl tagoknak

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész 6 m  1 dollár. 
Kgyes'szám. ára SO keroma.

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

S Z Ó Z A T
a gyülekezetekhez, lelkészekhez, tanítókhoz, felügyelőkhöz, 

gondnokokhoz, prezsbitériumokhoz, 
egyesületekhez és az olvasókhoz.

Lapunknak célja az, h o g y  egyh ázu n k at é s  annak tagjait s így  a m agyar hazát szo lg á lja . 

A D unántúli L u th er-S zö v etség n ek  a  lap k iadásából e g y  fillér haszna  sincs, é s  nem  is akar b e lő le  

haszn ot huzni.

M inél nagyob b  a Harangszó o lv a só tá b o ra , annál szé le seb b  körben válik ism e r e te ssé  a 

k eresztyén  ig a zsá g  é s  a k ereszty én  m unka. E gyházunk a Harangszó révén erőte ljes ev a n g é lizá ló  

m űködést fejt ki, s  az  eg y h á zta g o k  között erősíti az  eg y ü v éta rto zá s tudatát.

Aki a lap terjed ését m unkálja, k r isz tu s egyh ázán ak  s  a  m agyarságnak  ü g y ét v iszi e lőb bre.

Minden családba juttassuk el a Harangszót
O lvasóink  serk en tsék  ism erő se ik et e lő fize tésre , ^ e v e se n  tudják, mit leh et elérni, ha ö s s z e 

fogunk m indnyájan é s  va lam en n yien  d olgozunk . A Harangszó a le lk ész , a tanító m unkatársa a 

tanításban é s  buzdításban . Hetenként e llá togat a  csa ládok ba é s  tájékoztatja a csa lád ot az  eg y h á z  

s  az o rszá g  dolgairó l.

Az az  ev a n gélik u s k eresztyén , aki a z  egyh ázi ü gyek  é s  e sem én y ek  felöl inform álva van, tud is ,  

akar is szo lgá la tok at tenni Isten országán ak , sokkal inkább, mint az, aki azokról nem  értesü l.

Komoly erőfeszítést kérünk a lap érdekében.
Ha érd em esn ek  tartja a lap pártolását, akkor érd em es a lapért fáradozni is. Az iskolák, 

O lvasókörök , N ö eg y le tek , L u th er -S zö v etség ek  nem  leh etn ek  nagyob b  szo lg á la to t, m intha heti

lapunknak több e lő fizető t szerezn ek . \

A Harangszó terjesztése egyháziadnak, hazánknak életbevágó érdeke.
A lap nem  erősöd hetik  m eg, ha \A \\ m agunk nem  tám ogatjuk. Kérjük a k özgyű lések et, 

prezsbitérium i ü lések et, a le lk ész- é s  ía n ító -eg y esü le tek et, h o g y  erkölcsi é s  anyagi s e g é ly e z é s 

ben részesítsék  a lapot. Kérjük e S zó za t  m inden o lvasóját, hogy  előfizetők  tob orzásáva l álljanak  

be a lap m unkatársai közé. Az e lő fize tési díjakat é s  adom ányokat küldjék azonnal a lap kiadó- 

hivatalába.
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Krisztus keresztje.
Egy missziónáriusnak beszélte egyik 

megtért indián : »Először jött hozzánk 
egy hittérítő, aki azt bizonyítgatta, 
hogy egy az Isten. Kinevettük és azt 
mondtuk: Bolond, te azt gondolod, 
hogy mi azt nem tudjuk! Majd jött 
egy másik. Az a törvényről beszélt 
és arra figyelmeztetett minket, hogy 
ne lopjunk, ne öljünk, ne hazudjunk. 
Azzal küldtük e l : Menj, mondd ezt 
először fehér testvéreidnek, azután 
jer hozzánk I Akkor jöttél te, testvé 
rünk; prédikáltál nekünk a Golgotháa 
érettünk kiömlött vérről és Krisztus 
keresztje megnyerte a szívünket. Test
vérünk, ezt az egyet hirdesd nekünk 
újra meg újra!«

így van ez még ma is. Az apos
toli hitvallásnak, az evangéliomi ige
hirdetésnek középpontja a kereszt. 
A kereszt döntötte porba hajdan az 
óvilágot, az győzi és nyeri meg a 
szíveket ma i s ; az a kereszt, amely 
egykor az átok jele volt, de a győ
zelem jelvényévé lett s ékesíti oltára 
inkát, megkoronázza templomtornya
inkat, díszíti sírunkat. Nem karácsony, 
nem husvét, nem is pünkösd térít 
meg, — megtéríteni egyedül a nagy
péntek tud. A kereszt alatt törik meg 
a régi, bűnös ember, ott ismeri el: 
Nekem, — nekem kellene bűnhődnöm 
bűneim miatt 1 De a kereszt alatt 
születik újjá Í3 az ember, amikor 
vallja : Minden bűnömet magadra vál- 
lalád, különben kétségbe kellene e s 
nem ; könyörülj rajtam, add szívembe 
békességedet, óh Jézusom I

A böjti időszak ismét elérkezett. 
A kereszt jegyében gyülekeznek ösz- 
sze áhítattal a hívek. Vájjon számodra 
boldogság e a kereszt, vagy pedig 
egyedüli dicsőséged? Az élet viharzó 
tengerén némelyek megragadják a 
keresztet és megmenekülnek; mások 
hajótörést szenvednek ezen a sziklán 
és elpusztulnak. Hát te?

Közli: Gerencsér Zsigmond.

Lutheránus
világkonferencia.

D r . M o reh ea d , aki az európai 
evangélikusok segélyezését az amerikai 
egyház nevében intézte, az alábbi há
rom pontban foglalta össze a mentő
munka eredményét:

„ 1. Európa lutheránus egyházaiban 
élő testvéreink szivében hatalmasan 
feléledt a bizalom.

2. Nagy mozgalom indult most 
meg a világegységért. Az eddig egy
mástól elválasztott országos egyházak 
oikumenikus (egyetemes) egyházat 
terveznek, amely ugyan nem inter- 
nacionális, hanem supranacionális 
(nemzetfeletti) lenne; egyetemes evan
gélikus egyháztestet, amely mindenütt 
a reformáció alapelveit vallja. A lel
kek megmentését célzó missziót nem 
szabad összekeverni a világpolitika 
kivihetetlen terveivel, habár elvárható, 
hogy általa megjobbul minden nemzet, 
amelynek polgárait e hitvallás tanai 
és élete befolyásolja. A  tö r té n e le m  
fo ly a m á n  e lső  Ízb en  lép  f e l  a

törekvés, hogy közös, világot 
átölelő, lu theránus ön tudat a la 
ku ljon  k i,

3. A keresztyénségnek ez eleven 
megbizonyitása, amiként a közösség 
világegységében kiábrázolódik, máris 
jelt adott a testvérszeretet cselekedetei 
által. A spanyol, jrancia, német, el
zászi, lett, lengyel, osztrák, magyar, 
cseh, finn, norvég és svéd lutheránu
sok közös alapot gyűjtöttek, avval a 
rendeltetéssel, hogy megmentsék azo
kat, akik Oroszországban a pusztulás
nak voltak odadobva. Ezt a közös 
alapot dr. Morehead az orosz mentő- 
munkában használta fel. A világ 
lutheránus egyháza máris a hívők 
közösségében dolgozik. “

A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi 
Yilágszőyetség célja,

Dr. Ramsay londoni theol. tanár és 
báró Kaas Albert az országos Luther- 

szövetség elnöke Szombathelyen.
Dr. Ramsay,* a Nemzetközi Jóbarát- 

ság Egyházi Világszövetségének tit
kára, londoni theologiai tanár kőrút
jában ellátogatott Szombathelyre is 
s a kúlturház olvasótermében előadást 
tartott. Szombathely közönsége zsúfo
lásig megtíMÖtte a termet, ott volt 
a vármegye előkelősége, képviselve 
a vármegye, város és a katonai 
hatóságok.

Az előadás előtt Kspi Béla püspök 
a vasmegyei kúlturegyesület elnöke 
üdvözölte dr. Ramsayt, aki ezután

Kis lányomhoz.
Jaj, súlyos az élet terhe,
Bajra baj és gondra gond!
El sem hagyott még az egyik,
Már a másik reám ront. . .
Rám csap sokszor hollószárnyú, 
Vércsekarmú gondolat:

Jobb volna már nem küzdeni, — 
Pihenni hús hant alatt. . .
De ha, édes kicsi lányom,
— A te szavad megcsendül 
S  harmatkacsód megsimogat 
Elszáll a gond szivemből.
Sötét orcám kedvre derül,
Fáradt lelkem föléled; —
Amit tölünk megtagadott,
Neked talán majd megadja az élet.

i.

Az 1922-iki nagy katasztrófa.
Elbeszélve néhány esztendővel a leirt 

események után.

(Folytatás.)
A Brodway pénzfejedelmei és a 

börze tagjai, a bankok elnökei és a 
tőzsérek a Central Parkban nagy 
gyűlést tartottak.

Nem találtak semmi orvosszert a 
tragédia ellen. A pénz értéke tökéle
tes semmi. New York egyik leggaz
dagabb embere százmillió dollárt aján
lott fel annak a szakácsnak, aki el- 
megy a palotájába, ott tüzet rak egy 
kis széntűzhelyben és süt egy kenye
ret. A leggazdagabb ember kétszáz- 
millió dollárért vállalkozott rá, ha a 
másik csinál öt cent ára friss élesz
tőt, de nem volt található egyetlen 
ember sem egész New Yorkban, aki 
az élesztőt meg tudta volna csinálni.

Ez az ötödik napnak a végág tör
tént, amikor New York kezdett an
nak a tudatára ébredni, hogy éhen 
hal.

Élelmet, friss élelmet semmiféle 
áron nem lehetett beszerezni. Azok 
az emberi kezek, amelyek szakadat
lanul és ismeretlenül dolgoztak, hogy 
a gazdagoknak Ínyenc falatait és a 
szegényeknek rendes táplálékát elő
teremtsék, semmiféle eledelt nem 
produkáltak.

A civilizáció haldoklóit És csak 
annak következtében, hogy a közön
séges emberi kezek nem bírják uj- 
jaikat kinyújtani és összeszorítani, a 
szerszámokat megfogni és nem tud
tak terheket vinni ide-oda. És nem 
volt ragály. Sem pestis. Sem éhség. 
Sem háború. A megbetegedett embe
rek, többnyire egyszerű, közönséges, 
ismeretlen népek, nem éreztek fájdal
mat és, nem szorultak kórházi keze
lésre. ök  is az utcákon jártak a töb-
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megkezdte angol nyelven tartalmas 
előadását. Ismertette a Jóbarátság 
Világszövetségének céljait, amely 
1914 ben alakult, amikor a világ
háború öldöklő angyala útnak indult, 
mégis a Szövetségnek Oroszország 
és Litvánia kivételével mindtn ország
ban megvoltak a nemzeti bizottságai. 
A főcél, amely a szövetség által meg
tartott három világkongresszus alapja 
volt, az, hogy a közvéleménybe köl
csönös engedékenységet, felebaráti 
szeretetet vigyen bele és ennek a meg
valósításához a keresztény egyházak 
összetartása, szolidaritása vezet. A 
szövetség ismeri az erdélyi kisebb
ségek tarthatatlan helyzetét, a rajtuk 
esett sérelmeket és jogtalanságokat, 
az angol közvélemény nagyon jól 
tudja, hogy a Trianonban kötött béke 
nem béke. Ismeri továbbá azokat 
az igazságtalanságokat, amelyek az 
emberek millióit egyik nemzet köte
lékéből a másikba kényszerítették. 
A világszövetség azt akarja, hogy 
Magyarország is vegyen részt a szö
vetség munkájában, amely munka a 
krisztusi szeretetben, a megértésben 
és engedékenységben nyer kifejezést

Ez a munka hozhatja egymáshoz 
közelségbe a szétválasztott nemzeteket 
azáltal, hogy a kereszténység beleviszi 
a krisztusi jóságot a nemzetek életébe. 
Magyaroiszág dicső történelmi múltja 
és hírneve, öröketnlékü hősei emléke 
után megérdemli a szebb jövendőt és 
azért Isten áldását kéri a magyar 
népre és a magyar nép hazájára.

A magas nívójú és végig tartalmas 
előadást báró Kaas Albert, a Luther-

biekkel együtt, mert otthon hiányzott 
a világosság, a meleg és a kénye
lem, a házak és szállodák lakhatat
lanokká váltak azért, mert a közön
séges kéz nem tudta elvégezni a kö
zönséges munkát.

Annak a döbbenetes világtapasz- 
talatnak részletes történetét a világ 
minden történetírója sem tudja soha 
elmondani. A tapasztalatok annyira 
egyedülállók, annyira példátlanok vol
tak, olyan rohamos gyorsasággal 
halmozódott egyik csapás a másikra, 
hogy nir.c3 az a történetíró, vagy 
történelmi társult, amelyik az ese
mények valódi leírását összeg) űjteni 
bírná.

Férfiak és nők, akik sohasem fog
lalkoztak kézi munkával, a nagy ria
dalomban és a szükségtől űzetve 
meguemszokott dolpgba kaptak csak 
azért, hogy a Halált valamelyest kés
leltessék. Gazdag és müveit, prima
donna és püspök, a tüdős és a divat

szövetség országos elnöke tolmácsolta. 
Az előadást Kapi Béla püspök szavai 
zárták be. megköszönvén az angol 
békeapostolnak előadását és kérte, 
hogy a magyarság fájdalmát és szo
morúságát tolmácsolja hazájában és 
ne felejtse el ezt a sokat szenvedett 
népet.

A tiszai egyházkerület felügyelő  
beiktatási ünnepsége.

A »Harangszó« f. évi 7-ik számá
ban röviden megemlékeztünk arról a 
lélekemelő és meleg ünnepségről, 
melynek keretében jan. 30 án a tiszai 
ev. egyházkerület dr. Meskó László 
halálával megüresedett felügyelői szé
kébe új egyházkerületi felügyelőjét: 
dr. Zelenka Lajost beiktatta.

Tudósítónk az ünnepséggel kap 
csolatban még a következőket írja:

Az új egyházkerületi felügyelő 
egyházi életünk régi kipróbált mun
kása. Kora ifjúságától kezdve hűséges 
képviselője és tovább fejlesztője édes
apja nemes családi tradíciójának s 
mint Zelenka Pál püspök fia kezdettől 
fogva hűséges építő munkása anya 
szentegyházunknak. Mint gyülekezeti 
felügyelő, Dunántúl, a dabronyi gyü
lekezetben kezdette meg működését, 
majd mint egyházmegyei felügyelő, 
mint a tiszai egyházkerület főjegyzője, 
számos egyetemes bizottságnak és 
az egyetemes törvényszéknek tagja 
és bírája mindeaütt ugyanazon köte
lességtudással szolgálta egyházunkat.

hölgy szerszámot ragadtak, szenet 
lapátoltak, főztek, próbálták a gépe
ket elindítani, s mozgásba hozni a 
modern civilizáció sokféle kerekeit. 
Ha iparkodásukat nem karéjszta volna 
a legmélyebb tragédia, nevetni lehe
tett volna azon, hogy mennyire ügyet 
lenül igyekezett az emberi kéz hozzá 
idomulni ahhoz a feladathoz, hogy a 
világot megmentse a darabokra hul
lástól. Azt a világot, amelyet nem a 
pénz, vagy a tudás, vagy a művelt
ség, vagy az újságok, vagy a művé
szet, vagy a zene tart össze, hanem 
egyszerűen az a körülmény, hogy 
naponta nyers, komor férfiaknak és 
nőknek tömege odaadja kérges tényé-, 
rét a durva munkára.

De mialatt ügyetlen és tanulatlan 
kezek megkísérelték a világ munká
jának elvégzését, egyebek közt kitűnt 
az is, hogy mikorra ezek a kezek 
némi ügyességre tettek szert, azokat 
is elérte a betegség. A kezek tulaj-

Természetes, hogy osztatlan öröm 
fogadta egyházkerületi felügyelővé 
történt megválasztatását s ez a be
iktató ünnepség külsőségeiben, még 
inkább pedig annak meleg, szeretet
teljes hangjában is megnyilvánult.

Az egyházkerületi közgyűlést meg
előző istentiszteleten Paulik János 
nyíregyházi lelkész, egyházkerületi 
főjegyző mondott lélekből fakadó 
imádságot, majd a nyíregyházi gyü
lekezet vegyeskara emelte az áhítatot 
ünnepi énekkarral.

A kőzgyü'és megnyitása és a sza- 
vazatbontd bizottság jegyzőkönyvének 
felolvasása után küldöttség ment dr. 
Zelenka Lajos megválasztott egyház
kerületi felügyelőért, aki a templom
ban letette a hivatalos esküt.

Az egyházkerületi közgyűlés to
vábbi része a nyíregyházi gyülekezet 
nagy dísztermében folyt le. Itt üdvö
zölte az új egyházkerületi felügyelőt 
Geduly Henrik tiszai egyházkerületi 
pÜ3pök, gyönyörű szavakban jelle
mezvén értékes közéleti munkálkodá
sát, puritán jellemét s azon erős 
érzelmi szálakat, melyek őt új elnök
társához fűzik.

Zelenka Lajos egyházkerületi fel
ügyelői székfoglaló beszédében egy- 
házvezéri munkálkodásának teljes 
programmját adta. Szükségesnek tartja 
egyházi alkotmányunk revízióját, úgy 
azonban, bogy a világi elem jogköre 
ne csorbittassék. Részletesen foglal
kozik egyházunk súlyos anyagi hely
zetével s szükségesnek tartja a búza- 
valutára való áttérést. Az állammal 
való viszonyt törvényben biztosított

donosa a kézimunkások sorába ke
rült Társaival együtt áldozatul esett.

És így amint a világ órái pereg
tek, a világ a megsemmisülés felé 
rohant. A civilizáció elakadt. A vá
rosok riadt tömegekkel teltek meg. 
Minden rangkülöabség eltörülődött. 
Később visszaemlékeztek, hogy milyen 
csendesek voltak az utcák. És sok 
másra is visszaemlékeztek, ami arra 
mutatott, hogy a kezek elvesztése 
milyen egyenlővé tette az egész em
beriséget.

Ennek a nevezetes hétnek hetedik 
napján reggel az az ember, aki ki- 
mutathatólag először panaszkodott 
New Yorkban kezeinek tehetetlensé
géről, hirtelen így kiáltott oda a fele
ségének: »Azt hiszem tudom hasz
nálni az egyik kezemet!«

Feltartotta kezét és szinte bódultán 
nézte. Becsületes munkálkodásának 
idején nem nézett volna nagyobb gyö
nyörűséggel egy felkínált zsák aranyra.
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jogaink védelmében fenntartani óhajtja, 
de szükségesnek látja a fokozatos 
előkészülést az államtól való elválásra. 
Szól a szekta mozgalmakról. Sürgeti 
a hitélet mélyítését, az igazi cura 
pastoralis gyakorlását, önérzetes lé
lekkel mutat rá a protestantizmus 
nagy államépitö értékére, arra, hogy 
a protestantizmus nem negativ, hanem 
egy hatalmas nemzeti érték az állam 
alkotó munkájában. Az egyházakkal 
szemben az összetartás politikájának 
a hive. Különösen szükségesnek látja 
a ref. testvéregyházzal való szoros 
összeköttetést s kívánatosnak tartaná 
a protestáns közös bizottságnak jog 
hatóságul való felruházását. Az egész 
protestáns egyház sokat nyerne az 
által, ha egy egységes protestáns 
frontot lehetne teremteni.

A mély hatást keltő székfoglaló 
beszéd után Qeduly Henrik, hivata
lára nézve legidősebb püspök, az 
egyetemes egyház, Kapi Béla dunán
túli püspök a dunántúli egyházkerület 
és a Luther Társaság, báró Kaas 
Albert az országos Luther Szövetség 
nevében üdvözölte az új egybázkerti- 
leti felügyelőt, ki előtt még a ref. 
egyház, a görög kath. káptalan, a rk. 
hitközség énekes prépost vezetése 
alatt, az izr. hitközség, a görög kath. 
gyülekezet, a helyőrség, különböző 
tanintézetek, az állami tisztviselők 
stb. tisztelegtek.

Az ünnepi közgyűlés után néhány 
fontos tárgyat tárgyalt le az egyház- 
kerület közgyűlése, majd rendkívül 
meleg hangulatú társasebéd fejezte 
be a tiszai egyházkerület szép ün
nepségét.

Dr. Zelenka Lajosban nemcsak a 
tiszai egyházkerület, hanem egész 
magyarhoni ev. egyetemes egyházunk

A felesége is éppen úgy kiáltott 
fel. A hétnek iszonyai mindkettőjüket 
a halál szélére sodorták. Egyik ke
zünk ép 1 Hála Isten ! Azon az éjsza
kán az az ember és a felesége da
lolva járták be az utcákat és a kiál
tásukat millió nyelv visszhangozta, 
mert abban a pillanatban minden 
dolgos kéz feloldódott, és egyetemes 
hálakiáltással az egész világ megint 
a munkára vetette magát.

Hogy mennyi ideig tartott! Csak 
egy hétig! A világ névtelen és sok
szor lenézett napszámosainak sebhe
lyes, eldurvult, kérges, ráncos, ke
mény, törederettkörmű, piszkos kezei 
egy rövid hétig nem fogtak szerszá
mot, nem végezték el a napi munkát. 
És mennyi veszteség, micsoda szörnyű 
romok, milyen pusztulás, miféle vi-

egy kiváló vezér férfit nyert. Isten 
áldása kisérje munkálkodását! Legyen 
a kiváló püspök apának méltó fia és 
az Ür akarata szerint folytassa a 
tiszai egyházkerület világi vezéri szé
kében azt a munkát, melyet Istenben 
boldogult édesapja a püspöki székben 
oly dicsőségesen végzett.

Nálunk nem voltak vallásháborúk; 
mikor a protestantizmus mellett fegy
vert fogtak őseink, tulajdonképen az 
alkotm ányt védelmezték. így gon
dolkozott Pázmány is, a nagy ellen- 
reformátor. Kemény Jánosnak, a ké
sőbbi erdélyi fejedelemnek egyszer 
így szólt: „Rátok, protestánsokra 
szüksége van a magyarságnak, s ha 
látnám, hogy benneteket végkép el 
akarnak nyomni, magam is segítség- 
tekre sietnék.“ (Budapesti Hírlap“ 
1888. évi 186. számának tárcájából.)

Pörös eljárás.
Meglátogatott a múltkor egyik isme

rősöm s beszélgetésbe ereszkedtünk. 
Feltűnt nekem, hogy nagyon lehangolt, 
sőt mondhatnám izgatott volt. Részt
vevő kérdésemre elmondta, hogy 
valami pörös ügy miatt igen sok 
utánjárása van, ami őt vég nélkül 
felizgatja. »Talán nem egészen igaz
ságos az ügyed?« kérdem »De egé
szen igazságos« viszonozta s dacára 
annak, hogy igazságos, mégis annyit 
kell lótnom-futnom, hogy már alig 
győzöm. Képzeld édes barátom — 
folytatta — minden ügyiratnak, min 
den lépésnek megvan a maga ponto
san meghatározott alakja. Törvény 
Írja elő, mennyi bélyeg kell reá, kik

lágra szóló tragédia abban a rövid 
hétben!

De egyúttal micsoda lecke a világ
nak ! Istenünk, Atyánk, ne hagyd soha 
elfelednünk! Add, hogy mi. ennek a 
pénzimádó, kényelemszerjetó nemze
déknek tagjai soha se feledjük el, 
mivel tartozunk azoknak az embe
reknek, akik kétkezük munkájával 
hajtják előre a civilizáció kerekeit, 
hogy egyházaink, iskoláink, városa
ink, hogy életünk megmaradhassanak. 
Te, aki valami nagy és fontos okból 
tizennyolc esztendeig dolgoztál egy 
ácsmfihelyben és csak két vagy há
rom esztendeig kinnt a világban, 
add, hogy mélységes szeretettel gon
doljunk mindazokra, akik kétkezükkel 
dolgoznak. É3 ha mi maguak azzal 
keressük meg mindennapi kenyerün-

és miféle tanuk Írják alá, mikor és 
hol és kinél lehet azt beadni. Káptalan 
legyen annak a feje, aki mindezt 
hiba nélkül megteszi.« »Miért nem 
fogadsz ügyvédet?« kérdeztem. »Eh! 
ügyvédet 1« kiáltott fel. »Majd én még 
ügyvédet is fizetek!« Beszélgetésünk 
folyamán mégis rátudtam venni, hogy 
ügyvédet fogadjon és ahogy két-három 
hónappal később találkoztunk, öröm
mel újságolta, hogy az ő ügye mióta 
ügyvédet fogadott, egészen máskép 
áll. Az Ítéletnek az ö javára való 
Kimondása biztos és az ő lelki nyu
galma teljesen visszatért.

Ez a kis élmény mindannyiszor 
jut az eszembe, valahányszor oly 
emberrel találkozom, aki az ő saját 
pörös ügyét nem e földi bíróság, 
hanem a mennyei biró előtt is maga 
akarja elvégezni. Annak a pörös el
járásnak is megvan a maga pontosan 
előirt és betartandó útja és módja, 
lit is lehangoítság és izgatottság üli 
meg a kedélyt, ha önönerőnkre épí- 
lünk csak. Itt is közbenjáró, jártas 
ügyvéd kell, hogy rendben legyen a 
mi dolgunk. A mi közbenjárónk pedig 
a Jézus Krisztus. Fogadjuk őt fel, 
bízzuk ügyünket ö reá, higyjük azt, 
hogy csakis ö általa nyerhetjük meg 
az isteni bírónál pörös ügyünket és 
megnyugszik a mi lelkünk és nyert 
ügyünk lészen és elhárul minden 
veszély.

Krisztus ügyfelének lenni, ez az 
élet nyugalmának egyetlen megoldása, 
életünk pörös eljárásának egyetlen 
iitja és módja.

Dr. Tirtsch Gergely.

Gyújtsunk előfizetőket é s  adakoz
zunk a  „H aranqszo“ fen tartására .

két, hogy ujjainkat valamilyen szer
szám nyelén kinyújtjuk és összeszo
rítjuk, kérünk nyisd meg szemeinket, 
hogy meglássuk munkánknak királyi 
méltóságát és támogass bennünket a 
mindennapi törödelmes munkában 
azzal az ihlető igazsággal, hogy a 
világ nálunk nélkül ne:n éihet, és adj 
erőt kezünknek a becsületes munka 
elvégzésére. Annak a nevében, aki 
Názáret lakosainak asztalokat, széke
ket és más közönséges dolgokat ké
szített. És vajha minden férfi és min
den nő az egész világon tanulná meg, 
hogyan kell kezeivel valamiféle szük
séges és tisztességes munkát elvégezni.

* Sheldon C. M.

— Vége. —
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O lvassuk a bibliát!
Hiába vett kegyelem.

Febr. 19. Apostolok csel. 5.7—n. Safira 
három órával később megy a gyülekezetbe, 
mint Ananiás. Ez a három óra kegyelmi 

*WŐ számára. Három órai idő teljes ön
tudatunk s minden erőnk birtokában. . . 
mily drága kincs e z . . .  halál előtt! Mi 

L, mindent lehet ennyi idő alatt csinálni I 
L De Safira nem arra nasználja fel, hogy újra 
, átgondolja cselekedetüket, megutálja s meg- 
i bánja annak aljasságát, hanem bizonnyal 
i azon jár az esze, hogy mily dicséretben 
i részesül most az Ura s mily megtiszteltc- 
i lésben lesz neki is nemsokára része. Két- 
; szer akarják magukat ünnepeltetni. Safira 
I hiába vette isten kegyelmét. És én ? Nem 
I tudom, mikor jár le kegyelmi időm I

Febr. 20. Róma 2.4—5. Isten azt akarja,
I hogy engedelmeskedjünk neki, de nem a 
i szolga félelméből, hanem a gyermek sze- 
; retetéből. Nem sújt addig, amíg reménysége 
i van, hogy áldásával ^szereidet s engedel

mességet vált ki belőlünk. Oh én balga 
) ember! Hányszor ringatom magam abban 
> a tévedésben, hogy ha Isten nem nézi 
I bűneimet s kegyelmesen bánik velem, az 
; azt jelenti, hogy meg is van elégedve velem,
1 járhatom tehát tovább a bűn útját. Hány- 
- szór vettem hiába Isten ostort kímélő ke-
2 gyeimét. Megtérés helyett megrögződtem 
•, a bűnben.

Febr. 21. Gál. 3.4 Aki ismeri a szen
vedés áldásait, az nem ütközik meg azon, 

rí hogy a keresztyén ember szemében a 
c szenvedés kegyelem is lehet. Hányán járják 
t végig a szenvedések iskoláját anélkül, hogy 
'valamit tanulnának benne. Meg-meg lapul- 
i nak, mint Fáraó, amikor baj van, de azután 
újra csak tovább élik bűnös életüket Jaj 

u annak, akinek már a verés is hiábavaló 1
Febr. 22. Lukács 19.41—44. Krisztus 

á közelségének minden alkalma kegyelem. 
hA zsidók közül mily sokan vették hiába 
't Krisztus közöttük élésének drága kegyel

mét! Hát én hányszor mulasztottam el a 
rí megtérésnek s a keresztyénségben való 

növekedésnek drága alkalmait I Közel járt 
nhozzám az Úr, a szívem ajtaján zörgetett... 
üde hiába 1

Febr. 23. Lukács 22 . 31—34. Micsoda 
szégyenfolttól s égető emléktől szabadult 

1 volna meg Péter, ha hallgatott volna a z ú r  
; figyelmeztetésére 1 Milyen kegyelem volt 
ez a figyelmeztetés, de milyen hiábavaló 
is volt! Hányszor állott előttem is tilosra 
a figyelmeztető lámpa, de én csak rohan- 

b tani a veszedelembe! Ne vond meg azért 
> tőlem Uram imádkozó s figyelmeztető 
..kegyelmedet!

Febr. 24. Gál. 2 . «1. . A menyországba 
»«senki sem juthat be, mert senki sem képes 

megütni az Isten törvényének mértékét. 
De a mennyországba nyndenki is bejuthat, 
mert a keresztfán mindenki számára készen 

B van az üdvösség kulcsa. Ha én még mindig 
4 magam erejében bizom s csak parányi 

«mértekben is jogot akarok formálni magam- 
, iák a mennyországhoz, akkor én értem 

mába halt meg Krisztus
Febr. 25. III. Korinthus 6 1—2. Isten 

j regyelmc minden nap körülvesz engemet. 
f V\a is! Uram, mutasd meg, mily kegyelmet 
i <inálsz ma nekem, hogy meg ne vessem, 

íiába ne vegyem, hanem dicsőségedre és 
: idvösségemre felhasználhassam I

MAGYAR GAZDA.
«imiiiMiiiiiimiifiiHiiiMiniiiiuNiuiHiHuiiimimMMiiHMniM

A mezőgazdasági munkák új rendje,
A földraivelésügyi miniszter ren

deletileg szabályozza az ország mező- 
gazdasági munkáinak az idei gazda
sági évben való zavartalan lefolyásá
nak biztosítását.

Fe’hivta a hatóságok és a Mező
gazdasági Kamarák útján a gazda- 
társadalmi és munkásérdekképviseleti 
szervezetek figyelmét arra. hogy a 
saját hatáskörükben minden rendel
kezésükre álló eszközzel hassanak 
közre, hogy a háborút megelőző idő
ben — rendszerint a termény bizo
nyos hányadrészéért végzett munkál
tatás rendje visszaállíttassák.

Nehogy a valutáris viszonyok mi
att a munkáltatás rendje felytonos 
bérvitákkal veszélyeztessék, ajánlja a 
miniszter, hogy a résszel való díja
zás helyett készpénzzel való díjazás 
eseteiben, a készpénzbér megfeleljen 
a terményrészbér értékének és hogy 
a napszámbérek megfeleljenek a gaz
dasági viszonyoknak, illetve a munkás 
megélhetési szükségleteinek.

Idevonatkozólag azt- kívánja a mi
niszter, hogy úgy a mezőgazdasági 
bizottságok, mint a gazdatársadalmi 
és munkásérdekképviselet törvényes 
szervezetei a munkák rendje és azok 
bére tekintetében előzetes megállapo
dásokat létesítsenek.

Az aratómunkások kiválasztásánál 
elsősorban azokat kell szerződtetni, 
akik tényleg hivatásos mezőgazdasági 
munkások és saját maguknak sem 
földjük, sem aratnivalójuk nincs.

A rendelet figyelmezteti a munkás
ságot, hogy saját érdekében olyan 
aratógazdákkal (elómuokás, munkás
gazda, munkásvállalkozó) vállaljanak 
gazdasági munkákat, akiknek tobor
zási engedélyük van és szerződésü
ket csak az elöljáróság előtt kössék 
meg és írják alá.

Kívánatosnak mondja a miniszter, 
hogy elsősorban helybeli munkásokat 
szerződtessenek és csak abban az 
esetten fogadjanak idegen munkáso
kat, ha a helybeliek nem vállalnák 
ugyanolyan feltételek mellett a mun
kát, amelyek mellett a távolabbiak 
leszerződnének.

A gazdaközönség figyelmét a leg
szélesebb körben felhívja a miniszter 
a badirokkantaknak könnyebb testi 
munkával való ellátására és ezek 
bérének terményben való fizetésére.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 12.200—12.400, egyéb 12 200- 
12.300, 78 kg.-os tiszavidéki 12.400—12 600, 
egyéb 12.300—12 400, rozs 7.900—8.100,
takarmányárpa 8200—8500, sörárpa--------
----- , k ö les-------------- , záb 8000—8200,
tengeri 7900—8100, r e p c e ------------------ ,
korpa 5100—5150.

Hús- és  zsirárak.
Budapest, február 18. Marhahús I. rendű 

hátulja 430, eleje 360; 11. rendű hátulja 
300, eleje 200, csontoznivaló 190. •

Zürich.
Február 18. Zárlat: Páris 3315, London 

2494, Newyork 532.75, Milánó 2572, Hol
land 2105, Berlin 1.75, Bécs 0.75, Osztrák 
bély. 0.75.5, Szófia 315, Prága 1580, Varsó 
1.5, Budapest 20.25, Bukarest 250, Bel- 
grád 495.

A devizaközpont jegyzése i.
Budapest, február 18. Napoleon 9900, 

Osztr. kor. 370 -90 , Dollár 2660-2735, 
Márka 9—10, Lira 125—135, Lei 13—14, 
Szokol 78 5—82.5, Korona dinár 26.5—28.5, 
Francia frank 163—173, Svájci frank 41 — 
51, Hollandi forint 1040—1070, Angol font 
12325—652, Lengje! m. 7.5—8.5, Leva 
1550—1650, Belga frank 145—53, Koppen
hága 487—512, Krisztiánia 493—518. A 
devizák egyeznek a valutákkal.

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről.

Még mesze van az orosz trón el
foglalásának, a cári hatalom átvéte
lének időpontja, de máris olyan hír
lapi harc folyik érte, mintha már a 
Kreml előtt állanának és arról volna 
szó, hogy melyikük lépjen be először 
a kapuján. Vladimirovics Cirill dekla
rációja után egyes orosz újságok va
lóságos hadjáratot kezdtek Vladimi
rovics Cirill ellen. Az orosz törvé
nyek alapján kimutatták, hogy egy
általán nem léphet a cári trónra, 
mert anyja >eretnek< lutheránus volt.

Szegény oroszok. . .  mintha bizony 
Cirillnek annak idején módjában lett 
volna megválogatni a szülő anyját! 

*
Bécsben a hosszú vörös uralom 

sok embernél széttörte a szülőktől 
átvett vallás tiszteletét és vagy vallás
változtatásra, vagy felekezetnélküli- 
ségre késztette. Az 1915-ik évben 
1930 bécsi ember változtatta meg 
felekezetét. Ez a szám az 1918 ik 
évben 2815 re emelkedett, 1919*ben 
9365, 1920-ban 9830, 1921-ben 9936 
és 1922. első felében 5979. A kilé
petteknek majdnem a fele felekezet- 
nélküli *
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>A pápa a német katholikus egy
háznak egymillió lírát adományozott 
— írja A szír — hogy azt a szegé
nyek közt osszák szét. A Vatikán 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a kereszténység elvei szerint az 
európai államok kormányait egyes- 
ségre birja és ebből a célból állandó 
érintkezést tart fenn az angol kor
mánnyal.

Nagy baj azonban, hogy a nagy
hatalmak teljesen a szabadkőműves 
és protestáns vezetés alatt vannak, 
akik o pápa szavát kéaytelen külső 
udvariassággal meghallgatják, szívük
ben azonban gyűlölik.«

Csak nem a franciákat számítja 
a protestánsok közé, mert legalább 
ma ezek gyűlölnek legjobban és hall
gatnak legkevesebbet a pápára.

HETI KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés letárgyalta a 

sütőipari munka .szabályozásáról és az éj
jeli munkának egyes iparágakban való el
tiltásáról szóló törvényjavaslatokat. A ke
reskedelmi miniszter bejelentése szerint e 
két törvény csak bevezetője azoknak a 
munkásvédelmi törvényjavaslatoknak, me
lyek röviden a Ház elé kerülnek. íjy a nők 
és fiatalkorúak védelméről, továbbá az ipar
felügyeleti törvény módosításáról szóló ja
vaslatokat terjesztik a nemzetgyűlés elé. A 
mérnöki rendtartásról szoló javaslatot Her
mann Miksa terjesztette elő. A ház legkö
zelebbi ülését február 20 án tartja.

A nemzetközi kisebbségi konferencia 
és az interparlamentáiis unió most tartotta 
Parisban üléseit. Az üléseken rásztvett 
Apponyi Albert gróf.

A belgrádi parlament csak a legutóbbi 
időben szavazott meg 800 millió dinárt a 
hadsereg számára s azóta a bécsi arzenál
ban és a Skoda müveknél újból fegy vei eket 
és ágyukat rendeltek meg. Ennek a feltűnő 
fegyverkezésnek állítólag az a körülmény 
az oka, hogy Törökország újból vissza- 
szerzi európai hatalmi á lását.

A lausannei konferencia véglegesen 
szétoszlottnak tekinthető, mert vezérkara 
és a többi funkcionáriusai Lausannet el
hagyták. Általánosan azt hiszik, hogy a 
tárgyalások folytatása Konstantinápolyoan 
lesz.

Ruhr vidékén a megszálló csapatok vi
selkedése miatt a lakosság hangulata is 
mindinkább rosszabbodik. A franciák 20 
éven aluli gyermekeket fogházra ítéltek, 
mert Thysent éltették. A wennei pályaud
varon a megszállok megtámadták az Essen 
—Hamburgi gyorsvonatot és egy személy- 
vonatot. Mindenkinek le kelletett szállnia. 
Egy 60 év felüli vonatvezetőt, aki az ajtó
kat beakarta zárni, puskatussal úgy fejbe- 
vágták, hogy kevessei rá meghalt. Az uta
sokat revolverrel, szuronnyal a pályaudvar 
felé kényszerítették s kimelet nélkül bele
rohantak a ’tömegbe, majd 3 géppuskát 
irányítottak a menekülő utasokra. Egyéb
ként újabb előrenyomulások várhatók.

Rövid hirek. A belgrádi kormány elren
delte a magyarság felvételét a választási 
névjegyzékbe. — A csehek végérvényesen 
elkobozták Frigyes főherceg birtokait a cseh 
köztársaság javára. — A kisáníánt államai 
kikötőt építenek a bécsi Dunapartra. — A 
moszkvai főhaditanács elhatározta, hogy 
a vörös hadsereg a tavasz folyamán átlépi 
Besszarábia határát. — Lengyelország 
orthodox egyházi feje ellen merényletet 
követtek el. A főpap életét veszítette.

EGYHÁZI ÉLET.
Böjt I. vasárnapján.

Ev. Máté 4. í—ii.
Háromszoros a megkísérlés, mely Jézus 

megváltói működését a helyes iránytól el
téríteni szándékozik. A kísértő e világnak 
szerelméf ajánlja Jézusnak, ö pedig Isten 
akaratjai választja zsinórmértékül. Vajha a 
bennünket környékező kísértések között mi 
is Jézushoz hasonlóan mindenkor Isten aka
ratját választanánk zsinórmértékül. Ahogy 
megvan Írva: A te Uradat Istenedet imád
jad és csak őtet szolgáljad.

Szíves tudom ásul. A z  esetleges  
v e k l a m á  c i ó Icát leé r jü k  leg ké 
sőbb 8  n a p o n  be lü l e s zk ö zö ln i  
é s p e d ig  az ille té k es  leadó  p o s ta -  
h iv a ta l u t já n .

C sa lád i É r te s í tő  c ím ű  ro va 
tu n k  d í j ta la n u l  á ll r e n d e lk e 
zé sére  a H a r a n g s z ó  m in d e n  
e lő fize tő jén ek  és h o zzá ta r to zó 
já n a k .

Bizottsági ülés. Az országos Lufher- 
Szövetség sajtóügyi bizottsága febr. 15-én 
Budapesten báró Kaas Albert elnöklete alatt 
ülést tartott.

Lelkészavatás Nagygeresden. Meg
ható szép ünnepség keretében avatta lel
késszé Kapi Béla püspök febr. 4 én az 
ősi nagygeresdi gyülekezet templomában 
Varallyay Jánost, az iskolai fűgondnok vég
zett íheologus fiát. Az ünnepségen részt- 
vettek: Stráner Vilmos theol. akad. igazgató, 
dr. Pröhle Károly theol. tanár, Hérints Lajos 
esperes, dr. Mesterházy E;nö a gyűl. fel
ügyelője, Rupprecht Antal a gyűl. főgond
noka es még sokan. A szorongásig megtelt 
templomi gyülekezet egy gyönyörű szép nap 
áldásával lett lélekben gazdagabbá!

A föpásztor buzdító szavára a szegény- 
sorsú theol. akad. hallgatók feisegélyezesére 
az ünnepi offertórium 6753 K-t eredmé
nyezett.

A harangalapra özv. Horváth Sámuelné 
nemesladonyi lakos 1500 K-t adományozott

Az arnóti ev. egyházközség gondnoka 
id. Kovács János egészségi állapotára való 
tekintettel megvált huszonnégy éven ke
resztül hűségesen viselt tisztségétől. Isten 
áldása legyen a hűséges sáfáron 1 Utódjául 
id Üveges Mihály választatott meg.

A nyíregyházi ev. egyházközség elha
tározta, hogy e hatalmas gyülekezet lelki 
gondozásának erőteljesebbé tételére két új 
leikészi kört fog szervezni. Ugyanígy hatá
rozott egy másik túlnépes gyülekezet, a 
szarvasi is.

A klssomlyói gyülekezetben az elmúlt 
számadási évben kü!önböző egyházi és 
egyéb jótékony célokra a következő kegyes 
adományok és hagyományok folytak b e : 
Jugovics Lajos kissomlyó hagyománya az 
anyagyülekezeti tanító javára 1743 D-öl 
kaszáló a szőlőhegyen, melyet azonban 
egyelőre még az Özvegy használ. Ugyanő 
a gyülekezeti harangalapra 1000 K-t ha* 
gyoít. A harangalap gyarapítására adtak 
még: Németh Sándor budapesti lakos 1000 
K-t, Szabó János Kissomlyó 1000 K-t, özv. 
Ivány Istvánná Káld 500 K-t, öanyó Lajos ; 
Kissomlyó, édesapja emlékére 1000 K-t, 
többen kisebb összegekben 2790 K-t, özv. 
Jugovics Lajosné szül. Kiss Jolán Kissomlyó 
1000 K-t, összesen 8290 K. Egyházfönn- 
tartási alapra adakoztak a konfirmandus 
gyermekek és egyes buzgó hívek 1530 K-t.
O tári gyertyákra 2 körtvéiyesi cselédasz- t 
szony 200 K-t. Alapítványt tett néh. Kövess 
János dukai lakos 1000 K-t, a dukai isko
lára szintén 1000 K-t. Külső jótékony 
célokra gyűjtött és adott a gyülekezet: a i 
soproni főiskola hurcolkodási költségeire 
4000 K-t, ugyanerre A püspöki e.-látogatás 
alkalmával befolyt ofíertóriumot 1480 K-t, 1 
az oroszországi evang. gyülekezetek föl- 
segélyezésére 1434 K-t, gyámintézeti cé- ' 
lókra 2760 K-t. Az 1922. XlI/31-én lezárt j 
számadás szerint van a gyülekezetnek sze
gényalapja 840 K, templomi alapja 15-368 
K, egyházfönntart, alapja 11.744 K, harang
alapja 25 593 K, gyámintézeti alapja 2322 I 
K, végül 6 hold templomalapi földje s 
ennek múlt évi jövedelméből 37-649 K 
tőkésített alapja. Egyéb’) kisebb alapokkal 
együtt van összesen 95.150 K alapja és 
alapítványa, ami a múlt évivel szemben i 
50 210 K emelkedést mulat. Készpénzbe
vétele volt 284.533 K, ebből egyházi adó
186.000 K. Készpénz kiadása 206.414 K. 
Pénztári maradéka 78 118 K.

A keszőhidegkuti gyülekezet január I 
hó 28-án tartotta évi számadó közgyűlését. ] 
Összes bevétele 1,422.752 39 K, kiadása 
1,113.191 70 K, pénztármaradványa 309.560 
K 69 f. Alapjainak tőkéje 256 315 39 K, 
53038 q búza, 23 82 q rozs, mit a hivek 
részint kivetésből részint önként adtak 
össze. Ezenkívül gyülekezeti magtár létesült J 
hová 1202 q rozs, 4 71 q tengeri folyt be. I 
A gyülekezet 748.000 K-ért két harangot 
rendéit az Ecclesia R. T.-nál, e célra az . 
Amerikában lakó egyháztagok 95 dollárt 
küldtek, Gerberiák Janos egyháztag 12 dol
lárt, Mongesz Jakab 10.000 K-t, Perl János j
10.000 K-t, politikai község 8000 K-t, 
Dahmer Péter 5000 K-t, többen 26.000 K-t 
adományoztak. A hiányzó összeg kivetésből I 
fedeztetik. Perseiypénzben s kisebb ado- I 
Hiányokban befolyt 41.457-75 K. Belecska 
leányegyház januar hó 21-én tartotta szám
adó közgyűlését, a számadás 79.000 K 1 
hiánnyal zárult, ezen összeg kivetésből 
azonnal fedezendő. Épített új tantermet
480.000 K költséggel, rendelt egy 333 kg.
s 170 kg. súlyú harangot, utóbbit Kohl ' 
Péter gondnok s S?fckér Adám egyháztagok 
adományozzák. 01 tári s csillárgyertyákat, . 
úrvacsorái bort buzgó egyháztagok egész 
even át adományozta«. Kisebb adományok
ban befolyt egyházi célra 47.630 K.

Nagybábony Vizkereszt napján tartotta 
rendes évi közgyűlését, melynek legfőbb 
tárgya az 1922 ík évi gondnoki számadás 
beterjesztése és felülvizsgálása volt. Az 
ezen alkalommal beterjesztett elnöki jelen- • 
tésből a gyülekezeti élet megujhodó buz
galmáról értesülünk. Bevétele 122 817 70 K, 
kiadása 97.043’ 17 K volt. Különösen szépen
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: nyilvánult meg ez évben a hívek körében 
& az új harangra való adakozás áldozatkész- 
? sége. A lelkész szép levélben kereste fel 
s az Amerikában élő nbábonyi evang. híveket, 
1 hogy nyújtsanak segédkezet az új harang 

beszerzéséhez. A kérő szózatnak 60.000 K 
I lett az eredménye. Január 1-én műkedvelői 
? előadást tartott a gyülekezet, melynek ki- 
v váló erkölcsi sikere mellett nem maradt el 
s az anyagi siker sem, amennyiben a tiszta 
j jövedelem 29.000 K-val gyarapította a 
[f harangalapot.

A pécsi Ev. Diákszövetség f. hó 4-én 
K a Luther-féle bibliafordítás 4ÜÜ-os jubileu
mi ma alkalmából vallásos ünnepélyt rendezett 

a köv. műsorral: Közének. Szász Károly: 
\  A könyvek versengése, szavalta Baldauf 
r Tibor főgiinn. VII. o. t. .Luther bibliator- 
odítása“, irta és felolvasta Hornyacsek Pál 
iífőreálisk'~VI!I. o t. Beethoven 9-ik szonáta, 
(játszotta Dadó Erzsébet úrieány. A bibiia- 

dforditás vallásos és kulturális jelentőségét 
méltatta Karner F. Károly ev. hitoktató, 

>Csengei Gusztáv: A régi vár, szavalta 
l'Takács Hi da polg. l.-isk. IV. o. t. Danela: 

Le souvenir, hegedűn játszotta Hornyacsek 
3Pál fr. VIII. o. t., zongorán kLéríe Vértesi 

•[Jolán polg. l. i. IV. o. t. Közének.
Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 

.ILulher-Szövetsóg keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

A nugysimonyi gyülekezet, a Lutlier- 
SSzövetség helyi csoportjának, valamint a 
nőegyletnek s a helybeli ifjúságnak Jjözre- 

i működésével január hó 6-án tartott zsúfo
lásig  megtelt templomban valláskülönbség 

nélküli igen nagy érdeklődés mellett Petőfi 
lílinnepélyt. Az ünnepség a Hymnusz közös 
lüléneklésével s lelkész megnyitó szavaival 
»»/ette kezdetét s annak gerincét Ludván S. 
»tanítónak „Petőfi élete és költészete" címen 
6 ártott másfélórás, a figyelmet mindvégig 
•3 ebilincselő magvas felolvasása képezte, 
itnelyben megkapó vonásokkal állította a 

lallgatóság elé Petőfi jellemét, családja, 
szülőföldje s hazája iránti önfeláldozó sze- 
j^etetét. A felolvasás közben Ludván Sándor 
s anitó vezetésével az ifjúsági vegyeskar ál- 
£ al nívósán előadott három Petőfi dal gyö
nyörködtette az ünneplő közönséget és tiz 
i°etőfi költemény ügyes és hatásos elsza- 
[»valása emelte az ünnepi hangulatot. Sza
valtak : ifj. Ludván János, Csizmazia József, 

Hajas Lajos, Helyei Zsigmond, Vida Lajos, 
i .udván Julia, Karácsony Róza, Szabó Lidia. 
;Ar ünnepséget a Szózat eléneklése s a lel
kész rövid buzdító beszéde zárta be. Az 
[ünnepély után tartott •offertórium 2644 90 
-X-t eredményezett az aszódi Petőfi gim- 
fe-iázium javára.

A takácsi-i leánygyülekezet jan. 28 án 
s izépen sikerült Petőfi ünnepélyt rendezett 

i templomban. Műsor a következő volt: 
(özének, hna. Petőfi: Honfi dal. Énekelte 
i férfikar. Petőfi: Egy gondolat bánt en- 

ejemet. Szavalta Mészáros Károly. Petőfi: 
4 magyarok Istene. Szavalta Marton József, 

ííjnnepi beszéd Tartotta Mesterházy László

lelkész Jó Petőfi. Szavalta Györgvdeák Ka- 
rolin. Petőfi: Rég veri már . . .  Énekelte a 
férfikar. Petőfi: Az ember. Szavalta Mar
ton Sándor. Petőfi: Magyar nemes. Sza
valta Csapó Kálmán. Petőfi: Erdőben. Éne
kelte a gyermekkar. Petőfi versek. Szaval
ták az iskolás gyermekek. Petőfi: Anyám 
tyúkja. Énekelte a gyermekkar. Petőfi ver
sek Szavaltak az iskolás gyermekek. Pe
tőfi : Háromszinü . . .  Énekelte a férfikar. 
Ima. Himnusz. Az offertór um 5437 K-át 
eredményezett.

A kőszegi leánygimnázium február 1-én 
igen szépen sikerült Petőfi ünnepélyt ren
dezett. A nagy költő egységét költészeté
nek tükrében Sinóros Szabó Erna tanárnő 
mutatta be a dísztermet zsúfolásig meg
töltő közönségnek. Értékes munkája s ked
ves előadása a hallgatóság osztatlan tet
szését érdemelte ki. A rendkívül gazdag és 
változatos műsorban egy-egy költemény 
elszavalásával szerepeltek: Gutái V. L, 
Thold É. II., Balikó E. III., Kovács S. IV., 
Losonczy M. V., Jagiís V. VI., Gömbös A. 
VII., Tangeimayer M. Vili. o. t., Melodrámát 
adott elő Krompaszky V. VII. o. t. Kísérte : 
Csiszár P. Vü. o. t. és Síár ístván orvosj. 
Tóth S. VII. és Nussbaum E. Vili. o. t. 
egy-egy zongoraszámot adott elő. A kar 
pedig közbe-közbe Petőfi dalokat énekelt. 
Külön-külön bajos dolog méltatni ily nagy
számú szereplő egyaránt buz.gó s jó mun
káját. Sokaknak a kisebbek bátor, kedves 
és közvetlen előadása tetszett, másoknak 
megint a nagyobbak helyenként egész a 
művésziesig szépen kidolgozott munkája és 
mindenki igen kedves és mély benyomá
sokkal távozott az ünnepélyről. Az anyagi 
siker is szép volt. — A tiszta jövedelemét 
kb. 9 ezer koronát — püspök urunk ren
delkezése értelmében — az aszódi evang. 
Petőfi-főgimnáziumnak juttatja az igaz
gatóság.

A gyékényesi egyházközség szívet-lelket 
gyönyörködtető szép estély keretében febr. 
3-án áldozott a legnagyobb magyar költő 
emlékének. A szűknek bizonyult iskolában 
az ünnepség a következő műsor mellett 
folyt le : Hiszekegy. Énekelte a dalárda 
Miszel Ferenc tanító vezetésével. Megnyitó 
beszéd. Tartotta Horváth Lajo3 ev. lelkész. 
Távolból. Szavalta Lörincz Erzse. Felolva
sás. Tartotta Miszel Ferenc tanító, mely 
közben Honvéd, szavalta Ritecz Jjnos. Árva 
lányhaj. Énekelte a dalárda. A rab szavalta 
Ritecz István. Járjatok be minden, minden 
földet. Énekelte a gyermekkar. Egy gondo
lat bánt engemet. Szavalta Szeles Sándor. 
A toronyban delet harangoznak. Énekelte 
a gyermekkar. Szüleim halálára.. Szavalta 
Füles György. Tavasz elmúlt. Énekelte a 
a férfikar. Honnan jössz te oly leverte». 
Énekelte a gyermekkar. Hazáról. Szavalta 
Lörincz Ilonka. Hymnusz. Énekelte a férfi
kar. Az estély jövedelme 1054 K, mely az 
aszódi gimnáziumra fordilatott.

A bönyrétalapi gyülekezet február 4-én 
tartotta a Petőfi emlékünnepet, melynek
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műsora a következő volt: Magyar Hiszekegy 
énekelte a gyermekkar. A nemzethez, sza
valta ifj. Komjáthy Károly. Felolvasás Pe
tőfi éiete költeményeiben, tartotta Kiss Sa
mu nag\barátfalui lelkész Ima, énekli Kom
játhy El a és Kiss Lenke. Ima a hazáért, 
énekli a gyermekkar. Emlékezés Petőfire, 
(Arany J ) szavalta Kovács Mariska tanítónő 
Hymnusz. — A műsor énekszámait vezette 
és betanította Könczöl Erzsiké tanítónő. — 
Az aszódi Petőfi gimnázium részére rende
zett gyűjtés 1125 K-t eredményezett.

A mérgesi gyülekezet február hó 4-én 
tartotta Petőfi ünnepélyét a következő mű
sorral: Magyar hiszekegy, énekelle az ének
kar. Megnyitó beszéd, tartotta Barátit Jó
zsef lelkész. Jövendölés, szavalta Nagy E. 
Talpra magyar, énekelte az. énekkar. Petőfi 
élete és költészete, irta és felolvasta a lel
kész, felolvasás közben szavaltak: Tóth 
Lina, László András, Kozma Kálmán, Tóth 
Miklós és Nagy Mihály tanító; az énekkar 
pedig előadta: Hull a levél a virágról és 
Árvalányhaj c. Petőfi dalokat. Befejezés. 
Hymnusz. Az énekeket hegedűn és gordon
kán kísérték : Barátit József lelkész és Hai- 
szer Ödön keresk. ísk. tanuló. Az ünnepély 
jövedelme 1000 K volt, melyből 800 K az 
aszódi gimnázium céljaira, 200 K pedig a 
Haryngszó fenntartására fordittalott.

A kővágóörsi gyülekezet a következő 
műsor keretében áldozott Petőfi emlékének : 
Ima. Mondta Nagy László s. lelkész. Petőfi 
dalokat énekelt a gyermekkar Bándy Géza 
kántortanító vezetésevei. Emiékbeszéd. Tar
totta Novak Elek lelkész. Talpra magyar. 
Szavalta Eősze Gábor. Hiszek egy Istenben. 
Énekelte Lökös Sándor és Bandy Géza 
tanító. Petőfi. Sántha Károlytól. Szavalta 
Nagy László s. ielkész. É et vagy halál. 
Szavaltá Hegyi Lajos. Bezáró ima. Tartotta 
Novák Elek lelkész. Hymnusz. Az offer
tórium 2540 K-át eredményezett.

Itt említjük, hogy a nőegyiet Cuppon 
Sándorné ügybuzgo vezetése alatt kifejtett 
áldásos munkája folytán, felruházott tiz 
szegénysorsu iskolás gyermeket 55.000 K 
értékben.

Harangavatás Szákon. Lélekemelő, 
szép ünnepe volt jan. 21-én a száki ev. 
anyaegyhazr.ak. Ekkor avatta fel Balogh 
István esperes a gyülekezetnek 315 kgr. 
súiyu s mintegy 810.000 K költséggel be
szerzett új harangját. Az ünnepi istentisz
teleten Piri Károly szer.di lelkész mondott 
Istenhez emelő, buzgó imát s olvasott 
textust. Majd a főének elhangzása után az 
esperes lepett az oltár eié s mondotta el 
a harang jelentőségéről s szerepéről szólva 
némely neiyütt könnyekig megindító avató 
beszédét, mely után ielkésztársaival az oltár 
előtt elhelyezett, virágokkal borított harang
hoz lépve felavatta azt. Utána a lelkészek 
mondottak áldó igéket a harang felett. 
Erre felcsendült a Piutzer Károly karnagy 
vezetése alatt álló fétfikar ajkán a „Zengjen 
hálaének" kezdetű régi magyar enek. A 
helyi lelkész szószeki beszéde után, amely-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket é3 kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 15—52
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ben a harangot, mint az Isten kegyelmének 
bizonyítékát s az összefogó, áldozatkész 
szeretetnek gyümölcsét méltatta, az isten- 
tisztelet végeztézel a gyülekezet ifjai ma
gyarruhás hajadonok sorfala között kivilték 
a harangot a torony elé, honnan az ügyes 
szerelő az ünneplő közönség szeme előtt 
húzta azt fel a toronyba. Amikor első 
hanghullámai végigrezegtek a kis falu felett, 
ott csillogott a szemekben a meghatottság 
néma és mégis sok nemes érzésről beszélő 
könnye.

Déiután és este az iskolában 3 felvo- 
násos daljátékot adott elő az ifjúság. A 
fiatal műkedvelők átgondolt és átérzett 
szerepeikben nem mindennapi sikert értek 
el, hol a megindultság könnyét, hol a mo
soly derűjét varázsolták hallgatóik szemébe. 
Sikerüket illusztrálja az anyagi eredmény 
is. 60.000 koronát juttattak az előadás tiszta 
jövedelméből a harangra.

Az új harang gyönyörű csengő hangon 
szól, de még szebb és felemelöbb, hogy 
nem hiába szól, mert szeretetben s áldozat- 
készségben összeforrott gyülekezet hallgat 
hivó szavára.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzések. Glöckner Béla, a közgaz

dasági bank könyvelője Veszprémből elje
gyezte Welter Jolánkát Egyházashetyén.

Welter Antal póstatisztviselő és Irsay 
lolánka Szombathelyről jegyesek.

Halálozás. Dr. Czipott Zoltán Vasvár
megye tb. főorvosa, muraszombati járás 
volt járásorvosa, legutóbb ostffyasszonyfai 
körorvos e hó 7-én 63 éves korában Mar- 
calgergelyiben elhalt. Áldás emlékére!

:::::::::::: H Í R E K .  = =

Jubiláló egyetemi tanár. Mágocsi- 
Dietz Sándor, a budapesti egyetemen a 
növénytan kiváló tanára, most tölti be 
egyetemi tanári működésének 25-ik eszten
dejét. Mágocsi-Dietz ev. egyházunknak 
igen buzgó tagja. Ad multos annos!

Október hatodika nemzeti ünnep. 
Szeged törvényhatósága átiratot küldött 
Karcag városához, hogy feliratban kérje a 
kormánytól október hatodikának nemzeti 
ünneppé avatását. Szeged törvényhatósága 
ugyancsak feliratban kéri a kormányt, hogy 
e napon az iskolákban szüneteltesse a 
tanítást, a gyermekek a templomba menje
nek és az iskolákban méltassák a nap 
jelentőségét.

A Pálosok visszatelepülnek Pécsre.
A Pálosok négy tagja érkezett a napokban 
Budapestre, előkészíteni ennek a magyar 
szerzetesrendnek Magyarországba való 
visszatelepülését. Az első Pálos-jendi ko
lostor ugyanis a Pécs melletti Jakabhegyen 
állott. |ózsef császár idejében kiutasították 
őket és azóta Lengyelországban éltek három 
kolostorban.

Újpestet elöntötte a Duna. Újpest 
északi határában, Káposztásmegyer felett 
a Duna áttörte a partokat és hatalmas hul
lámokban tört át a Váci országúton, elön
tötte az egész környéket. Káposztásmegye- 
ren és Újpest északi részén körülbelül

hatezer ember vált hajléktalanná és millió
kat érő értékeket tett tönkre a viz.

Egy hónapig nem ment cukrászdába...
Egy magát megnevezni nem akaró honleány 
ezer koronát juttatót a Horthy-akció céljaira. 
A nemesen gondo’kozó lány a pénzt úgy 
takarította meg, hogy egy hónapig nem járt 
cukrászdába. Ez is valami.

Vármegyénként állapítják meg a 
minimális munkabért. A földmiveiésügyi 
minisztérium a földmunkának zavartalan 
biztosítása érdekében törvényesen óhajtja 
rendezni a mezőgazdasági munkabérek 
minimumát. A törvényjavaslat szerint vár
megyénként külön bizottság foglalkoznék 
a megye területén a legkisebb munkabér 
megszabásával.

Új beváltási árakat kérnek a dohány- 
termelők. A Dohánytermelők Országos 
Szövetsége tárgyalást kezdett a pénzügy- 
miniszterrel az idei termésű dohány be
váltási árának megállapításáról. Az eddigi 
dohánybeváltási árak nincsenek arányban 
a termelési viszonyokkal. Értesülésünk 
szerint a Szövetség a buzaparitás alapján 
kívánja a beváltási árakat megállapítani.

Az olasz királylány eljegyzése. Jo- 
landát, az olasz király leányát eljegyezte 
Carlo Calvi di Bergolo gróf. A gróf a 
harctéren több magas kitüntetést kapott.

Nem vesszük fel az oroszokkal a 
diplomáciai viszonyt. A budapesti diplo
máciai, politikai és külkereskedelmi körök
ben is olyan hirek terjedtek el, hogy a 
magyar kormány Moszkvában követséget, 
illetve valamelyes külképviseleti szervet 
szándékozik felállítani. Mint értesülünk, 
semmiféle terv nem merült fel arra nézve, 
hogy felvegyük Oroszországgal a diplomá
ciai összeköttetést. Az azonban megfelel 
a valóságnak, hogy Finn-, l^szt- és Lett
ország részére tervbevettek egy Reval 
székhellyel felállítandó követséget.

Leégett a nagyenyedi állomás. A 
nagyenyedi vasútállomás február 2-án, eddig 
meg nem állapítható módon tüzet fogott 
és az állomás épülete teljesen leégett. 
A kár rendkívül nagy.

A cseh postaügyi miniszter rendele
tét adott ki, hogy a postai küldeményeket, 
ha azokon a városok és községek neve 
magyarul van feltüntetve, sem visszakül
deni, sem a szállításból kivonni, mint ahogy 
a cseh posta alkalmazottai ezideig tették, 
nem szabad.

Robbanás egy amerikai bányában.
A Dovoson-bányában robbanás történt. A 
beomlott bánya százhuszonkét bányászt 
temettek el. Eddig száz halottat hoztak 
napvilágra.

Mammuth-zápfogat leltek a Kőrös
ben. A Szarvas melletti Kőrösben Héja 
Bálint békésszentandrási halászmester há
lója egy három kg. súlyú mammuth-zápfog 
töredékét hozta felszínre. A csaknenwnin- 
den részében megkövesedett fogdarab erő
sen kopott rágófelülele után Ítélve vén ál
lattól származik. Szakértők véleménye sze
rint sok ezer esztendős leletről van szó.

A Magyar Lányok a legkedveltebb leányujság, a 
három regényfolytatáson kívül érdekes elbeszélése
ket, aktuális cikkeket és szép verseket közöl. Elő
fizetési ára negyedévre 250 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. 
Andrássy út 16.

Az En Újságom a legnépszerűbb gyermekujság 
új számában a regényfolytatáson kívül sok szép 
mesét, verset tanulságos cikket közöl. Előfizetési 
ára negyedévre 200 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

. Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
„Új Időkének 7. száma közli Moly Tamás és Leon 
Lafsge elbeszéléseit, Szmrecsányi Anna cikkét az 
idei farsangról, Körmendy Zoltán divatcikkét, Su- 
rányi Miklós és Rudolph Statz regényeit, Falu Ta
más versét, azonkívül a lap rendkívül népszerűség
nek örvendő rovatait és közöl számos időszerű ké
pet. Előfizetési ára negyedévro 600 korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI. Andrássy út 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT 6ÉZA 
Szentgotthárd, Yasrérniegye.

A kőszegi ág h. ev. leányközépiskola 
igazgatósága keres

1 szakácsnőt, havi 2000 K fizetéssel és 
teljes ellátással,

4 mindenest, havi 1400 K, teljes ellátás 
és mosási napon 200 K napi pótdíj mellett, 
de a mosás vállalása nem kötelező,

1 házi szolgát, havi 2800 K fizetéssel 
és teljes ellátással.

Csak az jelentkezzék, ki állandó alkat- J 
mazást akar. Jelentkezések lehetőleg vala- j 
mely ev. lelkészi hivatal ajánlatával külden- j 
dők be az igazgatósághoz. 2 - 2

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 1—5

HALÁSZ I STVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Szegény ev. hadiözvegy, 3 gyermek 
anyja arra kéri az áldozatkész hitrokonokat, 
kegyeskedjenek adományaikkal támogatni 
kis hajlékának felépítésében. Címe: özv. 
Gecsei Lajosné Tárnokréti, posta Markota- 
bödöge. 2 - 2

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek Örvendő

D IO G E N E S 
S Ó S  B O R S Z E S Z T ,
mely minden eddigi gyártmányt 

' felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 9—52
DIOGENES KERESKEDELMI VÁL- 

LALAT, SZENTGOTTHÁRD.
Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 

borszesz Szentgotthárd.

L é h n e r  G y ö r g y
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított«
K A P I  B É L A

UMO-ben.

Laptulajdor.os:
i  D u n á n tú li L otú er-S zö vetsÉ d -
k i  OraaígOH I.utli«r>S/ÖT«t- 

liiTatalo. lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÚ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra íVaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéas 

éa tanító.
HeoJelenlk minden vasárnap.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

1 „HARAH68Z0“ 
•lóflaetéal á ra :

negyedévre 150 korona. 
Lather-8zövetégl tagoknak 

lOe/o-os kedvezmény. 
Amerikába kildve előfize
tési Ara egész évre 1 dollár. 
Egyea'szám ára SO koroaa.

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó hívóink

nak ingyenpéMányokat 
küldünk.

Szózat a soproni képezde híreihez.
A Harangszó 1922. évi 39. szá

méban a dunántúli evaog. egyházke
rület 1922. évi közgj üléséről megje
lent cikk megemlékezvén »derék ta
nítóink« gyűléséről is, nagy elisme
réssel kiemeli az egyházkerületi tanító 
egyesület nsmes elhatározását, mely
nek értelmében a tanítóságunk a sop
roni evang tanítóképző intézet szegé
nyes internátusának felsegítését köte
lességének isnfori el. kJ

Ért a határozatot azóta tettek is 
követték. A csöngei evang. ifjúsági 
egyesület 2000 K-t, a győri evang, 
egyházm. tanítóegyesület gyűjtésképen 
69 7á9 K-t, a magyarkereszturi Pe
tőfi ünnepély rendezősége 1300 K-t, 
a rábűszentandrási evang. egyház- 
község 2780 K t, az alsósági evang. 
ifjus. egyesület 2000 K-t, az alszo- 
pori gyülekezet egy vaPásos estély 
jövedelméből 800 K t, Benkő Qéza 
soproni magánzó 5000 K t « buda
pesti evang. eg)házközség 9876 K-t, 
a pápai evang. egyházközség 3000 K-t 
juttatott a soprooi evang. tanítóképzó
intézet igazgatójához a nevezett in
tézetünk bennlakásának felsegítésére.

Ezzel remélhetőleg nem fejeződött 
be ez az akció és hisszük, hogy első 
sorban azok, kik valaha »soproni ké- 
pezdészek« voltak, megtalálják annak 
módját, miképen segíthessenek anya- 
intézetünkön, mely a civitas fidelissima 
árnyékában szerényen meghúzódva, 
mintha így zokogna felénk: »Édes 
fiaim, tömörüljetek s vénségemben 
legyetek erős támaszaim és ha min
den elhagyna, ne hagyjatok el ti!«

Isten nem engedte, hogy idegen 
nép rabságába kerüljön a mi jó ké- 
pezdénk, mely most újra fel akar 
éledoi s ezért e ső sorban a fiaihoz 
fordul segítségért. Igaz, hogy azok is 
rögös pályán dolgoznak — legneme
sebb célokért — s a világtól, mely

a zajos szavú érdemetlenek jutalma
zásához szokott, gyéren kapnak anyagi 
és erkölcsi elismerést. De mégsem 
pusztult el az az önzetlen gárda, 
amelyik az alma mater falai közt a 
nagy Mester örökéletü beszédeit hall
gatta : »Erről ismerik meg mindenek, 
hogy én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretenditek.« (Ján. 13, 35.) 
És e gárda megtartotta a mai két- 
ségbeejtően önző korban Is az igéket: 
»Te azért a munkának terhét hor
dozzad, mint a Jézus Krisztus jó vi
téze.« (2. Tim. 2, 3.) És arról ismer
jék meg az emberek, hogy a soproni 
képezdének igaz hívei vagyunk, ha 
azt az anyaintézetet szeretjük s ezt 
tömörüléssel és tettekkel bizonyítjuk.

Jöjjetek tehát, nyilatkozzatok, akar- 
játok-e ezt a tömörülést? Akartok e 
cselekedni, áldozni az intézetünkért? 
Ha miodezt akarjátok, kérjétek a jó
ságos Istennek bőséges áldását ezekre 
a nemes törekvésekre!

Pogadjuk szívünkbe intézetünknek 
kérő, hivő szavát; cselekedjünk az 
érdekében és egyes kis csoportoknak 
éveokint jól rosszul sikerülni szokott 
iskolai találkozója helyett rendezzünk 
az idén, Péter és Pál napján Sopron
ban egyetemes találkozót s alakítsuk 
meg akkor a soproni képezdei diákszö
vetséget ! Ebbéli szándékát jelentse 
ki-ki minél előbb a soproni evang. 
tanítóképző-intézet igazgatójának.

Sopron, 1923 január 31.
Hidasi Sándor s. k.

miniszteri tanácsos.
Ziermann Lajos s, k.

soproni ev. lelkész, egyet, gyámint. elnök, oki. tanító.
Krug Lajos s. k.

a dunántúli evang. egyházkor, tanítóegyes, elnöke.
Kapi Gyula s. k.

a soproni evang. tanítóképző nyug. Igazgatója.
Papp József s. k.

a soproni evang. tanítóképző nyug. igazgatója.
Hamar Gyula s. k.

a soproni evang. tanítóképző tényleges igazgatója.

Mivel érdemeltem meg én ezt?
Mivel érdemeltem meg én ezt?l 

Mily sokszor hangzik el az emberek 
ajkáról ez a kérdés, — de többnyire 
csak akkor, ha kemény megpróbál
tatás, csapás éri ókét I A beteg só
hajt ekként fájdalmainak a nyoszo- 
lyáján, a gyászoló szól így a koporsó 
mellett, vagy a temetőben! azok pa
naszkodnak, zúgolódnak így az Izteo 
megfoghatatlan útai ellen, akik el
veszítették minden vagyonukat, holott 
az volt életük célja, abban volt min
den örömük és reménységük. A sors 
mostohasága idején akárhányszor 
irigy tekintetet vetnek az emberek. 
másokra, kik — szerintük — inkább 
rászolgáltak a csapásra.

Mivel érdemeltem meg é* ezt ? 
Feltesszük e ezt a kérdést akkor is, 
ha Istennek a segítségével valami si
kert érünk el, ha az Úr teljesíti kí
vánságunkat, kegyelmét és áldását 
árasztja reánk, ha súlyos betegségből 
szerencsésen meggyógyulunk, ha ag
godalommal és gonddal teljes napok 
után új öröm és reménység tölti el 
szívünket, — kérdjük e akkor is: 
»Mivel érdemeltem meg én ezt?« — 
érezzük- s mondjuk-e: >óh én bűnös 
ember, mennyi jót elmulasztottam, 
mily sok rosszat véghezvittem, — 
Isten mégis áld engem a büntetés 
helyett! ?< Ekkép gondolkozott Jákób 
pátriárka, mikor gazdagon megáldva 
térhetett vissza hazájába, honnan 
egykor menekülnie kellett; azért 
mondta: »Kisebb vagyok mioden te 
jótéteményednél és minden te hűsé
gednél, amelyeket a te szolgáddal 
cselekedtél.« Így gondolkozott Péter 
apostol, amikor a csudálatos halfo
gás után Jézus lábai elé esve mondta: 
»Eredj el én tőlem, mert én bűnös 
ember vagyok, Uram!« így érez és 
szól az igazi keresztyén ember, —

___
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dgj nemcsak akkor, ha életének vala
mely nevezetes fordulópontján áll, 
nahem minden nap; hiszen Istennek 
a jffsága naponként megújul rajtunk 
és naponkénti — néha bizony sem
mibe sem vett, talán meg is vetett — 
pfTöfcányok legtöbbször nagyobbak 
/a^élktilözhetetlenebbek, mint azok 
•^dolgok, amelyekért sokan annyit 
ás ódnak s gyakran hiába törik ma
gukat. — Gondoljunk bűnös — ér- 
deogetlen' voltunkra, egyúttal mennyei 
‘£rtj$nk végtelen szeretetére — akkor 

maradhat el az alázatos vallo
más: »Kisebb vagyok — Uram — 
tmoden te jótéteményednél és minden 
te hűségednél, amelyeket a te szol- 

»1 cselekedtél!«
Közli: Gerencsér Zsigmond.
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feaítőfi az eklézsiában.
-Ikdt

Irta: Payr Sándor.

-oxfctőfi életének és költészetének 
fecaomár oly rengeteg irodalma van 
Hthoto és a külföldön, hogy róla újat 
MHidani, vagy csak új forrásadatot 
thtálui is alig lehet. De ebből még 
ttolfti következik, hogy mindenki jól 
éti$ehatóan ismerné Petőfit. Herczeg 
ftofencnek van erre nézve egy szel- 
leofós, találó mondása.

9̂19Ha azt kérdezném, úgymond, a 
tó m it  magyar embertől: Ismeri ön 
Petőfit ? — valószinti, hogy sértődve 
t*gy derült szánakozással mérne vé
gjei. Hogy lehet ilyet kérdezni? Pe- 
tőfttr mindenki ismeri. Petőfi müvei

nekünk a biblia mellett legkedvesebb 
könyveink.

Állapodjunk meg egy pillanatra a 
biblia mellett. Valljuk be őszintén, 
hogy bibliaismeretünkkel baj van. 
Tanuló korunkban, éretlen elmével, 
vázlatos kivonatokból és kiszakított 
részletekből ismertük meg a szent 
könyveket. Sokkal kevesebbet olvas
tunk, semhogy meg tudnók mérni 
mélységeit, de éppen eleget forgattuk 
arra, hogy egész életünkre fölmen
tettnek érezzük magunkat a biblia- 
olvasás kötelessége alól. Azt merném 
mondani: Alig van köayv, melyet 
oly sűrűn emlegetünk és oly keveset 
olvasunk, mint a biblia.«

»Szinte félek kimondani, hogy Pe
tőfi müveivel is ilyen formán vagyunk.« 
(Petőfi kvtár XXVI. 11). Etek ime a 
nagy író szavai és fején találja a 
szöget.

A sok Petőfi-tanulmány után ta
lán csak a szempont és módszer 
megválasztásával lehet most a jubi
leumi évben érdeklődést kelteni. Meg
próbálom és Petőfit az eklézsia szem
pontjából vizsgálom Petőfi maga 
adott erre útmutatást. Midőn a még 
ismeretlen falusi nótáriusnak, Arany 
Jánosnak Toldiját olvasta, szent el
ragadtatással azt kérdi tőle költői 
levelében:
Ki volt tanítód ? hol jártál iskolába ?
Hogy lantod ily mesterkezekkel pengeted!

Tegyünk mi is így. Kutassuk, kik 
voltak Petőfi tanítói. Evang. egyhá
zunk mint nevelő, tanító egyház mi
lyen hatással volt reá? Vannak-e-

jellemében olyan evang. lutheri vo
nások, amelyek egyházunk tagjára 
vallanak ?

Hiszen Petőfit rövid pályafutásán 
majdnem mindenfelé evangélikus kör
nyezetben találjuk. Már születése 
óráján is egy evang. papné ápolja a 
gyenge csemetét és beteg édesanyját. 
Papi családból valók a keresztszülei 
s első pártfogói. Evang. lelkészek, 
tanítók és tanárok a bizalmas barátai, 
kikkel még az iskolában ismerkedett 
meg. Hányszor töltött napokat, hete
ket evang. papiakon. Evang. papnő
höz hasonlítja a maga forrón szere
tett édesanyját. Egyházi emberek 
szolgáltatják Petőfi életéhez a hiteles 
intim adatok legnagyobb részét. Pe
tőfi ezekre bizta kéziratait s egyéb 
emlékeit. Evang. barátainak feljegy
zései nélkül nagyon hiányos volna a 
Petőfi-irodalom. Eltűnése után is ev. 
gyülekezetekben bizakodnak legtovább 
és hirdetik: Petőfi él, nem halt meg. 
Petőfi kultusza különösen ev. egyházi 
körökben talált mindenkor hálás fo
gékony talajra.

És más oldalról is szükséges Pe
tőfinek vallásos hitét és egyházunk
hoz való viszonyát vizsgálnunk. Maga 
a költő panaszkodott, hogy istentaga- 
dónak mondják őt a gonoszok. Mások 
sem tartották jó keresztyénnek. Még 
az evang. lapokban is volt erre nézve 
egy kis véleménykülönbség.

Református tanúbizonyságra hivat
kozva azt is állítják, hogy a luthe
ránus tótok és pánszlávok miatt res- 
telte volna, hogy velük egy hiten 
való. Ezért meri Ferenci Z. azt mon-

!£& törökvilágból.
".^Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc, 
áoqfi
b  Az 1593-ik évben Rudolf király 
Mftlkodása alatt kitört a hosszú török 
háború, mely változó szerencsével 
i m  -ig tartott.
.máfoltakép addig is csak.névleg volt 
meg a béke. Az ellenségeskedés 

magyar között hadüzenet nélkül 
átfa&atalos béke dacára is napirenden 
áUhlt. A török basák az elfoglalt 
iáinkból uralmukat mindig tovább 
ftlfjaszteni törekedtek. Egy-egy vidé- 
kptnmeg- megleptek, pusztítottak, ra- 
t$Üt£k, a férfiakat, nőket, gyermekeket 
(Blgukkal hurcolták s Konstantiná- 
ytfttyba hajtva, mint rabszolgákat, 
adták el őket. Az ily vidékekről a 
megmenekült, munkabíró lakosok há- 
iöküplpusztulása, családjuk, vagyonuk 
•káhlása miatt elkeseredve, csapa
tokba gyűltek össze s engesztelhetlen

haraggal keresték az utat, módot a 
boszuállásra. Viharkép csaptak a nyílt 
téren talált török portyázókra s irgal
matlanul kaszabolták őket. Ha szerte 
járva békés utón nem jutottak éle
lemhez: akkor a végnyomortól űzve 
ők is fosztogattak, raboltak s így 
hasonlóképen csapássá lettek honfi
társaikra nézve.

A megindult török háborúhoz nagy 
reményeket fűzött a magyar. A fiata
lok készséggel gyülekeztek a hadi 
zászlók alá. A tanintézetek felnőtt 
ifjai közül is sokan fegyverbe öltöztek. 
A reményt azon hir is élesztette, hogy 
a spanyol kormány nagy összegű 
pénzsegélyt, Németország pedig jól 
felszerelt, erős hadsereget küld a 
török leverésére. A németek ugyanis 
elismerték, hogy a magyar, míg ereje 
birta: paizsa volt nyugati Európának 
a keletről dúló árként özönlő harcias 
néptörzsek ellen, a Hunyadiak veze
tése alatt győztesen visszaverte a

töröknek annyiszor megújított táma
dását, de kimerülve, magára hagyot- 
tan nem képes tovább fenntartani a 
mohamedán népeknek a keresztyén 
Európát fenyegető hatalmát. És pedig 
ha a török egész Magyarországot 
leigázza, akkor nyitva előtte az ut 
Bécsig, sőt a német birodalom szivéig. 
Azért joggal vártak a honfiak nagy
mérvű támogatást a nyugati népektől. 
De e mellett maguk is lelkesülten 
készültek a harcra, melynek célja a 
haza megmentése, az ellenség által 
elfoglalt részek felszabadítása volt.

Sátory Márton, egy dunántúli köz
ség nagybirtokos földesurának fia is 
Sátory Gábor kijelentette atyja előtt, 
hogy több jó barátjával együtt ő is 
fegyvert fog hona védelmére és ehez 
szüleinek beleegyezését s áldását kéri.

Édesanyja sírva borult keblére:
— Fiam, egyetlen gyermekem vagy. 

Testvéreidet már elsirattam, most is 
gyászolom. Te ne hagyd el anyádat.
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dani, hogy a református vallást sze
rette leginkább. Holott Debrecent ép 
pen nem szerette és kemény szavak
kal jellemzi s Tompa Mihállyal, a 
kálvinista pappal nem tudott össze
férni. Legújabban is a Kálvinista 
Szemle Petőfi keresztyénségéröl Írván, 
benne csak »a humanizmusban fel
olvadt magyar kálvinizmus« hatását 
látja s a világért sem mondaná Pe
tőfit evangélikusnak. Az tudnivaló, 
hogy a klerikálisok nem rajonganak 
Petőfiért Már életében is Nagybányán 
egy jezsuita a szószékről prédikált 
ellene. Alkalmilag kemény csapásokat 
is mért a költő a felekezeti türelmet
lenségre, a cölibátusra, a papokra.

Ezek a kérdések is megkívánják, 
hogy Petőfinek egyházunkhoz való 
viszonyát s ezzel kapcsolatban egész 
vallás erkölcsi világnézetét kutassuk. 
Mi Petőfit minden emberi hibái mellett 
is büszke örömmel valljuk egyházunk 
fiának. Már Pékár Gyula kiemelte 
egyik beszédében, hogy a 48 as nagy 
szabadságharcnak három vezéralakja: 
Kossuth, a politikus, Petőfi, a költő 
és Görgey, a fővezér, evangélikus 
volt. Igen, Görgeyre is büszkék lehe
tünk. Görgey nem áruló volt, hanem 
hősi férfijellem, aki belátta, hogy a 
nemzetnek a nagy katasztrófa után 
bűabakra van szüksége s csudálatos 
lelki erővel, Istenbe vetett bizalommal 
hordozta a tövises martirkoszorut, 
míg végre a későbbi nemzedék fényes 
e’égtételt szolgáltatott neki. A nagy

Te vagy egyedüli örömöm, reményem 
Ha téged is elvesztenélek: úgy ér
zem, hogy holt híredre szívem meg
hasad.

Az öreg Sátory megindultan sóhaj
tott. Kát szép serdülő' leánya évek 
előtt járvány áldozatja lett, két idősebb 
fia közül az egyik egy a török által 
megtámadott véghely védelmében esett 
el, a másik egy újabb foglalásra 
indult török csapattal folyt véres 
küzdelemben halt el dicső halállal. 
Egyetlen fia maradt, ebben látta nem
csak az ősi birtok örökösét, hanem 
a család fenntartóját is. Most ez is 
harctérre megy, hol a halál tart 
aratást. De a vészektől dúlt haza 
hívja védelemre. E gondolatra az 
apai szívet a honfiérzelem ragadta 
meg s a még mindig fiát ölelő-ma
rasztaló nejchez így szólt:

— Hagyd el a sírást, édesanyja. 
Nemcsak magadnak szülted, honfinak 
nevelted gyermekedet. Ha zászló alá 
áll: honfiúi kötelességének tesz eleget 
és a családi tradíciót követi.

-— Te pedig, Gábor, készülj bát-

hitet és erkölcsi erőt Görgey is egy
házunk szent könyvéből a bibliából 
merítette. Görgey fiatal korában vers
ben üdvözölte Petőfit s később a 
viharos katonai pályán is jó barátja 
maradt a költőnek.

A három nagy férfiúnak evang. 
hite már a szabadságharc idején is 
szemet szúrt a gyenge lelkeknek. 
Petőfi 1848 július 5-én Írja Históriai 
Jegyzeteiben az egyik felettébb önző 
és elbizakodott tábornokról: >P. M. 
és testvérei (tizenegyen vannak) azzal 
hajtogatják a népet, hogy a főhatalom 
két lutheránus ember kezében van, 
t. i. Kossuth és Görgey kezében.« 
E szavak által Petőfi is találva érez
hette magát és igen kemény Ítélettel 
bélyegezte meg a tábornokot. Követ
választáskor a kiskunsági kaputosok 
azzal is agitáltak Petőfi ellen, hogy 
republikánus és tót királyt (lutherá
nust) akar. (Győztes ellenfele Nagy 
Károly volt, a református esperes fia.) 
Petőfi is látta tehát, miként vetik 
bele a vallási kérdést a politikai har
cok fertőjébe.

Szóval Petőfi is megszenvedett a 
vallásáért. De hát látta-e annak 
hasznát is, élvezte e áldásait? Égé
sien véletlen dolog e, hogy válságos 
nagy időkben három ilyen hősi alak 
a számra nézve jóval kisebb evang 
egyházból került ki? Van-e és mi 
része van ebben az ősi lutheri szel
lemnek és nevelésnek? Pékár Gyula 
anélkül, hogy vetélkedő statisztikát

ran a harcra, áldásunk kisér oda. 
Ma és holnap elkészítünk mindent, 
amire a táborozásban szükséged lesz. 
Azután indu'hatsz.

Gábor megölelve szüleit boldogan 
szólt:

— Köszönöm, apám. Nem leszek 
méltatlan tagja a családnak. Édes
anyám, legyen nyugodt. Imádságát 
meghallgatja az Isten s a harcmezőről 
haza segít ismét a legjobb anya 
karjaiba.

Most a szülők legsürgősebb gondja 
fiuknak felszerelése volt Az apa 
először is a ház egyik termében 
hiven őrzött családi fegyvertár felett 
tartott szemlét, mely az elődei és 
önmaga által is gyűjtött különböző 
-támadó és védő fegyvereket foglalta 
magában. Egyik-másik darabon hosz- 
szabban pihen a tekintete, mintha 
egy fontos esemény emlékét keltené 
fel lelkében. Fiatalabb korában Sátory 
Márton már mint családfő is ott 
forgott a harcok meg-megujuió viha
rában s vérével is hozott áldozatot 
a haza oltárára. Jó barátja, fegyver

akart volna provokálni, mégis *Nki- 
mondta, hogy a Kossuth-, Görge^Aés 
Petőfi féle szerepek nem véletle&k. 
hanem logikai következményei a mi 
protestáns hagyományainknak és ile -  
veltetésünknek. Már Kazinczy Feáánc 
is Kis Jánoshoz 1793. irt leveléBen 
a lutheránusok iskoláztatását és Mű
veltségét igen találóan jellemezteMés 
előnyösen emelte ki a másik >Vtét 
felekezet, a pápisták és kálvinisták 
iskoláival szemben (Váczy, Ka*.fl&v,
II. 297).

Az egyháznak ezt a n e v e lő é *  
irányító hatását keressük Petőfi éle
tében. De a nem könnyű kérdésrf e 
helyen csak apróbb cikkek, rövid 
jellemrajzok keretében ' igyekszlnk 
feleletet adni. (Folytatjuk»):

■ ■ ------  I*«™
TIÖIÖ

Téli csendben.
snya

Téti csendben magas hegytetőn bsá 
Mintha szárnyunk nőne, bnog 
5  vinne bennünk fölragadva, ibáte 
Föl az égi hegytetőre; .ást
5 fönn az égen csillagok közfathn 
Lenne házunk, H
5 minden szavunk: \ t<a
Imádságunk. > áét

ineb
Téli csendben sűrű erdőn latba 
Mintha lábunk gyökereket vernéim  
S  kitárt karunk: alőte
Száradt ágak koronája lenne;fiam 
5 rabok volnánk, áom

-
társa volt a hős Túri György kálié 
palotai kapitánynak, ki annyi ösáza* 
ütközésben verte le az új foglalásából 
fosztogatásra indult török csapatokét* 
Mellette harcolt akkor is, mikor 
a török hitszegés által tőrbecsaláé^ 
Orosztónál hősies küzdelem utániéi* 
esett. Onnan hozta el jobb karjátq «■ 
sebet, mely miatt a fegyverforgatáéra 
képtelenné lett. 1 sb

Kiválasztva a páncélt, sisakét? 
pisztolyokat, egy aranyveretes h*t%K 
lyü görbe kardot vesz le a fogastól 
s szó l: (osM

— Ez még jó apámnak szerzem($ 
nye. Egy levágott török főtisztiül 
vette el zsákmányul. Ezt hordozóin* 
én is, ezen piroslott a babocsai tálát* 
kozásnál a támadó Kucsuk basa véi 
Ezt kösse fel Gábor is. 2

Ezután Sátory behivatta magáüo* 
egy derék, közbecsülésben álló Jab* 
bágyát, Cser Miklóst. Ez szálas 
metti, erőteljes férfiú volt, érteif*feá,i 
komoly arckifejezéssel. A hívásra 
munkáját félbe hagyva azonnal ftitgg 
jelent. (Folyt. ífW*
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Megalázott szentek,
Akikre itt —
Bilincseket vertek.

Téli csendben kicsi házikóban 
Mintha — magunk volnánk,
S  a nagy világ szilaj harcairól 
Mitse tudnánk;
Mintha apró lámpánk fénye 
Napsugaras lenne,
S  Krisztus urunk áldott képe 
Tündökölnék benne.

ZSÁMBOKI LAJOS.

Helytelen nevelés.
Tíz éve múlt, hogy Konrádék há

zasságot kötöttek és nem voit gyer
mekük. Végre a szülők legnagyobb 
örömére megszületett a kis Henrik. 
Szülei arra törekedtek, hogy ameny- 
nyire csak hatalmukban áll, ezt a 
kedves, egyetlen gyermeket minél 
gondosabban ápolhassák. Nemcsak 
elkényeztették, hanem arra töreked
tek, hogy minden akaratát teljesítsék, 
nehogy a jő gyermeket megharagítsák.

Ha a gyermek valami után nyúlt, 
azt azonnal odaadták neki. Oda vit
ték neki a kutyát, a macskát, min
dent megkőstoltattak vele, kezébe 
adták a kést és villát. Ha valamit 
megunt, azt azonnal el kellett venni 
előle és három szolgaiét is elküdtek, 
mert azt hitték, hogy a becézett gyer
mek azokat nem szenvedheti.

Nemsokára járni is megtanult a 
kis Henrik, de nem oda ment, ahova 
az édes anya, vagy a szolgáló vezet
ték, hanem ahová neki tetszett; húzta 
a kezét a vezetőjének és annak kel
lett őt követni. így jáikált egyik szo
bából a másikba, majd az udvarra, 
a kertbe, innnen meg a lépcsőn fel 
a padlásra és vissza. Egyszer nyitva 
volt a pinceajtó és odakivánkozott, 
de mikor a szolgáló nem engedte, 
elkezdett borzasztóan jajveszékelni. 
Nem kell sirni, drágám — mondta 
a szolgáló — a pincében sötét van. 
Menjünk a csibékhez. Ne, pitye. ne, 
gyertek ide a kis Henrikhez. Ez azon
ban nem használt, Henrik elfordult, 
toporzékolt. Ekkor kirohint az édes 
anya. Jesszusom, mi az, mi történt ? 
Mit csinált veled ez a csúnya leány?

Semmit, asszonyom A kis Henrik 
a pincébe akar menni és én nem 
engedhettem, tessék csak nézni, ho
gyan viselkedik, Már nem tudom 
tartani.

Add ide azt a gyereket. Qyujts 
gyertyát. Ne sírj, drágám. A pincébe 
menjünk? Jól van, jól van.

Lement vele a pincébe. A szol
gálónak kellett elöl menni és világí
tani. A lépcső közepén eszébe jutott 
Henriknek, hogy vissza kéne menni. 
Megfordult ö is, az anya is, a szol
gáló is és jöttek vissza a lépcsőn.

Beszélni is kezdett azonközben 
Henrik. És minden szava parancs 
volt, melyet az egész háznak telje
síteni kellett. Ebédnél rendesen így 
parancsolgatott:

— Ez nem kell nekem.
— Mit szeretnél hát, drágám?
— Abból a másik ételből akarok 

egy darabot.
— Tessék, Henrik, itt van.
— Ez se jó.
— Nem? Mit ennél hát?
— Süteményt akarok.
— Siteményt? Az most nincs.
— De nekem sütemény kell.
— No, csak hallgass. Holnap sü 

tök neked a rétes végéből egy kis 
galambot.

— De én süteményt akarok 1
— Mit csináljunk ezzel a gyerek

kel? Eredj csak, Kati. hozz eunek a 
gyereknek egy kis süteményt Itt a 
pénz. No itt van a sütemény, te kis 
csacsi. Most csak pakolj be jól.

— Szomjas vagyok.
— Szegény gyerek 1 Bort, vagy 

sört adjunk?
— Kávét akarok.
— Az most ninc3 készen. Hamar 

rakjatok tüzet
— De nekem már kell a kávé.
— Mindjárt, mindjárt, csak egy 

minutát várj.
— De nekem nem kell kávé. Sör 

kell, nekem sör kell.
— Itt van, drágám, a sör.
— Ez nem az én poharam, ebből 

nem iszom.
— Nicsak, miiyen okos a gyerek. 

Lássátok, mindjárt tudja, hogy ez 
nem az ő pohara. Itt van, Henrik a 
poharad.

így ment ez máskor és máshol is, 
az öltözésnél, lefekvéskor, társaság
ban, mindig a kedvét keresték.

Mikor pedig felnövekedett, akkor 
mindenki Makacs Henriknek csúfolta. 
Tudja Isten, hányszor mondták fel 
neki a lakást; nem tetszett neki a 
szoba, az ajtó, a kályha, de semmise 
tetszett neki. Első feleségét halálra 
kínozta, a második sem bírja már so
káig. Ö maga se viszi tovább két év
nél. Az egész világ se tudja kielégí
teni. a kedvét eltalálni.

Szülök! szeretnétek e ilyen gyer
meket? Ha nem, — rajtatok áll, hogy 
ne így neveljétek I

Németből: Görög Ernő.

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről

Ha visszapillantunk a lezajlott rö
vid farsangra, a farsangi mulatozá
sokra, úgy minden nagyképűsködés 
nélkül elmondhatjuk, bogy az embe
rek soha nem tapasztalt vehemen
ciával dorbézoltak az idén; szinte 
tobzódtak a mulatságokban. Ezidén 
olyan farsang volt — mondják a 
szaktekintélyek, — amilyen még nem 
volt soha. Egy újságíró ember pl. 
kiszámította, hogy egy 30—35 ezer 
lakosú városban 26 millió értékű 
étel és ital fogyott el a farsangi 
mulatságokon, ötezer üveg pezsgő 
folyt le a farsangi garatokon, elfogyott 
324 hektó bor, 2160 liter különféle 
minőségű pálinka.

Az elmúlt farsang bizony szomorú 
tükre a könnyelműségnek.

Ha az emberek az e!dorbézo!t 
pénznek csak a felét adták volna a 
szegények fölsegélyezésére, akkor is 
mennyi nyomorgó embert lehetett 
volna felruházni élelemmel és fíitő- 
anyaggal ellátni.

De hát úgy látszik, hiába minden, 
megindultunk a lejtőn ... kérdés, 
lesz e megállás ? . . .

Példás áldozatkészség. A vas
megyei uraiujfatui ev. anyagyüleke
zethez i  rtózó, alig 100 lelket szám
láló kisded Zsédeny leányegyházköz
ségnek 1913-ban nagy áldozatok és 
áldozatkészség által felálíítctt iskolá
jától — tekintettel a tanulók csekély 
létszámára —  a vallás- és közokt. ü. 
miniszter megvonta a kiegészítő ál
lamsegélyt A hívek azonban felis
merve az iskolának azt a nagy fel
adatát, melyre távol az anyaegyház
tól az evangéliom szempontjából hi
vatva van, legutóbbi egyházközségi 
közgyűlésükön egyhangú Lelkesedés
sel elhatározták, hogy az iskolát sa
ját költségükön továbbra is fenntart
ják, megadva a tanítónak mindazon 
illetményeket, melyeket a fennálló 
törvények megállapítanak.

Olvassuk a bibliát!
Gyarapodjatok!

Febr. 26. I. Kor. 3 . 1—3. A keresztyén 
élet is magán viseli az élet jellegzetes 
sajátosságát, t. i, hogy nincs barme meg
állás, csak fejlődés vagy visszaesés. A 
keresztyén életnek is van kemény eiedelt 
el nem bíró csecsemő kora, az első szere-
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i lem lángjában heviilö ifjúsága s megfontolt, 
érett férfiusága. A kereszlyénséget tehát 
nem lehet egyszer s mindenkorra elintézni.

) Gyarapodom-e én a keresztyénségben, vagy 
még mindig testi vagyok?

I Febr. 27. I. Thessalonika 4 . í—s. A ke
resztyén életben való gyarapodásnak egyik 

látható jele: a tisztaságban való növekedés. 
Tisztábbak-e ma nemcsak a cselekedeteim, 
hanem a gondolat- és érzésvilágom is, 
mint — mondjuk — egy évvel ezelőtt? 

r Vagy még mindig táplálom a testet kíván
ságokra s farizeus módra csak külsejét 
mosogatom az edénynek?

Febr. 28. 1. Thessalonika 3 . 12. A ke
resztyén életben va'ó gyarapodásnak másik 
látható jele: a szerzetben való növekedés, 

i Kevesebb-e bennem ma az önzés, több-e 
í a figyelem, nagyobb-e a tűrés, gyengédebb-e 

a szeretet, kevésbbé megalázó-e a jóté
konyság, mint egy évvel ezelőtt ? Vagy 
talán fordítva áll ?

Márc. 1. Márk 4.2«—32. Ne ess kétségbe, 
ha minden önvizsgálatod ezzei az ered
ménnyel zárul: nem gyarapodtam. Minden 

1 növekedés titkos. A gyermek maga nem 
! látja, hogy mint fejlődik. A keresztyén 

embernek még hozzá a tisztaságban, sze- 
retetben önmaga iránt táplált igényei min- 

1 dig jobban gyarapodnak, mint azok gyakor
lati megvalósításai. A keresztyén ember 

1 eszményei mindig előbb járnak, mint az 
1 élete. Azért ha sohsetn tudsz megelégedni 
1 önmagáddal, már az is gyarapodásra mu

tat. Jaj annak, aki már meg van elégedve 
önmagával I „Aki azt hiszi, hogy jó, már 

1 megszűnt jónak lenni.“
Márc. 2. Máté 13 3—0. Csak magból 

lehet búza. Bolondnak néznők azt az em
bert, aki nem vetne buzaniagot a földjébe 
s mégis „élet“-et szeretne aratni ottan. 
A keresztyén élet magja az Isten igéje. 
E nélkül lehetetlen keresztyén élet. S mégis 
mily sokan vannak, akik Isten igéjével 
való állandó táplálkozás nélkül akarnak 
keresztyének lenni! A keresztyén életben 
való gyarapodás létfeltétele az, hogy min
dennapi kenyér legyen számomra az Isten 
igéje. E nélkül éhen hal a lelkem.

Márc. 3. I. Thessalonika 5 . 17. A mag 
fejlődése Istentől függ. ő  a gazda. Ezért 
kell a keresztyén embernek ép úgy, mint 
a földművelőnek, szüntelen imádkoznia. 
Ha meglankadok az imádkozásban, megáll 
a gyarapodásom is. Az imádság langyos 
tavaszi eső az Isten igéjének magjára 

Márc 4. II. Timóthcus 2 . 1—6. Gyakor
lat teszi a mestert, teher alatt nő a pálma. 
Aki véka alá rejti a kercsztyénségef, annak 
világossága elalszik, aki kényelmesen tét
lenkedik és semmit sem tesz keresztyén- 
ségének terjesztésére, az elpuhul és vissza
fejlődik. Az életnek jellegi eles velejárója, 
hogy szaporítani akarja önmagát. Mikor 
másokat gazdagítok a hitben, akkor gyara
podom én is abban.

H E T I  K R Ó N I K A.
A magyar nemzetgyűlés szünetel. így 

az egyes pártkörökben politizálnak csak 
Sok szó esett mostanság Ar.drássy Gyula 
gróf visszavonulásáról Nagy Emil képviselő 
házszabálymódositó tervezetével elkészült. 
Elkészült az egységes párt részletes pro- 

i  grammjának a tervezete is, melyet Gombos 
Gyula dolgozott ki. Készen van a költség- 
vetés, mely még e hó folyamán a nemzet

gyűlés elé kerül. A szociális jeUegü javas
latok közti! elkészült a nők és fiatalkornak 
munkáltatásáról szóló javaslat. Gieswein 
Sándor preiálussal az élén reformpárt néven 
áj párt alakult. A kormány párisi követté 
báró Korányi Frigyest nevezte ki

Az angol miniszterelnök beszéde mély 
nyomokat hagyott maga után a világsajtó
ban. Általában azt a benyomást teszi, hogy 
az ántánt végét járja.

A német birodalmi kancel’ár a mező- 
gazdasági tanácsban nagy beszédet mondott, 
melyben kijelentette, hogy a kormány nem 
fog letérni a nemzeti védelem útjáról.

A franciák tovább basáskodnak. Haven- 
steint, esseni főpolgármestert két évi fog
házra ítélték, Schaefer polgármestert két 
évi fogházra és tízmillió márka pénzbír
ságra, mert a francia utasításoknak nem 
engedtek.

Olaszországban a fascisták nagytaná
csa Mussolini előterjesztésére erélyes állást 
foglalt a szabadkőniivesek ellen. Szabad- 
kőmivesek ellenmunkájának tulajdonítható
— mondotta Mussolini, hogy az egyenet- 
lenkedásek és összeiitközesek követték 
egymást egész Itáliában.

Az oláhok újabban a 300 éves székely- 
udvarhelyi kollégiumot akarják halálba 
dermeszteni, me'rt ódon falai közül kisu
gárzó romlatlan magyar szellem sérti a 
balkáni franciák dölyfös sovinizmusát. — 
Egyébként Oláhországban a diákság nagy 
harcot kezdett a numerus claususért.

Rövid hírek. Lengyelország hadat üzent 
Litvániának. — Oláhországban bevezetik a 
halálbüntetést. — Ferenc Ferdinánd máso
dik fia mint trónkövetelő szerepel Ameriká
ban. — Krakkóban a zsidók két pártja 
egymásra támadt. — A lengyelek 100.000 
német családot utasítottak ki Sziléziából.
— Seypel kancellár látogatására nagyban 
készülnek Belgrádban.

M A G Y A R  G A Z D A .
K ülföldi burgonya veíöguraót 

kapnak a gazdák.
A földmívelésügyi miniszter érte 

siti az összes vármegyei Gazdasági 
Egyesületeket, mezőgazdasági kama 
rakat, vármegyei és járási gazdasági 
felügyelőségeket, hogy körülbelül 500 
vagon külföldi jó minőségű, egészsé
ges és fajtiszta, korai és kései érésű 
burgonya vetögumónak f. év tavaszán 
leendő behozatalát vette tervbe. Az 
importálásnak okát abban a tényben 
kell keresnünk, hogy hazai burgonya 
termelésünk a háború és az ezt kö
vető évek mostoha gazdálkodási 
viszonyai között — fókép a meg nem 
felelő vetőgumó használata folytán — 
igen leromlott, a termés nagysága, 
keményítő tartalma, betegségekkel 
szembeni ellenálló képessége és el
tarthatósága erősen csökkent.

A vetöburgonyát a gazdák vagy 
előre történő készpénzfizetés mellett

vagy pedig egy h kincstárral kötendő 
termelési szerződés alapján az impor 
tált vetőgumó utántermeléséhől 1924 
év Uvasztin a kapott mennyiség 1 
és félszeresének természetben való 
visszatérítése elieneben kaphatnak.

Ez utóbbi módozatot azonban csak 
azok vehetik igénybe, akik legalább 
is egy 15 tonnás vagont rendelnek. 
Ennél kisebb tételt igénylőnek csak 
előre történő készpénz fizeiés mellett 
— esetleg a községi elöljáróságok 
közreműködésével teljes vagontételek 
társulva — keM a megrendelést esz- 
közölniök,

A készpénzért rendelők a rende
léssel egyidejűleg tartoznak a kései 
burgonya fajtákért kilogrammonként 
40 koronát, a korai fajtákért 50 
koronát a m. kir. állami jegyintézet 
budapesti fóiníézeténél nyitott >M. 
kir. földmívelésügyi minisztériumi 
vető burgonya akció deviza beszer
zési számlája« javára lefizetni, illetve 
átutalni

A termelési szerződések a vár
megyei Gazdasági Egyesületeknél is 
megszerezhetők.

Miután ezen vetőgumó mennyiség 
természetesen csak az esetben hoz
ható az országba, ha a hazai el
helyezése biztosítva van; az idő 
előrehaladottságára való tekintettel 
felhivatnak a gazdák, hogy vetőgumó 
iránti igényüket az em lítettelek meg
felelően — a m . kir. burgonyaterme 
lési hivatalhoz — (Budapesti kerület, 
Mészáro3-utca 56. b. szám) legkésőbb 
február hó 28 ig jelentsék be, mert 
ezen határidőn túli megrendelések 
figyelembe nem vehetők.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 12.700—12.900, egyéb 12 6 0 0 - 
12.800, 78 kg.-os tiszavidéki 12.'900—13 000, 
egyéb 12.800-12 900, rozs 8.000—8 200, 
takarmányárpa 8500—8700, zab 8000— 8200, 
tengeri 7600—7 900, korpa 5100—5150.

Hús- és zsirárak.
Budapest, február 18. Marhahús I. rendű 

hátulja 500, eleje 420; 11. rendű hátulja 
340, eleje 250, csontoznivaló —.

Zürich.
Február 18 Zárlat: Páris 3180, London 

2495, Newyork 532.50, Milano 2547, Hol
land 210 50, Berlin 2.71, Bécs 0 74.5, Osz
trák béiyegz. 0.75, Szófia 300, Prága 1575, 
Varsó 1.25, Budapest 19.75, Bukarest 245, 
Belgrád 515.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, február 18- Napoleon 10.000 

pénz, Osztrák korona 375—95, Dollár 2670 
—2745, Márka 15—16, Lira 127.5-133.5, 
Lei 12.5-13.5, Szokol 79- 83, Dinár 2550



70 HARANGSZÓ 1923. február 25.

—2750, Francia frank 160—170, Svájci frank 
500—520, Hollandi forint 1052—1087, An
gol font 124.75—127.75, Lengyel márka 6.25 
—7.25, Leva 15—16, Belga frank 140—148, 
Koppenhága 507 5—532.5, Krisztiánja 496.5 
—521.5. A devizák egyeznek a valutákkal.

E G Y H Á Z I  É L E T .
Böjt / / .  vasárnapján.

Ev. Máté 15.21-28.
Teher alatt növekszik a pálma. A mai 

evangéliomban említett Kananita asszonynak 
hite is ilyen pálmafa, mely a reá nehezedő 
teher alatt gyorsan megerősödik s édes 
gyümölcsöket terem. A gyenge nőt, a szerető 
édes anyát bátor hőssé avatja a szenvedés. 
„Óh asszony, nagy a te h ited !“ Hit 
dolgában tanítómesterünk lehet nekünk ez 
az igénytelen pogány nő.

Báró Radvónszby Albert az új egye
temes felügyelő. Báró Solymossy Lajos 
lemondásával megüresedett egyetemes fel
ügyelői állásra a gyülekezetek bizalma báró 
Radvánszky Albertet hívta el. így a leg
válságosabb időkben, véleményünk szerint 
a legmegfelelőbb evangélikus ember veszi 
kezébe anyaszentegyházunkban a fővezéri 
pálcát. Mélységes tisztelettel, szivünk egész 
melegével üdvözöljük az új egyetemes fel
ügyelőt báró Radvánszky Albert személyé
ben, életére, munkálkodására Istennek gaz
dag áldását kérjük.

A dunántúli püspök Sopronban. Kapi 
Béla dunántúli püspök az elmúlt hetet 
Sopronban töltötte, amikor is iskolalátoga
tásokat végzett a theoiogián, a líceumban 
és a íanitóképzöintézetben.

Gyurátz püspök előadása. Febr. 18-án 
Pápán a templomban vallásos estélyt tar
tottak, mely alkalommal Gyurátz Ferenc 
ny. püspök tartott előadást „Az élet fő
célja“ címen. Az offertórium a gyülekezeti 
harangalapot gyarapította.

A jobaházi ev. nőegylet az elmúlt ka
rácsonyi ünnepekben iskolás gyermekek 
részére szép karácsony-estét rendezett. Az 
iskolában felállított és dúsan megrakott 
karácsonyfa apró viaszgyertyáinak fényében 
ott gyönyörködött kicsiny és nagy egyaránt. 
A gyermekek Menyből jövök most hozzá
tok . . .  éneke után tanítójuk rövid beszéd
ben értette meg velük a krisztusi szeretet 
e megnyilatkozását. Egy kis leány Leszáll
tatok . . .  vers elmondása után és Boldog 
örömnap . . .  ének végeztével özv. Török 
Mihályné, a nőegylet elnöke osztotta ki a 
kis Jézuskától feiírásu édesebbnél édesebb 
süteményeket takaró csomagokat és tan
szereket. A kicsiny, de nemesen érző gyü
lekezet jutalma volt az a kipirosodott, mo
solygós gyermekarc, amely azelőtt sokaknál 
sápadt, gondtelt volt.

A Pórládony— berektompaházi ev. 
nőegyesület dr. Sonnewend Frigyesné 
buzgó vezetésével áldásos tevékenységet 
fejt ki. Legutóbb fényes sikerrel tea-estélyt 
rendezett színdarabbal egybekötve. Farkas 
Mihályné: „Szorgalmas Katicá“-ját adta 
elő a műkedvelő ifjúság nagy hatással. A

darabot az illusztris szerző unokája, Koz- 
mutza Lívia tanította be. A szereplők vala
mennyien jól megálllák helyüket. Az estély 
fényes erkö’csi sikeréhez nagy anyagi siker 
is járult, 19.780 korona tiszta jövedelem 
folyt be a nőegyesíilet céljaira, melyből egy 
kisebb részt a filiális gyülekezet harang
alapjára engedett át a jótékony egyesület.

Magyarszombathely január 6-án szá
madó közgyűlést tartott. Az egyházközség 
bevétele 750 010-30 K, kiadása 727 506 02 
K, pénztári maradvány 22.504 30 korona. 
Luther alapja 7534 65 korona. Gyarapodott 
378 06 K. Gabonamagtár állománya 5448 2 
kg. gabona, gyarap. 59 kg., a gyülekezetei 
16 000 koronával segélyezte. Orgona alap 
2756 63 K, gyarap. 1067 58 K. Harang alap 
9787-25 K, gyarap. 6012 88. Templom alap 
9248 70 K. Templomtetőzet javítására for
dított 14 485 K-t. Toronyóra alap 1581 87 
kor., gyarap. 4864 K Gyámintézeti alap 
208 33, gyarap. 613 K, 1440 K-t segélye
zésre adott. Különböző egyházi célra adott 
51 család 21.977 K-t. A körülbelül 1100 
lelket számláló egyházközségben 1922-ben 
született 22 gyermek, konfirm. 17, esket. 
18 pár, meghalt 11.

A sárvári gyülekezetben újabban az 
egyház céljaira adakoztak: N. N. templom 
alapra 1000 K, Remete jános és neje Ste
fanies Róza egy szegény családnak 1000 K, 
Gayer Endre alapítványa gyarapítására 
1000 K, Magyar József szüleinek Magyar 
Antal és Link Katalin emlékére templom
alapra 1300 K, N. N. lelkész fizetési alapra 
1000 K, özv. Sulze Lipótné templom alapra 
200 K, Schwertner János lelkészlak építési 
alapra 2500 K.

A nemescsói aranykönyvben az elmúlt 
esztendő folyamán a következő kegyes szi
vek örökítették meg nevüket: Harangra 
adtak: id. Kiss Sándor 200, Kiss Lajos 
200, Borsos Károly és neje 200, Németh 
Annus 100, Németh Sándor 200, Czipott 
Pálné 300, Varjú Józsefné 100, Badics L. 
200, Varjú József 100, Kulcsár Pál és neje 
500, Polák Bálint 100, Pongrácz János 100, 
Prácser László 100, Velencei Gizella 200, 
Németh Jánosné 100, Czipott Juliska 200, 
ifj. Prácser János 300, Németh János 1000, 
Buda Zsigmond és neje 10.000, Németh 
István és neje 400 K. Templom alapra: 
Hidegh György 150, Takács István 100 K. 
Gyertyákra: Czügödi Mihály 6 szál oltári 
gyertyát, Kiss Lajos 200, Prácser József 
400 K.

A hántai gyülekezetben 1922 évben az 
alábbi adományok folytak be Templom 
alapra: Barabás Mihály, Kovács Péter, Im
rék Márton, Szakái József és f. Korodi L. 
és Szabó Mariska 100—100, Hudy Etelka 
Pomázról 30, Takács István és f. Korodi 
Mária 500, Grób Lőrincné Kisbérről 1000, 
Lődi Mihályné szül. Farkas Eszter Csá
szárról 2500, összesen 4530 K-t adtak. — 
Harangalapra: Csőre Vilmosné 10, B. Ko
vács József 20, Pallovics József 50, Bocska 
István és Korodi P. István 100—100, Lődi 
Mihályné Császárról 2500, összesen 2780 
K-t adományoztak. — Fenntartási alapra: 
Korodi P. József 200, Csrób Gyuláné 50, 
Konfirmandusok : Grób Maris, Gede Erzsi, 
Takács Lidi, Horváth Maris, Bertalan Róza, 
Bertalan Margit 50—50, B, Kovács Misi 
60, Imre Pisti 70, Molnár Pali, Major B, 
Barányi Pista, Kóródi Juliska 100—100, 
összesen 1080 K-t adományoztak. — Sze
gény temetkezési alapra: Major Mihályné 
200 K. — Szabad felhasználásra: Szakái 
József és f. Korodi Lidi 50, Hántai tégla
gyár 600, Lovag Kern Rezső 1000, össze

sen 1650 K. — Gyámintézetre 228 09 K. — 
Kaposváriak templom alapjára 373 K. — 
Soproni tanintézetek költségeire 194 K. — 
Azonkívül a gyülekezet a lelkészlak udva
rán 21 méter mélységű kutat készíttetett 
120.000 korona költséggel cementtömésböl, 
melyhez kölcsön gabonát adták Németh J. 
200, Farkas István 170, Susa Mihályné 50, 
Farkas Sándor 50 kg. búzát, Bakos Mihály 
pedig a cementmennyiség felének Tatabá
nyáról kocsiháton való hazahozását és 100 
kg. búzát ingyenesen adományozott. — 
Amerikában templom alapra gyűjtött Korodi 
Róza 15, Tóth Katalin pedig 70 dollárt. — 
A gyülekezet Vizkereszt napján tartotta 
számadó közgyűlését. Az egész évi bevétel 
összege 356.71064 K, az összes kiadás 
346 255 99 K, pénzkészlet 10.454-65 K-t 
tesz ki.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szővetség keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

Magyarszombathelyen jan. 1-én volt 
Petőfi ünnepély. A nagy költőről előadást 
tartott a lelkész. Szavaltak: Horváth József, 
Kovács István és Miszlai Ilonka. A leánykar 
irredenta dalokat énekelt. Az ünnepély a 
templomban volt, közénekkel és imával 
kezdődött s végződött. Az offertóriumot 
elküldtük Aszódra, a Petőfi gimnáziumnak.

A felsőszakonyi elemi iskola vizkereszt 
napján tartotta Petőfi-ünnepélyét. A tanulók 
Porkoláb Istvánnak „Petőfi képe előtt“ c. 
gyermekjelenetét adták elő. Az első elő
adáson Tóth Béla IV. o licista szavalatai 
is öregbítették az ünnepély hatását. Hogy 
az előadást a kővetkező napon még kétszer 
meg kellett ismételni s még akárhányszor 
is „telt ház" nézte volna végig a gyermekek 
kedves szavalatait, bátor fallépésüket, meg
nyerő modorukat, szép énekeiket, különösen 
pedig „Vince“ figuráit, azt nemcsak annak 
lehet tulajdonítani, hogy a gyermekek egytől 
egyig kitünően oldották meg feladatukat, 
hanem és főképen annak, hogy népünk 
rajongó szeretettel és tisztelettel őrzi keb
lében Petőfi emlékét s szívesen tesz bizony
ságot arról, hogy Petőfi az övé — a magyar 
népé. A 20 K-s belépti dijakból 6000 (hat
ezer) korona tiszta jövedelem lett az iskolai 
könyvtár javára. Szereplők voltak: Büki 
Eszti, Hidegh Vilma, Hidegh Lidia, Boros 
Vilma, Skriba Irén, Tóth Kornél, Varga 
Lajos VI- o. tanulók, Boros Idus, Boros 
Lina, Major Samu, Boros István, Németh 
Jenő, Hideg Lajos (Vince) V. o. tanulók, 
Büki Lajos IV. o. t. és Szabó Jolán II. o. t.

így támadnak fel a nagy emberek — 
így támad fel Nagymagyarország! A gyer
mekek mellett azonban a főérdem Major 
Samu tanítóé, aki fáradtságot nem ismerve, 
a kitűnő rendező benyomását keltve jelen
tette meg a nagy költő egyes csodaszép 
költeményeit. Igazán könnyekre indító, 
megható volt, mikor a lelkesedéstől kipirult 
arcú gyermekek, a kezükben levő nemzeti 
zászlócskákkal Petőfinek a falon függő 
képét körültüzdelték, mintegy koszorút al
kotva a'körül.

Az egyházashetyei leánygyülekezet feb
ruár 4-én délután tartotta Petőfi ünnepélyét. 
Műsor: 1. Himnusz. 2. Mintatanítás Petőfi 
életéről, kidomborítva a szülői, az Alföld 
és a haza szeretete. A tanítás közben sza
valatok. 3. Szülőföldemen. Szavalta Ter- 
nocki Karolin. 4. A jó öreg korcsmáros. 
Szavalta Imre Ernő. 5. Szüléimhez. Sza
valta Német Juliska. 6. Füs«be ment terv. 
Szavalta Hetyei Irénke. 7. Fekete kenyér. 
Szavalta Mihályka Rózsika. 8. Anyám 
tyúkja. Szavalta Mesterházi Sarolta. 9.
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I Puszta télen. Szavalta Imre (duska. 10. 
S Szülőföldemen. Szavalta Imre László, 
f 11. Járjatok be minden földet Szavalta 
/  Vargyai Irma. 12. Tied vagyok tied hazám. 
1 Szavalta Mesterházi Rezső. 13. Talpra 
n magyar. Szavalta Varga Ferenc. 14. Egy 

gondolat bánt engemet. Szavalta Vargyai 
■1 Idus. Szavalatok között énekelt a gyermek- 
.»kar több Petőfi dalt. Az ünnepély a Szózat 

eléneklésével záródott Az ünnepély végén 
megtartott offertórium 728 K-val végződött, 
mely összeg az aszódi Petőfi gimnázium 

/pénztárának küldetett el.
A „Kiskőrösi Evang. Ifjúsági Egyesület“ 

if. évi február hó 13 án a városi színház
teremben hazafias estélyt rendezett. Műsor: 
í l .  Te hozzád szól énekem Énekelte az 
3E. I. E. vegyeskara. 2. Petőfi szelleméhez. 
Szavalta Suba Mária. 3. Petőfi otthon. 

lEgy felvonásos színmű. Előadták: Kis 
.{János, Csányi Jáuos, Krahulecz Zsuzsanna 
és Paulik Ilona. 4 A magyar ifjakhoz. 
‘Irta, Petőfi Sándor. Szavalta Losonczi Pál. 
5. Élj őseink hazája. Énekelte az E. I. E. 
vegyerkara. 6. Magyar zsoltár. Irta Lamperth 
’Géza. Szavalta Kis Ilona. 7. A honvéd 
-szive. Egy felvonásos színmű. Előadták: 
Maska János, Sinkovicz Mihály, Ladányi 

/Mihály, Tagai János, Oroszi Erzsébet és 
Szentgyörgyi Mária.

A nagybörzsönyi egyház igen szépen 
'Sikerült ünnepség keretében hódolt a múlt 
vasárnapon Petőfi emlékezetének. A zász
lókkal és fenyőágakkal feldíszített zsúfo

lásig  megtelt tanteremben. Az isk. tanulók 
igen hatásosan szavalták Petőfi költemé
nyeit, illetve énekelték egyes dalait. Kühn 
János tanító Petőfi életét ismertette. Befeje
zésül a h. lelkész Petőfi költészetét mél- 
atta. önkéntes adakozásból 1072 korona 
folyt be az aszódi Petőfi gimnázium javára.

A büki ifjúsági egyesület február 4-én 
^tartotta Petőfi ünnepélyét a következő mű
sorral : Hiszek egy Istenben. Énekelte az 
1 ifjúság. Közének. Szülőföldemen. Szavalta 
Fekete Ferenc. Távolból. Szavalta Udvardi 

; Teréz. Tied vagyok, tied hazám. Karének. 
Énekelte az ifjúsági énekkar Kisfaludy K. 
tan. vezetésével. Ledőlt szobor. Szavalta 

‘iPatthy István. Hazáról. Szavalta Gáspári 
3Erzsike. Felolvasás Petőfi életéről és költői 

működéséről. Tartotta Farkas Elemér leik 
HHazámban. Szavalta Mesterházy Lajos A 
/.rab. Szavalta Balogh, József. Áld meg Is
iién . . . Karének. Előadta az ifjúsági ének
kar. Székelyekhez. Szavalta Gergár Sándor. 
'"Szeptember végén. Szavalta Szabó Judith. 
i'Hymnusz. — A közreműködők mind az 
/.elérhető legjobbat nyújtották. A szavalatok, 
/az énekszámok mind fényesen sikerültek. 

A költő életetek és működésének ismerte
tése mindvégig lekötötte a templomot zsúfo- 

r lásig megtöltő közönség figyelmét. Az ün
nepély után offertórium tartatott s annnak 

l jövedelméből 1000 korona küldetett el az 
‘faszódi Petőfi gimnáziumra.

A paksi népiskolai tanulók február hó 
<ll-én tartották meg a templomban a Petőfi 

’(.Ünnepélyt. Magyar hiszekegy után a meg
nyitó beszédet Horváth Sándor lelkész tar
totta. Petőfi verseket szavaltak: Halász M , 

/filing I., Eigemann Erzsi, Trapp Katalin, 
filing 1, Klein M., Eiler Erzsébet, Kovács 
Pál, Trapp T., Hoffmann I., Kaszás Gy., 
Kónya János, Köhler K., Nepp K., Kack- 
stetter M, Eigemann János, Schukker A., 
Máry Irén. Petőfi költészetét Tomka Gusz
táv s. lelkész méltatta. Közben szebbnél 

i. szebb énekekkel gyönyörködtették s hall
gatóságot. Az emlékezetes ünnepélyt a 

Hymnusz akkordjai zárták be. — Az offer-

tórium eredménye 854 korona, mely az 
aszódi Petőfi gimnáziumnak- elküldetett.

A budapesti Deák-téri elemi iskola jan. 
25-én tartott hazafias ünnepélyt gazdag 
műsor keretében, melynek fénypontja Szüsz 
Lajos igazgató ünnepi beszéde volt.

Az ünnepély nagy és előkelő közönség 
elölt folyt le, mely zsúfolásig megtöltötte 
a tágas dísztermet.

Ott voltak többek közt: Dr. Raffay S. 
püspök, dr. Haberern I. Pál udv. tanácsos, 
dr. Németh Ödön egészségügyi főtanáé-.os, 
iskolai felügyelők, Győry Lóránt ny. minisz
ter, Landgraf János nyug. államtitkár, dr. 
Zsigmondy Jenő főrendiházi tag stb.

Az önkéntes adakozás 42.539 koronát 
jövedelmezett az aszódi Petőfi gimnázium 
javára.

=  H Í R E K .  = =

A Kisfaludy Társaság új elnöke.
Beöthy Zsolt elhalálozásával megüresedett 
elnöki széket a Kisfaludy Társaság Varga 
Gyula ny. államtitkárral töltötte be.

Petőfi és a Vitorul. Az oláh kormány 
félhivatalos lapja, a „Vitorul“ nagyzási 
tébolyában már nemcsak az élő magyarokat 
támadja, hanem durva kegyeletsértéssel 
egyik legszentebb halottunk, Petőfi Sándor 
emlékére is rávetette magát A balkáni 
szócső a nála divatos csatornahangon Petőfi 
és Franciaország címen cikket közöl, amely
ben szemrehányást tesz a francia íróknak 
azért, mert Petőfi születésének századik 
évfoidulóját megünnepelték.

Glattfelder Gyula Csanádi püspök 
lemondott. Glattfeider Gyula Csanádi 
püspök állásáról lemondott. A lemondás 
oka az erőszakos oláh agrárreformnak 
nevezett főid rabló politika. A barbár és 
erőszakosan végrehajtott oláh agrárrefórm 
a püspök véleménye szerint a katolikus 
egyházmegyéket is igen érzékenyen sújtja.

Két millió gyermek éhhalál előtt. 
A Novoja Vremja jelenti, hogy Ukrajnában 
2 millió gyermekre vár éhhalál. A társada
lom 300 ezer gyermek táplálásáról gondos
kodik, 80 ezer gyermek internálótáborokban 
nyert elhelyezést. A piacokon, utcákon, 
állomásokon körülbelül 800 ezer hajlék
nélküli gyermek csoportosul.

A dunántúli ref. egyházkerület vasár
nap bibliai iskolai tanítókat képző tan- 
folyamot rendez.

Hány embert te tt őrültté a szeszes 
ita l?  Az alkohol emészti, őrli az agysejte
ket s az ivás nem egyszer őrülethez vezet, 
ha az ősöknél nem, hát az unokáknál. 
Weber genfi orvos megfigyelte, hogy Géni
ben 1900-ban az őrültek 24 százaléka, 
1904-ben 36 százaléka, 1905-ben 41 száza
léka volt a szeszes italok áldozata.

Ismételt utasítás a kivándorlás szü
neteléséről. A belügyminiszter legújabban 
egy rendeletben ismét felszólította a vár
megyei, városi, járási hatóságokat, hogy 
az *szak-Anterikába való kivándorlás en
gedélyezése július 1-ig szünetel.

Gyermeke után a halálba, özvegy 
Hajnal Mihályné magára hagyta négyéves 
kislányát és a vele hasonló korú Schneider 
Lászlót. A gyermekek játék közben tüzet 
gyújtottak a lakásban, ahol a bútorok is 
meggyuladtak s a nagy füstben mindkét 
gyermek megfulladt. E fölötti elkeseredésé
ben özvegy Hajnal Mihályné marólúggal 
megmérgezte magát.

Madách mint szláv költő. A cseh kor
mány pozsonyi német lapja Madách születé
sének századik évfordulója alkalmával hosz- 
szabb cikkben méltatja Madách költészetét 
és arra a megállapításra jut, hogy Madách 
voltaképen szláv költő volt. A lap többi 
között ezeket irja : »Hogy hány gram tót 
vér volt Madáchban, azt most már nehéz 
megállapítani, s arról sincsenek megbízható 
adataink, hogy Sztragova földesura meny
nyiben azonosította magát a tótsággal. Áz 
azonban szilárd tény, hogy a Madách-köl
temény szelleme szerint tót és szoros ro
konságban van Tolsztoj lírai bölcsészeié
vel. Az ember tragédiáját bátran nevezhet
jük a tót Fausztnak. Madách műve abban 
is szláv lira, hogy befejezőgondolatával a 
remény és a vallás színes legyezőjét meg
lengeti A magyarok akkor ünnepelnék meg 
Madáchot, ha egyáltalán nem ünnepelnék * 
A csehek tehát, mint a fenti sorok is mu
tatják, nemcsak országunk egy részét ra
bolták el. hanem nagy írónkat is el akar
ják lopni. A cseheknek ugyanis egyetlen 
egy világirodalmi nagysága sincs, s hogy 
lépést tudjanak tartani a kulturnemzeíekkel, 
minden Felvidéken született magyar Írót, 
művészt és tudóst szeretnének a maguk 
számára kisajátítani.

A világ aranykészletének fele Ame
rikában van. Ai  amerikai valuta ellen
őrének hivatalos jelentése nyiltan bevallja, 
hogy a világ aranykészletének fele az 
Egyesült-Államok birtokában van, de ez a 
gazdaság valóban gazdasági szerencsétlen
séget hozott számára.

Furfangos suszterinas. Körmenden 
elterjedt a hir, hogy a tanoncok borra
valóira is forgalmi és ált. keresetiadót 
vetnek ki. Az egyik élelmes suszterinas 
e hir hallatára nem jött zavarba, hanem 
kissé humoros megoldást talált ki a vesze
delem elhárítására. Cipőt szállított haza s 
midőn a borravalót is megkapta, a legko
molyabb ábrázattal arra kérte a rendelőt, 
hogy a zsebéből előhúzott irkalapra jegyezze 
be a borravalót, de ilykép: Adtam a mai 
nap Tóth Jóskának 25-öt a túlsó felére. 
Magyarázattal is szolgált, hogy ezt azért 
teszi, hogy a forgalmi-adóját természetben 
szintén leróhassa, ha már a szegény suszter
inas borravalója is adóalapot képez.

Hindenburg Moszkvában tárgyal. 
A párisi Eclair gróf Tolsztoj Leo tollából 
leghitelesebb információ alapján cikket 
közöl arról, hogy Hindenburg tábornok 
Moszkvában tartózkodik, ahol tárgyalásokat 
folytat a szovjetkormánryal e^y ném et- 
orosz tavaszi offenziva előkészítéséről.

Röntgen meghalt. Dr. Röntgen Vilmos 
egyetemi tanár, a Röntgen-sugarak föl
fedezője, 78 éves korában Münchenben 
meghalt.

75 ezer tisztviselőt bocsátanak el 
Ausztriában. A rendkívüli kormánytanács 
elfogadta az állami hivatalnokok létszámá
nak korlátozásáról szóló törvényjavaslatot. 
A javaslat kimondja, hogy 1923 január 1-től 
1924 június 30-ig terjedő időszakban leg
alább 75 ezer ember válik ki az állam 
szolgálatából.

Autonóm mozgalom a Felvidéken.
A Lidove Novnji jelentése szerint a felvidéki 
magyarság körében tömegesen kezdik hor
dani az autonomisla jelvényeket. A jelvények 
teljesen azonosak azokkal, amelyeket a tót 
autonomisták viselnek, csupán azzal a 
különbséggel, hogy amazoknak felírása 
magyar szövegű: a mi autonómiánkért. 
A magyar jelvényeket a tótokéval együtt 
egyidóben készítették.
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A legújabb szovjet-őrület. Az orosz 
kommunista ifjúmunkások szövetségének 
moszkvai bizottsága kérvényt nyújtott be 
a közoktatásügyi népbiztoshoz, hogy január 
7- ét avassa ünneppé, mint Isten detronizá- 
lásának emléknapját.

A közoktatásügyi miniszter az Írás
tudatlan fe'nöttek oktatására tanfolyamokat 
rendeztet: Ma nemcsak érdeke, de becsü
letbeli kötelessége is minden magyarnak, 
hogy írni, olvasni tudjon.

Nyoiclábu malac. Kallós Sándor MÁV 
felügyelő egy érdekes kis malac birtokában 
volt. A malacnak ugyanis egy feje, nyolc 
jól kifejlődött lába és két alsóteste volt. 
A ritka érdekességü kis malac hulláját 
tudományos célokra adományozzák

Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Uj Idők-nek új száma közli Herczeg Ferenc cikkét 
Petőfiről, Kálmán Jenő elbeszélését, Lyka Károly 
művészeti cikkét, Surányi Miklós és Rudolph Stratz 
regényeit, számos műveszi és időszerű képet és a 
lap rendkívül népszerű rovatait. Az Uj Idők elő
fizetési ára uegyedevre 600 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI , 
Andrássy-ut 16.

A Harangsió perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Prot. nőegylet Szombathely 2000, id. Büki 
József Beled 100, Horváth János Pápa 20, 
Mészáros Ferenc Pápa 50, Pölöskey József 
Lpatona 50, Gyurátz Róza Gór 50, Sze- 
csődy Sándor Kereszfur 100, Németh Im- 
réné Besenyő 50, Németh József Kaposvár 
60, Vida Gyula Győr 60, özv. Takács Jó- 
zsefné Tóváros 200, Varga Róza Kispirit 
60, özv. Borbás józsefné Vácszentiászló 
300, Papp Lajos Vönöck 100, Páifíy Lász- 
lóné Vönöck 100, Papp Károly né 25, Szabó 
Károlyné Tokorcs 150, Tokorcsi iskolás
gyermekek 500, Po’gárné Porkoláb Karo'a 
Sopron 1000, özv. Karsay Imréné Beled 
600, Nagy Denesné Edve Í00, Gritz lózsef 
Csanakhegy 50, özv. Madár Jánosné Nagy
baráti 100, Gecs Mihály és n. Farkas E. 
Kmagasi 500, Gécs Ferenc, ifj. Gecs Mi
hály, Horváth János, Meslerházy István, 
Szabó István leikész 100—100. Tándi Jó
zsef Körmend 5, Sebők János Zalaháshagy 
100, Dezső Lajosné Kispirit 200, Szita K. 
Keszthely 10, Mihalyka László Egyházas- 
hetye 50, Dezső Jolán Pápa 50, Payr S. 
Sopron 300, Bolla Iätvän Győrszabadhegy 
100, Mérges 200, Bönyrétalap 1709, Zámolyi 
József Moson 100, Ormándy Lajosne Beled 
200, Molnár Imre Tűrje 100, Lébenyböl: 
Györy Pál 40, Horváth Károly 50, Nemeth 
Károiy 100, Koritsánszky Denes Kölesd 
350, Riizel József Kölesd 50, Mészáros 
Sámuel Répcelak 50 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szestgotthárd, Vasvánuegye.

Máti8  Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő u tca .----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben, 18

Hudy Ilona:

M ezei V irágok .
Költemények.

Kapható a szerzőnél: Zebegény, HOQt ül. 
Ára 100 korona.

Használja mindenki háztartásában 
! a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES 
SÓS BORSZESZT.
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lebet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 10—52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz Szenígotthárd.

A Petöfi-jubileum legszebb emlékei
HAMVAS JÓZSEF:

A Petőfi-Társa- 
ság ünnepi 

könyvsorozatá
ban megjelent

PETŐFI
költői 

elbeszéli» 
négy énekben

Könnyed, népies melegséggel megírt Petőfi élet
rajz. — A költő fejlődésének, korának és művei
nek jellemzése mindenki számára, aki Petőfit 
szereti. — Kapható a szerzőnél: Budapest, V., 
Wahrmann utca 6, IV. 2. — Ára ajánlott küldés
sel 100 korona. — Gyűjtőknek tiz példány után 

tiszteletpéldány a szerző aláírásával. 12

A következő konfirmációi segédköny
vek, káték :

Magyar: Blázy L.—Törtely L 20 K. 
Geduly L. 26 K. Koren P. 30 K, 
Mayer P. 25 K, Raffay S. 40 K 

Ruttkay S. 30 K-
Német: Rutíkay S 30 K. Soproni 

leik. kar 50 K (kötve) 
kaphatók a Luther Társaság könyv
kereskedésében Budapest, V ili, Szent

királyi u. 51 /a. 1—2

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fantartására.

Suche ein einfaches, deutsches 
Freulein zu meine Kindern. Das 
Nähen erwünscht. — Adresse: 
Marie Chalupka Győr—Szabad

hegy. 1 -4

Csite Károly könyvei:
Csere leány, csere legény. Elbeszé

lések .........................................100 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék ..................................................60 K
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban ..............................  200 K
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvonás

ban .   100 K
Ifjúsági képes kötött könyvek . 300 K 
Legény furfang, népszínmű 3 felvo

násban .....................................  200 K
Ágota megbocsát. Kis regény. (Sajtó

alatt.) Díszes kiadás . . . 120 K
Magasan repül a daru. Regény . 150 K

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst dános Győr, 
Arany János u tca  18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Jó könyvek
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
Farkas Mihályné: Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve.
(ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödelcs házak alatt. 
(Falusi történetek.)

Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek Üz ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem volt... 

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián. 

(Mesék.)
Hamvas József: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésben, 160 korona, díszkö
tésben 240 koronáért megrendelhetők 
Wel i i sch Bélánál  Szentgotthárdon 

és Kókai Lajosnál Budapesten.

Nyomatott Weliisch Béla villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  Dunáotüll Lotber-Szövetsío.
Ax Org7.é(fott'I,nther-Szörft- 

n í g  hivatalé» lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklám idők a 

HARANGSZO szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdi-« (Vaavm.) 
^  küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evanc. lelkéss 

és tanító.
BeflJfllflDlt m inden vasárnap

Bzerk esető-ki adóhivatal:
SZENTQOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HABA.NG8Z0,** 
előfizető«! á ra :

negyedévre 160 korona. 
Lether-Szövetégt tagoknak 

10°/tt-os kedvezmény. 
Amerikába kfldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Bgyes siám áraSO koroaa.

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

A .Harangsző* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek lngyenpékdányokat 
küldünk.

Korunk gyermeke
és a templom.

At anyagias irányú korszakoknak 
egyik alapvonása az, hogy ilyenkor 
az ember az általánosságok világába 
fölemelkedni nem szeret, hanem leg- 
inkább a részletekkel kíván foglal
kozni. Az ilyen korszakok hát nem 
az elvont, hanem a konkrét, a kézzel
fogható érdekli s csak ez utóbbit 
ismeri el valóságnak. Általános igaz
ságok hangoztatása nem ragadja meg 
lelke mélyét, általánosan kijelentett 
intések nem hatnak reá. nem ébresz
tik fel lelkében az önvizsgálatot, az 
önbirálatot, a lelki erőknek azt a 
tevékenységét, mely a lelkiismeret 
ujjmutatása nyomán kielégülésre, meg
nyugvásra, felujulásra juttat.

Beszédeink és írásaink azonban 
rendesen általános igazságok kijelen
tését, általános intéseket, tanításokat 
foglalnak magukban. Hirdetjük nagy 
fennszóval és külön-ktilönféle válto
zatokban, hogy a keresztyénség iránti 
hűtlenségünk az oka mai szenvedé
seinknek és hogy Jézus urunk odaadó 
követése utján emelkedhetünk csak 
ki ebből a mai sülyedtségből, de nem 
ereszkedünk le annak a részletezésébe, 
melyek azok az egyes, szemmel lát
ható cselekedetek, ahol a keresztyén- 
ellenes szellem jelenségei korunkban 
mutatkoznak, nem mutatnak ujjal a 
keresztyénellenes érzület és gondol
kodásmód tüneteire, nem állítunk 
hallgatóink, olvasóink szemei elé testi 
valóságban példákat, amelyek szem- 
lélhetővé tennék, hogy milyen érzület
tel, miiyen cselekedetekkel bizonyít
hatja épen ma a szülő, a gyermek, 
az iparos, a kereskedő, a földmivelő, 
a tisztviselő Jézus urunk iránti hű
ségét. Ezt a hiányt mély érzéssel és 
széles tapasztalati szemhatárral igye
kezik pótolni a »Harangszó« Olvassuk

a bibliát című rovata. Ezen a nyomon 
kell fejlődni egész nevelésünknek és 
oktatásunknak. Mert nem kell feledni, 
hogy ez . az anyagias irányú kor 
szemlélni és minél több érzéki be
nyomást óhajt szerezni, de gondolko
dása kényelmes és tunya. Talán nem 
csalódom azzal a véleménnyel, mi
szerint több helyütt az üres templo
moknak az az egyik oka. hogy taní
tásainknál ezt a körülményt nem 
vesszük, vagy legalább nem elég 
gondos figyelembe.

Egy másik ok pedig valószínűleg 
abban rejlik, hogy aem számolunk 
a hallgatóknak, vagy olvasóknak ér
telmi színvonalával és gondolkodás- 
módjával. Nem lehet megfeledkezni 
arról a megváltoztak atlan tényről, 
hogy a tudományosság világító fák
lyája, a koráramlat és aztán az ebből 
származott világháború óriási válto
zást idézett elő az emberek egész 
lelki világában. Ez a megváltozott 
tömeglélek nem alkalmazkodik a szá
zadok óta jól bevált tanító s nevelő 
rendszerekhez, hanem ezeknek a rend
szereknek, intézményeknek kell a mai 
közönség értelmi s erkölcsi színvona
lához simulni. Mert hiszen nyilván
való, hogy valamint nem a nép van 
az államért, hanem az államhatalom 
hivatása a nép testi s szellemi jólé
téről és tökéletesedésének föltételeiről 
gondoskodni, hasonlókép a vallásos 
testületeknek is az a hivatása: táp
lálni a híveket alkalmatos az ő termé
szetüknek megfelelő eledelekkel.

Aztán még egy körülményt vegyünk 
figyelembe, amikor a gyér templom- 
láthatás okait kutatjuk. Mindenki 
tudta, hogy nem volt még soha idő
szak, amikor az ember oly lázas 
sietséggel, oly sokoldalú zaklatottság
gal, oly tömérdek gond, aggodalom, 
nyugtalanság ösztökélése alatt élt 
volna, mint napjainkban. Ennek a 
következménye, hogy ami jót, nemeset,

üdvösét a templomban hallott és át- 
érzett, kigondolt vagy elhatározott, 
az annyi idő alatt, amíg a templom
ból az utcára jutott, újabb gondok, 
benyomások hatása alatt elmosódik. 
Azokat a tanításokat, felvilágosításo
kat, intéseket, amelyek az embert az 
Isten oltárához vezetik, gyakran és a 
templomon kívül*) is a mindennapi 
foglalkozások ideje alatt is meg kell 
ismételni s azok hatását élő példaadás 
által kell ellenállhatlanná tenni.

Sass János.
*) E cél szolgálatában áll a Luther- 

Szövetség mindenütt az ő különböző szer
veivel. Szerk.

Petőfi az eklézsiában.
Irta: Payr Sándor.

/. A szülői ház vallásos légköre.
Ismeretes, hogy Petőfinek eredetileg 

Petrovics volt a neve. Atyai őseit az 
irodalomtörténet szerbeknek mondja, 
míg a tótok a magukénak vallják és 
renegátot látnak benne. E kérdés 
miatt legutóbb Hoitsy Pál is csatára 
kelt Rákosi Jenő ellen. Hoitsy azért 
nem akarja Petőfi őseit szerbeknek 
elismerni, mert -ics raggal képzett 
családnevek a felvidékiek között is 
nagy számmal vannak (mint Janko- 
vics, Csaplovics, Palkovics, Marko- 
vies sat.) és evang. vallásű a szerbek 
között ritkább mint a fehér holló. 
Koren István aszódi tanár szerint Is 
Petőfi apja felsőnógrádi származású 
volt s a magyar nyelvet csak mint 
mészáros később tanulta meg. Az 
ősök vallásából vont következtetés 
eléggé nyomósnak látszik. Ez az ide
gen származás azonban ne bántson 
bennünket. Ha messze megyünk, a 
legnagyobb magyar családok ősei 
között is lehet németeket vagy szlá- 
vokat találni. A népek és fajok össze
keveredése megvan más nemzeteknél

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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is. Svájcban a német anyanyelvű 
Pestalozzi és Orelli ősei menekült 
olaszok voltak.

Hiteles adatok szerint Petőfi ősei 
1663. már magyar nemességet' nyer
tek. Apja, mint mészáros büszke vojt 
erre. Régi iparosaink között sok volt 
az armalista nemes ember. Petőfi 
nem gondolt vele, mert ő a kiváltsá
gok ellen küzdött. Családja eleitől 
fogva ág. hitv. evang. volt és Peren- 
czi szerint előbb Pozsony és Nyitra 
megyében laktak. Nagyapja, Tamás, 
mint mészáros költözött 1770 körül 
a Podmaniczkyak birtokára Aszódra 
Az aszódi evang. lelkész, Hajnóczi 
Sámuel, a nagy Hajnóczi apja eskette 
őt össze 1773. Salkovics Zsuzsanná
val és nagyanyja révén a költő rokona 
volt a Salkovics és Orlai Petries 
családnak.

Petőfi atyja, István, Aszód közelé
ben Kartalon született 1791-ben és 
Maglódon, Szabadszálláson, majd Kis 
kőrösön volt mészáros, ö  már jó 
magyarnak vallotta magát, zsinóros 
magyar dolmányt viselt, alföldi dia
lektussal jól beszélt magyarul, szere
tett magyarul könyveket olvasni és 
Szabadszálláson összeverekedett a 
kálvinista legényekkel, kik a lutherá
nusokat tótoknak szokták csúfolni. 
Öccse, Orlai Petries Soma, a festő 
irta róla, hogy bár tudott tótul, de 
kemény hangzással jól beszélte a 
magyar nyelvet.

Petófiek példájában a magyar faj 
szellemi fölényét és nagy átalakító 
erejét kell látnunk. Nemcsak azokból 
váltak a legnagyobb magyarok, kik

az ősök hosszá sorával dicsekedhet
tek, hanem azokból is, akik bár idegen 
származásúak voltak, de itt elfogulat
lan lélekkel ismerték és szerették meg 
a szép magyar főidet, a magyar 
nyelvet és a magyar nép jellemét. 
Petőfi nem önző számításból lett ma
gyarrá. Amivel nemzete őt életében 
fizette: a hegedű és koldusbot.

S ha már az apa neve és szárma
zása sem volt igazi ős magyar, még 
inkább el kell ezt mondanunk a 
költőnek oly forrón szeretett és annyi
szor megénekelt jó édesanyjáról. Csú
nya idegen nevű: Hrúz Mária. Turóc 
megyéből Liesnóról való. Nagybátyja, 
Hrúz György evang. tanító hívta őt 
magához Aszódra, akivel később 
Maglódra költözött át. Korén István 
mondja róla, hogy csak hibásan be
szélt magyarul, a nővére Anna pedig, 
ki Taska Sámuel aszódi kurátornak 
volt a felesége, magyarul nem is 
értett. Ezzel szemben Orlai Petries 
szerint az aszódi tót accentust fel 
lehetett ugyan Petőfi anyjának beszé
dén ismerni, de különben jól tudott 
magyarul.

Hrúz Mária Maglódon mogorva 
nagybátyjától elválva a helybeli evang 
lelkészhez, Martiny Mihályhoz állott 
szolgálatba. Petőfi apja itt a mészár
székben ismerte meg jegyesét, aki 
később Pesten is szolgált, majd Pedig 
Aszódon a Podmaniczky bárók udva
rában mint mosónő. Ide jött el érte 
Petrovics István s 1818. az aszódi 
evang. lelkész eskette össze őket. 
(Ferenczl I. 9).

Hoitsy Pál és mások is tiltakoztak

Petőfi anyjának szolgálói minősége 
ellen. De felesleges volt. Nincsen eb
ben semmi lealázó. Martiny papék 
megbecsülték Hrúz Máriát, bizonyára 
sok jóra tanították s később is jóltevői 
maradtak az anyának és gyermekének. 
Csak Pázmány Péter akarta Luther 
Mártont azzal kisebbíteni, hogy édes
anyját fürdőházi szolgálóleánynak 
tette meg s az ördöggel való viszo
nyából származtatta a reformátort.

Az apa mesterségéről is elmondja 
Hoitsy, hogy ezen a vidéken a mé
száros családok közt sok volt az 
evangélikus. így az Alberti, Bobor, 
Hrúz és Petrovics családok, melyek
ben apáról fiúra szállt a mesterség. 
S a mészárosok dicéretére azt is 
megtudjuk, hogy Mikszáth Kálmán 
apjának is volt mészárszéke Szkla- 
bonyán, sőt mi több Shakespeare 
apja is volt mészáros. Petőfi nem 
az állást, rangot kereste szüleiben, 
hanem a szívet s ezt örökölte tőlük.

Petrovics István már Szabadszállá
son volt mészáros, midőn fiatal nejét, 
aki fekete hajú, szelid tekintetű nő 
volt, ide a Kiskunságba a reformá 
tusok közé elhozta. Négy év múlva 
azonban Kiskőrösre költöztek át. Ez 
a község, Petőfi szülőhelye csak újabb 
telepítés volt. Teleki Roth. Johanna 
anyjának a családja, a Wattayak 
alapították 1718. felvidéki tótokból. 
A föld szikes talaj, csak az akácfa 
díszük benne. A költő anyja kedves 
ismerősöket talált itt. Martiny lelkészt 
ugyanis ide választották meg Mag
lódról.

A költő 1823. január 1-én néhány

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Oyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
— Miklós, szólítja meg a belépőt 

a földesur — Gábor fiam hadba 
készül, ö  fiatal, merész, ha célt tűz 
maga elé, ahoz hevessége számítás 
nélkül ragadja tűzön vizen át. Óhaj
tom, hogy egy kipróbált hűségű, 
tapasztalt vitéz legyen a táborozásban 
s a harcban mellette, ki tapasztala
taival minden fennakadásnál készen 
áll kisegítésére. E tisztre téged hivlak 
fel, te már a véghelyeken is szolgáltál 
és három éven át részt vettél Nádasdy 
csapatának törökre vadászó portyá
zásában, jól ismered a spahik, jani
csárok hadi szokását. Vállalkozol- e 
fiamnak harcba kisérésére önként, 
minden kényszerítés nélkül.

A megszólított nyugodtan, nyíltan 
válaszolt:

— Nagyságos urat mindig jóltevönk- 
nek ismertük. Érte és családjáért kész 
vagyok minden áldozatra Örömmel 
követem Gábor urfit a harc mezejére 
s a veszélyben mellette leszek, éle
temmel oltalmazom.

— Köszönöm Miklós, gondom lesz 
reá, hogy ne legyen okod vállalko
zásodat megbánni. Míg oda lész, apád 
nem tartozik semmi robottal, dézsmá- 
val, sőt telke mívelésében én nyújtok 
neki segítséget. Gondoskodni fogok, 
hogy feleséged, gyermekeid se lássa
nak semmiben szükséget. Ha a hábo
rúból hazajöttök, még más jutalomra 
is számíthatsz.

— A jó Isten áldja meg Nagysá
gos Urat. így még nyugodtabb lélek
kel távozom. Kérem mikor indulunk ?

— Még ma kihirdettetem a faluban, 
hogy szegény magyar hazánk vesze
delemben van. A még nem családos 
fiatal emberek készüljenek harcra 
hónukért s menjenek fiammal együtt

a magyar hadi zászló alá. A vállal
kozóknak én adok fegyvert, lovat. 
Ezek jelentkezése után tűzöm ki az 
indulás óráját.

A felhívásra tizennégyen jelentkez
tek Cser Miklóson kívül a hadba 
menetelre, kiket a földesur szerelt 
fel karddal, dárdával, pisztollyal és 
mindeniknek adott lovat is. A kijelölt 
napon udvarába rendelte a vállalko
zókat. A sor élén állott fia Gábor 
s mellette, mint kijelölt őrmester, 
Miklós. Ekkor lelkesítő beszédet mon
dott előttük. Honszeretetre, vitézségre 
buzdította őket, amivel minden ma
gyar bizonyítani tartozik, hogy a vész 
idején is hű fia a hazának. Harcolja
nak bátran, legyenek készen vérüket, 
életüket is feláldozni azért, hogy a 
szerencsétlen haza ne maradjon vég
kép rabló ellenség zsákmánya, ne 
tapossa a török a szabadság védel
mében élt halt apáink sírjait, ne tegye 
templomainkat istálókká. Engedje a
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perccel éjfél után született. Büszke is 
volt rá késóbb, hogy újévi ajándékul 
jött a világra s ebból jót jövendőit. 
Anyja mint gyönge törékeny asszony 
halálos veszedelemben forgott. Sietve 
hívták az előbbi lelkész özvegyét, 
Leska Istvánnét, ki a gyógyításhoz is 
értett. A gyermeket gyengesége miatt 
még újév napján megkeresztelte Mar- 
tiny lelkész s ennek gyermekei Károly 
és Ludovika voltak a keresztszülők. 
Martiny Károlynak később is gondja 
volt a gyermekre s késő vénségében 
is ő telt róla bizonyságot, hogy Petőfi 
csakugyan Kiskőrösön született Ezek 
a Martinyek jó lutheránus család vol
tak. Martiny Lujza dr Töpler Károly 
soproni orvosnak és historikusnak 
volt a felesége s mikor Petőfi Sopron
ban katonáskodott, Martiny Prigyes 
volt a városkapitány.

Petrovics mészárosnak nagy volt 
az öröme, ö t  év óta vártak már a 
gyermekáldásra. A költő öccsének 
tudósítása szerint a boldog apa ősi 
lutheránus szokás szerint az öreg 
biblia üres lapjára jegyezte fel Sándor 
fiának születése napját és óráját. 
Petőfiék istenfélő, vallásos népek vol
tak, ahol biblia, imádságos és énekes
könyv volt a házban. Maga a költő 
mondja karácsonyi visszaemlékezé
sében :

Mi boldogok valánk, mert jók valánk.
Embert szerettünk és Istent imádtunk.
Akár mikor jött a szegény, minálunk
Vigasztalást és kenyeret kapott.
Azt a családi bibliát a költő nem 

feledte el. Később, mikor »A nagy
apa« című elbeszélését írja, akkor is

Miodenható, hogy győztesen forgas
sátok a kardot és a harcok után szép 
hírnévvel, boldogan térhessetek vissza 
értetek imádkozó kedveseitekhez.

A bucsujelenetre oda gyűltek a 
község lakosai is. A földesur beszé
dére hangosan éljeneztek, a nők, az 
édesanyák sírtak.

Ciábor leszállóit lováról. Mégegy- 
szer megcsókolta apját, zokogó anyját, 
kinek ölelő karjaiból alig tudott ki
bontakozni. Ezután újra nyeregbe ült 
s megadta az iedulásra a jelt. Biztató 
mosollyal hangoztatva a búcsúszót: 
»viszont'átásra édesapám, édesanyám« 
— kisded csapatával a népáldas kí
vánatéi között elrobogott.

Pápára ment a vitéz Huszár Péter 
várkapitányhoz, ki örömmel fogadta 
mint régi jó barátjának fiát s onnét 
annak összegyűjtött több száz felkelő
ből álló seregével Komáromba vonult 
a hős Pálffy Miklós táborába. Itt az 
idegyült összes felkelők egy hónapon

fgy festi a házigazdát: »Vacsora után 
Péter gazda levette a bibliát a mester
gerendáról, a pápaszemet kivette 
tokjából, orrára tűzte és olvasott nagy 
ájtatossággal, két könyökére támasz
kodva«.

Mikor édesanyjának kedves dolgot 
akar mondani, akkor »Szüléimhez« 
versében ezt Ígéri:

Szép kocsit csináltatok 
Éd’s anyám számára;
Nem kell, hogy a templomot 
Gyalogosan járja.

Lesz arany szegélyzetü 
Imádságos könyve,
Krisztus urunk képe lesz 
Szépen metszve benne.

Egressy Gábor színművész anyósa, 
Szentpétery Sámuel református lelkész 
özvegye, Petőfi tiszteletére névnapi 
vacsorát rendezett s a költő ezt egy 
szép bőrkötésű új zsoltái könyvvel 
viszonozta, melynek borítékjára ez 
volt irva: >A legáldottabb szívű
nagymamának.« Egreasy Ákos, az 
unoka, aki ezt elbeszéli, megjegyzi: 
»A jó nagymama igen vallásos, hit
buzgó tiszteletesné volt s ódon kopott 
zsoltárkönyvéből naponként többször 
szokott énekelgetni kis udvari szobá
jában. S erről Petőfi tudomással birt«. 
(P. kvtár XII. 35).

Mikor a költő felszedte sátorfáját 
és világnak ment, mikor még a katonai 
és szinészeti pálya között ingadozott, 
jól tudta, hogy édesanyja otthon érte 
imádkozik és keserű könnyeket hullat. 
»Imádságom« című versét így kezdi:

Elkárhozástól félt szegény anyám,
S talán féltése nem alaptalan.

át hadi rendet, fegyverforgatást tanul
tak. A gyakorlatokon Cser Miklós 
már mint tapasztalt vitéz, őrmesterkép 
teljesített szolgálatot.

Az egy hónapi gyakorlat után 
Pálffy harcszomjas népével ellenség 
keresésére indult. Talált is csakhamar. 
A hadüzenet után a török is egyre 
nagyobb erőt gvfijtött a nyílt harctérré 
lett magyar földre. A basák újabb 
segítséget nyertek és váraikból ki
szállva betörtek a még meg nem 
szállott területekre, a községeket ra
bolva, pusztítva, hogy megakadályoz
zák a honfiaknak harcra sorakozását. 
A védelemre összejött vitézeknek volt 
dolguk mindenfelé. A segélyre ké
szülő birodalmi sereg lassan gyüleke
zett s ha már nagyobb számmal volt 
is együtt, német fővezérek alatt nem 
igen kereste a harcot. A magyarok 
a vitézségükről már ismert Pálffy, 
Nádasdy, Zrínyi körül sorakozva 
küzdöttek hősiesen s az előnyomuló

Tart tőle s ebben igaza van,
Hogy már régóta nem imádkozám. 
Imádkozom h á t: íme két keÄm 
Szent áhítattal összekulcsolom. 
Hallgass meg engem, égi hatalom! 
Hallgass meg engem, édes Istenem.

És mikor a rossz szájú szomszé
dok is fiuk elzüllésével rémítgették az 
öreg szülőket, erről írja Petőfi:
Szegény jó anyámmal fölfordult a világ, 
Ráborult fejjel az ágy szélére, s ottan 
Elveszett fiáért sírt sziveszakadtan.

Nem jut-e itt eszünkbe a nagy 
egyházi atya, Augusztinus, akinek 
ifjúsága szintén ilyen hányatott volt 
és Mónikát az aggódó szívű édes
anyát, aki imádkozva, sírva bolyon
gott fia után, egy tudós püspök azzal 
vigasztalta: »Lehetetlen, hogy ennyi 
könny magzatja elpusztuljon.« Vájjon 
melyik lelkipásztorunk mondhatta ezt 
Petőfi anyjának ? 0  maga csak azzal 
tudta vigasztalni a jő lelket:

Anyám, az álmok nem hazudnak, 
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.

Petőfiék házában vallásos szellem 
uralkodott. Derék egyházi emberek 
voltak a barátaik. És ez a szellem 
erős nyomot hagyott költő fiuknak 
tüzes és merész röptű lelkében is.

(Folytatjuk.)

Hudy Ilona:
M ezei V irágok .

Költemények.
Kapható a szerzőnél: Zebegény, HODl ffl. 

Ára 100 korona.

török csapátokat több ütközetben 
visszaverték, több erősséget vissza
foglaltak.

Sátory Gábor Pálffy seregében 
maradt. A fáradalmat, nélkülözést 
hamar megszokta. Honszeretete s a 
veszély ingere folyton növelte harc
vágyait. Ha ütközetre került a dolog, 
mindig a legelső sorban küzdött s 
az ősi kard, jó damaszk acél sebet, 
háláit osztogatva forgott kezében. 
Mint hű testőr kisérte vitéz társaival 
Cser Miklós s gondoskodott, hogy a 
táborzásban, utazásban az ó ifjú föl- 
desura minél kevésbbé legyen kény
telen a háborúban gyakran jelentkező 
nélkülözés terhét érezni. Megismer
tette vele a lovas spahik s a gyalog
ságot képező janisárok harcmodorát, 
cselfogásait. Áz ütközetben mellette 
küzdött s őrködött, hogy az ellenség 
körül ne foghassa.

Gróf Hardegg német fővezér ma
gához véve PáJffy, Nádasdy csapatait
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L e v é l .
Nagytiszteletfl Lelkész Úri 

Amifty Örömmel olvastam a keme- 
nesaljai egyházmegye lelkészeinek a 
>Harangszó« múlt évi 48. szóban 
megjelent közleményét, — oly szomo
rúan kellett tapasztalnom, hogy az 
■Görög Ernő úr »Visszhang«-jával 
(ez ideig) be is fejeztetett.

Nagyon sajnálnám, ha ezen jobb 
aorsra érdemes ügy, mely pótolhatat
lan értéke mellett óriási jelentőséggel 
is bir reánk és egyházunkra nézve, 
különösen akkor, amidőn oly kiváló 
-és ügybuzgó egyén, mint Payr Sándor 
úr csaknem egy emberöltőn keresztül 
fáradott és kutatott, hogy egyházunk
nak olyan értékes és megbecsülhetet
len munkát ajándékozzon, mint ezen 
kinyomatásra váró »Dunántúl« egy
háztörténete, — az anyagi fedezet 
miatt kiadatlanul maradna.

Nem tudok belenyugodni abba. 
hogy ezen értékes mü kinyomatására 
szükséges fedezetet szoros összetar
tással és egy kis ügybuzgósággal 
előteremteni ne lehetne, különösen 
ha kötelességünknek tartjuk, hogy 
egy kis fáradtsággal s ha kell kéréssel 
is — a közönyös felebarátainknál —  
egyházunk javát és érdekeit tőlünk 
telhetőleg elő ne mozdítsuk.

Én, — ki szórványban lakom — 
bár hivatalos teendőimmel nagyin is 
túl vagyok terhelve (segéd és munka
erő nélkül vagyok) — súlyos beteg
ségemből nem régen gyógyultam fel,

kísérletet tett Pejérvár megtámadására 
s  rohammal elfoglalására. Oda érve 
a vezérek kijelölték a csapatok szá
mára a feladatot, a támadás célpont
ját. Az eredmény attól függött, ott 
lesz-e mindenik a kellő időben a ki
tűzött helyen, egyszerre rohanják-e 
meg minden oldalról a várt A ma
gyarok Huszár Péterrel élükön be is 
nyomultak egyik külváros részbe, az 
ott talált törököket levágták vagy 
foglyul ejtették, sokáig várták a né
meteknek más oldalról előretörését, 
de hasztalan.

Sátory Gábor végül bosszankodva 
szó l:

— A német megint csigamarsban 
mozog. Késedelme miatt mi is kény
telenek vagyunk itt hiába tölteni az 
időt.

— Látszik, — válaszol a közelé
ben levő Cser Miklós — hogy a né
met sógor nem a saját tűzhelyéért 
harcol. De az is bizonyos, hogy ha 
ma zsákmányoláson kellett volna 
kezdeni a dolgot, akkor már régen

— megkísérlem s minden alkalmat 
felhasználok arra, hogy a fenti cél 
érdekében minél nagyobb eredményt 
érhessek el, — mert nem tudok le
mondani a reményről, hogy erős aka
rattal és kitartással célt ne érhessünk.

Nézetem szerint talán az sem üt
köznék akadályba, ha a gyülekezetek 
saját költségvetésük terhére bizonyos 
összeget szavaznának meg e célra, 
mert hiszen ez nem egyéni, hanem 
köz- és egyházi érdek, hogy minden 
gyülekezetnek ily hasznos és pótolha
tatlan mű rendelkezésre álljon.

Kiskölked. 1923. febr. 20.

Kiváló tisztelettel
László Lajos.

A mélységből.
Uram, a mélyből kiáltunk Feléd: 
Védő karodat terjeszd ki reánk! 
Bocsásd meg, kérünk, a mi vétkeinket... 
Légy könyörülő, jóságos Atyánk!

Mélységbe estünk ime s  megtiporva 
Mint szárny tépett, vergődő madár 
Siratjuk fészkünk; e tépett hazát, 
Mely szertehullott s elnyelte a sár.

Mentünk az utón biztató reménnyel, 
De a vad vihar zúgva ránk szakadt 
És földre gázolt m inket.. .  óh, Uram\ 
Ne vond meg tőlünk most irgalmadat!

itt vitázna velünk a nyereség felett.
Mire a németek a másik oldalon 

a nekik kijelölt külvároshoz értek, 
ott már janisárokkal megrakott tor
laszokat, ágyukat talá'tak s ily aka
dályok elől sietve meghátráltak.

A meglepetés nem sikerült, vissza 
kellett vonulni. Annál is inkább, mert 
a kémek hiriil hozták, hogy a budai 
basa már közel van felmentő seregével 
a városhoz. A visszavonulók Komárom 
felé tartottak rendes menetben.

Nemsokára észrevették, hogy a 
Pejérvár megsegítésére jött török se
reg siet utánuk. Azonnal megfordul
tak, a harcvágyó magyarokat nem 
lehetett visszatartani. Pá ffyval az 
élükön fergetegkép csaptak a velük 
szemben rendezkedő, sokkal számo
sabb ellenségre s az első rohammal 
zavarba hozták, a harc általánosan 
kifejlődött az egész vonalon és több 
órai véres küzdelem után a török 
sereg szétveretve, egész táborát zsák
mányul hagyva menekült. Ezen ütkö
zetben is kitüntette magát Gábor.

Emelj fel, kérünk, bennünket a mélyből, 
Hullass lelkünkre égi balzsamot 
S  mondd végre nékünk: Kelj fel árva nép, 
Már minden, minden megbocsáttatott!

HORVÁTH IMRE.

K O R K É P E K .
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Karcolatok a hétről,
k  forradalmi idők kártékony rom

boló szellemének hatásaként vissza
maradt, egy nagyon szomorú jelenség 
foglalkoztatta legutóbb többek között 
Vasvármegye közigazgatási bizottsá
gát. Herbst Géza alispán féléves egye
sített jelentésében beszámolt azokról 
a panaszokról is, amelyek arra en
gednek következtetni, hogy a falvak 
népe sok helyütt mind kevesebbet 
törődik vallásával, lelki életének is
tápolóival: a lelkésszel és tanítóval,

Arról Szól ugyanis az alispánt jé- 
lentés, hogy falvakban nem akarják 
megfizetni « lelkészt és tanítói járan
dóságokat : az úgynevezett karcot. 
Vasvármegyében az alispáni jelentés 
szerint különösen a vasvári járásban 
merülnek fel a karc fizetés körüli 
nehézségek Ilyetén olyan viszony 
támadt a pap, a tanító, másrészről 
a hfvek között, amely nemcsak á 
községre, hanem as egész országra 
nézve ís káros jelentőségű,

Ügy tudjuk a Vasvár! járásban 
egyetlen evangélikus gyülekezet á

A hozzá csatlakozott társakkal a spa- 
hik során áttörve egy ágyutelepre 
rohant, fedezetét levágva hat ágyút 
foglalt el és ezeket azonnal megfor- 
dittatva a futó törökökre irányozta. 
Az ágyuk dörgése s gyilkos golyói 
csak még inkább fokozták a mene
külők rémületét.

A győzelem után Pá ffy magához 
hivatta, megdicsérte.

— Öcsém, jó munkát végeztél; 
mint a mai nap is tahusítja, igaz 
magyar vagy, harcolni születtél, nem 
ismered a félelmet. E naptól fogva 
mint kinevezett hadnagy szolgálsz 
seregemben.

Már mint hadnagy vett részt Gá
bor a török kezén volt Esztergom 
első ostrománál, ahol korának leg
jelesebb magyar költője, Balassa Bá
lint halálra sebesült. A város elfog
lalása ezúttal nem sikerült. Mátyás 
főherceg, azon birre, hogy nagy tö
rök sereg húzódik a Duna jobb part
ján felfelé, az ostromot abba hagyva 
Győrhöz vonult vissza, (Folyt, köv.)



1923. március 4.___  flÁRANOSZÓ.

nemeskoltai. Ezt mint hitbű, buzgó 
£ áldozatkész* t  lelkészi, tanítói munkát 

értékelni tudó gyülekezetei ismerjük, 
ahol a legkisebb egyháziag is tuda
tában Van annak, hogy ereiben mi
csoda Tér csergedez. Az eVangéllktt 

í sokra, közelebbről a hferöeskoltaiakra 
tehát alig vonatkozhatik az alispáni 
jelentés. Pájdaloir. ózonban ismerünk

• nii Vasvármegyén kívül ev. gyülekeze
teket, ahol Vasvármegye alispánja által

• észlelt jelenségek a vasvári járáshoz 
■ hasonlóan napirenden vadnak. Akar- 
í juk azonban hinni, hogy az öntuda- 
; to3 ev. gyülekezetekben ezek a jelen- 
! ségek, csak múló természetűek. Igaz- 
5 ságos elbírálás mellett, kölcsönös jó- 
t Akarattal könnyű szerrel eltüntethetők.

^Olvassuk a bib liát!
Nine* Hick!

Márc 3. I. Mózes 3.8. A bíin, hacsak 
nen\ nagyon megátalkodott lélekről van szó, 
rendszerint titkolódzni, rejtőzni szeret. Ez 

»jelentkezik már az első bűnesetnél is. Eb
iben szerepe van a lelkiismeret szavának, 
Hmely azt súgja nekünk, hogy a bűn szé
kelni való dolog s a sátán szavának, amely 

eftrra biztat, hogyha szégyenletes a bűn, hát 
rákkor titkoljuk el. Minden, amit féltek a 
világosságtól, emberek tekintetétől, amit 

.•“ejtegetnem kell, az a sötétség cselekedete: 
'iun. Aki Krisztust követi, rlem Járhat sötét- 
«íégbett.

Márt. ü, Jl, Móz?5 2 rh —Íi. Mózest,
< tilkoV habozik, azzal veszi rá a bűnre á 
sátán; ne féli, sújts oda, nem lát senki 

Elásod a hullát s minden titokban marad. 
O e mint mindig, most is hazugság fejedel
miének bizonyul. A dolog kitudódik, bár- 
nnily elővigyázattal tekintget is körül s ta
karít el minden nyomot Mózes. Egy em
beri szem igen kis helyen el tud rejtőzni
> Mózes példája is azt mutatja, hogy min

det több szem figyel, mint amennyit mi 
hátunk. Haragítsd csak magadra az embe
reket, olyan dolgaidat fogják szemed közé 
ságni, amikről azt hitted, hogy soha senki

em iud semmit Nincs oly elrejted dolog, 
t mi egyszer napvilágra ne jöjjön.

Márc, T, Máté 3 .5 -0 . Mégha emberek 
»llőtt el is tudnánk légmentesen zárni az 
• (etünket, jöhet ido> amikor magunk árul
óik el magunkat. Nem csak úgy, hogy a 

ilágosságban lefolyó életünk elejtett szá
lfáiból, arcvonásainkból, szempillantásaink
ból, hirtelen jövő eseményeknél tanúsított 
lagaviseletünkből következtetni tudnak az 

imberek titkon folyó életünkre! Jöhet idő, 
tikor elénk áll egy Keresztelő János, aki 
tevenünkre tapint, összetör, de fel is akar 
tnelni, aki előtt egyszerre csak ellenállha- 
ttlan erővel felébred bennünk a sötétben 

5 6 rab sóvárgása a világosság szabadsága 
i. tán s elkezdünk vallást tenni a mi bűne

ikről. Felszakadnak az eltemetett titkok. 
,;ij, de nehéz órák!

Máté 8. Márk 6 . u. Keresztelő János
> fejeztetése nem történt titokban, de a tör- 
i ntek után nem kellett Heródesnek félnie 
) tói, hogy akad még egy ember, aki sze- 
' éré merné hányni bűneit. Számára el le

lőttek azok temetve. S mégsincs nyugalma.

Mint a sötétben botorkáló minded bokortól 
remeg. Mikor jézhsTól báli, azt hiszi, Ke
resztelő János* jön bosszút állani. Titko- 
lódzhatom az emberi kíváncsiság^ előtt, le
lakatolhatom gyónni ákaró számát, de bű
nömet önmagam el?tt eltitkolni nem tudom. 
Dávid Is arról panaszkodik: az én vétkem 
szüztelen előttem forog.

Márc. 9. Prédikátor 12. w. Még ha nem
csak emberek előtt, de — megkeményítve 
szivemet — önmagam elől is úgy el tud
nám rejteni bűnömet, hogy az sohase járna 
vissza nyugtalanítani eilgem* még akkor is 
igaz, hogy rtincs óly elrejtett dblOg, ami 
evyszer hapVilágra ne jöjjön. Egyszer Isten 
előtt a számonkéréskor!

Márc. 10. Máté 5 . ii—w. Nem csak a 
bűn szeret titkolódzni, Hanéth sok ember 
keresztyéhsége is. Fél a világ gúnyjától. 
Ez is a Sátán praktikája. Pedig itt is ha
zugság fejedelmének bizonyul. Mert ha tit
kolni lehet a keresztyéhségemet, akkor az 
rhég nerh iceresztyénség, ha pedig van ke- 
rcsztyénségem, akkor meg hiába is próbá
lom, azt nem lehet eltitkolni. A kerpsztyén- 
ség világossági mely nem tűr sem bennem, 
sem tuásban sötétséget, bűnt. Egy átalakult 
s átalakító életet pedig nem lehet észre
vehetetlenné tenni.

Máre. 11. I. János 3.13—18. A keresz- 
tvénség szeretet s lehet szeretetet eltitkolni? 
A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne 
nyíljék, mikor jön a kikelet!

Suche ein einfaches; deutsches 
Freulein zu meine Kindern. Das 
Nähen erwünscht. — Adresse: 
Marie Chalupka Győr—Szabad

hegy. 2 - 4
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Jó könyvek
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem- 

képző munka.)
Farkas Mihály né: Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve. 
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfődeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem vo lt... 

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián. 

(Mesék.)
Hamvas József: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésbeo, 160 korona, díszkö
tésben 240 koronáért megrendelhetők
Wellisch Bélánál Szentgotthárdon 

és Kőkai Lajosnál Budapesten.
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A mágyÜr nemzelgvülés ahogy még? 
nyílt, ismét sajná'atos jelenségeknek volt 
a színhelye. Nagy port vert fel Rassay 
képviselő és az Az Est szerkesztője ellen 
elkövetett bombamerénylet. Az egységes 
párt részéről Berky Gyula igen jól eltalálva 
a hangot — hangoztatta, hogy a Ház minden 
tagja súlyosan elitéli a merénylet kísérletét. 
Scitovszky Béla elnök ünnepélyes hangú 
felhívást intézett a képviselőkhöz. ,Ha a 
dolgok így maradnak — mondotta — a 
rend és tekintély megsemmisül az egész 
Vonalon.“

Egyébként a Ház elfogadta a mérnöki 
rendtartásról szóló javaslatot.

A független magyar bíróság kimondta 
Ítéletét Károlyi Mihály felett. Hazaárulónak 
nyilvánítódat ki a forradalom összes tettei
ért felelős, vagyonát elkobozta, mert haza
árulónak még annyi fö'd sem juthat a haza 
testéből, amennyi egyszer betakarná.

A képviselők látogatást tettek Zalaeger
szegen. Fhen Kálmán képviselő szerint 
mindenütt tisztaságot, fegyelmet, rendet, 
megfelelő bánásmódot tapasztaltak.

Az angol alsóház a Ruhr vidék meg
szállásáról tárgyain Lloyd George kijelen
tette, hogy a Franciaországgal való barát
ság nem jelenti azt, hogy a francia kor
mány minden vállalkozását helyeselni kell.

A franciák egyenlőre csak tovább erő
szakoskodnak a németeken. Bohumban fel
oszlatták a városi tanácsot. A főpolgár
mestert, négy városi tanácsost és 18 kép
viselőt letartóztattak.

Az olasz sajtó érdekes részleteket kö
zöl arról a küzdelemről, amelyet a szabad- 
kőmivesek a fásdsta nagytanács határozata 
ellen folytatnak. A szabadkőmivesek kizá
rása a fascista kötelékekből nagy megelé
gedést keltett az egész vonalon.

A cseh pénzügyminiszter, Rasin, ki 
merényletnek volt az áldozata, belehalt 
sebeibe.

Rövid hírek. Oláhországban ismét Ava- 
rescu alakit kormányt. — Még régebben 
Benes ellen is merényletet követtek el. — 
Az oláhok vád alá helyezték a budapesti 
ébredők 14 vezető emberét. — A német 
jóvátételt állítólag Amerika veszi a kezébe. 
— Newyorkban spanyolnátha lépett fel. — 
Károlyi Mihály gróf Kanadába vándorol ki.

M AGYA R GAZDA.

Megalakult az Országos Mező- 
gazdasági Kamara.

Gr. Almássy Imre lett a Kamara elnöke.

Az Országos Mezőgazdasági Ka
mara megalakult.

Nagyatádi Szabó István földmive- 
lésügyi miniszter beszédében rámuta
tott a mezőgazdasági kamarák orszá
gos hivatására, amelynek legelső célja 
a nagybirtokosoknak, a középbirtoko
soknak a kisgazdákkal és a mező
gazdasági munkásokkal egy hatalmas 
gazdasági szervezetbe való tömörí
tése.
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— A Kamarák célja, — mondotta 
— hogy ezekben a gazdatársadalom 
minden rétege képviselve legyen, egy
mástól tanuljanak, egymás tapaszta
latait kicseréljék és a kormányzatnak 
tanáccsal és tájékozással szolgáljanak. 
A mezőgazdasági kamarákra vár a 
mezőgazdasági munkáskérdés igen 
súlyos problémájának a megoldása. 
A kormány készséggel támogatja min
denben a mezőgazdasági szerveket 
és reméli, hogy az öntudatos mun
kájuknak eredménye a magyar mező- 
gazdaság megerősítése és az ország 
megmentése lesz.

Végül a földmivelésügyi miniszter 
kijelentette, hogy a törvényadta jo
gánál fogva az Országos Mezőgazda- 
sági Kamara igazgatójává Koós Mi
hály államtitkárt nevezte ki, akinek 
kinevezését az egybegyűltek nagy 
lelkesedéssel fogadták.

A földmivelésügyi miniszter a köz
gyűlés egyöntetű óhajára gróf Al- 
má3sy Imrét jelentette ki a kamara 
megválasztott elnökének.

A miniszter rövid üdvözlő beszéde 
után gróf Almássy Imre köszöni meg 
a közgyűlés osztatlan bizalmát.

A tapssal és éljenzéssel fogadott 
székfoglaló beszéd után Beliczay G., 
a gazdasági érdekképviseletek támo 
gatását jelentette be, majd követke
zett a három alelnök megválasztása. 
Koós Mihály államtitkár javaslatára, 
hogy az elnökségben a gazdatársa
dalom minden rétege képviselve le- 
gyep, Szily Tamás birtokost, Számik 
József kisgazdát és Juhász Mátyás 
földmunkást választotta meg a köz
gyűlés alelnökökké.

A közgyűlés táviratban üdvözölte 
a Kormányzót.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 13.300—13.500, egyéb 13.200— 
13.400, 78 kg.-os tiszavidéki 13.500—13.700, 
egyéb 13.400-13 600, rozs 8.300-8.500, 
takarmányárpa 8500—8700, zab 8400—8600, 
tengeri 8100—8300, korpa 5200—5500.

Hús- és zsirárak.
Budapest, február 24. Marhahús I. rendű 

hátulja 500, eleje 420; II. rendű hátulja 
340, eleje 250, csontoznivaló —.

Zürich.
Február 24. Zárlat: Páris 3215, London 

250, Newyork 531 ‘5/8, Milánó 2562, Holland 
210 75, Berlin 2.35, Bécs 0.74.7/s, Osztrák 
bélyegz. 0.75, Szófia 310, Prága 1575, 
Varsó 1.15, Budapest 18, Bukarest 265, 
Belgrád 510.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, február 24. Napoleon 11.000 

pénz, Osztrák korona 415—35, Dollár 2925

-3000, Márka 12.5—14, Lira 141-147, 
Lei 14—15, Szokol 86.5 —90.5, Dinár 28 —30, 
Francia frank 177—187, Svájci frank 550— 
570, Hollandi forint 1160—1200, Angol font 
13680—14080, Lengyel márka 6.5—7.5, 
Leva 17—18, Belga frank 156—164, Kop
penhága 570—590, Krisztiánia 540—560, 
Stockholm 775—805. A devizák egyeznek 
a valutákkal.

EGYHÁZI ÉLET.
Böjt III. vasárnapján.

Ev. Luk. 11. 14-28.
A sátán hatalma, mely ott az üdvösség 

fejedelmével küzdelemre szállt, nem szűnt 
meg még ma sem. Más alakban, de él az 
még ma is s pusztító erejét látjuk, érezzük 
Isten országában s a társadalmi életben. 
De bízunk mennyei királyunkban, kinek 
teljes hatalom adatott mennyen és föl
dön, hogy ő maga is széttiporja a kígyó 
fejét s hii seregét diadalra viszi.

R a v a s z  L á sz ló  re f. p ü s p ö k  
S zo m b a th e ly e n . A szombathelyi 
Protestáns Kör és a Protestáns Nő- 
cgylet márc. 1-én a Kultur ház nagy
termében gazdag programmu ünnep
séget rendezett, melynek középpont
jában Ravasz László dr. budapesti 
ref. püspök hatalmas előadása állott. 
A püspök előadásáról s az ünnepség 
lefolyásáról a Harangszó legközelebbi 
számámában részletesen megemléke
zünk.

K i tü n te té s . A kormányzó buda
keszi Veörös Istvánnak, a nemescsói 
ev. egyház s a kőszegi leányiskola 
felügyelőjének, a hazai mezőgazda
ság fejlesztése körül szerzett érdemei 
elismeréséül a kormányzói főtanácsosi 
címet adományozta.

E lis m e r é s . A vall. és közokta
tásügyi miniszter meleg elismerését 
fejezte ki Ostffy Lajos nyug. főis
pánnak azért a nemeslelkü áldozat- 
készségéért, amellyel az ostffy asszony
fa i iskolát felépíttette.

A népjóléti miniszter hálásan em
lékezett meg azokról a nagy szolgá
latokról, melyeket eddig annyi oda
adással Jánossy Gábor, Vasvármegye 
árvaszéki elnöke, a szombathelyi Pro
testáns kör elnöke, a népjóléti intéz
mények körül teljesített.

Halálozás. Özv. Pödör Sándorné téti 
ev. gyűl. tanitónője, ki 21 évig működött, 
Téten febr. hó 11-én meghalt. Temetése 
febr. 13-án ment végbe. A halottasháznál 
a gyülekezet lelkésze Kovácsics Gy. mon
dott felette gyászbeszédet s búcsúztatta 
övéitől. A sírnál Kiss Lajos a győri egyh.- 
megyei tanítóegyesület elnöke vett búcsút 
tőle a tanítóság nevében.

Komoly, kötelességtudó, lelkiismeretes 
munkása volt a népnevelésnek, ki férjének 
hősi halála után reá nehezedő nehéz viszo

nyok közt is hűséggel töltötte be munkaz 
körét és tisztét úgy a családban, mint a- 
iskolában. Áldás legyen emlékén!

A káldi leánygyülekezetnek egy hit
buzgó, egyházát szerető ifjú tagja, Németh 
Sándor annak örömére, hogy Isten szeren
csésen hazasegitette Amerikából, harangot 
ajándékozott több mint 300.000 K értékben. 
Méltó gyermeke szülőinek, kik mindig az 
elsők közt vannak hitbuzgóságban és áldo
zatkészségben.

Testvéri viszony Debrecenben. Farkas 
Győző debreceni ev. lelkész kezdeménye
zésére a két protestáns egyház papjai a 
múlt nyár óta időközönkint felváltva végzik 
az istentiszteleteket. Ezen kölcsönösségi 
viszony alapján febr. hó 4-én dr. Baltazár 
Dezső ref. püspök végezte az ev. templom
ban az istentiszteletet, viszont Farkas Győző 
lelkész* szintén hirdette már több alkalom
mal a ref. templomban az Igét. A testvéri 
viszony ezen meleg ápolását a hívek mind
két részről szívesen látják.

Mérges egyház céljaira adakoztak: 
Harangalapra: özv. Pintér Pálné 10 000 K, 
Dombi János 1000 K, Baranyai Lajos 600 
K, id. Tóth István a harctéren eltűnt Sándor 
fia emlékére 200 K, Pátka Mihály s neje 
200 K, ifj. Tóth István, Szeles Sándor, 
Bősze Mihály, Fehérvári Sándor s neje 
Lébényből, ifj. Kovács Mihály 100-100 K, 
Major Kálmán 120 K, többen 190 K. Tem
plomi gyertyákra: Gösi Mariska, Pátka 
Margit 200—200 K, ifj. Kozma Ferenc, 
ifj. Pátka Bálint, Pátka Vilma 100—100 K. 
Rábaszentinihályi Kovács Imre és családja 
pedig 4 drb. oltári s 32 drb. csillárgyertyát 
adományozott.

Az egyházközség elhatározta, hogy a 
nyár elején a rossz karban levő lelkészlakot 
újjá építteti, amely munka kb. 1 millióba 
kerül, . s tekintve a gyülekezet csekély 
lélekszámát, (320) nem csekély áldozat
készségre vall.

Tanítóválasztás. A bobai evang. gyü
lekezet a II. sorszámú tanítói állásra Vida 1 
Béla kemenessömjéni illetőségű okleveles 
tanítót választotta meg. Az új tanító műkö
désére Istentől sok áldást kívánunk.

A keszthelyi akadémia protestáns hall
gatói vallásos életük ápolása és szegény- 
sorsú társaik támogatása céljából Bethlen 
Gábor hazafias zászlója alá tömörültek.
A Kör védnöke: Kesztyűs Lajos ak. tanár, 
elnöke: Faber György, alelnöke: Ferenczy 
Béla ak. hallgatók. Febr. 18-án rendezte 
a Kör sikerült bemutatkozó ünnepélyét 
nagyszámú előkelő közönség előtt. Reichert 
Gy. ev. lelkész megkapó imája után Faber 
György a Kör elnöke tártott lelkes és gon
dolatokban gazdag beszédet: Luther és a 
reformáció címen. — Kesztyűs Lajos a Kör 1 
védnöke szabadelőadásában Bethlen Gábor 
dicsőségben és tanulságokban gazdag életét 
állította a hallgatói elé, különösen kiemelve : 
önzetlen hazaszeretetét Haendel Largettet- ] 
tóját Kapferer József ak. hallgató játszotta 
hegedűn igazi művészi készültséggel, har- 
móniumon Virágh Cella úrhölgy kisérte. 1 
Schrancz Dezső ak. hallgató Szeless Já- ; 
nosné úrhölgy kísérete mellett egyházi 
dalokat énekelt kellemes jólkezelt hangon. \ 
A műsort hatásosan egészítette ki Zsedényi 
Miklós és Kántor Dezső ak. hallgatók j 
ügyes szavalata. Az ünnepély szép eikölcsi j 
és anyagi sikerrel zárult, amely beszédes 
bizonyítéka a keszthelyi közönség megérté
sének és szeretetének.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfi ün- j 
nepélyeket rendeztek:
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A budai ev. ifjúsági egyesület január 
7-én a polgári Lövészegylel helyiségében 

ft űsoros összejövetelt rendezett. A magas 
ií'.invonalon álló műsort dr. Varsányi Má- 
& ás lelkész, az egyesület elnöke nyitotta 
a eg, meleg hangon üdvözölve a megjelen- 
>t két. Utána Schöpflin Aiadár író Petőfiről 
ií rtott egy minden szavában magyar haza- 
tág tó l lángoló előadást. Majd ifj. Hank 
i»zsef szavalt Petőfi legszebb költeményei
től. A műsor értékének növeléséhez azon- 

vül hozzájárult Desewffy Izabella, Opera- 
izi tag gyönyörű énekével, Szikra Ilonka, 

Üikus-Csák István zongora művészek, 
cikra Lajos hegedű-művész és Machula 

iibor gordonka-művész remek játékukkal. 
• Az estély jövedelmét részint a Horthy 

- :ció javára, részint az egyesület saját cél
úira fordították. — A rendezés nehéz mun- 

íját dr. Varsányi Mátyás elnök végezte 
. Hank József és Szentek István főrende

tek támogatásával.
Az edvei leánygyülekezet január 28 án 

nrtotta Petőfi ünnepélyét a következő mű- 
rtrra l: Közének. Alkalmi imát mondott 
i*agy Dénes tanító. Petőfi méltatása, tar- 
íílta Nagy Dénes. Anyám tyúkja, szavalta 
liilfi Ida. Füstbe ment terv, szavalta Sze
rves Olga. Anyám tyúkja, énekelték a ta
blók. A jó öreg korcsmáros, szavalta Né- 
taeth Imre. Szülőföldemen, szavalta Bors 

nő. Befordultam a konyhába, énekelték 
;t tanulók. Az alföld, szavalta Pálfy Szidi. 
hlu végén kurta kocsma . . . ,  szavalta 
fcjttinger Jóska A toronyban delet haran
goznak, énekelték a tanulók. Nemzeti dal, 
savalta Zongor Zoli. Egy gondolat bánt 
3 gémét. . . szavalta Edvy Rezső. Hymnusz. 
tizének. Offertorium 1168 K-t jövedelme
iét az aszódi evang. gimnáziumnak. — 
i mondunk köszönetét Edvy Irma nőegy- 
i i tagnak azon szép figyelméért, amellyel 
, mepélyünket még ünnepélyesebbé tette 
szál, hogy Petőfi arcképét nemzeti szala
gokkal feldíszítve zöld koszorú közé fonva 

iskola díszítésére felajánlotta 
A babai ifjúság február hó 4-én emlé- 

szett meg a nemzet nagy költőjéről, Pe
ti Sándorról. A sikerült ünnepély műsora 

>1 következő volt: Tied vagyok, tied há
tim . .. ,  énekelte az ifjúsági énekkar Csir- 
y.vics Kálmán tanító vezetésével. Szülö
tt Idemen, szavalta Tóth Róza. Az alföld, 
savalta Ősze Franciska. Kozma J . : Petőfi 
lüülei, előadta az ifjúság Kákossy Győző 
tűzetésével. Petőfi lelke, előadás, tartotta 
gugy Miklós lelkész. István öcsémhez, 
óeptembet végén, szavalta Végh József, 
v.tvolból, Szüleim halálára, szavalta uyőrffy 
isanciska. Rég veri már a magyart a 
i :remtő . . . ,  énekelte az ifjúsági énekkar, 
n magyarok Istene, Szavalta Zsédenyi Ka
it,lin. Himnusz. — Az ünnepély alkalmával 
ttszint az aszódi Petőfi gimnázium, részint 
rtharmónium alap javára befolyt 9390 K. 
i A kemenespálfai leánygyülekezet január 
i án tartott szép Petőfi ünnepélyt. A gyer
ek ek  énekkara Tompa Lajos tanító veze

tésével négy szép éneket adott elő (Hiszek 
egy Istenben . . .  Talpra magyar . . .  Juhász 
legény . . .  Nem loptam én életemben.) Pe
tőfi költeményei közül: Pethö Dávid, Rosta 
Juliska, Pethő Jolán, Illés Sándor, Rosta 
Róza, Farkas Ilus, Balog Zoltán, Farkas 
Sándor, Rosta Tini, Farkas József és Rosta 
M. szavalt egy-egy szép verset Nagy M. 
lelkész Petőfi küzdelmes életét tárta a hall
gatóság elé, Tompa Lajos tanító pedig Pe
tőfi hazaszeretetéről tartott felolvasást. A 
szavalatok betanítása körül Tomkl Lajosné 
buzgólkodott sok igyekezettel és kitartás
sal. — Önkéntes adományokból 1100 K 
folyt be az aszódi Petőfi gimnázium javára.

A rábcakapi ifjúság ügyesen elrendezett 
műsor keretében áldozott február 4-én az 
iskolában Petőfi emlékének. Az ünnepély 
fényesen sikerült, a közönség a legnagyobb 
figyelemmel hallgatta mindvégig a szépen 
összeállított változatos műsort, mely felol
vasás, szavalatok és színdarabból állott. 
Az ünnepély 4553 K-t jövedelmezett az 
aszódi Petőfi gimn. javára.

A jobaházi evang. osztatlan iskola ta
nulói kegyeletét rótta le a legnagyobb, leg
nemesebb és fiukat legszeretőbb szülőknek 
azzal, hogy Szilveszter estéjére nemzeti- 
szinü szalaggal átkötött kis virágcsokrot 
küldött Petőfi Sándor szüleinek sirhalmára. 
A szalagon idézet:

„ . . .  Dicső neve költő fiadnak 
. . .  soká, örökkön él.“

Ennek megtörténtét szép levéllel tudatta 
Pékár Gyula a Petőfi-társaság elnöke is. 
Majd január 24-én Petőfi ünnepélyt tartott 
a gyülekezet. Ezen az ünnepen pedig lélek
ben babért font a költő halhatatlan emlé
kének. Ez alkalommal a megnyitót az egy
házmegye esperese mondotta, az ünnepi 
beszédet Koczor Ferenc tanító tartotta. 
Szavaltak: Tompos Emma, Balogh Lajos, 
Szalay Karolin, Dobródy Vilma és Tompos 
Sándor. Szebbnél-szebb énekek egészítet
ték ki az ügyesen csoportosított műsort. 
Az ünnepély a Hymnusz eléneklésével ért 
végett. — Az offertórium 1380 koronát jö
vedelmezett, mely az aszódi Petőfi gimn. 
és Eötvös-alapra lett fordítva.

A györkönyi ifjúsági dalegyesület febr. 
hó 10-en tartotta Petőfi ünnepélyét a kö
vetkező műsorral: |elige : Karének, énekelte 
a dalegyesület. Megnyitó szavak, mondta 
Hutflesz Endre tanító. Hymnusz, közének. 
Dr. Sipőcz S. előszava, Wiandt Fülöp e. t. 
Csokonai, szavalta Jilting György. Ezrivel 
terem . .., Klag György. Igyunk, Lückl Fü
löp. Árvaiányhaj, karének. Petőfi méltatása, 
Hoffmann Ákos ig. tanító. Távolból, Füstbe 
ment terv, A jó öreg kocsmáros, Szeptem
ber végén, Fodor Irma állami óvónő. Be
fordultam a konyhára, kétszólamu ének. 
Falu végén kurta kocsma, A tintás üveg, 
Wenhardt Mátyás. Műsoron kívül két Révffy 
dal, Grosz Aranka tanítónő éneke, hegedű 
es harmónium kísérettel. Matrózdal, kar
ének. Hiszekegy, közének. — Az ünnepély 
után 1200 koronát eredményezett á Gyer

mekvédő Liga céljára rendezett gyűjtés. — 
Az ünnepély főrendezője és a karok be
tanítója Hutflesz Endre ev. tanító.

Az uraiujfalui gyülekezet február 18-án, 
böjt 1-sö vasárnapján templomában nagy
számú közönség részvétele mellett szépen 
sikerűit Petőfi ünnepélyt rendezett a kö
vetkező gazdag tárgysorozattal: Közének. 
Oltári ima. Mondotta Horeczky Béla s. leik. 
Megnyitó beszéd. Mondotta Rónai B Gyula 
lelkész. Távolból. Énekelték az iskolás 
gyermekek a tanító vezetése mellett. A ha
záról, Élet vagy halál. Petőfi költeményei. 
Szavalta Rózsa Lajos helybeli tanitó. Fel
olvasás Petőfiről. Felolvasta Róth Kálmán 
helybeli tanitó. A felolvasás közben vonat
kozó költeményeket szavaltak: A jó öreg 
kocsmáros, Horváth Irma. István öcsémhez, 
Tóth Irénke. Füstbe ment terv, Németh A. 
elemi isk. tanuló. Arany Jánoshoz, Bokor 
Esztike. A rab, Papp Jolánka. Van-e egy 
marok fö'd ? Rózsa Sárika. A székelyekhez, 
Koczor Sándor. Bús magyarok imádkoz
nak . .  Énekelte Rózsa János ostffiasszony- 
fai tanító. A koldus sírja. Falu végén kurta 
kocsma. Petőfi költeményei. Szavalta Ho
reczky Béla s. lelkész. Talpra magyar. 
Énekelték az iskolás gyermekek. Záróima. 
Mondotta Rónai B. Gyu’a lelkész. Hymnusz. 
Az ünnepély utáni offertórium 1100 K-t 
eredményezett az aszódi Petőfi gimnázium 
céljaira.

A szilsárkányi gyülekezetben Szylveszter 
este tartották meg a Petőfi ünnepet nagy
számú hallgatóság előtt. Az ünnepély a 
magyar Hiszekegygyei kezdődött, melynek 
elhangzása után Gecsényi Károly végzett 
gazdász mondott gondolatokban gazdag, 
nemes hevülettel előadott ünnepi beszédet, 
mely a jelenlevő közönségre szinte gyújtó 
hatással volt. Berta Lajos theologus Petőfi 
családi költészetéről, Nagy Sándor orvos- 
tanhallgató Petőfi hazalias költészetéről 
tartottak élvezetes s a nagy költő egyéni
ségét s hatását kidomborító előadást. Hor
váth Eszter, Horváth Erzsi, Nagy Lidi, 
Gecsényi Éti, Lis Lidi, Gősy Böske, Berta 
Gábor, Berta Sándor, Lukácsi Lajos, Lu
kácsi Sándor, Varga György Petőfi költe
mények előadásával tették élvezetessé az 
ünnepet. Az előadások és szavalatok közt 
az ifjúsági énekkar Gecsényi Lajos tanitó 
vezetése mellett irredenta és Petőfi dalokat 
adott elő precíz betanulásban. Január 6-án 
és 7-én az előbb nevezett ifjúság színi 
előadást tartottak a harangalap javára. 
Előadtak három egy felvonásos darabot: 
Katonásan, Bálint bá’ Írni tanul, Fekete 
toborzó címüeket. A gördülékeny, eleven 
előadás a harangalapra 32.000 koronát 
jövedelmezett.

Salgótarján. Febr. 15 én óriási érdeklő
dés mellett áldozott Petőfi emlékének Az 
est fénypontja dr. Kovács S. tanár ünnepi 
előadása volt. Nagy hatást ért el a Jeszen
szky Károly ev. lelkész Prolog-ja. Az est 
jövedelme 30.000 K-t juttatott az aszódi 
Petőfi gimnáziumnak.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

9 Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek,. függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
ií tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
ői tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 16—52
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás, özv. Németh Sámuelné, 

szül. Bozzay Eszter február 20-án este 
6 órakor 75 éves korában elhunyt Az el
hunytban Németh Károly lébényi lelkész, 
szerkesztőtársunk, Németh Sámuel volt 
felsőlövői gimn. igazgató, most soproni 
liceumi tanár édesanyjukat gyászolják. Le
gyen a legjobb édesanyának emléke áldott!

NHUUMII H Í R E K . -

Raffay püspök a kereszténység vé
delméről. Az Egyesült Keresztény Nemzeti 
Liga a régi képviselőház nagytermében 
február huszonnegyedikén Raffay Sándor 
evangélikus püspök: A kereszténység és a 
nevelés címmel tartott előadást.

Traeger Ernő a magyar-osztrák ha- 
tárm egállapitó bizottság biztosa. A mi
niszterelnök kinevezte Traeger Ernő mi
niszterelnökségi osztálytanácsost a Sopron
ban székelő magyar-osztrák határmegálla
pító biztosává.

Meghalt a kalocsai érsek. Dr. Várady 
Lipót Árpád Kalocsa érseke hosszú szen
vedés után elhalt. Várady elhunvtával nagy 
veszteség érte a kath. egyházat. De nagy 
veszteség Várady korai elhunyta a küzdő 
magyarságra is.

A gibraltári püspök repülőgépet kér.
A gibraltári angol püspök, akinek egyház
megyéje a Szaharától Svájcig és Portugá
liától a Káspi-tengerig terjed, felszólította 
híveit, hogy egyházi útjaira szerezzenek be 
neki egy repülőgépet. Kérését avval okolta 
meg, hogy legutóbbi püspöki kőrútján 11 
ezer kilométert kellett utaznia, tizennyolc 
napot töltött hajón és egy teljes hetet 
vasúton.

Megdöbbentő adatok a vérbaj terje
déséről. A debreceni szülészeti klinikának 
most jelent meg egy statisztikája, mely 
szerint a klinikán ápolt nőknek a háború 
előtt egy százaléka volt vérbajos, a háború 
allat 31 százaléka. A betegség hatásaként 
a háború előtt a születések kilenc száza
léka volt abortálás, ez a szám a háború 
alatt 33 százalékra emelkedett.

Vas Gereben emlékezete. A magyar 
korrajz nagymestere, Vas Gereben, 1823. 
év április 7-én született a tolnamegyei 
Fürgédén, ahol szülői háza emléktáblával 
is megvan jelölve. Tolnavármegye mozgal
mat indított, hogy a vármegye nagy szülöt
tének századik születési évfordulóját méltó 
keretek között ünnepeljék meg.

Bojtárból festőművész. A kultusz- 
miniszter Szepessy Györgynek, a bojtárból 
lett festőművésznek évi negyvennégyezer 
korona ösztöndíjat engedélyezett. A kultusz
minisztérium a festőt kötelezi arra, hogy 
tanulmányát a kecskeméti művésztelepen, 
Révész Imre tanár vezetése alatt folytassa 
tovább.

Ahol drótnélküli telefon zenéjére 
táncolnak. Mióta Londonban a drótnélküli 
telefon-előfizetési rendszer divatba jött, 
szokássá lett, hogy kisebb társaságokban 
a telefonon meghatározott időben leadott 
tánczenére apró táncmulatságot rendeznek.

Gazdagyűlés Dombóvárott. Az alsó
dunántúli Mezőgazdasági Kamara február 
20-án tartotta Dombóvárott harmadik zászló
bontó gazdagyűlését. i

Az osztrák császári koronát követe
lik a csehek Ausztriától. Most, amikor 
a jóvátételi bizottság Csehország igényeit 
Ausztria igényeire vonatkozóan visszauta
sította, került nyilvánosságra, hogy Cseh
ország többek között igényt emelt magára 
az osztrák császári koronára is, azonkívül 
magának követelte azokat a hires és értékes 
festményeket, melyek különösen nagyérté- 
küek. Minthogy a jóvátételi kizottság döntése 
megfellebbezhetetlen, az osztrák császári 
korona továbbra is Ausztria birtokában 
marad.

A csehek vándorbotot nyomnak a 
tótság kezébe. A Felvidék ipari és gaz
dasági válsága következtében a kivándor
lási mozgalom mind nagyobb arányokat 
ölt. Újabban főleg Zólyommegyéből vándo
rolnak ki számosán. December hónapban 
háromszázan vándoroltak ki a tengerentúlra, 
január hónapban háromszáz bányász ment 
ki Észak-Franciaországba. A kivándorlás 
újabban főleg Délamerika felé irányul.

85 milliárd beruházásokra és a mun
kanélküliek tám ogatására — Bécsben. 
Bécs városának polgármestere kijelentette, 
hogy a város ez évben 85 milliárd koronát 
fog fordítani beruházásokra és a munka
nélküliek produktív támogatására.

Óriási vihar Észak-Amerikában. Az 
Egyesült Államokon nagy viharok vonultak 
végig, amelyek a szárazföldön és a tengeren 
óriási kárt okoztak.

Horczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Uj Idők-nek új száma közli Pásztor József és Erdődi 
Elek elbeszéléseit, Szederkényi Anna és Holló Erzsi 
cikkeit, Jakab Ödön és Vértesi Gyula verseit, Surá- 
nvi Miklós és Rudolph Stratz regényeit, Mülbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészies időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzenetek és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 600 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy ut 16

A H arangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Mesterházy Sándor Mesterháza 100, Rác 
Károly Csékut 400, Kozma Kálmán Győr 
100, Mórotz Gyula Rum 100, Berke Józsefné 
Szentgotthárd 300, Kocsis Sándorné Vesz
prém 100, Stiedl Andrásné Lkomárom 100, 
N. N. Szentgotthárd 200, Novák Franciska 
Szentgotthárd 200, Varga Györgyné Czell- 
dömölk 50, Beledi egyház 1000, Nagy 
András Czelldömölk 100, özv. Schindler 
Andrásné Szilsárkány 150, Téringer Mária 
Pápa 12, Takács Elekné Homokbödöge 
200, Biró Károly és neje Homokbödöge 
100, Maker Mihály Ujmalomsok 22, Szarvas
kend 133, özv. Hetyésy Györgyné Rába- 
bogyoszló 200, Hollósy József Szombathely 
100, Zechmeisler Judit Bpest 30, Lang 
János Sárszentmiklós 100, Weiszbrod Sán
dor Kiskőrös 30, Weiel János Egyházbér 
270, Erőss Kálmán Kemenesszentmárton 
400, Tóth Sándor Répcelak, Erőss József 
Vönöczk, Scheele F.-né Veszprém, Nagy 
Imre Kisgeresd 50—50, Czelldömölkről: 
Tóth Anna 20, Berek L. 50, Hajas János 
50, Szarka János 400, Ifjúsági egylet 400, 
Sokoray Elek Szentgotthárd 300, Vida 
Dénes Nagysimonyi 50, Nagy Kálmán Alsó
ság 200, Köhler József Szombathely 200, 
Nadasd 807, Büki István Nagycsákány 100, 
Jakab József Beled 70 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szentgotthárd, VasvAnnegye.

1922. március 4.

Pályázati hirdetmény.
A b a 1 f i (Soprontnegye) egyházközség 

pályázatot hirdet a megüresedett
l e l k é s z i  á l l á s r a .

Az állással következő j a v a d a l o m  
jár: 1. Négy szobából és mellékhelyiségek
ből álló lakás kerttel. 2. Készpénzben évi 
569 K 80 f. 3 Három katasztrális hold és 
1121 D-öl szántó haszonélvezete. 4. Nyolc 
öl kemény hasábfa házhoz szállítva. 5. Rozs 
1512 kiló. 6. Búza 720 kiló. 7. Bor (must) 
816 liter és 136 liter urvacsorai bor. 8. 
Stóla a mai viszonyoknak megfelelő összegé
ben 9. Alapítványi kamat. Azonkívül 519 
K 42 f. állami fizetéskiegészítés (kongrua).

Az istentiszteleti nyelv német.
A magyarhoni ág. h. evang. keresztény 

egyház alkotmányában előírt fettételeknek 
megfelelő kérvények bezárólag folyó évi 
március hó 12-ig alulirotthoz hüldendők.

Ágfalva, (Sopronm) 1923. febr. 2I-én.
Scholtz Ödön

esperes.

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett provirum szörpőt 

tölt. A provirum

a lk o h o lm e n te s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:— Magyarországi Gyártelepe —: 

Szentgotthárdon. i

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

D I O G E N E S
S Ó S B O R S Z E S Z T .
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
taimak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő. J

Gyártja: 11—52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A lepi! ott*
K A P I  B É L A

1910 ben.

Lap tulaj ionos:
a CODáBlfill Lfltbsr Szöveíséo
Áz Országon I.uthor-S/őtít- 

ncR Irt ratal#» lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HAKANGSZO szerkesztő- 
kiadóhivatalán ak 

Bzentgotthárdra íVaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
műiden evang. lelkész 

és tanító.
Haglslealk »loden vasárnap.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

i  „HARAN6SZ0“ 
előfizetést f in :  

negyedévre 150 korona. 
Luther-Sxöretégl tagoknak

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egjee szám i n  80 koroaa.

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 .

A .Harangszó1 terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéld fin jókat 
küldünk.

fl tudás fegyvere.
Közel Öt évi vérontás után Trianon

ban aláírattak velünk egy terjedelmes 
füzetet, amelyet azután békeszerző
désnek kereszteltek el azok, akik a 
füzet tartalmát írták. Azután kimon
dották, hogy immáron béke van és 
azok, akik még utolsó leheletükig 
képesek ragaszkodni a teljesen függet
len, Kossuth Lajos Magyarországának 
minden rögéhez, akkor érezték meg 
valójában, hogy részünkre c;«ak ez
után kezdődik az igazi háború. Há
ború, amelyet nem gyilkoló fegyverek
kel, hanem a tudás, az önzetlen munka 
és a haza, valamint az egymás iránti 
szeretet fegyverével kell megvívnunk 
s győzelemre juttatnunk.

Körülöttünk az önző élet vad lár
mája zsong, mely olyan, mint egy 
szennyes áradat: irgalmatlanul első 
dórja ait, aki beléje kerül. Pokoli 
démonok feslett karjaiban habzsolják 
az emberek az élvezetek gyilkoló 
mérgét és a mámor hörgő hangjáu 
szilajkodik az ajkakról: »szakasszátok 
le minden órának a virágát 1« Isten, 
vallás, haza, óh mennyire másodrendű 
fogalmak ezek a mai ember életében, 
amidőn a sziveken úrrá lett a pénz, 
a gazdagság utáni őrület, amely az 
elvakultság fátylát borítja a szemekre. 
Nem látják meg az ingoványt, amely 
már-már elnyeléssel fenyeget, nem 
látják meg a szenvedő embertársaik 
nyomorát é3 nem látják meg azt a 
szörnyű pusztulást, ami körülöttük 
immár mind nagyobb méreteket ölt.

Vessünk csak egyetlen mélységes

pillantást a mai életbe s ott látjuk 
önmagunkat: szülő, testvér, rokon ős 
szomszéd gyűlölködik, acsarkodik egy
más ellen, a sárga irigység füti a 
szíveiket. Felebaráti szerétéiről úgy
szólván szó sem le h e t ...

És ilyen körülmények között akar
juk megérni, hogy Magyarország ismét 
nagy éő boldog legyen ?

Nem ! így nem lehet felvenni a 
harcot I

Nagyflffagyarország fundamentumát 
a falvak képezik; a falvak népének 
és ezek vezetőinek oda kell törekedni, 
hogy ez az alap olyan anyagból épül
jön, amely szilárdan tartja majd a 
ráépített hatalmas épületet: a függet
len Nagymagyarországot

A falu népének tehát tanulnia kell, 
mert a tudás az egyetlen fegyver a 
kezünkben, amelyet semmiféle hatalom 
el nem ragadhat s amely egyúttal 
magában foglalja azt az anyagot is, 
amiből Nagymagyarország szilárd 
fundamentumát megépíthetjük.

Meg kell tanulnia a falvak népének 
a többtermelés módozatait, gazdasá
gának igazi, szakszerű kezelését; 
szellemi tudáskörét bővítenie kell, 
hogy fel legyen vértezve mindenféle 
csalók, spekulánsok próbálkozásai 
ellen.

Mindezt azonban csak úgy lehet 
elérni, ha a falu népe összeforr a 
felebaráti szeretetben $s egyakaraton 
kezdi meg az építést.- \

A lelkészek és tanítói? ne csak a 
gyermekeket oktassák, Bauern rendez
zenek oktató tanfolyamaiét téli időben 
és vasárnapokon a felnőttek számára.

A felnőttek pedig ne restelkedjenek 
beülni az iskola padokba, mert ne 
feledjék el, hogy a tudás kimeríthe
tetlen kutforrás. Alakítsanak olvasó 
köröket, amelyeket koronánkint össze
adott pénzből szereljenek fel jó köny
vekkel, keresztyén-szellemű hirlapok- 
kat; hiszen ezek mind, mind csak 
tanítanak bennünket.

Áll a nagy harc a hazáért és a 
Krisztus evangéliomáért. Ebben a 
harcban a fent leirt eszközökkel mind
nyájunknak résit keli venni és én azt 
szeretném, hogy — miként a vasár
nap délelőtti barangszó as Isten há
zába, úgy hívja egybe Írásom a falu 
népét a tudás templomába.

És akkor megnyerjük a nagy 
csatát. . .  Zólyomi Tibor.

Petőfi az eklézsiában.
Irta: Payr Sándor.

2. A gyermek dajkája s első tanítói 
Kiskőrösön és Félegyházán.

Szülőhelyén, Kiskőrösön csak cse
csemőkorát töltötte a költő. Gyenge 
gyermek volt. Maga az anya beszélte 
Kovácsayné komaasszonyának Kecs
keméten, hogy a fia mikor született, 
ökölnyi csöppség volt, szalvétába kö
tötték, megmérték és igen könnyűnek 
találták Már az életéről is lemond
tak. Anyja beteg lévén, nem tudta a 
gyermeket szoptatni s az apa Kurucz 
Zsuzsannát (később Kecskeméti Mi- 
hályné) fogadta meg dajkának, aki a 
nagy árvíz idejéig (1838) Petőfiéknél 
maradt.

A gyermek nagyon ragaszkodott 
dajkájához, aki jdl értette a vele való 
bánást és különösen a játékot. Ele
inte tótul is beszélt vele. »Poczem

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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Zsuzskó« — szokta mondani a gyér' 
mek is. De az apa megparancsolta, 
hogy csak magyarul szabad a gyer
mekkel beszélni. Jókai Mór és Halasi 
Aladár azt mondja, hogy Petőfi be
szédén fiatal korában észrevehető 
volt a tót dialektus. De Orlai Petries 
kijelenti, hogy ez tévedés, mert min
dig tősgyökeres magyar volt a kiej
tése. És ez érthető is, mert hiszen 
magyar községekben nevelkedett fel. 
Dajkájától bizonyára már magyar 
dalokat hallott, miként később emlé
kezik róla:
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele;
Most is hallom e dalt, elhangzott b á r : 
„Cserebogár, sárga cserebogár.“

És a szép költemény végén mondja 
ism ét:

Haza megyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán.

A dajka, aki 1897-ben 89 éves 
korában halt el Kiskőrösön, édekes 
dolgokat beszélt el Kéry Qyulának. 
Ftiltanuja volt később, mikor az apa 
és anya asztal felett hevesen össze
kaptak fiuk miatt s a haragos Petro- 
vics kiutasította fiát a házból. Az 
anya húst és pogácsát gyűrt egy kis 
batyuba, a kapuba kísérte és zokogva 

-borult a fiára. A hű cseléd is köny- 
nyezve állt ott. Petőfi vele is kezet 
fogott: >Isten vele, Zsuzsi, vigyázzon 
az édesanyámra.« Petőfi a leveleiben 
mindig megemlékezett a dajkájáról is. 
(P. kvtár I. 18.)

A gyermek csak 22 hónapos volt, 
mikor vele a szülei Nagykőrösről el-

Almok országa.
„Testvérke“ naplójából.

Március. Kinyílt a hóvirág. Ma 
kisétáltunk barátnőmmel az erdőbe 
s ujjongó örömmel pillantottuk meg 
ezt a, tavasz előhírnökéin mutatkozó 
legelső bájos kis virágot a rozsda
barnás avar között, amint fehérszirmu 
fejecskéjét szendén meghajtva — éde
sen szívta magába a lágyan simogató 
napsugár csókját — amely felébresz
tette őt, téli álmából. . .

Mi lehajoltunk hozzá s mielőtt 
szinte sajnálattal leszakítottuk, beszél
gettünk vele a lélek szavával, ami 
azt hiszem, minden virág szivéhez, 
utat talál.

A hóvirág nyílása, álmokat ébreszt. 
Én is álmodozom. Hiszen álmodni 
mindenkinek szabad: még azoknak is, 
akiknek ennél egyebet űgysem juttatott 
az Élet. A fehér álmok — az érző

költöztek. De a jő Martiny papákkal 
a barátságot továbbra is fenntartot
ták. A gyermek többszőr hosszabb 
időre is ellátogatott hozzájok* A kis
kőrösi papiakban tanult először ol
vasni, írni és rajzolni. Zselló Lajos 
a kiskőrösi evang. tanító volt az első 
oktatója. Alig volt még több négy 
évesnél. Zselló szerint a rajzban te
hetséget mutatott. Aszódon később 
Koren tanárt, majd Arany Jánost és 
Bem apót is könnyen lerajzolta. írása 
is a költőnek igen szép volt mindenkor.

Kiskőrös dicsőségét később vitássá 
tették. Még Gyulai Pál is úgy írta, 
hogy Petőfi nem itt, hanem Félegy
házán született. De Sárkány János 
kiskőrösi lelkész 1857-ben erélyesen 
felszólalt s bemutatta az anyaköny
vet. Gyulai még ennek sem hitt s 
Blázy Lajos kiskőrösi lelkész kény
telen volt még 1867. is egy cikket 
írni, melyben Homeros példáját idézve 
akiért 7 város versengett, kiskőrösi 
élő személyeket nevezett meg, kik 
jelenvoltak Petőfi keresztelői lako
máján. A lutheránus papoknak kellett 
Petőfit Kiskőrös számára megmenteni.

Petőfiák Makovinyi borbély házá
ban laktak az evang. és róm. kath. 
templom közötti szűk utcában. Ivánka 
Imre képviselő 1862-ben emléktáblát 
készíttetett reá. Ugyanekkor a kis
kőrösiek magas talapzaton szép mell
szobrot is állítottak a költőnek az 
evang. népiskola épülete előtt. Petőfi 
szülőházát a nemzeti kegyelet 1880. 
akkori tulajdonosától meg is vásá
rolta. Már ekkor felmerült a buda
pesti Petőfi-ház terve is.

női lelkek éltető eleme, fehérségében 
is szindűs sugára.

Egy év előtt, épp így gyönyörköd
tem a kis fehér virág üdeségében s 
akkor kaptam tőle, az első levelet...

Egy kincsekkel teli Lélek szólt be
lőle hozzám s szelíden simogató 
szavai — mint harangvirág csilin- 
gelése — visszhangzott szívemben. 
Gyönyörű álomba ringatván lelkemet.

Attól fogva tart az álmom. Nem 
látom öt — csak lelkem találkozik 
az ő leikével és így járjuk együtt a 
csillagsugaras álomországot. Ha soká 
marad el egy egy levele, szivárványos 
egemre felleg borul, megremeg fájdal
mában a lelkem.

Csak akkor derül ismét napsugaras 
örömre, amikor az ő hangja, messze 
távolokon keresztül, újra lelkemben 
zeng . . .

Nyílik a hóvirág.
Á lm odom ...

Félegyházán, mely a Kiskunság 
legnépesebb városa, Petöfiék 1824-től 
1830-ig laktak. A r kath. templom 
mögött Bánhidy Gáspár rozzant nád- 
fedeles házában kaptak lakást. A már 
sokat tudó fiúcska csak itt lett igazán ] 
tanköteles. Az evang. iskolában Sal- I 
lay Lajos, a későbbi sebészmester 
volt a tanítója, ki Petőfit eleven, gyors 
felfogású gyermeknek modta. Jellemző 
az apára nézve, hogy a leendő bi- I 
rurgus tanításával nem elégedett meg, 
hanem mellesleg a r. kath. népisko
lába is bejáratta fiát. Még így sem 
volt jó, hanem az alig hat éves gyér- | 
meket Kecskemétre vitte.

Félegyháza Petőfinek a születését j 
is a maga részére vitatta. Félreér- I 
tésre adott ugyanis okot a költőnek ] 
»Szülőföldemen« című szép verse, I 
melyet Félegyházán írt Tágabb ér- 1 
telemben, ami szellemi fejlődését il- | 
leti, ezt is szülőföldjének tekinthette, ] 
mert hiszen a legfogékonyabb, boldog 1 
gyermeki éveket 3 - 8  éves koráig 
(leszámítva a kecskeméti 3 tanévet) 
ebben a magyar városban töltötte. I

A túlnyomóan r. kath. város is 1 
illő módon megbecsülte Petőfi emlé- I 
két. Lakóházát Reményi Ede, a nagy 1 
hegedűművész indítványára, aki itt 
hangversenyt tartott, 1867-ben már- I 
ványemléktablával jelölték meg, me- I 
lyen a felirat: »Itt töltötte gyermek
éveit Petőfi Sándor < Szász Károly 
ez alkalomra irta »Petőfi gyermek- 1 
kori lakhelye« című versét Az utcát 
Petőfi-térnek nevezték el és Petőfi- 1 
alapot gyűjtöttek, mely a róm. kath. I 
gimnáziumban örökítette meg a költő

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.) |
Szinán basa az új nagyvezér már | 

több csaták diadalmas hőse, seregé- I 
vei feltarthatatlanul nyomult előre. 
Egyik várt a másik után foglalta el 
s célul tűzte ki Győr és Komárom 
megvételét. Miután Mátyás főherceget 
a Csallóközből kiszorította: a jól meg
erősített Győrt vette ostrom alá s ezt 
gróf Hardegg várparancsnok csak
hamar gyáván feladta. Szinán basa 
bevonulva midőn a vár erődjeit 
megszemlélte, büszkén így szólt:

— Győr azon kulcs, mellyel Ma
gyarország és Ausztria összes erős 
váraiba benyitok.

A várban védelemre elhelyezett 
janicsárok gúnyolódva hangsúlyozták 
a lakosok előtt:

— Akkor lesz Győr a magyaroké,
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i nevét. A Segesvárról elszállított szép 
í Petőfi-szobrot is Félegybázán állítot- 
i ták fel.

Félegyházi gyermekéveiből a szem- 
i tanuk több jellemző esetet mondanak 
> ef. Pfriem József 1827 ben vágóié- 
i gény volt Petrovicséknál Később 
’ tanító lett belőle és Töri Józsefre 

magyarosította a nevét. (A régi vi
lágban erre is volt eset.) Ez beszéli,

• hogy a kis Petrovics eleven, virgonc,
* néha szinte pajkos gyerek is volt. 
: Szeretett az asztalnál sokat beszélni 
; s néha elmés kérdései és feleletei 
r voltak. De az apja hamar elhallgat- 
r tatta, nem szerette, ha a gyermek

okoskodik. Történt azonban, hogy a 
! Sándor gyerek apja nevenapján kö- 
fr szöntő verset mondott s midőn el

végezte, könnyek csillogtak az apa 
: szemében. Ekkor azután beszélhetett 

a gyerek, amint jól esett neki. (Fe- 
renczi I. 42.)

Megbízható filltanu moudja el a 
következőket is. Egy névnap alkal
mával Varga Benedekéknél voltak 
Petrovicsék is, kikkel nagyon jó szom
szédi viszonyban éltek. Ott voltak a 
helybeli róm. kath. papok is. Időköz
ben a gyermek elaludt s csak a zajra 
ébredt föl, midőn a vendégek a tá
vozó papokat kikísérték. Visszatérő 
szüleitől azt kérdezte:

— Elmentek azok a papok?
S rá kevéssel folytatá:
— Ezek a papok 1 Mindenkinek

ha a város tornyán lévő érckakas 
kukorékolni fog.

Győrnek török kézre jutása nagy 
aggodalmat keltett nemcsak a honfiak 
között, hanem Ausztriában s Prágá
ban és a királyi udvarban. Hisz most 
megnyílt az út a török előtt Pozsony
hoz és Bécshez. Üjra megindult kül 
földön a pénzkérelmezés, a biroda
lomban a katonagyűjté3. Rudolf ki
rály gróf Mansfeld Károlyt nevezte 
ki hadvezérnek, kiben a bátorság ve- 
zéri tehetséggel egyesült. Ez lovagias 
fellépésével, a bizalomkeltő jóakarat 
mellett erélyével új lelket teremtett 
a seregben. Mansfeld méltányolni 
tudta Palffy Miklós hadiérdemeit. 
Egyetértve egyesült erejükkel gyorsan 
Esztergom alá vonultak s ostrom alá 
vttték. Ennek elfoglalásával akarták 
az általános csüggedést új reményre 
változtatni. A várőrség vitézül helyt 
állctt,£az^ostrom húzódott, miközben 
a budai basa Szinán nagyvezér uta
sítására jól felszerelj sereggel sietett 
a vár felmentésére. Mansfeld és Pálffy 
elkészültén fogadták. Hosszd, véres 
harc után a török harcsorok meg-

asszonyt adnak, magoknak egyet sem 
hagynak.

Nagy nevetés támadt, mire Varga 
Benedek így szólt az apának:

— Ezt a fiút taníttasd, ebből tu
dós ember lesz.

Baróti Lajos, a Petőfi irodalom 
régi búvára, ebben látja Petőfi szelle
mének első nyomát. Bizonyára szü
leitől hallhatott ilyenféle megjegyzé
seket. Mert egy hat éves gyermek, 
mégha holmi kis Luthernek született 
is volna, csak nem fog a papok há
zasságáról elmélkedni. Az elmés meg
jegyzés a gyermek protestáns szelle
mű környezetét árulja el.

Ezt az adatot Varga Benedek le
ánya, Erzsébet beszélte el és maga 
Ferenczi Zoltán is hallotta Félegy
házán a Varga családtól.

(Folytatjuk.)

Az öreg Gráduálból 
(599. sz.) javítva.

Szent Igét adott az Isten,
Hogy jámborok tennénk itten;
Világ előtt e drága kincs 
Becsületben sokaknál nincs.

Nem kell Isten és vallása,
Mert nagy a szívnek romlása.
Tépik a múló virágot,
Futják e hiú világot.

inognak, hátrálnak. Egy török főtiszt 
hangosan buzdítva környezetét meg
fordulva újra támad, de magyar lo
vasokba ütközik, kik csapatját körül
fogva tördelik. A basa a kétségbe 
esve küzdő Gáborral jön össze A 
közelben harcoló Miklós oda kiált:

— Hadnagy uram! páncélos ellen 
ség, a fokost a kézbe.

A török kardja nagy erővel csap 
le Gábornak előre vetett pajzsára s 
ennek vaskeretét átszelve vág rajta 
rést. Míg fegyverét a paizs repedé 
séből kirántja: Gábor felállva nyer
gében ellenfelére úgy sújt le harci 
fokosával, hogy ennek hegyes fele 
átszakitja a sisakot, behatol az agyba. 
A basa holtan hanyatlott le lováról.

— Nó ez gyönyörű ütés volt had
nagy uram — szól odaugratva Mik
lós — kár, hogy a nagyságos űr 
nem láthatta. De — folytaid lováról 
lepattanva — ezt a paizsrepesztő 
kardot és az áttört sisakot elvisszük 
emlékül a házi fegyvertár gazdagí
tására.

— Elvesztünk — kiált fel a né
hány lépéssel odább Miklós által le-

Dicsérik Isten Igéjét,
De ki jobbítja meg éltét ?
Bizony az Istent csúfolják,
Nem kell félni, még azt mondják.

Vagyon mostan evés-ivás,
Nem kell ma már a Szentírás; 
Mintha Úristen se volna,
A szegénynek ja j a dolga.

Nincs krisztusi szent szeretet,
A rút önzés elterjedett;
Sehol sincs tökéletesség,
Csak azt mondják: pénz emberség.

A nap is már nem nézheti,
Irtózván, nem szenvedheti,
Világa homályosodig 
Hogy gonoszság sokasodik.

Még a hold és csillagok is, 
Rettegnek igen azok is,
Örömest e gonoszságtól 
Szabadulnának hívságtól.

Azért jövel Jézus Krisztus,
Föld is megunta ezt és bús, 
Hordozván ördög cselédit,
Add, oh Uram, ennek végit!

SÁNTHA KÁROLY.

M űvelt ev. úri család  a fővá
rosban szerén y fe ltéte lek  m ellett 
m agához fogad  14—20 éves úri 
leányt szá llásra , ese tleg  ellátásra. 
— Cím a kiadóban. 1—4

vert s a földön sebesülten fekvő tö
rök. — Elesett Ozmán basa is, se
regünk csillaga. Allah boldogítsa 
lelkét.

A Gábor csapása alatt elvérzett 
vitéz csakugyan a hírneves Ozmán 
basa, Győr várparancsnoka volt, ki
nek barátai és a sereg is szép jövőt 
jósoltak. A csatákban mindenütt ret
tenthetetlen bátorságával s páratlan 
vitézséggel tűnt ki, a spahik azt ál
lítják, hogy ah ú ó harcol, ott a tö
röké a győzelem.

A felmentő sereg szétverése után 
a vitéz őrség egy ideig még védeke
zett, de az éhségtől szorongatva vé
gül is megadta magát. A .győztes 
sereg bevonult Esztergomba. Ugyan 
e napon Sátory Gábor vitézi tettei
ért, az egyik török vezérnek — Oz
mán basának — elejtéséért ötvenes 
kapitányi rangot nyert. A vezér az 
ostrom alatt a tetteikkel kitűnt vité
zek sorában említette fel Cser Miklós 
nevét is s neki a harcban kettétört 
kardja helyett egy török tiszti kardot 
adott a zsákmányból egy paripával 
együtt. (Folytatjuk.)
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Protestáns estély Szombathelyen.
Dr. Ravasz László ref. püspök 

előadása.
A Szombathelyi Protestáns Kör, 

élén Jánossy Gábor elnökkel, a Kúl- 
turház nagytermében márc. 1-én 
Protestáns estélyt rendezett. Erre az 
estélyre a Kör az előadás tartására 
megnyerte dr. Ravasz Lászlót, a 
dunamelléki ref. egyházkerület neves 
püspökét, ki napjainkban a magyar 
szónoklás egyik legkiválóbb képvise
lője, akinek írói, aesthetikai érteke
zései a magyar irodalom remekei 
között foglalnak helyet.

Ami Ravasz előadásait, Írásait 
szemünkben különösen értékessé te
szi, az a megfeszített és feltámadott 
Krisztus Jézusról szóló személyes 
bizonyságtétel az egész vonalon. 
Krisztus bennüak él, — Írja egy 
helyütt — ez azt jelenti, hogy aka
ratunk Isten akaratával, életünk Isten 
életével egybefolyt. Bennünk elérte 
célját. Isten is gyönyörködik diadal
m ában... Életünk annyira lett széppé 
— mondja ismét másut — amennyi 
jézusi elem épen az élet sötét olda
laiban fér e l . . .  Ami a fának a 
gyümölcs, a sasnak a szárnyalás, a 
szellemnek a szabadság, az asszony
nak az anyaság, a művésznek az 
alkotás: az az emberi életnek a Jézus 
életében való elhelyezkedés — vagyis 
megteljesedés, kivirágzás, rendelteté
seinek megtalálása és boldog betöl
tése. . .  Azért Krisztusra építeni any- 
nyit tesz, mint rajta keresztül függeni 
össze a világgal és az Istennel — 
kiált fel Ravasz munkáiban.

Szombathelyi előadásában is lel
kének élő hitével fejtegette az ember
nek, mint egyednek a világgal vívott 
küzdelmét; mutatott rá az emberi 
fejlődés hármas lépcsőfokára s tárta 
hallgatóság elé azt az utat, amely 
elvezet a boldog Nagymagyarország- 
hoz, ahol is úgy itt a csonkaország' 
ban mint a megszállva tartott része
ken, hogy ismét csak Ravasz püspök 
szavaival éljünk: »magyarnak lenni 
ma annyit jelent, mint bűnt bánni, 
megtérni, kiengesztelődni és mindenek- 
felett hinni !a

Ravasz püspök előadását, Bakó 
László a Nemzeti Színház örökös 
tagja által imádságos áhítattal elő
adott Hyranu3z vezette be, ki ezután 
több Petőfi költeményt is előadott. A 
műsor többi pontjait Palotay Árpád 
az Operaház művészének gyönyörű 
énekei és Bakó László könnyekre 
fakasztó szavalatai töltötték ki.

A szombathelyi Protestáns kör — 
írja az egyik helyi lap — hivatása 
magaslatán áll és mindenképen mél
tóan szolgálja azt a magasztos célt, 
melyet maga elé tűzött.

Mi első nyilvános szereplése al
kalmából melegen üdvözöljük és to
vábbi müködéséré Isten gazdag ál
dását kérjük.

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
Az elmúlt évek során húshagyó

kedd napjával pontot tettek a far
sangi mulatságok sorozatának végére; 
hamvazó szerdán pedig megjelent a 
szigorú ukáz, hogy a nagyböjt tar
tama alatt semmiféle mulatozások 
nem tarthatók, illetve ilyenekre en
gedélyt nem ad az illetékes hatóság. 
És a nagyböjt napjai, mint ahogyan 
illik is — a magunkbaszállás, a bűn
bánat hangulatában peregtek le.

Rövid volt ezidén a farsang s a 
bálok úgyszólván egymást hajtotíák, 
sőt volt nap, amikor öt hat helyen 
is ropták a táncokat. Mindazonáltal 
úgylátszik az emberek mégsem mulat
ták ki teljesen magukat, legalábbis 
erre enged következtetni az a körül
mény, hogy most a böjti időben még 
mindig tartanak táncmulatságokat; 
mégpedig eléggé zajos táncmulatsá
gokat. . .

És mintha ezen táncmulatságok 
rendezésében lenne valamilyen árnya
lata a célzatosságnak is Mert hiszen 
ez a böjti táncmulatság járvány szinte 
országszerte dúl Az illetékes ható
ságok azonban mégis helyesen csele
kednének, ha az ilyen böjti mulat
ságok megtartására irányuló enge
dély kérelmeket elutasítanák.

Lelkészértekezlet.
A győregyházmegyei lelkészegylet Né

meth Károly elnöklésével február hó 27 én 
tartotta gyónással és úrvacsorával egybe
kötött böjti konferenciát Győrben. Kiss S. 
Ap. csel. 20., 28. alapján mélyen szántó, 
komoly vizsgálatra indító irásmagyarázatot 
tartott; ő szolgáltatta ki az úrvacsorát is. 
Kovács Zsigmond Szimonidesz Lajos „Jé
zus élete" című munkáját ismertette és bí
rálta. Az értekezlet a Harangszót s álta
lában egyházi sajtónk ügyét a gyülekezetek 
támogatásába a legmelegebben ajánlja, mert 
abban egyházunknak egyik hatalmas fegy
verét látja. A zsinat dolgában kéri, hogy 
a zsinat alkosson törvényt arra vonatko
zólag, hogy a lelkészeknek készpénzben 
megállapított összes illetményei (tiszti fize
tés, teimény- és munkaváltság, stóladijak) 
a valutáris viszonyoknak megfelelően álla

píttassanak meg, tekintette! arra, hogy sok 
lelkészi állás javadalma a pénz elértékte
lenedése következtében nagyon leapadt s 
a békés egyézség útja nem mindenütt ve
zet célhoz. Komolyan megfontolandónak 
tartja, hogy egyházi közigazgatásunk nehéz
kességének, lassúságának és költségessé
gének megorvosiása céljából nem lenne-e 
szükséges a prezbitériális rendszernek az 
egyházközség fokán már meglevő elemeit 
valamennyi fóruma kiépíteni, a konzisztori- 
ális és episzkopális rendszer felé közeledni 
s a ma gyakorlatban levő közgyűléseket a 
magasabb fórumokon nem évenként, ha
nem nagyobb időközökben; két, illetőleg 
három évenként tartani. Az egyházmegyei 
belmissziói egyesületek szövetsége Harang
szó fenntartására 2000 koronát szavazott 
meg. A konferencia felterjesztést tesz a 
kerülethez, hogy a missziói gyülekezetek 
fenntartása egyházi közérdeknek nyilvání- 
tassék ki, a fenntartásukra szükséges ösz- 
szeg, amennyiben más forrásból elő nem 
teremthető, vettessék ki a gyülekezetekre. 
Ajánlja, hogy a leikészek a heti egy órai 
vallástanításnál a Vasárnapi Iskolai Szö
vetség textusait vegyék anyagul, amelyek a 
Szövetség lapjában („A Fecske“, Budapest 
I., Bertalan u. 24. IV. em. 6.) találhatók. 
A konferencián vendégként megjelent Föld- 
váry Valéria Öméltósága is, aki a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének szövő
szék akcióját ismertette, amivel őszinte há
lára kötelezte a konferencia részvevőit.

S zere te tvendégség .
Az ostffyasszonyfai gyülekezet asszonyai 

és leányai februárban 2 szeretetvendégséget 
tartottak. Állott pedig a szeretetvendégség 
abból, hogy este 6 órára jó melegre fütött
2 nagy, teremnek is beülő szobában pus- 
pánggal díszített fehér asztalok mellé tele
pedett a személyválogatás nélkül meghívott 
vendégsereg, (első alkalommal 94-en, a 1 
másodikon 140-er.) kezükben az énekes
könyvvel és együtt dicsérve az Istent ének
kel és imádsággal, biblia magyarázatokon 
épültek, zenében, karénekekben, evangéíi- 
omi szellemű költeményekben gyönyörköd
tek. Hogy pedig még barátságosabb, még 
melegebb legyen az együtliét és a meg
szentelt örömben is Isten dicsértessék, a 
pihenőre szánt negyedóra alatt csöndes 
beszélgetés közben fogyasztatott cl a köz
adakozás ingyen teája és süteménye. Azután 
újból felzendül a közének: „Jövel Szent
lélek Úristen" és az Igének meg az Evan- 
géliomtól megszentelt emberi beszédeknek 
léleképitő szava szólott. így tö'tve el közel
3 órát, minden vendég boldogan, lelki 
örömben távozott otthonába, egy felejthe
tetlenül „szép* estének emlékével. (Azóta 
a templom padjai is jobban megtelnek.) 
Kedves dolog volt, hogy a vendégek sorá
ban ott tisztelhettük dr. Ostffy Lajos ny. 
főispánt és Károlyi Endre kér. gyámintézeti 
elnököt családjukkal együtt. Mindketten 
szólották és beszédjükkel evangelizáló mun
kát végeztek. Bioúainagyarázatot tartott a 
helyi lelkészen kívül Tarján István répeze- 
laki lelkész; szavaltak: Fehér Irma, Fehér 
Margit, Szakács Ida; énekeltek: Nagy Lina 
és Róza, Takács Ilona, Gersei Juliska,
Lipi Mariska, Bagics Ida, Erőss Kálmán, 
Kocsis István, Horváth Imre és János; 
zongorán játszott Szabó Dezső c&öngei 
tanító, szólót énekeit Rózsa János ostffy- 
asszooyfai tanító. Szeretetadomány kész
pénzben és természetben 30.000 korona.

■
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OLVASSUK A BIBLIÁT.
A keresztyén ember szabadsága.
Márc. 12 Róma 8 . 1—2. A bűn mindig 

úgy kezdődik, hogy az ember bilincsrek 
érzi magán az Isten fegyelmét s kikivánkozik 
onnan nagyobb , szabadság“-ra. A tékozló 
fiú utjának vége pedig mindig az, hogy a 
szabadságkérésé még S7Ígorúbb, kegyetlen 
gazda hatalma alá kerül. Isten az embert 
úrrá tette e földön, de egyben hatalmasság 
alá is vetette. Vagy Isten, vagy a Sátán 
szolgája. Nincs gyötrőbb rabszolgaság, 
einésztőbb önvád, mint a bűn. Krisztus 
megszabadított engem a bűn rabszolgaságá
ból s múltam emésztő önvádjától a kereszt 
hatalmával. Mily jó, ha a bűntől szabad, 
Krisz'us szolgája vagy!

Márc. 13. I. Korinthus 15.55—57. Igaz 
ugyan, hogy a halál gondolata sokkal ke- 
vésbbé befolyásolja életmódunkat, mint 
hinnők, hisz nincs az emberi kedélynek 
egyetlenegy gyönge szenvedélye sem, amely 
nem állana a halál félelme felett, de azért 
vannak mégis percek, amikor rettentő erővel 
ül rá lelkünkre a halál és a leszáinoltatás 
félelme. Ha máskor nem, életünk utolsó 
órájában. Mily rettenetes a búcsú és az 
ítélet lehetőségére va ó gondolás a hitetlen
nek ! Mily boldog, aki viszontlátásra bú
csúzik s Krisztus érdemét a magáénak 
tudja! Krisztus megszabadított a halál 
félelmétől!

Márc. 14. Máté 11.28—30. Azért is olyan 
fáradtak az emberek, mert életük igáját 

I gondokkal és aggodalmaskodások bilincsei
vel megnehezítve cipelik. Mily jó, hogy 

1 nekem minden nyomorúságom dacára sin- 
) csenek gondjaim! Megszabadított tőlük 
í Krisztus, aki megtanított szelídségre, alá- 
; zatosságra s arra, hogy minden gondomat 
t Arra vessem, ki az ő jóindulatát Krisztus- 
I ban bebizonyította irántam.

Márc. 15. János 8 . 31—39. Mily rab 
ember a vak bizonytalan tapogaíódzásaival!

1 Pedig milyen kevés embernek van itt bizo- 
1 nyossága! A keresztyén embert Krisztus 
I megszabadította a bizonytalanság tapoga- 
I tódzásaitól az Ö igéje által, mely ösvénye- 
i ifiknek világossága. A magyar is akkor lesz 
1 igazán szabad, ha megszűnik fölötte a bűn 
< uralma s királlyá lesz fölötte az Ige.

Márc. 16. Róma 7 . 1—3. Milyen rab a 
j paragrafusoktól körülbástyázott élet! Min- 
. den lépésénél arra kell vigyáznia, nem 
; ütközik-e bele a törvény valamelyik betü-

I'ébe? Milyen szabad s boldog ezzel szem
lén a keresztyén élet, mely független 

i minden paragrafustól s csak egy törvénye 
1 van : a szeretet!

Márc. 17. I. Timótheus 5 . 0. Milyen 
korlátolt a mozgási szabadsága s milyen 

; tehetetlen az az ember, aki minden ügyes- 
! bajos dolgában másnak a közbenjárásához 
h kénytelen folyamodni! Mi annyira hozzá

szoktunk már ahoz, hogy szabadon olvas- 
1 hatjuk a bibliát s szabad a bemenetelünk 
1 Krisztushoz és általa az Atyához, hogy nem 

is tudjuk már igazán értékelni az egyetemes 
f papságot, az emberi tekintélyek közben- 

.1 járása alól való felszabadulásunkat. Ezt a 
: szabadságot ma már oly természetesnek 

;t tartjuk, hogy felhasználását kötelességünk- 
n nek nem is érezzük. Pedig ez nem csak 
11 méltóság, hanem elkötelezés is.

Márc. 18. I. Korinthus 10 .23. Ez a ke
rt resztyén ember szabadságának korlátja. 
K Nem azt kell fonto'gatnom cselekedeteim 
1« előtt: szabad-e ez, vagy nem, mert minden 
:8szabad nékem; hanem azt: leaz-e építő

haszna cselekedeteimnek, mert nem minden 
használ és nem minden épít. Amiből akár 
az én, akár másnak lelke kárt vall, amiben 
csak egy lélek is megbotránkozik, attól 
nekem tartózkodnom kell.

HETI  KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlésen az erdészeti 

igazgatásról szóló javaslatot tárgyalták. 
Nagyatádi Szabó miniszter kimutatta, hogy 
a legutóbbi 2 év alatt az Alföldön 2000 
hold fö det sikerük befásitani. — Március- 
b3n a nemzetgyűlés elé kerül a földbirtok- 
reformnovella Egyébként a politikusok 
között elég izzó a hangulat A pénzügy- 
miniszter beterjesztette az 1922—23. évi 
állami költvégvetést, mely 405 milliárd 
deficitet mutat.

A magyar-osztrák határ mentén Szent- 
péterfát, a rötfalvai határban az Eszterházy 
féle birtokból 1600 holdnyi területet és 
Szentgolthárd határában a cisztercita apát
ság tulajdonában levő Németlak és Nagy
fáivá között fekvő szántóföldeket a határki
igazító bizottság Magyarország területéhez 
mérte vissza.

Budapesten a vasmunkások általános 
sztrájkja lapunk zártakor még mindig tart.

A m agyar-osztrák egyezést aláírták. 
Az egyezség értelmében Magyarország 3 
mil'ió svájci frankot fizet Ausztriának a 
fizikai és jogi személyeket ért károk meg
térítése fejében.

A Felvidék lakósságának a csehek 
iránt érzett elkeseredése napról-napra foko
zódik. Zsolnán legutóbb véres összeütkö
zésben robbant ki. A túlnyomó részt tót 
altisztek és közkatonák itt megtagadták az 
engedelmességet. A zendülésnek 16 halottja 
és 36 sebesültje volt.

A bajor néppárt indítványt nyújtott be 
a tartománygyűlésen, hogy a bajorok élére 
népszavazással válasszanak önálló elnököt. 
A szociálisták, a demokraták és a paraszt
párt szónokai ellenezték a javaslatot.

A svéd sajtó a legnagyobb rokonszenv- 
vel emlékezik meg a magyarság küzdelmé
ről. Ne üljünk fel — Írják — mindenféle 
szenzációs híreknek, melyeket Magyarország 
felől szomszédai Jtöitenek.

A franciák átlépték a Rajnát és meg
szállták Darmstadtot, Mannheimet, Karls- 
ruhét. Ennek az újabb akciónak a franciák 
szerint az a célja, hogy megkönnyítsék a 
vámellenőrzést Darmstadtban a munkásság 
sztrájkba lépett.

Fremantle angol tengernagy egy előkelő 
folyóiratban hosszabb cikkben számol be 
prágai, bécsi, budapesti tapasztalatairól. 
Behatóan ismerteti a magyar helyzetet. 
Érthetetlennek tartja, hogy a reakciós kor
mányról és az u. n. fehér terrorról szóló 
mesék hitelre találnak. A legsúlyosabb 
problémái az országnak — irja — az utód
államok rosszakarata, a gazdasági veszte
ségek és a jóvátétel bizonytalansága.

Az olasz kormány elhatározta, hogy 
teljesen önálló külügyi politikát fog követni. 
Mussolini a maga részéről megcáfolta, 
mintha Franciaországgal szövetségre kí
vánna lépni.

A fővárosban tanulók szobát 
és teljes ellátást kaphatnak egy 
ev. úri családnál kedvező felté
telek mellett. — Cím a kiadóban.

MAGYAR GAZDA.

Újjászervezik az állatbiztosító 
szövetkezeteket.

Háború elótt körülbelül kilencszáz 
állatbiztosító szövetkezet működött az 
országban. Ezek a szövetkezetek igen 
nagy szo'gálatokat tettek az állattartó 
kisgazdáknak, mert lehetővé tették 
számukba az elhullott vagy kényszer
vágott állat póilását. Mive! az állat
biztosító szövetkezetek a háború alatt 
megszüntették működésüket, most a 
földművelésügyi miniszter rendeletileg 
intézkedett, hogy a községi elöljáróság 
és jegyzők mozdítsák elő az állat- 
biztosító szövetkezetek újjászervezését 
és működését, illetőleg ahol ilyen szö
vetkezet még nincsen, annak meg
alakulását kezdeményezzék

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 13.600—13.700, egyéb 13 500— 
13.600, 78 kg.-os tiszavidéki 13.700—13 900, 
egyéb 13.600-13 800, rozs 8.700-8 «00, 
takarmányárpa 8600—8800, zab 9200 — 9400, 
tengeri 8100—8300, korpa 5200—5300.

Hús- és zsirárak.
Budapest, március 3. Marhahús I. rendű 

hátulja 760, eleje 710; II. rendű hátulja 
530, eleje 380, csontöznivaló —.

Brauch-cég sertésjelentése: Nehéz 720, 
szalonnás félsertés 850, lehúzott hús 800, 
sózott oldalszalonna 800, zsir 970.

Zürich.
Március 3. Zárlat: Páris 3235, London 

2510, Newyork 533*25, Milánó 2560, Holland 
211 1, Berlin 2.36, Bécs 0.747/8, Osztrák 
bélyegz. 0.75, Szófia 310, Prága 1580, 
Varsó 1.20, Budapest 177/a, Bukarest 250, 
Belgrád 550.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, március 3. Napoleon 11.000 

pénz, Osztrák korona 425 —40, Dollár 2960 
—3035, Márka 13 5—14.5, Lira 142-148, 
Lei 14—15, Szoko! 87.5—91.5, Dinár 30—31, 
Francia frank 180—190, Svájci frank 555— 
575, Hollandi forint 1170—1210, Angol font 
13924-14225, Lengyel márka 6.75-7.75, 
Leva 17—18, Belga frank 158—166, Kop
penhága 574—594, Krisztiánja 514—564, 
Stockholm 785—815. A valuták egyeznek 
a devizákkal.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 2—5

HALÁSZ I S TVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Keresek egy papi házhoz való 
jobb nőt, aki a főzéshez is ért és 
más egyéb házi dolgot is szívesen 
elvégez. Fizetése havi 2000 korona. 
— Cím: N é m e t h  P á l n é  Vé se ,  
Somogyin egye. 1—3
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EGYHÁZI  ÉLET.

Böjt ÍV, vasárnapján.
Ev. fán. 6 . i-i5.

Aki ott a pusztában hű pásztorként meg
sajnálta az elepedt nyájat s a körűié gyü
lekező sokaság testi eledeléről is szeretettel 
gondoskodott: ma is könyörülettel tekint 
éhező gyermekeire, megadja nekik a min
dennapi kenyeret. De ne feledjük, hogy az 
úr háztartásában rend uralkodik és hogy 
Jézus kezében az imádság szaporította meg 
a kenyeret. Imádkozzál azért és dolgozzál l 
Szorgalmas munka istenfélelemmel párosulva 
űzi el házadtól ama pajzsozs férfiút, az 
Ínséget!

Az egyetemes felügyelő beiktatása.
Báró Radvánszky Aibertet, az uj egyetemes 
felügyelőt m ác. 22-én iktatják be ünnepé
lyesen magas méltóságába Budapesten.

Polgár József hírlapíró, aki évek óta 
működik már a HÍR c. szombathelyi rapi- 
lapnál s munkatársa a Harangszónak is, 
a HÍR c. lap felelős szerkesztőjévé lépett 
elő. Gratulálunk!

A bönyrétalapi egyházközség febr.
4-én istentisztelet keretében emlékezett meg 
a világháborúban elesett, eltűnt, harctéri 
fáradalmak következtében elhalt hőseiről. 
Ez alkalommal a különféle felekezetek, 
hatóságok, katonaság küldöttei, valamint 
a nagy számban egybesereglett egyháztagok 
jelenlétében leplezte le a temploma falában 
elhelyezett márvány emléktáblát, melyen 
14 hősi halottjának a nevét örökítette meg 
az utókor számára. Az egyházmegye kép
viseletében Kiss Samu nagybarátfalui lel
kész János ev. XV. 13. versére alapított 
beszédében áldotta meg az emléktáblát. 
A gyülekezet lelkészén kívül az istentisz
teleten közreműködött Gerencsér Zsigmond 
győri hitoktató lelkész is, aki Lukács ev. 
XIX. 41. és a következő versek alapján 
szólott arról, hogy az igaz hazaszeretetnek 
nemes érzelmekben és önzetlen cselekede
tekben kell megnyilvánulni. A Hymnusszal 
végződő istentisztelet után offertórium volt, 
mely 1709 K-t eredményezett a „Harangszó“ 
fenntartására és terjesztésére.

Felsőszakony január hó 31-én vallásos 
estélyt tartott. Az estély műsora: 1. Köz
ének. 2. Oltári ima. 3. Gyülekezeti énekkar 
éneke. 4. Az elveszett frigyláda. Irta Csen- 
gey Gusztáv. Szavalták: Simon Tini, Gaál 
Róza. 5. Gyermekénekkar éneke. 6. Az 
Istentől eltért, de Istenhez megtért szociá- 
üsta. Felolvasta Tóth Kálmán lelkész. 
7. Régi dal. Irta Sántha Károly. Szavalta 
Varga Ede. 8. Az öreg zsoltáros Irta Lam- 
pérth Géza. Szavalta Baráth Sándor. 9. 
Oltári áldás. 10. Közének. Offertórium 586 
K 50 fill, a Harangszó javára.

Február hó 2-án pedig rendes évi zár
számadó gyűlésünket tartottuk meg. Bevétel 
213.026-09 K, kiadás 213.026 09 K. Gabo
nában bevétel: búza 6133 05 kgr., rozs 
153M5 kgr., árpa 1431*15 kgr., kiadás 
ugyanennyi. Alapítványaink és alapjaink 
összege 88.294 09 K. Ez utóbbiakból a 
gyarapodás 56.80070 K. Az egyházközség 
az elmúlt év folyamán a háború alatt 
elrekvirált cínsipjait az orgonának im
pregnált papírból készült sípokkal pótolta, 
melyek teljesen a cinsipok hangját adják 
vissza és színben is annyira azonosak a 
cinsipok színével, hogy a legfigyelmesebb 
szem sem tudja a különbséget észre venni. 
Az orgonának e felszerelését Césár Gyula

HARANGSZÓ.

orgonakészítő készítette Kőszegen 10 000 
koronáért. E közgyűlés az aszódi Petőfi 
gimnáziumra 2000 K-t szavazott meg. Az 
egyházközségi készpénzbefizetéseket tíz
szeresre felemelte, a névre szóló alapít
ványokra nézve pedig kimondotta, hogy 
pénzünk mai értéke szerint 10.000 K-n alul 
alapítványi összegeket kezelésbe nem fogad 
el. A közgyűlés minden felvett ügyet egy
hangúlag elfogadott, közöttük a toronynak 
a tavasszal leendő gyökeres renoválását is.

A szarvaskendi leánygyülekezet febr. 
11-én tartotta évi számadó közgyűlését. 
A gyűlést megelőzőleg vallásos ünnepély 
volt, amelyen Zongor Béla esperes tartott 
irásmagyarázatot és felolvasást. Szigeti 
Mariska és Nagy Vince meleg átérzéssel 
szavaltak, közben a gyülekezet férfikara 
egy egyházi és irredenta éneket adott elő. 
Az ünnepély végeztével offertórium tartatott 
a Harangszó fenntartására.

Nádasd leányegyházközség febr. 18-án 
vallásos estélyt tartott, mely alkalommal 
Zongor Béla esperes értekezett. Kuzmits 
Lujza és Nagy Vilma szavaltak Az iskolás 
gyermekek énekeltek. Az offertóriumot 807 
K-t a Harangszó fenntartására fordították.

A várpalotai ág. hitv. ev. gyülekezet 
nő- és leányegylete f. évi január hó 28-án 
szép számú vendégek megjelenésével mű
soros vallásos összejövetelt tartott, melynek 
programmja a következő volt: 1. Közének. 
Vezette Birnbaum Sándor kántortanító. 
2. Ima. 3. Kanizsay Dorottya. Szavalta Nagy 
Irma leányegyleti tag 4. „Anyám háza.“ 
Szavalta Mórocz Teréz leányegyleti tag. 
5. Előadás Jézus születési viszonyairól. 
Tartotta Horváth Sándor lelkész. 6. A fogoly 
lengyel. Szavalta Macher Rózsi leányegyleti 
tag. 7. „Melyiket?“ Szavalta Bedenicz 
Rózsi leányegyleti tag 8. Ima. 9 Közének.

A bobai gyülekezetben a legközelebbi 
múltban a harangalapra a következő na
gyobb adományok folytak be. Csak a 
nagyobbakat említjük, nem azért mintha a 
szegényebb sorsuak kisebb adományai nem 
volnának drágák előttünk, hane n mivel 
lapunk szűk terjedelme nem engedi a teljes 
névsor közlését. Fülöp S. 1000. özv. Szabó 
Károlyné 3000, Szabó Sámuel 1000, Baráth 
Lajosné 1000, Csatári József Nagypirit 1000, 
Kocsi Zsigmond 20.000, Tóth Sándor 1000, 
Ovády Józsefné 1000, ifj. Egressy Lajos 
Nemeskocs 1000, Bozzay Sámuel Nemes- 
kocs 5000, Sebestyén S. 1C00, Többen 
3946 K-t. Horváth Sándor evang. lelkész 
és neje László Irma Várpalotáról különböző 
címeken a bobai gyülekezetnél 15.000 K-s 
alapítványt tett.

A hősök emléktáblájára Horváth Mihály- 
né 2000, Végh József és Sándor 500, Ba
ráth Ferencné 1500, Bobay Ignác 1000, 
templomi offertórium 1922. nov. 26-án 
2455 K.

Az evang. Nőegylet, mely elnöknőjévé 
választotta Móritz Jenőnét, pénztárosává 
Szelestey Lászlónéf, karácsonykor ünnepi 
ajándékul ruhaneműt és készpénzadomá
nyokat osztott ki a szegénysorsu iskolás 
gyermekek és a községi szegények között. 
A templomba az esti könyörgések és val
lásos ünnepélyek alkalmaira lámpákat szer
zett be, a zaklatott alsólendvai gyülekezet 
üldözött lelkészének 1500 K-t ajándékozott.

Székesfehérvárott az Evangélikus Nő
egylet két vallásos estét rendezett ez évben. 
Második alkalommal február utolsó vasár
napján Podmaniczky Pál báró budapesti 
evang. missziói lelkész volt a gyülekezet 
vendége. Előző estén mintegy 60 résztvevő
vel biblia-olvasók részére tartott szükebb
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körű összejövetelen János 16.7—m. alapján 
szólt a Lélek hármas munkájáról. A vasár
napi istentiszteleten V. Mózes 3 0 .11— 20. 
beszélt arról, hogy Isten mind közelebb 
jön s úgy szól hozzánk. A vallásos estén 
„Az öröm szent jogáról“ tartott evangelizáló 
előadást ujjongó bizonyságtétellel szolgál- j 
ván sok vágyó léleknek.

Az uraiujfalui anyagyülekezet arany
könyvében az elmúlt 1922. év folyamán a 
következők örökítették meg nevüket szíves 
adományaikkal:

Uraiujfaluból: özv. Erős Józsefné szül. 
Ásbóth Karolin egyházfenntartási alapra 1 
500 K, özv. Mogyorósi Józsefné szül. Dö
mötör Anna egyházfenntartási alapra 200 K, 
özv. Balogh Sándorné szül. Bognár Rozália 
harangalapra 1000 K, 39 konfirmandus ado
mánya különféle egyházi célokra 7100 K, 
Varga István és neje Kovács Lidia egyház
fenntartási alapra 400 K, Nagy Pál vég- 
rendeleti hagyománya lelkész és tanító 
fizetésének javítására 2000 K. Szentivánfá- 
ról: Erős Sándorné, szül. Horváth Eszter 
egyházfenntartási alapra 200 K, özv. Kosz- 
tolánczy Józsefné egyházfenntartási alapra 
1000 K. Ivánegerszegről: Erős István és 
Molnár Eszter egyházfenntartási alapra 
600 K. Keményegerszegröl: Horváth József 
és Horváth Lidia egyházfenntartási alapra 
200 K. Budapestről: Joós Sándor harang
alapra 150 K. Amerikából: Pendl Zsuzsánna 
harangalapra 500 K. Terestyénjákfáról: id. 
Sarródy József és neje a terestyénjákfai 
harangalapra 1000 K, Kovács József és neje 
ugyanazon célra 1000 K. A jó Isten áldása 
nyugodjék meg a nemes szívű adakozókon!

A róbabogyoszlói ifjúság február 4-én 
az evang. harangalap javára szépen sike
rült színi-előadást tartott Csite Károlynak 
„Legény-furfang“ című népszínművét adták 
elő nagyon ügyes előadásban. A szereplők I 
kivétel nélkül nagyon jók voltak. Az elő
adás úgy. anyagilag, mint erkölcsileg jól 
sikerült, összes bevétel 31.130 korona. I

Bük február hó 25-én lélekemelő vallá
sos estélyt tartott. Az ünnepély magas 
színvonalát emelte az a körülmény, hogy 
a helyi kiváló erőkön kívül közreműködött 
azon mély tartalmú s vonzó szabad előadá
sával Sopronból Szente Dezső földmivesis- 
kolai igazgató kedves neje: Elekes Kató is.

Az ünnepély a következő sorrendben 
folyt le : Közének. A lelkész imádkozott. I 
A vén zsoltáros, Lampérth Gézától. Sza
valta Nemes Mariska. Vándor madár, Áb
rányi Emiltől. Szavalta Mesterházy Lincsike. 
Átok, Végváritól. Szavalta Hetyésy Kálmán. ij 
A nővér, Inczédi Lászlótól. Szavalta Farkas 
Jolán. Eredj ha tudsz, Végváritól. Szavalta 
Gyurácz István. Magyarok imája. Karének. 
Énekelte az ifjúsági énekkar Kisfaludy K. 
tan. vezetése mellett. Az evangéliomi nő a 
családban. Felolvasta Szente Dezsőné szül. 
Elekes Kató. Oh mint szeretlek, Horváth || 
Sándortól. Szavalta Gyurácz Karolin. Gá
lyarab, Várady Antaltól. Szavalta Mester- 1 
házy Jolán. Tetemrehívás, Arany Jánostól. 
Szavalta Bedi Gyula. Esti ima, Szabolcska 
Mihálytól. Szavalta Németh Terus. Közének.

A jól átgondolt és lelkesedéssel előadott 
szavalatok mind fényesen sikerültek. Meg
indító volt, mikor az ifjúsági egyesület 
szereplő tagjai mintegy nemes versenyre j 
keltek egymással az elismerés pálmájáért.
S igazán nehéz lett volna eldönteni, hogy 
ki érdemelte meg azt a legjobban. Az ének- I 
kar által előadott darab szabatossága és 
leneülete az énekkaiban résztvevők buzgó- I 
ságán és kitartásán kívül az énekkar veze- I  
tőjének, Kisfaludy K. tan. érdeme.
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Az egész estély fénypontja azonban 
mégis Szente Dezsőné szabad előadása 
volt, aki midőn előbb felvonultatta a biblia 
női alakjait: a Máriákat, a Márthákat, majd 
midőn utalt a Lorántffy Zsuzsánnák, a 
Bethlen Katák példájára, majd midőn raj
zolta már a sírban porladó öreganyáink 
cgyházszeretetét, hithűségét, mely az üldöz
tetések idejében fenntartój i volt az evan- 

i  géliomi világosságnak s azután azt kérdezé 
hallgatói mindegyikétől: a templomlátoga
tásban, az áldozatkészségben, a kegyes 
életben nyomukba léptél-e, követted-e az 
ö példájukat — s e  kérdésekre csak a sivár 
jelenre^ a közönyre s a hitetlenségre mu
tathatott reá, megrázta hallgatói egész 
valóját s azt az elhatározást kelté a szí
vekben, hogy lélekben újjászületve a dicső 
elődökhöz méltók kívánnak lenni. A szép 

i előadás sikerét nevelte a munka költői 
! szabatos nyelvezete mellett az a bensőséges 

nemes hév, amellyel gondolatait s szívér
zelmeit kifejezte s mellyel hallgatóit a sivár 
jelen után a szebb jövő előkészítésére 
buzdította. Az ő előadása tagadhatatlanul 
sok jó magot hintett el a szívekbe s hisz- 
szűk, hogy az nem hullott a kemény útra, 
a köves helyre, a tövisek közé, de a jó 
földbe, hol százannyi hasznot hozand.

Kú sővaton Németh István buzgó tgy- 
háztag már több Ízben nemes áldozatkész
ségét mutatta egyháza iránt. Most pedig 

I 5000 K-t harangra, 3000 K-t toronyra és 
2000 K-t orgonára, összesen 10000 K-t 
adományozott. A nemes tett önmagát di
cséri. A helybeli nőegylet szintén egyházi 

i célokra 9500 K-t adott. Őri Péter és N. N.
100—100 K-t orgonára. Ugyancsak egy 

i nemes lélek 70 drb. „Hangya“ részvényét 
i orgonára ajándékozta.

Az edvei leánygyülekezet az elrekvirált 
I harangja helyett új harangot öntetett, melybe 
; a gyülekezet tagjaiból a világháborúban 
» elesett hősök nevei bevésettek örök emlé- 
I lékül. Az elesett hősök név szerint a követ- 
I kezők: Szekeres Gábor, Németh Sándor,
1 Németh Lajos, Palfi Miklós, Görög Sándor,
' Világos István, Edvy Zsigmond. A szép 
i csengésű harangot szép ünnepség keretében 
i avatta fel Herints Lajos esperes. A harang 
í súlya 224 kgr., 172.684 K-ba került, mely 
i összegből 132.603 K önkéntes adakozásból, 
i a többi műkedvelő előadások jövedelméből 
j jött össze.

Az adakozók nevei: Zongor Lajos 21.000, 
> özv. Zongor Kárvlyné 21.000, Edvy Jenő 
[ 17 000, Edvy Sándor 12.000, özv. Szekeres 
) Gáborné hősi halált halt Gábor fia emlé- 
[ kére 10.000, özv. Szekeres Gáborné és 

Szekeres Lajos 10.000, Edvy Lina 4000, 
\ Szabó Samuné Edvy Ida 2000, Kajtár La- 
i josné Edvy Emma 2000, Pálfy Janos 700, 
1 Németh József (mol.) 1000, Világos Józsefné 
[ 1000, özv. Hajas Endréné 30J0, Kovács 
I István 300, Molnár Sándor 1300, Molnár 
I József 1300, Bors Sándor 2600, Németh 
L József (Dog.) 700, Komjáthy Dávid 1500, 
) özv. Edvy Andrásné 500, Edvy Gyula 500, 
I Edvy Eszti 500, Edvy Lina 400, Edvy Irma 
i 100, ifj. Edvy Sándor 100, Kronakler Jó- 
s zsef 1300, Jakab Ádám és Sándor 1300, 
1 Németh Sándor (kov.) 800, Kolozsváry 
i Lajosné 500, Horváth Imréné 700, Görög 
\ Márton 1300, Németh Sándor (tak.) 1000. 
1 Németh Dénes 100, Strokay Lajos 1300, 
í Strokay László 700, Bődecs Károly 2600, 
I Pálfy Miklós 1300, Pálfy Lajos 70Ó, világos 
I István 1300, Nagy Dénes 1300, Szalay 
j_ Jenő 1500, Tompos József 500 K.

Nemescsó finnepe. Szép ünnepe volt 
1 Nemescsó községnek vasárnap. Ekkor folyt

le a gazdasági főtanácsossá kinevezett 
Budakeszy Weöres István gyűl. felügyelő, 
földbirtokos ünneplése. Az ünneplő közön
ség az iskolában és a körjegyzői irodában 
gyülekezett s innét indolt az ünnepelt kas
télyába. hogy ott kifejezésre juttassa üdvöz
letét, örömét s jó kivánatait földesura előtt.

A küldöttségek előtt Zsigmond Ernő 
körjegyző szíveket megkapó beszédben 
fejezte ki jókivánatait az ünnepelt előtt, 
majd Saródy Gyula lelkész mondotta el a 
tőle megszokott magasszárnyalásu üdvözlő 
beszéde:. Utána Badics Ádám tanító üdvö
zölte az iskolaszék nevében, mint ennek 
világi elnökét. Bejczy Pál községi biró a 
képviselőtestület élén a község nevében, 
Magyarósy Pál a gazdaközönség, Sztrokay 
Dániel önk. tűzoltó főparancsnok a tűzoltók 
élén a tüzoltóegylet nevében mondott szép 
beszédet. A kitüntetett főtanácsos cseléd
sége nem várta be e napot üdvözletének 
nyilvánításával, hanem a kinevezés hire 
megérkezésének napján eleget tett e nagyon 
kedvesnek tartott kötelességének.

Az ünnepelt a küldöttségeknek meg
hatóban mondott köszönetét a jókivánatok- 
ért s a nap emlékére a harangalap javára 
50.000 és a tűzoltó egylet javára 5000 ko
ronát adományozott.

Úgy az egyházközség, mint a politikai 
község jegyzőkönyvileg örökíti meg a ki
tüntetett érdemeit.

A takácsi-f leánygyülekezet böjt első 
vasárnapján vallásos estélyt tartott a követ
kező műsorral: Közének. Ima. Térj ma
gadhoz... Énekelte a férfikar. Miatyánk. 
Szavalta Nagy Etel. Hozsanna. Szavalta 
Szakács József Beszéd. Tartotta Mester- 
házy László lelkész. Ne haragudj... Sza
valta Aáarton Sándor. A három királyok. 
Szavalta Györgydeák Karoiin. A golgota. 
Szavalta Kiss Etuska. Esti dal. Énekelte a 
gyermekkar. Iskolás gyermekek szavaltak. 
Hiszek egy Istenben. Énekelte a gyermekkar. 
Iskolás gyermekek szavaltak. Szent érze
lem . . . Énekelte a férfikar. Ima. Köz
ének. Az énekeket betanította Bögöthy 
Károly tanító. Az offertórium 1450 K volt.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

Somlóvecse. Január 14-én szép ünnep
ség keretében áldozott Petőfi emlékének. 
Gáspár István tanító mondott gyönyörű 
beszédet. Az iskolás növendéke« Petőfi 
költeményeket énekeltek és szavaltak. Az 
offertórium 1000 kor.-t eredményezett az 
aszódi Petőfi gimnázium céljaira.

Hegyfalu. Január 28-án tartott Petőfi 
ünnepélyt a következő műsorral: Hiszek 
egy . . .  énekelték az iskolás gyermekek. 
Petőfi élete és költészete, felolvasás, tar
totta Tóth István tanító. Felolvasás közben 
megfelelő Petőfi költeményeket szavaltak 
a tanulok. Honfidal, énekelték az iskolás 
gyermekek. Himnusz. Offertórium az aszódi 
Petőfi gimnáziumra 1100 K folyt be.

A surdi egyházközség lélekemelő ünnep 
keretében hódolt Petőfi halhatatlan emlé
kének február 4 én d. u. a zsúfolásig meg
telt iskolában. Az ünnepély a Hymnusz 
eléneklésével és Kiss József evang. lelkész 
megnyitó beszédével vette kezdetét. Jöven
dölés. Szavalta Dezső Kata. Ezután Sebes
tyén Sándor evang. tanító emlékezett meg 
Petőfiről egy hazafias beszéd keretében. 
Az ünnepély gerincét Sebestyén Sándor 
tanító felolvasása képezte, amelyben hűen 
állította a hallgatóság elé Petőfi jellemét 
és költészetét Felolvasás közben az isko
lás gyermekek gyönyörködtették a hallgató

közönséget szépen betanult Petőfi költe
ményekkel. Közbe-közbe pedig Petőfi da
lokat adtak elő Sebestyén Sándor vezeté
sével. Gyönyörű, megható jelenet volt, mi
dőn Boros Lajos V. o. t. a Nemzeti dalt 
szavalta. 70 iskolás gyermek állta körül a 
szavalót. Kis nemzeti zászló volt mindegyik 
kezében. Az öröm és meghatottság könnye 
ragyogott minden szemben, amikor 71 gyer
mekkéz 71 nemzeti zászló repült minden 
versszaknál az ég felé, amikor minden vers
szaknál 71 gyermek ajkáról hangzott e l : 
„A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk!“ Közben 
harmónium kísérettel halkan a Kossuth 
nóta hangzott. Az ünnepély a Szózat el
éneklésével ért véget. Az ünnepély tiszta 
jövedelme 2640 K jótékonycélra fordíttatott.

A kisbaboti egyházközség február 11-én 
tartotta Petőfi ünnepélyét, melyen a hívek 
zsúfolásig megtöltötték a tágas iskolater
met. Az ünnepélynek, mely imával kezdő
dött és a Hymnusz eléneklésével végződött, 
főbb pontjai voltak : Ihász László lelkész 
emlékbeszéde, Szilágyi Lajos tanító értékes 
felolvasása. Az ünnepély keretében Szilágyi 
Lajos tanító hegedűn Petőfi dalokat játszott, 
melyeket neje, Kovács Piroska harmóni- 
umon kísért, az iskolás gyermekek ének
kara több Petőfi dalt adott elő. Eőry Irén, 
Zsédek Lina, Bandi Lina, Kis Jolán, Szi
lágyi Mariska, Zsédely Lidi, Borbély Sán
dor, Eőry Géza pedig Petőfi költeményeket 
szavaltak. A szépen sikerült ünnepély er
kölcsi jóhatása mellett az eredményes of
fertórium is bizonyít. Offertóriumi bevétel 
volt 1586 korona, melyből 786 korona az 
aszódi Petőfi gimnáziumra, 800 kor. pedig 
a „Harangszó* javára van fordítva.

Mencshely február 18-án tartott Petőfi 
ünnepet. Az ének- és szavalatszámokban 
gazdag műsor szereplői voltak: Egyed Ká
roly, Egyed Irén, Nagy Jolán, Csabai Irma, 
Dömötör Lajos, Poór Lajos. A tanító fel
olvasást, a lelkész emlékbeszédet tartott. 
Adományokból befolyt 1700 K.

Petőfi ünnep a vámőrségen. A győri 1/1. 
számú őrs legénysége Ásványon, a község 
szegényalapja és az Eötvös-alap javára 
Urhegyi Antal ezredes védnöksége mellett 
febr. 4-én Petőfi ünnepélyt rendezett, mely 
alkalommal az ünnepi beszédet Coriary 
István főhadnagy tartotta, a záró beszédet 
Urhegyi Antal ezredes mondotta. Az ünne
pélyen énekekkel és költemények szavalá
sával közreműködtek: Horváth Gábor, Kál- 
lay István, Horváth József, Kováts József, 
G. Úri Teréz, Keszte István. Az est rend
kívüli sikerét bizonyítja a 15.335 K tiszta 
bevétel, melyből a vámőrség a Harangszó 
fenntartására is 700 K-t küldött. — Meleg 
köszönet s sok üdvözlet a derék hon
védőknek.

A nagyvázsonyi egyházközség január 
7-én Petőfi ünnepélyt tartott a templom
ban. Az ünnepély sorrendje a következő 
volt: 1. Gyülekezeti ének 2. Oltári ima. 
3. Gyermekkar éneke. 4. Lelkész alkalmi 
beszéde. 5. Hymnusz. Az ünnepélyen fele
kezeti különbség nélkül, nagy számban je
lentek meg a község lakosai s a gyermek
kar, mely igen szépen adta elő a „Bús 
magyarok imádsága* c irredenta dalt, jó
részt a helybeli állami elemi iskola kath. 
vallásu tanulóiból állott. — Az aszódi Pe
tőfi főgimnáziumra 1250 K offertóriumot 
jövedelmezett az ünnepély.

•JIAJXAI.“ külmiwzlói foljuirat múlt évi utolsó 
száma a szokott csinos kiállításban gazdag tartalom
mal jelent meg. Az előfizetési díj 192Vik évre 100 
korona, mely összeg a kiádóhivatalba Budapest, 
VD1. kér., Gyulai Pál-utca 9. sz. küldendő. (Aki 140



88 HARANGSZÓ. 1923. március 11.

koronát küld be, a múlt évi évfolyamot is megkapja.) 
Az ézévi évfolyamnak egyik fő érdekessége lesz K. 
Tompa Arthur dr. kolozsvári tanár cikksorozata a 
turáni misszióról, mnlyben a velünk rokon s Orosz 
ország különböző részein élő, részben pogány, vagy 
mohamedán vallásu nepekkel foglalkozik néprajzi és 
vallástöfténeti szempontból. Aki a Missziói Szövet
ség 100 korona tagdíját beküldi, az ez évben a lapot 
ingyen kapja. — Támogassuk az egyetlen magyar 
külmissziói lapot.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Dr. Larscn Lőrinc az amerikai nem

zeti Lutheránus tanács elnöke jan. 28 án 
41 éves korában váratlanul elhalt Benne 
a magyarhoni ev. egyház egy áldottszivü 
barátját, jóakaró támogatóját siratja. Áldás 
emlékére!

Rómában evang. templomot avattak.
Rómában ismét szaporodott az ev. tem
plomok száma. Az olasz hatóság kikül
döttei, Német, Svéd. Svájc, Dánia,' Hollan
dia és Finnország d'p’omáciai képviselői 
jelenlétében ünnepi keretek között avatta 
fel az uj templomot dr. Rendtorff, a Gusz
táv Adolf-Egylet elnöke.

Dr. Deismann Adolf berlini egyetemi 
tanárt meghívták Angliába előadások tar
tására. A neves tanár Jézusról és Pál apos
tolról tart felolvasásokat.

Szmirnában a törökök megölték Chry- 
soslomos püspököt. Először lelépték tes
téről ruháját, aztán kirángatták fehér sza- 
kálát, majd a félig holt embert 4 részre 
vagdalták s úgy odadobták a kutyáknak.

Írországban a folytonos forradalmak 
következtében ebben a kath. tengerben igen 
sokat szenvednek az evangélikusok. Nagy 
a száma immár azoknak a protestánsok
nak, kik vagyonuk hátrahagyásával mene
külni k-ínytelenek s örülnek, ha életüket 
meg tudják menteni. Körüloelül 10.000-en 
hagyták ott eddig az országot. A templo
mok és imaházak üresen állnak. Az angol 
lapok nagy elismeréssel szólnak az ir pro
testánsokról : Nmcs ev. anyaszent egy ház, 
mely annyi embert állított volna a külmisszió 
szolgálatába, mint épen az ir. ev. egyház.

Miklós, Gál Dezső és Márkus Sándor ellen. 
Feljelentésében az igazgatókat azzal vádolta 
meg, hogy 600 millió koronával károsítot
ták meg a bankot.

Az idén a spanyol királyné kapta a 
pápai aranyrózsát. A pápai aranyrózsát, 
a katolikus anyaszentegyház fejének ez 
egyik legnagyobb kitüntetését, mely még a 
középkorból származik s melyet a jótékony
ságterén kifejteit tevékenységért adományoz 
a pápa, az idén a spanyol királyné kapta 
meg. Legutóbb XI Pius kezétől a belga 
királynét érte ez a kitüntetés.

Az Én Újságom a legnépszerűbb gyermekujság 
új számában a regényfolytatáson kívül sok szép 
mesét, verset, tanulságos cikket közöl. Előfizetési 
ára negyedévre 200 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingy.n küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

A Magyar Lányok legkedveltebb leányujság, a 
két regényfolytatáson kívül érdekes elbeszéléseket, 
aktuáíis cikkeket és szép verseket közöl Előfizetési 
ára negyedévre 250 korona. Mutatványszámot kívá
natra lágyén küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Horczeg Kerrnc képes irodalmi hetilapjának, az 
„Uj Idők'-nek új száma közli Fodor Gyuia és Paul 
Busson elbeszéléseit. Tutsek Anna cikkét, Gács De
meter, Anderson György verseit. Surányi M klós és 
Rudolph Stratz érdekes regényeit, számos művészi 
ée időszerű képet és a lap rendkívül népszerű és 
kedvelt rovatait, a szerkesztői üzenetek és a Szépr 
ségápolást. Az Új Idők előfizetési ára negyedévre 
Ouo korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal: Budapest, VI Andrássy út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Poriádonyból: Bedi Istvánná 500, Edvy 
jános, özv. Rúzsa Pálné, Varga József (I.), 
Sümegi József 200—2C0, Bedi Kálmán 
110 70, Kovácsic3 Jenő, özv. Bakó József né, 
Béres György, Mesterházy Károly, ifj Hor
váth János, özv. Sümegi Istvánná, Sümegi 
István, özv. Pfeiffer Sámuelné, Remete Ist
ván, Bárki jános, Soltész Ferenc, Szabó 
József 100—100, ifj. Tamaska János, Halász 
József, Horváth István (zsellér) 50—50, 
Kiss Sándor 40, Lengyel Lajos 30, Szekeres

József, Németh József (m.), özv. Bakk La- 
josné, Szalai István, özv. Nagy Gyuláné, 
Koczor Sándor, özv. Horváth Istvánná, I 
Bokor János, Remete Lajos, Baranyai Pál, 
Szanyi István 20—20, özv. Németh Józsefné 
10, összesen 306070 K. Bsrektompaházá- 
ról: Káldy Ottilia 500, dr. Sonnevend Fr.-né ' 
300, Béres József 120, Simonyák Antal, 
Szanyi Ferenc, Németh János (gazda). Sere- ] 
gély Lajos, Ménes István, Perenyei Lina 
100—100, Nagy János, özv. Simonyák Jó
zsefné, özv. Horváth Sándorné szül. Vitár 
Zsófia 50—50, Özv. Halász Sándorné 20, 
összesen 1690 K. A vásárosfalui evang. 
nöegylel kebelében adakoztak a Harangszó 
céljaira: id. Németh Sándor, ifj. Németh 
Sándor, Németh Kálmán, Kozma Mihályné, 
Máíis László, Mátis János, Tompa Józsefné, 
Tompa Gyula 100—100, Dömötör Péterné 
50, Tóth László, Büki László, Németh 
Gyula, Tarján József, Illés János 30—30, 
Szalay Lajos, Balázs Mihály, Németh Mi
hályné 40—40, B. S. 200, összesen 1320 K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
C. J. Ásvány. Hálás köszönet. — Főgondnok 

Beled. A nyugtázást a legközelebbi számban meg
kezdjük. Szív. üdv. — V. í. Sárvár. Jönni fog. — 
V. M. Győr-ág. Rendben! Legközelebb. — F. Gy. 
Keszthely. Máskor is szívesen. — B. Gy. Iíépe/.e- 
szemere. A legközelebbi időkben. — Sch. I. Nagy- 
szentiniliály. Küldj be 200 koronát. — N. I. Egy ko- 
vertába teszi s elküldi. Ha megfelel, kiadjuk. — 
Sz. L. Budapest. Hátralék 440 K. Minthogy a nyom
tatott címszalag még nem fogyott el, méltóztassék 
addig csak a régi címzéssel elfogadni a lapot. Az 
uj cimszalagok lenyomásánál aztán tekintettel leszünk 
kívánságára. — H. F. Köde. Elküldtük. — K. K. 
Árpás. Azt mi itt nem tudjuk megmondani. Akinél 
a csoportosra méltóztatott előfizetni, szíveskedjék 
ahhoz fordulni. Szív. üdv. — M. I. Tokaj. Most a 
legközelebbi számban hozom. Sok-sok üdv.! — I. 8. 
Baja. Köszönet. Szív. üdv. — Pórládony. Csak nem 
tetszik azt komolyan úgy gondolni is, amint írni 
méltóztatott. Ellenkezőleg! Szív. üdv. — G. A. Szé
kesfehérvár. Jár nekik. Slóg mindig ágyban fekszik. 
Most készül fürdőre. Szív. üdv. — T. E. Homok- 
bödöge. Köszönet, legközelebb. — Többeknek. Türe
lem. Jön minden a maga idejebeu.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
Szentgotlhárd, Vasvármegye.

CSALÁDI  ÉRTES Í TŐ.
Eljegyzés. Kaczián János ev. főesperes 

és neje Kurz Irma örömmel tudatják, hogy 
leányukat Ilmát eljegyezte Pavlovits Károly 
műépítész. Budapest, 1923. febr. havában.

H Í R E K .

Ebéd a kormányzónál. A kormányzó 
és neje ebédet adtak, amelyen résztveitek : 
dr. Raffay Sándor evangélikus püspök és 
neje is.

Megszigorítják a kiskorúak házas
ságkötését. Az utóbbbi időben nagyszám
ban kötnek házasságot, a beérkezett sta
tisztikai adatok szerint fejletlen kiskorúak. 
Minthogy az ilyen házasságkötések nemzeti 
és faji szempontból is felette káros követ
kezményekkel járhatnak, a miniszter utasí
totta a hatósági orvosokat, hogy a házasság- 
kötéshez szükséges bizonyítványok kiadá
sánál a legnagyobb gonddal és szigorúság
gal járjanak el.

Hatszáz milliós bankcsalás. Egy 
budapesti ügyvéd a Wiener Kommerzial- 
bank megbízásából feljelentést tett a bank 
négy volt igazgatója: Balogh Ottó, Pogány

|  Új imakönyv fiatal nők számára!
„SZOROS KAPU, KESKENY U F

ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁDSÁGOK,  
p r o t e s t á n s  í e á n y o k  s z á m á r a .

I r t a  C z e g l é d y  S á n d o r n é  K ó s a  M a r g i t .
Kis alakú (8 X 13 %) finom fehér papíron, tiszta 
nyomás, 230 oldal terjedelmű, Ízléses valódi vászon
kötésben .............................................  500 korona.

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál 
KIS TIVADAR,  PÁPA,  postafiók 12.
--------  Ugyanitt megrendelhető ...........

KÖZÖNSÉGES VASÁRNAPI IMÁDSÁGOK
EGYHÁZI  HASZNÁLATRA.

Irta C z e g l é d y  S á n d o r  r e f o r m á t u s  e s p e r e s .
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs nyomással, 
szép k ö t é s b e n ..............................  800 korona.

Nyomatott Welitsch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
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lölO-ben.

Ltptulajdonoa:
i  D u n á n tú li L n tü e r -S z ö v e tsé o .

>. As O nií(to. Luthcr-Ssövei- 
•ég liiTStato« lapja.

r  Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

f! HARANGSZO szerkesztő
kiadóhivatalának 

6  Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogsd 
minden evang. lelkész 

és tanító.
S Hegjelenli minden vasárnap.

HARANGSZO
S Z E R K E S Z T I K :

S Z A L A Y  MI HÁ L Y ,  N É M E T H  K A R O L Y ,  C Z I P O T T  GÉ Z A .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HAHANG8ZO“ 
előfizetési ára:

negyedévre 150 korona. 
Lather-Szövetégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldre előfize
tési Ara egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 80 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sire  befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

__ Felhívás
s a  „ D u n á n tú li e v a n g . e g y h á z k e r ü 

le t  t ö r t é n e t e “ ü g y é b e n .

Nagy örömmel olvastam a keme- 
ii nesaljai és győri egyházmegye lel- 
i készi karának, valamint Qörög Ernő 
t lelkész és László Lajos jegyző urak- 
i nak fent jelzett munkámra vonatkozó 
ü szíves és lekötelező nyilatkozatait.

Jól tudtam, hogy az egyházkerü 
let, amelynek megbízásából Írtam

3 művemet, a mai nehéz időkben an- 
9 nak kiadására nem vállalkozhatik.
] Ebben már meg is nyugodtam. Sőt
4 a megjelent buzdító felhívások után 
e sem bíztam a kiadás lehetőségében.

Kishitűségem azonban megszégye 
i ntilt. Egyházunknak egy hitbuzgó 
4 áldozatkész tagja, akinek nevét el 
i nem árulhatom, önként ajánlkozott,
V hogy a kiadás költségeit előlegezi s 
i a vele járó kockázatot is, ha kellő 
t számú előfizető nem jelentkezik, 
r vállalja. Félmilliót nyomban rendel- 
i kezésemre bocsátott, a papirost meg- 
t vásárosuk s a jövő héten megkezdik 
s a nyomást. A szerződés szerint a mű
it nek szeptember végére e) kell készülni.

Az egyházmegyék és egyesek szí- 
r vés érdeklődését hálásan köszönöm. 
I S amit eddig nem tettem, most ma- 
4 gam is kérem egyházunk hitbuzgó 
1 tagjait, elsősorban a lelkész, tanító 
y és felügyelő urakat, hogy a műre elő- 
' fizetői és előfizetőket gyűjteni szíves-
i kedjenek. Sokat várok különösen az 
» esperes uraktól, amint erre a keme-
ii nesaljai és győri egyházmegyék példája 

feljogosít Szép volna ugyanis, ha a
n nagylelkűen felajánlott aldozatkész- 
e séget nem kellene felettébb nagy 
b mértékben igénybe venni.

A nyomást a »Székely és Társa« 
soproni jóhirnevü cég vállalta fámén- 

J tes jó papiroson, szép kiállításban, 
l Sopron egyháztörténetéhez hasonló

formában, de képek nélkül s kissé 
keskenyebb margóval. Egyelőre csak 
a mű első fele jelenik meg mintegy 
800 oldalra terjedő vastag kötetben. 
Eredetileg csak 600 oldalra terveztük, 
de a mű szerkezete és arányos be
osztása még 200 oldalt követel. Elő
fizetési ára a munkabérek emelkedé
sére való tekintettel csak feltételesen 
állapítható meg 3000 koronában.

A megrendeléseket méltóztassék 
alulírottal minél előbb közölni, mert 
a papiros drágaságára való tekintettel 
csak korlátolt számú példányokban 
fogjuk a művet kinyomatni.

Az előfizetési összeget a mű meg
jelenése előtt csak feltételesen fogad
hatjuk el, de arra törekszünk, hogy 
a végleges ár se haladja tűi a 3000 
koronát, mert vállalatunk nem számít 
anyagi nyereségre.

Kiváló tisztelettel 
Sopron, 1923. március 10.

Payr Sándor
theol. akad. tanár.

A tokaji egyház
segélykiáltása.

Kedves Hittestvérek!
A reformáció legelső éveiben fogé

kony szívekre talált magyar hazánk 
e világhírű pontján a lutheri hitújítás. 
A nagy pátrónus, Drágffy Qáspár 
védelme alatt olyan erőteljes fejlődés
nek indult, hogy 1542-ben az ének
költő s lutheri énekeket fordító Batizi 
Andrást mondhatta papjának. Azután 
a megoszlás és a heves ellenrefor
máció elzavarta a pásztorokat, elfog 
lalta a templomokat, iskolákat, a 
híveket üldözte. Volt olyan szomorú 
idő, mikor egész Zemplén vármegyé
ben egyetlen lelkész, csupán egyetlen 
helyen tarthatott istentiszteletet: az 
artikuláris Pazdicson. Elpusztult ez

alatt a tokaji egyház; még emlékei 
se maradtak. Akkor látjuk ismét az 
élet és élni akarás jelét, mikor 1782- 
ben összeírták a helybeli és széles 
környéki híveket s aláírásukkal és 
áldozatkész felajánlásaikkal bizonyí
tották, hogy tudnak templomot, iskolát 
építeni, lelkészt és tanítót tartani. Az 
engedély megjött, 1783-ban lelkészt 
választottak, példás áldozatkészséggel 
házat vettek és abban imatermet 
rendeztek be. Kevesen voltak, de a 
buzgóságuk nagy volt. Természeti 
csapások és nehéz gazdasági viszo
nyok a kevés számot is megapasz
tották. Az egykor jómódú egyház 
hazai és külföldi hittestvérek kegyes 
adományaiból éldegélt. 1890-ben fel
építette kis imaházát, melyet kis 
számú hívei sok szeretettel gondoz
tak, mig 1919-ben, amikor a román — 
vörös harcok idején az egyház épületét 
három telitalálat érte, ezek körül 
kettő az imaházat alapjaiban rendí
tette m eg; orgonáját, felszerelését 
szétrombolta. Azóta a hajléktalan 
egyház a felsőbb hatóságok tudtával 
és beleegyezésével az itteni, évtizedek 
óta elhagyottan, elhanyagoltan, csak
nem romokban álló görögkeleti görög 
templomot rendezte be istentiszteleti 
célra. Ez az ideiglenes megoldás nem 
fejleszti a gyülekezeti életet, melynek 
otthon kell lennie az Isten hajlékában, 
amely az övé. Otthont akar a tokaji 
kis gyülekezet, hajlékot az Egyház 
Urának! Fénylenie kell itt a mi hitünk 
világosságának, hiszen hatalmas kör
zetben, 36 községet gondozva, missziót 
teljesít a mi kicsiny, 106 lelket szám
láló anyaegyházunk.

Halljátok meg segély kiáltásunkat 
Evangélikus Testvéreink, mert ha 
visszhang nélkül marad, vészkiáltá
sunkká válik. Engeditek-e, hogy el
némuljon egy ősi harang és csak 
szomorú romjai maradjanak a mi 
itteni »erős várunknak?« Dobbanjon

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.I ^ s z
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meg bennetek az evangélikus szív és 
segítsetek!

Az Úr pedig így szól Aggeus pró ■ 
féta által, mondván : »Ideje-e néktek, 
hogy ti mennyezetes házakban lakoz
zatok, holott ez a ház romban áll?< 
(Aggeus 1, 3—4.)

Adományaitokat küldjétek az Evan
gélikus Lelkészi Hivatal, Tokaj, <júmre.

Egyházunk Ura áldjon meg Ben
neteket 1

Toka], 1922. advent II. vasárnapján
A tokaji ág. hitv. ev. egyházközség 

és a tokaji Luther Szövetség nevében: 
dr. Honétzy Géza felügyelő, Roth- 
fuchs Jánosáé a Luther-Szövetség 
elnöke, Marcsek János lelkész. 
598/922. szám.

A nagy történelmi múlttal biró, 
de a viszontagságos idők folyamán 
lélekszámban s anyagi erőben meg
fogyatkozott, templomszerző tokaji 
missziói evang. egyházközségünket 
evang. egyházközségeink s azok hívei
nek jóitevő áldozatkész szeretetébe 
ajánlom.

Sátoraljaújhelyben, 1922. évi de
cember hó 27-én.

Dómján Elek 
ti3zavidéki esperes.

1783— 1922. szám.
> Egymás terhét hordozzátok s így * 

töltsétek be a Krisztus törvényét«, 
az írás eme szavaival hívom fel az 
evangélikus hittestvérek figyelmét a 
lelkiszolgálatban hűséges, de anyagi
lag szegény, fényes múltjában Is sok 
megpróbáltatásra tekintő tokaji evan
gélikus anyaegyházk£zségünk kérő 
szózatára. Legyen áldott a szív, mely

áldozathozatalra serkent s nyugodjék 
Isten áldó kegyelme a hittestvérek 
nemes áldozatán.

Nyíregyháza, 1922. évi december 
hó 31-én.

Geduly Henrik
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 

püspöke.

Petőfi az eklézsiában.
Irta: Payr Sándor.

3. A gyermekévek Kecskeméten 
és Szabadszálláson.

Petrovics a félegyházi iskolával 
elégedetlen lévén, szívesen vette Hrűz 
Mihály kecskeméti jómódú gazdálko
dónak, felesége közeli rokonának 
ajánlatát, ki a gyermeket magához 
Kecskemétre hívta, hogy az itteni 
jóhírnevü népiskolát látogassa. Ide is 
a Felvidékről származtak Hrúz mé
száros ivadékai s nevüket itt a ki
ejtésnek megfelelően Rhúznak írták.

Édesanyja a még csak alig hat 
éves gyenge fiúcskát igen féltette és 
nehezen adta ki a házból. De meg
bízott a jó rokonban, akinek szintén 
voltak gyermekei. A régi kecskeméti 
iskola, a gyülekezet mai kétemeletes 
bérházának a helyén, nem messze 
volt Rhúzék házától. Az akkori eVang 
tanító a német nevű, de jő magyar 
érzelmű Schifferdecker Dániel volt. 
Rendszerető, szigorú férfiú, ki az 
iskoláról latin nyelven már akkor 
pontos anyakönyvet vezetett. Ezek 
ma is megvannak. Ezekben fordul

elő a kis Petrovics neve háromszor 
is (1828—30-ig) a három tanévben.
S mellette a Sántha, Lazányi, Hering, 
Blajsza sat. fiuk és leányok nevei, 
akiknek családjából több kiyáló egy
házi emberünk később Dunántúlra is 
átköltözött. Schifferdecker a rossz 
magaviseletü tanulók neve mellé jegy
zeteket is szokott irni. De Petőfi neve 
mellett ninc3 ilyen.

Ez a tanító fiatalkorában nagyon 
is szigorú volt. A testi fenyítés miatt 
jegyzőkönyvileg is megrótták ismé
telten. De később mint fegyelmet j 
tartó jó tanítót mégis megszerették. 
Midőn betegsége miatt 1831. lemon
dott, éppen Rhúz Mihály főkurátor 
marasztalta legjobban s az eklézsia 
érdekében és a növendékgyermekék 
körül 14 esztendőkig nagy szorgalom
mal teljesített hasznos fáradozásáért« 
ünnepélyesen jegyzőkönyvileg is kö
szönetét mondtak. (Sárkány B. szíves J 
közi.).

Schifferdecker tanítványai beszélték 
Laukó Károly lelkésznek, hogy mes- ] 
terük rendkívül szigorú, de rendsze- 
rető, egyenes lelkű magyar ember \ 
volt. Szabályos szép kézírását hason
másban közli a Petőfi-Könyvtár és 
már Kéry Gyula méltán vette észre 
benne a Petőfi Írásához való nagy 
hasonlóságot. A tanító módszere 
ugyanis a szépírásban az volt, hogy 
az első sort mindig maga irta be az 
irásfüzetbe s a gyermekek ezt a többi 
sorban híven utánozták. Petőfi később 
is meglepő ügyességgel tudtamások kéz
írását utánozni. Barátai szinte vesze
delmesnek mondták ezt a tudományát.

M ikor. . .
Mikor súlyát érzem a földi életnek,
Én Uram, Jézusom tégedet kereslek; 
Panaszom, sóhajom tudom, hogy meghallod, 
Búbánatos lelkem Te megvigasztalod.
— Amikor ott reszket lelkemben a kétség, 
S közéig rámborulni a gyilkos sötétség, 
Elcsüggedett lelkem menedéket áhit :
A te fényességed utamra világit.
— Mikor sírnom kellett — napról éjszakára — 
És űzött az élet fel a golgotára;
Ahogy roskadoztam — hogy már-már elestem : 
Segitéd Jézusom vinni a keresztem.
— S ha élet-utamon olykor-olykor végre 
Zaklatott telkembe beszállt egy kis béke;
— Amikor vész-vihar nem zúgott felettem: 
Akkor is éreztem, hogy olt vagy mellettem.
Keservben-örömben — mindenha—én tudom, 
Téged kell keresnem — drága jó Jézusom.
— Örökkön-örökké csak Téged, csak Téged: 
Te vagy az Igazság és Te vagy az É leti. . .

Tóthné Munkácsy Eleonóra.

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Nemsokára a háború tüze új erő

vel lobogott fel. Murad szultán ha
lála után fia, III. Mohamed elhatá
rozta, hogy személyesen vezeti össze
gyűjtött nagy seregét Magyarországba, 
elfoglalja összes, még meglevő várait, 
újra meghódoltatja Erdélyt, megbün
teti a tőle Rudolf királyhoz pártolt 
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelmet, 
ki oláh földön Gergovhtnél, az eddig 
diadalmas nagyvezért megverte. Gaz
dagon felszerelt hadával lassan, de 
biztosan haladt az országban fölfelé. 
A szultán jövetelének hírére a kül
földről újabb segítség érkezett pénz
ben, csapatokban. Megjött Báthory 
Zsigmond fejedelem is erdélyi hadá
val. A királyi sereg Miksa főherceg
gel az élén 60.000 embert számlált.

Azonban a fővezér habozása, kése
delmeskedése miatt nem tudta meg- * 
akadályozni a szultán által körülvett 
Eger várának bevételét. A szultán 
ezt elfoglalván Miksa főherceg ellen 
fordult s Mezőkeresztesnél találkoz
tak. A török előhad a közbe eső 
mocsáron áthatolva megtámadta a 
királyi sereget, de véres fővel vere
tett vissza. Másnap is többször meg
újította a rohamot, de mindannyiszor 
vereséggel kellett meghátrálnia. A 
csata harmadik napján még nagyobb 
hévvel támadott, de ezúttal is siker
telen. Most a királyi csapatok egy I 
része a mocsáron át a már ingadozó 
török hadsorokra rohant s győztesen 
táboráig hatolt. Itt azonban végzetes 
fordulat következett be. A katonák — 
legfőkép a zsoldosok nagy része a 
gazdag társzekerek láttára eszit vesz- \ 
tette. Nem gondolt kötelességre, nem 
hallgatott a tisztek szavára, csak a 
zsákmányt látta s ujjongva kezdett
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A többi tantárgy közül a bibliai 
történetek állottak első helyen, m e
lyeket akkor a közmondásban is 
emlegetett Hübner Jakab hamburgi 
rektor könyve szerint magyar nyelven 
tanultak (Magyarra Podor Pál fordí
totta le s első kiadása Baselben 
1760. jelent meg). Petőfi költeményein 
és elbeszélésein meg is látszik, hogy 
ismerte a bibliai történeteket. Karaffd- 
drámája pedig az egyháztörténetben 
való jártasságát mutatja. És az alig 
nyolc éves gyermek akkori szokás 
szerint már a latin nyelv első elemeit 
is tanulni kezdte. Schifferdecker még 
a régi latinos iskolázás rektora volt.

Az iskolás gyermekek szorgalma
san jártak naponként a templomba is. 
Kecskemétnek akkor majdaem fél
századig (1796 — 1847) Hajnal János 
volt a lelkésze. Mint köztiszteletben 
álló, kedvelt papot emlegették a gyü
lekezetben. Bátor szavú, hű lelki 
pásztor volt, ki az elbizakodott em
berek hibáit szemükbe mondta, vagy 
akár ki is prédikálta. Petőfi később 
>Mit szól a bölcs?« című költemé 
nyében mondja:

Megterem sok prédikáció,
Nem igen hallgatják, bármi jó.

Ezt a szomorú tapasztalatát talán 
csak még nem Kecskeméten szedte 
fel 1 És azt is szeretjük hinni, hogy 
midőn később oly csípős megjegyzé
sekkel emlegeti az unalmas hosszú 
prédikációkat, nem a jó Hajnal János 
beszédeire gondolt.

Szállásadó rokona, Rhuz Mihály 
gazdálkodó vagyonos ember és már 
Petőfi idejében fókurátor volt Ámbi

fosztogatni. Amint a török had tar
taléka ezt észrevette: a zsákmányo- 
lókra rohant. Ezek meglepetve meg
rémültek, boinlottan visszafelé futot
tak s a seregnek még ép sorait Is 
megriasztva magukkal ragadták. Pál- 
ffy huszárai vitézül küzdve törekedtek 
a rohanó törököt fentartani, de ez a 
túlerővel szemben lehetetlennek bi
zonyult.

Sátory Gábor, míg szóval, jópél
dával lelkesítő csapatát a magyar 
vitézi hírnév megőrzésére: megsebe
sült Egy golyó páncélján át vállába 
fúródik, mire keze elzsibbadt s a kar
dot elejti. A másik pillanatban lova 
golyótól találva lerogyott. Ezt látva 
a most is mellette harcoló Cser M. 
leugrik lováról, s sebesült urát fel
emeli, elesett kardját hüvelyébe teszi 
s e szavakkal búcsúzik tő le:

— Itt az én lovam kzpitány úr. 
Ezen még nyugat felé kikerülheti a 
török bekerítő szárnyát. Értem ne

tussal körülvett szép házát a gémes- 
kuttal a Petőfi Könyvtár képben is 
közli. Az ő fiai is, Mihály és Benja
min együtt jártak Petőfivel az isko
lába. Azért ismerte oly jól a tanítót. 
Felesége korán elhalt s legidősebb 
leánya, Erzsiké viselte gondját a csa 
Iádnak. Sokat olvasott, művelt és 
ábrándos lelkű leány volt ez. Lauko 
Károly lelkész még jól ismerte, aki
nek sokat beszélt Petőfiről.

Erzsiké nénje nagyon szerette a 
gyermeket, kit a Petrovics névből 
csinált becéző szóval csak Vicskónak 
szokott szólítgatni. A leáoynak szép 
hangja volt, szeretett énekelni és so 
kat mesélt a gyermeknek. Az ak
kor kedvelt »Cserebogár« népdalt is 
Kéry Gy. szerint Petőfi ettől a néni
kéjétől hallhatta. (P. kvt. I 26.)

A harmadik évre Petőfit a szülei 
az egyik »garasos« komaasszonyuk
hoz, Kovácsay Istvánnéhoz vitték 
szállásrá. Ennek unokahuga, Ková- 
csay Julia (később kecskeméti óvónő), 
az iskolai napló szerint is tanuló- 
társa volt Petőfinek s Lauko lelkész 
előtt sok érdekes dolgot beszélt el. 
Szerinte a költő édesanyja, ki maga 
hozta el fiát Kecskemétre, középter
metű, inkább alacsony nő volt, fekete 
kis csipke főkötőt viselt a fején és 
az akkor divatos szőrruha volt rajta. 
Jóságos mosolygó arccal tette kezét 
kis fia vállára s úgy lépett a szobába.

Petőfi mint elemi iskolás kis diák 
— a kecskeméti Sántha Károly sza
vaival szólva — három évig (1828 
— 31.) »ötté a hirös város könyerét.« 
S habár idegen nevű, de mégis jó

aggódjék, társaimmal ha lehet áttö
rünk az ellenség gyűrűjén.

— Miklós, kénytelen vagyok el
fogadni szívességedet mert jobb ka
rom nem bírja a fegyvert. Hűségedet 
nem felejtem soha.

Ezután elvágtatott, jó lován ki
menekült a bekerítő övből. Elérte a 
zavartan futó tábort. Szerencsére ezt 
a török a mocsáron túl nem üldözte, 
maga is a harc fordulatáig sokat 
vesztett a háromnapi küzdelemben. 
Megelégedett a hátrahagyott tábori 
készlet elfoglalásával. Amist távolabb 
jutott a királyi sereg a harctértől, 
mindinkább szűnni kezdett a zavar 
s helyreállott a rend.

Gábor a vérvesztéstől elbádjadva 
már alig tarthatta magát a lovon. 
Két ismerős tiszttársa látva sápadozó 
arcát, a lecsüngő jobbjáról hulló vért, 
egy podgyászos kocsira helyezték s 
egy előkerült hadi orvost rendeltek 
melléje, ki sebét bekötözte. Mikor

magyar érzelmű környezetben végezte 
itt iskoláit. Megadta ezt neki a maga 
egyháza is, nem kellett másokra 
szorulni

Hajnal utódai közül Laukó Károly 
lelkész nagy buzgóságot fejtett ki a 
Petőfi adatok gyűjtésében. Lauko 
Nagykőrösön Arany János tanítványa 
volt a Bachkorszakban s a költő ki
vételesen neki engedte meg, hogy 
Petőfi újabb költeményeit, melyeket 
akkor elkoboztak, titokban lemásol
hassa Éjjel-nappal dolgozott rajta, 
betűről-betűre lemásolta. S a piros 
kötésű két vaskos kötet most a buda
pesti Petőfi ház becses emléktárgya.

Rhúz Mihályról, Petőfi fentebbi 
rokonáról nem régiben Hoitsy Pál 
mondott el egy anekdotát, melyet a 
kecskemétiek is jól ismernek. Rhúz 
uram gazdag ember s nemcsak pres
byter, hanem főkurátor is volt. Ké
sőbb öccsének, Petőfinek hírneve is 
növelte a büszkeségét. A dicsőség 
egy kissé már a fejébe szállott s az 
öreg Hajnal lelkésszel is ujjat mert 
huzni, akivel többször összekülönbö
zött. Mikor egyszer a lelkész a ha
lálról prédikált és a főkurátort (már 
nem tudni, mi okból) mosolyogni 
látta, ezt a passzust szúrta bele be
szédébe : „ Bizony mindnyájunknak
meg kell halnunk, kedves atyámfiai, 
— még talán Rhúz Mihály uram
nak is.<

Petrovics a fiát 183 i . elején vitte 
haza Kecskemétről, tehát még a tanév 
vége előtt. Ennek okát eddig nem 
tudtuk. De megmondja az egyházi 
jegyzőkönyv, mely szerint Schiffer-

már teljesen biztos vidékre jutottak, 
egy mezővárosban hagyták további 
gondozásra. Innét néhány hét múlva 
Komáromba mehetett.

Cser Miklós a kapitányától bucsu- 
zás után lársaival tovább küzdött a 
gyorsan szaporodó janicsárok ellen. 
A huszárok egy része nagy nehezen, 
de mégis átvágta magát a bekerítő 
török szárnyon, a többi elesett, vagy 
sebesülten fogságba esett. Ezek kö
zött volt Miklós is. Míg ereje volt 
fáradhatlan forgatta a súlyos harci 
fokost, mint a nádat tördelve a tá
madók kardját, dárdáját. De majd 
hajitó gerélyek ütnek rajta sebet sebre 
s végül vére hullásával gyengülve 
az általa levert törökök holttesteire 
hanyatlik. Egy basa — Jerhád — 
ki közelről bámulva nézte az egyedül 
maradt vitéznek hősies élet halál har
cát: a janicsárokra, kik az elesetthez 
rohantak, úgy kiált:

— Megálljatok I Ez erős, derék
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decker tanító 1831. február 2-án 
mondott le betegsége miatt. A szülők 
a félegyházi bérlet letelte után már 
az elmúlt év november havában 
Szabadszállásra költöztek, ahol házas
ságuk első három évét is töltötték. 
Itt a tanév hátralevő részében, tehát 
csak rövid ideig Ujlaky István refor
mátus tanító, egy úgynevezett aka
démikus rektor vagyis végzett teoló- 
gus tanította, ki a gyermeket szelid 
magaviseletü, de kissé nyakas, önfejű 
és a társaitól visszahúzódó kis diák
nak mondotta. Ha küldte is a többiek 
közé játszani, nem ment. A latinban 
és a szépírásban most is kitűnt. Uj
laky később gerjeni ref. lelkész volt 
Tolnában. Nekrológja a Prot Ehi és 
Isk. Lap 1887. évfolyamában jelent 
meg. (Ferenczi I. 48.)

(Folytatjuk.)

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
A Falu Országos Szövetségének 

közegészségügyi szakosztálya Buda
pesten értekezletet tartott, amelyen 
az egyke rendszer ellen megindítandó 
küzdelmet vitatták meg. Ezen az ér
tekezleten többek között Nagy Sán
dor titkár felolvasta Széchenyi Ala
dár grófnak értekezését (nem tudjuk, 
hogy a gróf urat mi akadályozta a 
személyes megjelenésben), amelyben 
különösen arra utal, hogy főképen a 
reformátusok között terjed nagy mér
tékben az egyke, mert a református 
papok adják a példát.

Széles Sándor ref. lelkész ott a hely
színén mindjárt megadta a méltó vá
laszt, megvédte a református leké- 
szeket az egyke pártolás és a nem
törődömség vádjaival szemben. Mi 
most már csak arra kérjük az érde
kelt feleket, hogy igazán itt volna a 
legfőbb ideje annak, hogy az egyke
kérdést felekezeti szempontból nem 
bolygatnánk, mer nagyon kétélű fegy
ver azoknak a kezében, akik folyton 
ezzel a fegyverrel ma a protestán
sokra lövöldöznek.

#
N. N. nagyprépost meghalt — 

olvasom a lapokban — és a katho-

vitéz, ne öljétek meg. Halálánál töb
bet ér nekünk élete a mi szolgála
tunkban. Jussuf, kötözzétek be sebeit, 
te felelsz róla, ha felgyógyul, az én 
szolgám lesz.

A basa kívánsága janicsárai előtt 
parancs volt, a sebesültet ápolás alá 
vették. (Folytatjuk.)

likus ifjúság nevelésére 10 milliót 
hagyományozott. Ugyanakkor egy 
országos nevű nyugdíjas agg ev. lel
kész a következőket írja nekem: 
>Mi küzködünk a drágasággal. Sze
gény feleségem temetése csak 35.000 
koronába került. Élni most nehéz, 
meghalni . . . ?« Akinek kedve van, 
adja ezt össze! . . .

*
Március 11-én volt 100 esztendeje, 

hogy, amint Négyessy László egyetemi 
tanár találóan mondja: >a legneme
sebb értelemben volt író«: Pákh Al
bert, Pákh Mihály rozsnyói ev. lel
kész fia született. Emlékének, születé
sének 100 éves évfordulója alkalmá
ból méltóképen áldozik ez idei Luther 
Naptárban: Hamvas József író, a 
Harangszó belmunkatársa. Én ezúttal 
Petőfi barátjára, Pákh Albertre emlé
kezvén, áldom Istenemet, hogy evan
gélikusnak születtem.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Holt cselekedetek.

Márc. 19. Zsoltár 25.7. Holt cselekede
tek ! Minő ellenmondás! Hiszen a csele
kedetnek az élet az egyik legjellemzőbb 
tulajdonsága. Éíőtől származik, életnyilvá- 
nulás, mozgás által jön létre s az élet 
bizonyos tulajdonságaival*rendelkezik: célja 
van s következményei vannak. Pedig mégis 
vannak holt cselekedetek Csakhogy nem 
azok a holt cselfekedetek, amiket legtöbben 
azoknak hisznek. A régmúlt cselekedeteit 
gondolják legtöbben holtaknak. Azokat, 
amikkel ma már nem azonosítjuk magunkat, 
vagy amiket már el is felejtettünk. Például 
az ifjúkor cselekedeteit, amelyekről ma az 
az Ítéletünk: fiatalság bolondság. Pedig 
múltamnak egy cselekedete sem halt meg. 
Van, akinek emlékezetében él még!

Márc 20. fakab 2 .14—19. Ez nem ellen
mondás Pál apostol hit által való megíga- 
zulási tanításával szemben, hanem kiegé
szítése annak, mert hit és cselekedetek 
ép úgy egymáshoz tartoznak, mint lélek 
és test. A lélek test után kívánkozik, hogy 
megjelenhessen, kifejthesse magát, szóval 
élhessen, a hit pedig cselekedetek után, 
mert ez az egyetlen kínálkozó alkalom, 
ahol megmutathatja létezését, hiszen minden 
élet cselekedetekben jelentkezik. Vannak-e 
az én hitemnek cselekedetei, vagy hitem 
és életem között szakadék tátong? Jelent
kezik-e hitem, legalább abban az egy cse
lekedetben, amiben az ördögöké, hogy 
félek Istentől? Vagy olyan a hitem, mint 
a halott gyermek, amelynek meg van min
den formája, csak egy hiányzik belőle, a 
fő: az élet?

Márc. 21. I. Korinthus 13.3. A test 
csak annyiban él, amennyiben lélek van 
benne. A cselekedetben is annyi az élet, 
amennyi a lélek. Szeretetet gyakorolok? 
Van-e lélek benne? Vagy csak hiúság, 
megszokás a rugója, vagy miért nem bírom 
szemlélni a nyomort, avagy leakarom rázni 
nyakamról ? Lehet bármilyen nagy is akkor 
áldozatom, még az önfeláldozásig is elme
hetek, holt cselekedet a jótékonyságom.

Márc. 22. Róma 13 .1—5. Becsületesen 
élek úgy, hogy soha sinss összeütközésem 
a törvénnyel, igazán bün'etlen az életem ? ,
Miért ? Lelkiismeretem parancsolja így ? 
Vagy félek a törvénytől, a felsőbbség ha
talmától, a bűn következményeitől ? Akkor 
nincs az engedelmességemben lélek. Holt 
cselekedet!

Márc. 23. Róma 16. *8. A hit élet. Ami 
hitből nincs, holt cselekedet. A holt csele
kedet pedig nemcsak elpazarolt érték, 
hasztalan fáradtság, hanem. . .  bűn is. 
Ami hitből nincs, bűn az. A lélek nélkül 
való jótékonyság, becsületesség stb. tehát 
nemcsak értéktelen tékozlás, hanem bűn is. 
Kemény beszéd, de ez az Isten mértéke.

Márc. 24. Zsidók 9 . 14. Ha Isten előtt 
minden holt cselekedet bűn, mi lenne, ha | 
egyszer Isten perbe szállana velem 1 Álda
lak Uram, Megváltó Krisztusom, ki golgo- 
thai áldozatoddal megtisztítod lelkiismcre- 
temet ez óriási tehertől!

Márc 25. II. Korinthus 5 . 14. Ki bírná i 
ki az élő cselekedetekben szükséges állandó 
lelki feszültséget, hisz a lelket nem lehet 
erőszakolni! Pedig lám van ember, akinek 
egész élete virágvasárnap, akit szorongat 
a Krisztus szerelme, mint a fűtött kazánt 
a gőz. Pál a keresztfa alatt tanulta meg 
szeretni az Urat. Amíg én is meg nem 
ismerem Isíennek a keresztfán megjelent 
szeretetét, addig mindig szürke, szegény 
lesz a lelkem, halott az életem.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlésen folytatták az Alföld 

befásításának vitáját. Klárik szociáldemo
krata a nyílt ülésen visszavonja lázitó ki
jelentéseit. magyar katona és tisztikar 
kötelességteljesiíése előtt — úgymond — 
minden becsületes ember meghajlik.“

A budapesti főkapitányság bűnügyi osz
tályán befejezték a napok óta tartó vizs
gálatot, amelyet fegyveres összeesküvést 
szító kommunisták ellen indítottak.

A politikai körök érdeklődését a tiszt
viselőkérdés teljes mértékben magára vonta. 
A keresztény és nemzeti irányzat hívei tel
jesen átérzik a tisztviselők súlyos helyzetét 
és méltányolják törekvéseiket.

A Ruhr vidékén változatlan a helyzet. A 
világsajtóban az a vélemény kezd megerő
södni, hogy a közvetítő tárgyalások már 
ntm késhetnek soká. Egyébként újabb inci
densek napirenden vannak. Essenben a 
megszálló katonaság két tűzoltót lelőtt.

Az angolok már mind erősebben kez
denek tiltakozni a franciák tervszerű elő
nyomulása miatt. Lord Newton a felsőház 
tagja újból hangsúlyozta, hogy Magyaror
szág képtelen jóvátételt fizetni.

A svéd ev. püspök felhívást bocsátott 
ki a Ruhr kérdés békés megoldása érde
kében. Poincaré hosszabb beszédben vála
szolt a püspök felhívására. A szándékos 
mulasztások miatt — úgymond Poincaré — 
voltak kénytelenek büntető rendszabályok
hoz nyúlni.

Franciaország óhajtja a napot, mikor 
megbocsáthatja Németország bűneit. E'inek 
azonban az az első feltétele, hogy a bűnös 
megbánást tanúsítson.

Oláhország a maga felfuvalkodottsá- 
gában nem tartja megfelelőnek Bukarestet 
fővárosnak. Úgy hírlik, hogy az új főváros 
Fogaras vagy Brassó lesz.

A prágai parlamentben egyszerűen ki
dobták a cseh nemzetvédelmi törvény tár-



1923. március 18. HARANGSZÓ. 93

gyalásával kapcsolatban az ellenzéki kép
viselőket.

MAGYAR GAZDA.

Megengedték a mezőgazdasági 
termények kivitelét

A főldmivelési minisztérium kivi* 
telre engedélyezett 500 vagon babot. 
80 vagon borsót, 40 vagon lencsét. 
100 vagon savanyított káposztát, 40 
vagon muharmagot, 40 vagon hajdi
nát, 600 vagon szénát, 600 vagon 
őszi szalmát. A kölest kontingetálatlan 
mennyiségben lehet kivinni. A kivi
telre kerülő mezőgazdasági termé
nyekre kiadandó engedélyek nyolc 
nap alatt vehetők át. Az engedélyt 
négy heti határidőre állítják ki. A 
földmivelésügyi miniszter rendelete 
alapján rozsliszt is szállítható ki. 
A malmok és kereskedők, valamint 
a termelők az általuk kereskedelmi 
célokra megőrölt, illetve megőröltetett 
rozs után őrlési adó címén beszolgál
tatott rozsmennyiség minden egyes 
métermázsája után 3 mm. rozsliszt 
kivitelére jogosultak. A kiviteli enge
dély f. évi június hó 30 ig terjedő 
hatállyal fog kiadatni, a kiviteli illeték 
fejében járó búza beszolgáltatása után. 

*
M egengedték  a főzelék félék  

kivitelét. A hivatalos lapban meg
jelent földmivelésügyi miniszteri ren
delet megengedi az 1922. évben 
termett főzelékfélék közül a hagyma 
és fokhagyma, továbbá friss főzelék 
és étkezésre való más növény kivi
telét, burgonya kivételével. A kivitel
hez külön engedély nem kell.

Felemelték a borsó kiviteli 
illetékét. A pénzügyminiszter a borsó 
kiviteli illetékét 500 koronáról 2000 
koronára emelte fel.

Olcsó rézgálichoz jutnak a 
szőlősgazdák. Értesülésünk szerint 
a földmivelésügyi kormány a tavaszi 
szólómunkák biztosítására nagymeny- 
nyiségti — közel 400 vagon — réz- 
gálicot vásárolt. A rézgálickészletet 
a közvetítő kereskedelem kizárásával 
a termelők és érdekképviseleteik utján 
osztják szét, vagontételenkint 360, 
hordónként 380 korona lesz kilója.

Iránymunkabérek a mezőgaz
daságban. A földmivelésügyi minisz
ter törvényjavaslatot készített a mező
gazdasági munkabérek terén mutat
kozó visszaélések megszüntetése cél
jából. Értesülésünk szerint a javaslat 
elkészítésében résztvettek a gazda
érdekeltségek is. A javaslat nem

állapít meg állandó, hanem csak 
iránybéreket. A járásonként működő 
mezőgazdasági bizottságok állapítják 
majd meg a béreket, melyek azonban 
csupán Útmutatásul szolgálnak.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 14.100—14 200, egyéb 14 0 0 0 - 
14.200, 78 kg.-os tiszavidéki 14.300—14 400, 
egyéb 14.200-14.300, rozs 9.000-9 100, 
takarmányárpa 8600—8800, zab 9200—9400, 
tengeri 8100—8300, korpa 5200—5300.

Hús- és zsirárak.
Budapest, március 11. Marhahús I. rendű 

egészben 500, hátulja 560, eleje 460; II. 
rendi! egészben 350, hátulja 400 eleje 270, 
növendék marha I. rendi! 480, borjú ölött 
bőrben 670, zsiger 220, faggyú 300, marha
bőr 800, borjubőr 1250.

Zürich.
Március 11. Zárlat: Páris 3230, London 

2522, Newyork 535 25, Milánó 2555, Holland 
211 1, Berlin 2.58, Bécs 0.74i/<, Osztrák 
bélyegz. 0.74.5, Szófia 310, Prága) 1595, 
Varsó 1.18. Budapest 17i/,v Bukarest 250, 
Belgrád 560.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, március 11. Napoleon 11.300 

pénz, Osztrák korona 430—50, Dollár 3025 
—3100, Márka 14 5—16.5, Lira 144-150, 
Lei 14—15, Szokol 90—94, Dinár 32—34, 
Francia frank 182—192, Svájci frank 565— 
585, Hollandi forint 1197—1237, Angol font 
14250—14550, Lengyel márka 6.75-7.75, 
Leva 17.5—18 5, Belga frank 158—166, 
Koppenhága 576—596, Krisztiánja 546— 
566, Stockholm 805 —835. A va'uták egyez
nek a devizákkal.

EGYHÁZI  ÉLET.

Böjt V. vasárnapján.
Ev. Ján. 8.46-59.

A szélsőségek idejét éljük, a tápláló tej
nek eledele, melyet Isten igéje nyújt, nem 
elégiti ki korunk gyermekeit, csupán az 
élvezetmámor, vagy szellemidézés, új kön
tösbe bujt babona kábító itala izgatja az 
eltompult idegeket. Óh vajha, kik a Krisztus 
igéjének igazságáról meggyőződtek, e világ 
csalogatásainak zűrzavarában a mai evan
géliumban felénk hangzó kemény szavakra: 
„Ha igazságot szólok, mért nem hisz
tek nékem* egy Péter apostollal tennének 
bátran vallást: „Kihez mennénk Uram, 
örök életnek beszéde vagyon te nálad?. . . “

Báró Seckendorf Herman miskolc- 
vidéki birtokos az ev. egyháznak 400 millió 
koronát adományozott.

Rendkívüli egyetemes gyűlés. Az ev. 
egyetemes egyház márc. 22-én Bpesten 
rendkívüli gyűlést tart. A délelőtt folyamán 
e gyűlésen iktatják magas méltóságába 
báró Radvánszky Albertet. Délután folyta
tólagos ülés lesz, amelynek tárgysorozatán 
többek között az eperjesi (miskolci) jog
akadémiának fenntartása tárgyában tárgyal
nak. Nem különben az 1848. évi XX. t-c. 
végrehajtásának a kérdése is szóba kerül.

Johnson Gisle norvég lelkész belépett 
a Harangszó munkatársai közé. Johnson 
a budapesti norvég misszió vezetője. A 
romániai Galatzból, ahol hasonló missziói 
állomás megszervezője volt, a múlt évben 
költözött Budapestre. A magyarság ügyének 
is lelkes harcosa és munkása. Múlt év de
cember 1-én kötött házasságot Jankó Már
tával, néhai Jankó Dániel volt tordasi es
peres-lelkész leányával, aki a budapesti 
Deák-téri polgári iskolának volt rajztanár
nője. Remélhetőleg állandó munkatársa lesz 
a Harangszónak. Szeretettel üdvözöljük 
körünkben.

A nyíregyházai gyülekezet Geduly 
püspök indítványára uj magyar énekeskönyv 
kiadásán buzgólkodik.

A szavasi főgimnázium felügyelőjévé 
dr. Belopotoczky Györgyöt választotta meg 
egyhangúlag.

A soproni szegénysorsu theol. akad. 
hallgatók segélyezésére újabban a kö
vetkező adományok folytak b e : Pápa egy
házközség adománya (Porkoláb Márta ut
ján) 4000 K ; offertóríum a nagygeresdi 
lelkész-avatás alkalmával 6755 K 50 fill ; 
a büki gyülekezet karácsony másodnapi 
offertóriuma 3077 K 86 fill. Theologusok 
gyűjtése a karácsonyi ünnepekben, illetve 
szünidőben Scherer József (Tabon és vi
dékén) 6620 K ; Lukács István Körcsén 
3650 K, Nagybábonyban 3110, összesen 
6760 K ; Rácz Sándor (Felpéczen és Tényö- 
falván) 2000 K ; Bödecs Károly (Pápán és 
vidéken) 14.033 50 K; Berger Lajos (Székes
fehérvárott) 5100 K ; Augusztin Gyula (Vas- 
körtvélyesen — „Burgenland“ és vidékén) 
2300 magyar és 81.0W3 osztr. K; Purt Ká
roly (Ág) 1000 K ; Havasi Dezső 200 K ; 
Lang János (több helyen Tolnamegyében 
és offertórium kar II. napján Bonyhádon 
2008 70) 4718 70 K; Horváth Pál (Nagyve- 
legen) 1070 K ; Gritsch Mátyás (Harkán) 
3950 K ; Bojna János (Lovászpatonán) 1400 
K; Aczél Anna (Sopronbánfalván) 3100 K ; 
Szabó József (Alsómesterin) 2933 K ; Fuchs 
János (Gyönkön) 1350 K. — Az adomá
nyokért úgy az egyeseknek, mint gyüleke
zeteknek hálás köszönetét mond és az ügyet 
további pártfogó figyelembe ajánlja: Stráner 
Vilmos, theol. ak. igazgató.

Elnöki tanács. Az Országos Luther- 
Szövetség elnöki tanácsa márc. 21-én d. u. 
21/2 órakor báró Kaas Albert elnöklete alatt 
ülést tart.

A kertai egyházközség 1923. február 
27-én tartotta, meg évi rendes számadó 
közgyűlését. Úgy az anyaegyház, mint a 
filiákkal közös egyház számadásai céltuda
tos egyházerősitő munkáról tesznek bizony
ságot ezen minden egyéb bevételi forrást 
nélkülöző, csupán a tagok adózására tá
maszkodó gyülekezetben. Alapítványai ez 
évben is gyarapodtak: Töpler Károly fel
ügyelő alapítványának növelésére 400 K-t, 
Vermes Károly harangra 1000, Borsát Jó
zsef egyházfentartási alapítványra 1000, 
László Gyula bobai lakos alapítványra 1000, 
Schmidt Károlyné győri lakos a nőegylet
nek 1000, Balogh Mátyás alapítványokra 
1000, Kocsi Pál alapítványra 1000 koronát 
adományoztak. Jótékony célokra adott az 
egyház 2679 44 K-t, míg a nőegylet céljaira 
a tagok 2282 koronát adakoztak.

A várpalotai gyülekezet nőegylete 
f. évi február hó 18-án tartotta rendes évi 
számadó közgyűlését, melyen kitűnt, hogy 
az egylet 1922. évi bevétele 13.877 kor. 
02 fill., kiadása 10.962 kor. 02 f, pénztári 
maradványa pedig 2915 korona volt. Az 
egylet tagjainak szám 84. Szegény gyerme-



94 HARANGSZÓ. 1923. március 18.

kék karácsonyi ajándékára adott 950 K*t, 
szegény-segélyre 250 K-t, templomi felsze
relésekre 2120 K-t, harangalap gyarapítá
sára 1000 K-t, ezenkívül kórházi és sze
gényházi betegeknek az évközben többször 
élelmiszersegítséget nyújtott. Tiszta vagyona 
12.069 K 57 f, a múlt évihez képest sza
porodás =  6691 kor. 70 fillér.

Ugyanekkor tartotta a gyülekezeti leány
egylet is évi rendes számadó közgyűlését, 
mely szerint bevétele 1415 K 40 f, kiadása 
1415 K 40 f volt, vagyona készpénzben, 
mely az 1922 évben 1315 K 40 f-rel sza
porodott, 2125 K 30 fillér. Az egylet tagjai 
többször szerepeltek vallásos estélyeken és 
vallásos összejöveteleken, egyszersmind 
megalakították a leányegyleti énekkart is. 
A tagok száma az 1922. év végén 44 volt.

A vönöcki ev. egyház nagy áldozatra 
buzdult fel. Egy 170 kg. súlyú harangot 
rendelt meg az Ecdezsiánál. Miután az 
amerikai atyafiak 121.000 K-val kezdték 
meg az adakozást, az itthonlévők is fel
buzdultak, összeadtak 35 104 koronát és 
I960 kg. búzát. Így van 340.000 koronába 
kerülő harang vétel ára. Bizony az elvitt 
534 kg. súlyú három harangért kapott 2136 
K-ért ma még harangkötelet sem adnak, 
az is 4000 koronába kerül. Az állam ad
hatna szállítási engedményt és elengedhetné 
a forgalmi adót, szemben a gyülekezetnek 
hozott nagy áldozatával.

Nőegyleti munka. A celldömölki ev. 
nőegylet minden hét csütörtök estéjén tartja 
vallásos összejöveteleit a téli időszakban. 
A nők családi, egyházi, nemzeti, társadalmi 
feladataira vonatkozó előadások, felolva
sások, szavalatok, énekek képezik a nép
szerű és zsúfolásig látogatott estélyek mű
sorát.

Alsóság. Február 27-én az alsósági 
gyülekezet zsúfolásig megtelt templomában 
nagyon hatásos böjti estét rendezett a kö
vetkező műsorral: 1. Közének. 2. Ima. 3. 
Szent oltárod zsámolyán. Gyermekkar. 4. 
Isten böjti üzenete a szülőkhöz. Szabad 
előadás. Tartotta Gaál József segédlelkész. 
5. Várjad oh én lelkem. Gyermekkar. 6. 
Légy hű. Szavalta Molnár Dezső. 7. Szállj 
imánk. Duett. Énekelték Remport Ida és 
Somogyi Irén. 8. Fiamnak. Szavalta So
mogyi Irén. 9. Kitették a holttestet az ud
varra. Gyermekkar. 10. István öcsémhez. 
Szavalta Vörös ida. 11. Édesanyám is volt 
nékem. Gyermekkar. 12. Az Úr velünk. 
Szavalta Somogyi Elek. 13. Az Úr velünk. 
Gyermekkar. 14. Záró ima. 15. Közének. 
— Offertórium befolyt 1061 K. — Az is
kolás gyermekeket a szavalat- és énekszá
mokra Koczor Márton tanító készítette elő 
igen dicséretre méltóan.

Könyvtárgyarapitás. A celldömölki ev. 
ifjúsági egyesület vagy 50 ezer koronát 
fordított könyvek beszerzésére és beköté
sére. A soproni tanítóképezdének 2000, a 
Harangszó terjesztésére pedig 1000 kor.-t 
szavazott meg. itt említjük meg, hogy az 
alsósági filiában levő ev. ifjúsági egylet 
szintén több mint 20 ezer kor.-t fordított 
könyvtára gyarapítására.

Vallásos est. Február 6-án a hétköz
napi munka után az esti harangszó köz
vetlen, meleg vallásos összejövetelre hívta 
Kemenessömjén evangélikus népét az isko
lába. Gaál József segédlelkész a szemekbe 
könnyeket csaló ügyszeretettel beszélt a 
szülök kötelességeiről, gyermekeik nevelé
sét illetőleg. Dr. Berzsenyi Ádám az ősi 
hitben gyökeredző nevelés diadaláról olva
sott fel. Papp Sándor tanító vezetésével 
pedig az iskolás gyermekek szép ének- és

szavalatszámokkal emelték a hívek egyház- 
szeretetét és hitét.

Vetített képek. A ceUdömölki evang. 
ifjúsági egylet ismeretterjesztő s vallásos 
est keretében február 25. és 28-án két Íz
ben a festőművészet legrégibb emlékeit 
mutatta be bezárólag egészen Munkácsy 
Mihály nevesebb festményeinek bemutatá
sáig. Az egyletnek terve, hogy a vetített 
képes előadási sorozatot befejezze. — Az 
énekkari munkálkodásán kívül az egylet 
munkakörébe tartozik a tagoknak minden 
hét szerda estéjén való összejövetele, ahol 
bibliamagyarázat, felolvasás, szavalat- és 
énekszámok, azok bírálata, egyes kérdések 
felett való eszmecserék képezik az esetleg 
erősen önképzőköri jellegű programmját.

Bokodon február 28-án hármas beik
tatási ünnepség volt. A fejérkomáromi egy
házmegye új esperesét, Balogh István bo- 
kodi lelkészt, az egyházmegyei gyámintézet 
új világi felügyelőjét dr. Händel Bélát s az 
egyházközség új felügyelőjét Lándori dr. 
Kéler Bertalant iktatta hivatalába. Az ün
neplésen megjelent a dunáninneni egyház- 
kerület elnöksége: Kiss István püspök és 
Lándori dr. Kéler Zoltán felügyelő. A be
iktatást dr. Kail Antal egyházmegyei fel
ügyelő, Magyar Géza száki lelkész és 
Podhradszky János tordai lelkész, mint 
egyházmegyei gyámintézeti elnök végezték. 
Előző estén vallásos estély volt, melyen 
Kovács Sándor theol. akad. tanár a sama- 
riai kutnál lejátszódó jelenet kapcsán tar
tott biblikus előadást a keresztyén ember 
felséges hivatásáról, mely Isten akaratának 
feltétlen teljesítésében áll. Karéneken kívül 
dr. Benes Imréné szóló-éneke és Szijj Gy. 
vérteskethelyi levita-tanító szavalata gyö
nyörködtette a zsúfolásig telt templom hall
gatóságát. A nagyszámú vendégek igen 
szíves fogadtatásban részesültek a gyüle
kezet annak vezetői részéről.

Beled az elrekvirált harangja helyett 
újat szerzett, mely már használatban van. 
A másodikat — 320 klg. — most készíti 
a soproni Seltenhofer-cég. Ezen második 
harangórának fedezésére az anyagyülekezet 
saját körében gyűjtést rendelt el, s két nap 
alatt hatszázezer korona folyt be. Az evang. 
ifjúság ugyanezen célra műkedvelői elő
adást rendezett, melynek eredménye 124 
ezer korona volt.

Február 11-én tartott Petőfi ünnepélyt. 
Közének és oltári ima után a lelkész be
szélt Petőfi élete és költészetéről. Szaval
tak : Buti Sándor vásárosfalui, Varjú Jó
zsef beledi tanítók s az iskolák nagyobb 
növendékei. Kiss Sándor tanító vezetésével 
az ifjúsági vegyeskar énekelte a Hymnuszt, 
a Hiszekegyet, Szózatot. Közének zárta be 
a szép ünnepélyt, mely után az offertórium 
az aszódi gimnázium javára 6239 koronát 
eredményezett.

Tés böjti vallásos estélye a következő 
programmal folyt le : 1. Közének. 2. Oltári 
ima. 3. Görög Ernő előadása az ausztráliai 
misszióról. 4. Hudy Ilona : A harang. Sza
valta Varga Erzsébet. 5. Légy csendes szív
vel. Énekelte az ifjúsági egylet dalárdája 
Ormosi Alfréd tanító vezetésével. 6. Erdélyi 
Piroska: Üzenet erdélyből. Szavalta Kis 
József. 7 Sántha Károly: Anyámnak. Sza
valta Kis Kálmánné. 8. Baja Mihály: A 
gályarabok emlékezete. Szavalta Zongor 
József. 9. Térj magadhoz, drága Sión. Éne
kelte az ifj. dalárda. 10. Győry Vilmos: 
A második asszony. Szavalta Nánai Endre. 
11. Vida József: Egy anya fájdalma. Sza
valta Varga Ferencné. Oltári ima, közének 
zárta be az estélyt.

A Budapesti Iparosképző Protestáns 
Egylet termében márc. 7-én Szuchovszky 
Gyula titkár, ev. vallástanár vezetése alatt álló 
evangélikus ifjúság vallásos estélyt tartott. 
A megnyitó beszédet Szuchovszky Gyula 
vallástanár mondotta. Imádkozott Halászy 
Adél p. isk. III. o. tanuló. Bibliamagyará
zatot tartott Rimár Jenő ev. lelkész. Volt 
aztán felolvasás, ének szavalat. Az estélyt 
a Hymnusszal fejezték be.

A budapesti II. kerületi Csalogény-utcai 
és VIII. kerületi Szentkirályi-utcai m. kir. 
állami Tanítóképző-intézetek ref. és evang. 
növendékei lelki életök és hivatásuk nagy 
kérdéseinek a megbeszélésére 1923. évi 
március hó 9 , 10. és 11. napjain konferen
ciát rendeztek. Az ev. részéről a konfe
rencián közreműködtek: dr. Szuchovszky 
Lajos, Szuchovszky Gyula, dr. Deák János 
theol. tanár, dr. Varsányi Mátyás lelkész, 
dr. Szlávik Mátyás theol. tanár, Draskóczy 
Lajos theol. igazgató. Bibliát magyarázott 
dr. Raffay Sándor ev. püspök.

Borgáta. Márc. 4-én lelkeket emelő 
vallásos estélyt tartottak. Tompa Mihály 
lelkész felolvasott A hazugság mindig ha
zugság marad cimmel. Közének. Ima, gyö
nyörű szavalatok fűszerezték a műsort. 
Az est sikerén sokat buzgólkodott Koczor 
Kálmán tanító. Offertórium címen 1500 K 
folyt be a Harangszó fenntartására. Hálás 
köszönet.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

A vönöczki ev. leányegyesület március 
4-én igen sikerült Petőfi emlék-ünnepélyt 
rendezett a templomba a következő műsor
ra l: 1. Közének. 2. Irásmagyarázat. Tar
totta Varga Gyula lelkész. 3. Jövendölés. 
Szavalta Szőke Ida. 4. Felolvasás Petőfiről. 
Tartotta Varga Juliska 1. e. e. 5. A vén 
zászlótartó. Szavalta Ihász Ida. 6. Bús ma
gyarok imádsága. Réffytől. Énekelték a le- 
ányegyesüiet tagjai. 7. A hazáról. Szavalta 
Boda Kamilla. 8. Petőfi. Sántha Károlytól. 
Szavalta Erőss Ilonka. 9. Záróima. 10. Hym- 
nusz. Offertórium az aszódi Petőfi gimn. 
javára 486 korona volt.

Kertán január 1-én d. u. templomi ün
nepély volt, amelyen Ihász Mihály lelkész 
emlékbeszédet, Sülé Lajos orvostanhallgató 
felolvasást tartott. Márkus Károly, Balogh 
Péter, Gaál János és Marton Jolán szaval
tak, niig az ifjúsági és gyermekkarok Sülé 
Sándor tanító vezetésével énekszámokat 
adtak elő. Az aszódi főgimnáziumra az 
offertórium 1348 20 K volt.

Kiskamondon 1923. január 14-én d. u. 
az iskolában tartott ünnepélyen emlékbe
szédet és felolvasást Polgar Mihály tanító, 
„Petőfi és a magyar nemzet“ címe« tartal
mas előadást dr. Komondy Zoltán oki. ta
nár tartottak; a műsort átszőtte a gyerme
kek szavalatai és karénekei. Az aszódi fő
gimnáziumra az offertórium 1633 K volt.

Karakószörcsökön 1923. február 18-án 
templomi ünnepély volt, amelyen Petőfiről 
Kovács József tanító tartott előadást, gyer
mekek meg szavalatokat és énekeket adtak 
elő. Az aszódi főgimnázium javára az offer
tórium 469 K volt.

Mindegyik ünnepély énekkel, imával és 
a Hymnusz eléneklésével végződött, a nagy
számú hallgatóságra mély hatást téve.

A lovászpatonai egyházközség március 
4-én tartotta szépen sikerült Petőfi ünne
pélyét. Az ünnepély a Hymnusszal kezdő
dik, Porkoláb István alkalmi színdarabjának 
ügyes előadásával, a költő gyermeki szere- 
tetének megrajzolásával, a vegyeskar gyö-
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nyörü énekeivel, megkapó szavalatokkal 
folytatódott és a Szózat eléneklésével vég
ződött. A színdarabot hat elemi iskolás nö
vendék (Molnár J., Szentiványi A., Bo la 
L, Szentiványi J., Barcza M., Bácsi J.), a 
szavalatokat Bácsi Zsófia, Horváth Imre 
tanitó, Szabó Erzsébet tanítónöképzó intézeti 
növendék adták elő, az énekszámokat Nagy 
Lajos kántortanító tanította be nagy szak- 
avatottsággal, a költőnek szülei iránt táplált 
szeretetét pedig Horváth Sándor segédlel
kész ismertette. Az offertórium 3165 kor.-t 
eredményezett, amelyből 2000 K az aszódi 
ev. főgimnáziumnak kü'detett el, a többi 
pedig gyámintézeti célra fordíttatik.

Petöfl-ünnepély. A szarvasi tanítóképző 
március 4-én tartott Petőfi-ünnepélyt. Tö
mörkényi Dezső Petőfi szelleme a régi 
magyar irodalomban címmel tartott felol
vasást.

A pápai ev. énekegylel márc. 11-én 
rendezett Petőfi-ünnepélyt. Színre került 
ez alkalommal a Fekete lovas c. irredenta
színmű.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Az amerikai nemzeti lutheránus egy

ház az európai lutheránusok segélyezésére 
1922 ben 536.746 dollárt, mai Korona ér
tékben körülbelül másfél milliárd koronát 
fordított; azonkívül szétosztott 750.000 dol
lár értékű viselt ruhát, körülbelül két mil
liárd korona értékben. Az egy háznak más- 
félmillió konfirmált tagja van, tízezer lel
késze és tizenháromezer gyülekezete. Az 
1923. évre 850000 dollár van előirányozva 
az európai segélyakcióra. Az egyház köz
ponti szervezetének költségelőirányzata az 
1923. évre 30.000 dollár szükségletet mutat.

Az evangélizáló Németországban. A 
németnyelvű országok hitébresztő munkái
nak egyik legmegáldottabb szerve az im
már negyedszázados Gnadauer Verband. 
Ehhez a szövetséghez 28 különböző német 
és osztrák országos szervezet tartozik, 
melyek 3500 keresztyén közösségi munkát 
egyesítenek. Az országos szövetségek kö
zül legöregebb a „német evangéliumi tár
saság“, a legfiatalabb az „osztrák evangé
liumi társaság*. Ez utóbbi 1912-ben alakult 
és hatalmas, eredményes munkát végez 
Ausztria lelki felébresztésében. A Gnadauer 
Verband legutóbb a szászországi Zwickau- 
ban tartott nagygyűlést.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozások, özv. Bodács Sándorné 
szül. Farkas Eszter, Bodács Sándor volt 
kisfaludi tanító özvegye, életének 78-ik évé
ben február hó 23-án Kónyban jobblétre 
szenderült.

özv. Stiefelreiter Istvánné, a Harangszó 
buzgó olvasója és terjesztője, Rábcaalmáson 
elhalt.

Áldás emlékükre 1

HÍREK.
A csehek még a magyar imaköny

veket is elkobozzák. Szépé községben a 
csendőrség a cseh főszolgabíró utasítására 
a község valamennyi református lakósától 
elkobozta a magyarnyelvű imakönyveket. 
Az elkobzott könyvek harminc évvel ezelőtt 
jelentek meg a könyvpiacon s így a csehek 
munkájában igazán nem láthatunk egyebet, 
mint a védtelen magyarok inzultálását.

Elhalt írók. Gyöngyössy László és 
Váradi Antal írók elhaltak. Az írói világ 
meleg részvételével temették el őket.

Országhatár a falu közepén. A trianoni 
békeszerződés sok csodabogarakat szült 
és pedig nemcsak Magyarország számára, 
hanem azoknak is, akik az elrablott terü
letekén osztozkodtak. Ilyen torzszüleménye 
Trianonnak Nagybocskó kétfelé osztása is 
A község felső részét ugyanis a csehek, 
alsó részét pedig az oláhok kapták. így 
történt, hogy a felvégi legényeket, akik az 
alvégre mentek mulatni, az oláhok engedély 
nélkül történt határátlépésért lefogták és 
egyenként (izenötnapi elzárásra ítélték. A 
legényeket visszatoloncolták Csehországba, 
a falu felvégére.

Hazajött a halott férj, felesége el
jegyzésére. Kollár Józsefné mohácsi lakos 
férje 6 évvel ezelőtt eltűnt a világháború 
zivatarában. Az asszony minden eszközt 
megragadott arra, hogy ura sorsáról hirt 
kapjon; azonban minden kísérlet ered
ménytelen maradt. Elmúlt öt esztendő, 
Kollár nem tért haza, mindenki halottnak 
hitte, mert akadtak olyanok is, akik azt 
állították, hogy fogságban meghalt s így 
megindították a holtnaknyilvánítási eljárást 
is. Kotlámé egy évig gyászolta halottnak 
hitt urát, majd letelvén a gyászév a minap 
épen eljegyzést készült megülni egy ottani 
fiatalemberrel, amidőn váratlanul bekopog
tatott a halottnak vélt férj s az eljegyztei 
lakoma ugyancsak füstbe ment.

A halottak aranyfoga. Több német 
pénzügyi szakember szóvátette, milyen nagy 
veszteség a birodalomra az a sok arany- 
p ómba, amelyet a meghalt emberekkel el
temetnek. Azt indítványozták, hogy ezeknek 
az embereknek az aranyfogát haláluk után 
hivatalból vétesse ki az állam és értékesítse 
saját javára. Az indítványt ebben a brutális 
formában senki sem akarja elfogadni, an
nál nagyobb szimpátiával fogadták azt a 
közvetítő indítványt, hogy minden német 
ember, akinek fogában aranyplomba van, 
fejezze ki azt a kívánságát halála előtt, 
hogy az aranyplombát halála után vegyék 
ki a szájából és értékesítsék a birodalom 
javára. Az aranyplomba ilyenképen átalakul 
ma hazafias adománnyá.

Felrobbant gránát. Hajdúnánás hatá
rában Rácsay Zsigmond és Tóth Gábor 
szántásközben egy gránátot találtak, melyet 
vasárnap szét akartak szedni. A gránát fel
robbant és mindkettőjüket darabokra tépte.

Sertéshizlalás kutyahussal. Az egyik 
dunántúli város rendőrkapitánysága bizal
mas értesítést kapott, hogy a szőlőhegy 
egyik házából fájdalmas nyöszörgést halla
nak. Az értesítés alapján a jelzett házat 
figyelni kezdték s egyik napon meglepő 
felfedezésre jutottak. Á kamrában egy jól 
kifejlett barna kutyát találtak két szögre 
felakasztva A megboldogult kuvasz körül 
egy férfi és egy nő buzgólkodott nagy 
szakértelemmel: lenyúzták a kutya bőrét. 
A detektívek azonnal megkezdték a tétlen
ért házaspár kihallgatását s kiderült, hogy 
már 11 kutyát megöltek s a  kutyahussal 
a sertéseket hizlalták, míg a bőröket ki
dolgozták.

Elárverezték Rózsa Sándor csárdáját.
Megszállt délvidéki területen, Ókamzsa 
közelében, messze nyújtózkodó zöld legelők 
végtelenségében, mint a romantikus múlt 
megrokkant őre, omladozott Rózsa Sándor 
kocsmája. Tetejét már elhordta a szél, 
ajtaja, ablaka nincs, csak régi kőfalai da
colnak az idővel. Ennyi maradt a hires 
épüleiből, amelyben valamikor tüzesszemü 
csaplárosné mérte a jó bort s ahol az 
asztal mellett a hires szegénylegények, 
Rózsa Sándor, Sobri Jóska, Dobos Gábor 
mulatoztak. Most dobra került a régi ház 
s mint egy szabadkai újság írja, 700 dinár
ért talált gazdát.

Szovjeterkölcsök. Moszkvai tudósítás 
szerint az orosz szovjet-bíróságok elvi dön
tést hoztak arról, hogy a bigamia és boly
gatnia nem büntetendő cselekmény Egy 
esetben felmentő ítéletet hoztak o'yan ügy
ben is, amikor egy fiú édesanyját vette 
feleségül.

Már a kártyások is sztrájkolnak.
Pilsen város képviselőtestülete adót vetett 
ki a kártyajátékosokra, s az adók behajtá
sát a nyilvános helyiségekben már meg is 
kezdték. A kártyajátékok erre az összes 
kávéházakban kimondották a sztrájkot és 
nem kártyáznak. Elhatározásuk mellett szi
lárdan ki is tartanak.
. Herczeg Ferenc képea irodalmi hetilapjának, az 

Uj Időknek új száma közli Hőnyi Adorján és iíj. 
Krúdy Gyula elbeszéléseit, Szmvecsányi Anna, Pa 
lágyi Lajos és Rády Dénes cikkét, Lyka Károly mű- 
vészeti cikkét, Zoltán Vilmos versét, Surányi Mikló* 
és Rudolpf Stratz érdekes regényeit, azonkívül szá
mos időszerű és művészi képet, Mühlbeck Károly 
elmés fejléceit és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Új 
Idők előfizetési ára negyedévre (W0 korena. Mutat 
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI. Andrássy út 10.

Áz Én Újságom a legnépszerűbb gyermekujság 
új számában a regény folytatáson kívül sok szép me
sét, verset, tanulságos cikket közöl. Előfizetési ára 
negyedévre 200 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy 
út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb leanyujság, a 
két regényfolytatáson kívül érdekes elbeszéléseket 
és szép verseket közöl. Előfizetési ára negyedévre 
250 korona. Mutatványszámot kívánatra ingven küld 
a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy út 16.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 17—52
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A H A R A N G S Z Ó  PE R SE LY E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 
Szabó János Repczelak 200, Perenyei Pál 
Rszemere 100, Szkok Andor Lipárt 400, 
Ihász József Varsány 500, Beledről: Buthy

Íenő, Karsay Bálint, Buthy János, Gyurátz 
[álmán Gór-200—200, Nagy Gyuláné Beled, 

Berec Gáborné Beled 100—100, Szalay 
Sándorné Szombathely 50, Sümeghy K. 
Veszprém 9, Bognár János Varsány 100, 
Dékány Mihá'y Győrszabadhegy 600, Ra- 
usz István, Rausz József Aszód 25—25, 
Földváry Valéria öttevény 600, Szabó János 
Sárszentlőrinc 100, Füredi Antalné Kápol- 
násnyék 50, felső Széles Sándor Csánig 
100, Németh Kálmán Győrfalu 100, Antal 
István Nemesleányfalu, Mátis Kálmán Nagy
vázsony 100—100, Vámőrség Ásvány 7Ö0, 
Schwartz Emilné Németújvár 2000, Szől- 
lőssy László Szentgotthárd 1000, Nagy
kanizsáról : Horváth Károlyné 65, Kreft 
Józsefné 50, Bőhm Ignác 15, Németh Már
ton Győr 90, Hassay S. Zalabaksa, Sebes
tyén János Nagypirit, Varga Jánosné Csánig 
100—100, Németh S. Mosonszentjános 200, 
Lébényi nőegylet 300, Stinner József 50, 
özv. Stinner Istvánné, Bősze László, Köv. 
Tóth József 100—100, Petróczi M. Gyéké
nyes 100, Hegyháthodász 504, Horváth 
Gergely (Keller) Tét 200, Réthy Mária 
Szeged 50, Balogh Anna Bük 150, özv. 
Hujber Lajosné Bpest 300, Győrffy Béláné 
Felpéc 120, Zrim Ádám Szentgotthárd 1000, 
Vargyai Ferencné Vönöck 30, Hegyfalui 
nőegylet 200, Váci Mihály Győrság 200, 
Sokoray Elek Szentgotthárd 200 koronát.

N Y I L V Á N O S  N Y U G T Á Z Á S .

Beleden a „Harang-alapra" adakoztak: 
Molnár Béla 90.000, özv. Dantz Dénesné 
7000, Jakab László 1000, Jakab József 2000, 
Jakab Sándor orosz fog. 2000, Jakab Róza 
Tóth Sándorné 2000, Büki István 600, Hor
váth Sándor 100, ifj Horváth Sándor 500, 
özv. Németh Sándorné 1000, Tompa Károly 
200, Ritzinger Ignác 100, Tompa Lajos 500, 
Horváth Bálintné 150, Szabó Gyula 200, 
Hatos Sándor 500, Horváth László 1000, 
id. Büki József 10.000, ifj. Büki Lajos 100, 
Teke Mihály 120, özv. Szabó Ferencné 1000, 
Dantz János 10.000, Major Sándor 5000, 
Horváth Dániel 500, Dávid János 1000, 
Dávid Ferenc 1000, Gaál László 6000, özv. 
Gőnye Jánosné 100, Sőnye Rezsőné 100, 
özv. Szabó Józsefné és Sághy Jenőné 5000, 
Büki Lajos 8000, Rózsa Sándor és családja 
10000, Kiss Sándor tan. 2000, Gerencsér 
Ferencné 300, Kozma Lajos 100, Balázs J. 
5000, Horváth Dávid 100, özv. Horváth L.- 
né 1000, Tóth Mihály biró 6000, Tóth Gy. 
500, Tóth Gizella 1000, Hörényi István 6000, 
Buty Sándor 1200, Potyondy Lajos 3000, 
Bödecs István 100, Bödecs Lajos 100, Bö- 
decs Bálint 500, Zsiray Sándor 1000, özv. 
Kovács Sámuelné emléke 2000, Forgyán 
Istvánné 1000, Matisz Sándor ászt. 1500, 
Tóth György és neje 1000, Buthi János és 
neje 400, Buthy Jenő 6000, Dank Imre 5000, 
Kozma Géza 20.000, Sandy Gyula 2000, 
Döbrentey Gábor 5000, Pálfi Sándor és n. 
2000, Mátis Gyula emlékére 1000, Pálfi L. 
2000, Pálfi Zsigmondné 500, Németh József 
és neje 500, Gyarmati István 50, Tchas- 
berger József 3000, Nagy József és neje 
1200, Illés Ferenc 5000, Kozma Ádám 1500,

■

Tóth József lakatos 2000, özv. Pálfi M.-né 
500, Szabó Józsefné szülésznő 200, Mátis 
József és cs. 5000, Simon Lajosné és fia 
500, Pandur Lászlóné 50, Major Ferenc 
100, Horváth József 200, Pálfi László és cs. 
1500, Torma János kertész 200, özv. Mátis 
Lászlóné 100, Szalay Sándor és cs. 1000, 
Mátis János és neje 3000, Mátis János em
lékére 3000, Mátis Mihály és István 2000, 
Simon Dávid és cs. 1000, id. Bödecs Lajos 
300, Varga Elekné 200, Németh József és 
neje 50, Tömből Elek orosz hadif. 2000, 
Radics Jánosné 100, Kiss Vilmos és neje 
1000, özv. Kovács Józsefné fiai 600, Németh 
Sándor szabó 1000, Horváth József 300, 
Pálfi Lajos fiai emlékére 2000, Haucs Vil- 
mosné 1000, Jakab Sándor ács 1000, Büki 
Szidi ev. leányegylet 1105, özv. Buti Sán
dorné id. 400, ifj. özv. Buti Sándorné 300, 
özv. Kiss Antalné ny. jegyző 1000, Szabó J. 
szabó mester 500, Szűcs Juli rémi 50, Rajts 
István és neje 10.000, Letenyesi Dénesné 
400, Ormándy Sándor 10.000, Ormándy L. 
10.000, Balasa Sándor 200, Horváth Sándor 
500, Papp János 300, Papp Sándorné 100, 
Boros József 1G0, Molnár Pá'né 200, id. 
Németh József 200, ifj. Németh József 200, 
Illés József 6000, Major József és cs. 150, 
Vörös Mihály 100, Székely Márton 50, Szé
kely Sándor 50, Rátz József Kis utca 1000, 
Horváth Sándor 500, Kovács János 500, 
ifj. Németh Sándor 200, Buti Ádám 500, 
Major József 200, Bödecs Sándor 2000, 
Hotter Kálmán 500, Illés Sándor 100, Mol
nár Sándor 1000, Tóth János 500, Németh 
Lajos 400, Németh László 50, Varjú Már
ton nyug. tan. 1000, Pálfi László és csal. 
2000, Karsay Bálint 6000, Móod János és 
cs. 10.000, Karsay Sándor 2000, Pálfi S. 
1000, Hámon Mihályné 200, Dank Sándor 
ács 1000,. Németh Lajos ács 400, Rátz M. 
1000, Pálfi Imre 1000, Tóth Sándor rokkant 
100, Udvardi Béla 400, Rosenberg Fülöp 
200, Pálfi Sándor 200, Szabó Imre 200, id. 
Németh Sándor 300, Szabó Miklós 400, 
Illés Sándor 200, Pálfi Lajosné 1000, Luka 
Lajos 200, Szabó Sándor 200, Széles Jó
zsef 500, Bárkovics Ferenc 100, Tömből 
Sándor 2010, Buti József 1000, Menyheil 
Sándor Sopron 100, Buti Dénes Sopron 
100, özv. Szabó Jánosné Beled 100, Szabó 
Istvánné 100, Szabó Ádám 150, ifj. Rátz 
József 2500, id. Rátz József 2500, Rátz I. 
200, Kőműves György 5000, ifj. Tóth Lajos 
300, Gőnye Lajos 400, Buti Dávid 1000, 
Németh Imre 200, Jakab József cipész 400, 
Jakab Jánosné 50, Kámán Lajos 1000, Si
mon József 1000, Farkas nővérek 500, Varga 
Lajos 1000 K. (Folyt, köv)

Felelős szerkesztő ős kiadó: CZ1POTT GÉZA 
Szentgotthárd, V as t érme gye.

A következő konfirmációi segédköny
vek, káték:

Magyar: Blázy L.—Törtely L. 20 K. 
Geduly L. 26 K. Koren P. 30 K, 
Mayer P. 25 K, Raffay S. 40 K, 

Ruttkay S. 30 K-
Német: Ruttkay S 30 K. Soproni 

leik. kar 50 K (kötve) 
kaphatók a Luther Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, VIII., Szent- 

királyi n. 51/a. 2—2

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa* 
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p ^ o v i r u m s z ö r p ö t  

tölt. A provirum

a lk o h o lm e n te s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban 

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:— Magyarországi Gyártelepe —: 

Szentgotthárdon. 2
M űvelt ev. úri család  a fővá

rosban szerény fe ltéte lek  m ellett 
m agához fogad  14—20 éves úri 
leányt szá llásra , ese tleg  ellátásra. 
— Cím a k iadóban. 2 —4

Három gyermek mellé keresek egy 
német urilányt. Cím : Patzelt Oszkár- 
né, őrnagy neje, Kaposvár, Tisza 
István utca 10. i—4

Keresek egy papi házhoz való 
jobb nőt, aki a főzéshez is ért és 
más egyéb házi dolgot is szívesen 
elvégez. Fizetése havi 2000 korona. 
— Cím: N é m e t h  P á l n é  Vé s e ,  
Somogymegye. 2—3

Intelligenciával bíró középkorú, egész
séges, szerény, a háztartás minden ágában 
jártas házvezetőnő kerestetik azonnali be
lépésre feltételek közlésével. Cím: Horváth 
Pál főszolgabíró Szentgotthárd, Vasmegye.

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES
SÓSBORSZESZT.
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán
tál mák eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOQENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni,! 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 12—52
DIOGENES KERESKEDELMI VÁL- 

LALAT, SZENTGOTTHÁRD.
Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 

borszesz Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
í K A P l  B É L A

19l0-ben.

Laptulajdonoa:
1 D u n á itó l !  L u t te r -S 'G v e ts é j .
■ .1 OrKXkKO« Luther-S/övrt- 

kéf hlratalo« lapja.

&X6zlratok, előfizetés! dijak 
és reklamációk a 

lAKANGSZO Bzerkesztó- 
kiadóbivatalának

sHzentgoUhárdr* (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden «rang. lelkész 

éa tanító.
'ifegjeleotk rnlndsn vasárnap.

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  GÉ Z A .

8zerkeaztő-kl adóhivatal:
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HAKliTÖSZO“  
előfizetési á ra :

negyedévre 150 korona. 
Latker-SiÖTetégl tagoknak 

10°/*-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes teám ára SO koroaa.

A .Harangozó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

/Városi kis gyülekeze
teink helyzete.

Az élet harca nehéz próba elé 
hállít ma minden egyes családot. A 
<»HoI Teszünk kenyeret, hogy ezek 
,aegyenek ?« bibliai kérdés naponként 
ilfelfakad minden családapa leikéből, 
amidőn övéire tekint. Hiszen a re- 
cménység anyának emlői is kiapadnak 
nmár lassanként, amelyekből eddig 
^táplálkoztunk és amelyeknél a hideg 
»ttélben melegedtünk. Olyanok a csa- 
illádok, mint a vihartépett fa, mely 
»Heveiéitől megfosztott ágaival segít

séget kérő kézként emelkedik az ég 
ii felé.

A gyülekezet is nem más, mint 
9 egy nagy család. Ebben is szükség
7 van az anyagi kellékekre, hogy ele-
8 get tudjon tenni kötelességének. És 
a amim ma a családnak, úgy minden 
a egyes gyülekezetnek nehéz harcot kell 
v vívni a megélhetésért, a fennmara- 
b dásért. Amint a szegény családok 
» csak tengődnek egyik napról a má- 
e síkra, ügy a városi szegény kis gyűlé
st kezetek is, melyeknek nir.es földje, 
B ahonnan bevételeit fokozhatná, évről- 
b évre szomorúbb sorsba jutnak. Hiszen 
ii templom, papiak, iskola fenntartása 
» és tatarozása ma egyedül többe ke
li rül évenként, mint amekkora összeg 
r volt előbb az egész évi háztaitás. 
1 Hát még iskolafűtés, lelkész , tanftó-, 
B egyházfi fizetés, adó és ezer másféle 
i  kiadás honnan kerül elő? A csekély 
y számú és legtöbbször szegény hiva- 
t talnokra és munkásokra rakott és 
b évenként hatványozott mértékben nö- 
v vekedő egyházi adóból. De ezt nem 
>( lehet emelni a végtelenségig, mert a 
>1 legnagyobb buzgóság is végül össze- 
t  roppanik a nagy teher alatt.

Pedig az ilyen városi kis gyüleke- 
s zeteink mind fontos őrállói az evan- 
& géliomi világosságnak és a magyar

hazaszeretetnek. Ha ezekben a fény 
kialszik, irtózatos lesz a sötétség. És 
a sötétségben újra evangéliomi vilá
gosságot támasztani vájjon lehet-e 
mégegyszer ? Egy ilyen városi kis 
gyülekezetnek nehéz helyzetét ma csak 
az ismeri, aki abban él és annak 
ezerféle gondjait hordozni kénytelen.

De nézzünk csak bele mélyebben 
a dolgokba, hogy valamennyire is 
tiszta képet lássunk. Van egy 800*) 
lelket számláló városi kis gyülekezet. 
Tart lelkészt és tanítót. De sem a 
lelkésznek, sem a tanítónak nem tud 
adni gabonát, fát, aminek megszer
zése ma a legnehezebb, hanem csak 
csekély készpénzfizetést A tanító köz
alkalmazottnak tekintetik az állam
hatalom előtt, tehát valahogyan csak 
él, igaz, bogy ö is nehezen. De a 
lelkész, aki pedig szintén heti 15—20 
órát tanít, közalkalmazott nem lehet. 
Sem fát, kőszenet, élelmiszert, sem 
ruhát, cipőt nem kap kedvezményes 
áron. Vasúti kedvezményt nem élvez. 
Hanem a napi árban kell vennie ru
hát, élelmet, fát, lábbelit magának 
és családjának. Hol van még a gyer
mekek neveltetése és taníttatása, kü
lönösen ha helyben középiskola nin
csen ? Egy gyermek házon kívül való 
tanítattása, napjainkban ha helyben 
középiskola nincsen, többe kerül, 
mint amennyi fizetése ily helyen a 
lelkésznek egész évre van. A gyü
lekezet pedig többet adni nem képes, 
mert a lelkészfizetésen kívül igen sok 
másra is kell az a kevés pénz, amit 
nagy nehezen össze lúd gyűjteni.

Itt van az iskola. Mibe kerül annak 
ma csak a fűtése és tisztogatása ? 
Egy-egy tanítás iskola fűtésére kell 
4 öl fa, aimnek ára ma fuvarral és 
fölvágással együtt 100.000 korona. 
Az állam pedig az iskolák dologi 
kiadásaira ma is csak annyit ad,

*) De van alig 500 lelket számláló nagy 
területen működő gyülekezetünk is.

mint 1914-ben. Hogy ez mit jelent, 
azt megvilágítja azon tény, hogy pl. 
az én gyülekezetem iskolája kap ma 
évi 557 kor. tandíjkárpótlási állam
segélyt. Ezért 1914-ben lehetett venni 
10 öl iát, ma pedig semmit. Egy 
hónapi takarításért kell ennyit fizetni. 
Erre nem gondol az állam, sót újab
ban még a tanítófizetés minimumának 
a megállapításánál is újabb terhet 
rakott az iskolafenntartó egyházköz
ségekre.

Hol van a földbirtokreform, amely
nek végrehajtásától a városi kis gyü
lekezetek*) is némi könnyebbülést 
vártak ? Könnyebbség nincs, de teher 
mindig újabb és újabb, amelyek alatt 
már nem egysser hajladoznak a ter
het tartó legerősebb oszlopok is.

Vigyázzunk, hogy a ház össze ne 
ömöljék és lakói fedél nélkül ne ma
radjanak a pusztában, mert >az idők 
gonoszak«. Örálló.

*) A városi kis gyülekezetek, a missziói 
egyházak szomorú helyzetével foglalkozott 
legutóbb a győregyházmegvei lelkészérte
kezlet. Reméljük, hogy a kérdés nem kerül 
le többé a napirendről s olyan gyorsan, 
mint csak lehetséges, megoldást nyer.

Petőfi az eklézsiában.
Irta: Payr Sándor.

4. Petőfi Sárszentlőrincen.
Petrovics mészáros sokat adott 

arra, hogy fia a maga egyházának 
iskoláit látogassa. Igen jó hírnevű 
vilt akkor Tolnában a sárszentlórinci 
kis gimnázium. Az itteni gyülekezet
nek magasabb szellemi színvonalát 
már Sreniczei Bárány Qyörgy espe
res, a magyar Prancke s a két püs
pök : Perlaky Gábor és a tudós Nagy 
István alapította meg. A dunántúliak 
már 1791. a pesti zsinaton kimond
ták, hogy Sárlórincet is gimnázium 
illeti meg. Ezt a tervet Nagy István

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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és a tolnai esperesség csak 1806. 
tudta megvalósítani. Kiváló tanárai 
voltak egymás után Balia, Unger, 
Druglányi, Haag Péter és Lehr An
drás.

Maga a község is a Sió mellett 
áldott szép róna, melyet félkörben a 
borjádi szőlőhegysor koszorúz. Lako
sai jómódú, értelmes, józan nép, tős
gyökeres magyarok Itt hát nem hal
lott tőt beszédet a kis Petőfi. A régi 
szép és nagy templom, melynek ké
pét a Vasárnapi Újság is közölte, 
még 1775. épült. Hírneves szülöttei 
a falunak Zsivora György a nagy 
emberbarát, Balassa János a vallásos 
lelkű és európai hírnevű sebészorvos, 
később pedig a két Lehr testvér.

1831. szept. 28. hozta el ide Pe 
tőflt az édesanyja és Hitiig János 
jegyzőnél helyezte el. A pesti Petőfi- 
ház emlékei között megvan még az 
a jegyzőkönyv, melyet Hittig a kis 
Petrovics fiú kiadásairól és bevételei
ről vezetett. A Hittigek is régi ároni 
családból valók Tolnában, több lel
kész és tanító volt közöttük. Hittig 
János is egy év múlva kettős hiva
talra, tanítónak és jegyzőnek ment el 
Majosra. Amália nevű 12 éves leánya 
játszótársa volt Petőfinek s emlékét 
a költő később > Gyermekkori barát- 
némhoz« című szép versében örökí
tette meg.

Hittig távozása után Németh Fe
renc tanító volt Petőfi szállásadója, 
akire mindig hálával gondolt vissza 
a költő s később is, midőn Borjádon 
járt, meglátogatta őket. Egy ideig a 
tanítókisasszony, Németh Zsuzsika is

A Bölcs meséje.
Irta: Porkoláb István.

A Bölcs túl van a kilencven esz
tendőn, szemeit szürke-hályog bo
rítja, a napkorongból sem lát mást, 
csak egy tompa fényfoltot. És mégis 
sokat lát. Arca pergamenjére titok
zatos betűket nyomott az Idő, vál- 
láraérő fehér haján a tél hava csil
log, hangjából a halottak vágytalan 
nyugalma érzik. Nem vár már mást 
az Élettől, mint a Halált. Egyedül él, 
nincs senkije, csak egy tehene. A jó
emberek a tehenet látják el enni
valóval, a tehén a vak Bölcset tejjel.

Látogatóinak meséket mond az agg, 
bölcs meséket. A napokban fölkeres
tem. Nyugágyán pihenve fogadott.

— Mi hir a nagyvilágban ? — 
kérdezte.

Mondtam:
— Semmi jó. Az Erény végső

pályázott a költői babérágra, mert ő 
is játszótársa volt Petőfinek, de a 
kritikusok Amáliának ítélték oda.

Ha Lehr András csak 1832. kerül 
Szentlőrincre, amint a gyülekezet 
története mondja, akkor Petőfinek 
1831. még Haag Péter is tanítója 
volt. De róla nem szól az irodalom- 
történet. A tanulótársak is mind csak 
Lehr Andrást emlegetik hálával, mint 
kedves tanárukat. Maga Petőfi is, 
mikor már országos hírneve volt, 
kifejezte egyszer köszönetét a jeles 
tanárnak, aki saját fiaiból is, Zsig- 
mondból és Albertból költőt és ki
váló tudóst nevelt. Petőfi különösen 
a latin nyelvet tanulta nagy kedvvel. 
Horatius később kedves olvasmánya 
volt. És a latin klasszikusok megér
téséhez a jó alapot itt szerezte meg 
Lehr Andrástól, aki nemcsak tudós, 
hanem humánus jó tanár is volt. 
Tanítványait maga vezette ki játszani 
a lapdázó helyre.

Ismert nevű tanulőtársai voltak itt 
Petőfinek Sárkány Sámuel a későbbi 
pilisi lelkész és püspök s ennek fivére 
Sárkány János, a kiskőrösi, majd 
szarvasi lelkész. A két Sárkány test
vér közös szálláson is lakott Petőfi
vel s már itt kötöttek holtig tartó 
barátságot. Ilyen jó pajtásai voltak 
a borjádi birtokos fiai, Sass István 
és Károly is. Kápli Lajos, a későbbi 
kisbaboti lelkész is büszkén emlegette, 
hogy már Szentlőrincen együtt tanult 
Petőfivel. Sass István az emléktábla 
leleplezésekor az iskolaház előtt e 
szavakkal jellemezte a szentlőrinci 
kis diákot: >E téren, ennek hajdan

harcát vívja a Bűnnel. S az Erény 
már nagyon fáradt...

Az agg bölcs felemelkedett fekté
ből, sovány csontkezével arca ráncait 
simogatta, mintha ezekből olvasná le, 
ámít mond, és elkezdett mesélni.

* **
— Bűnország királyának óriási 

fogadótermét menyezetigérő, hatalmas 
vasszekrények kárpitozták. Fekete 
gyomruk a legválogatottabb kínzó
eszközöket rejtette magában. Az ural
kodó rengeteg mennyiségben halmozta 
fel bennük a kínt, könnyet, éhséget, 
szenvedést, fájdalmat előidéző baci- 
lusokat, amelyekkel kerékbetörette 
ellenségeit.

A királynál minden délelőtt meg
jelent kihallgatáson Gonoszság, a fő- 
államminiszter, és kiosztás végett 
megkapta az aznapra esedékes baci- 
lus*adagokat. A bacilusok így lassan 
bár, de évek hosszú során át nem

zöld pázsitján versengett lapdázó paj
tásaival. Túl a völgyben pedig majd 
mint magános andalgó, majd a fész- 1 
kelő madárkára leselkedő, majd ama j 
dombról leszaladó szánon mint bátor 
kormányos tűnik fel emlékezetemben, 
megannyi jeleneteivel ártatlan gyér- 
mekörömének « (Vas. Ujs. 1884. 543.)

Ezek voltak Petőfi legboldogabb 
évei. Szülei Szabadszálláson jó mód
ban éltek, fiukat többször megláto
gatták és elhalraozták hazaival. Sass 
mondja róla azt is, hogy Petőfi itt 1 
tisztán, jól öltözött, testhez álló kék 
szatengló ruhában járt. Vasárnapon
ként az iskolában gyülekeztek össze 
a kis diákok és Lehr tanár vezetése 
alatt innen mentek párosán az Isten 
házába. Petőfinek már itt is megvolt I 
az a szokása, hogy szeretett a na- I 
gyobbakkal barátkozni és erejét meg- ] 
haladó dolgokra is vállalkozott, ha 
bátorságát kétségbe vonták.

Petőfi idejében Lehr tanár és Né- 1 
meth tanító mellett lelkipásztora is I 
igen kiváló volt Sárszentlőrincnek, a 
répcelaki születésű Balassa János, a I 
hírneves orvos atyja, egy szép, sze- I 
lid arcú, tudós és igen buzgó lelkész, 
akiről évtizedek múlva is nagy hálá
val emlékeztek az öregek. Nemesdö- j 
mölkre is meghívták, de nem ment ] 
el. És Székács is nagy dicsérettel 
szólt róla. Ahol ilyen személyiségek 
képviselték az egyházat, ott bizonyára 
Petőfi is tiszteletet, hálát érzett iránta. 
Augustinusra is különösen Ambrosius, I 
a hű lelkipásztor személyisége volt I 
nagy hatással.

A szentlőrinci iskola mindig is

kis eredménnyel fogyogattak s el
árasztották az egész Földet, kínba, I 
vérbe, könnybe borítva Erényország 
fejedelemasszonya alattvalóinak arcát. ] 
Mert már csak a kisded Erényország ! 
édestestvérnélkülvaló maroknyi népe I 
mert dacolni Bűnország hatalmas 
királyával. A többi mind behódolt. I

A király arca nap, mint nap vi- 
gyorgóbb lett, ahogy tele marokkal ! 
osztogatta a bacilus-tubusokat minisz
terének : (

— Már alig van ellenségem. Csak 
az a nyomorult korcs nép, Erény
ország I

A tagbaszakadt Gonoszság haj
longott :

— Dupla adagot kegyeskedjék adni, | 
felség, akkor az is igába hajtja büszke 
nyakát.

A király kapott a jő tanácson s a 
miniszter megkapta a kétszeres adagot.

Erényország határain pedig átcsa
pott a kínok jaj-a; a folyók könnytől
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büszke volt erre a diákjára. Mikor 
\az algimnáziumot 1870. Bonyhádra 
-helyezték át, azt a padot, melybe 
í' Petőfi a nevét belevéste s azt a ka

tedrát, melyre nevét ráírta, a tanárok
> ide is átvitték. De magukkal vitték 
I Petőfi szellemét is. Sántha Károly
szép ddája a bonyhádi gimnázium 

r jubileumán erre céloz:
Kikelt a mag. Köszöntlek, lombos erdő, 

t Mit Lőrincz plántált, Bonyhád öntözött, 
i Jelenre vált az álmodott jövendő,
A Múzsák fészkelnek ágaid között.

Oh szent berek te, itt pelyhedzett szárnya 
1 Flilemilénknek zengvén a tavaszt;
. Álmából a nép fölkelt s „Talpra“ álla, — 
1 Dala most is hív, most is halljuk azt.

De Szentlórincen nem csak az is- 
í kola becsülte meg Petőfi emlékét, ha- 
i nem a gyülekezet is. Dr. Sass István 
t tolnamegyei főorvos, az egykori ta- 
i nulótárs indítványára a félszázados 

jubileum alkalmából 1884. márvány- 
t táblákkal jelölték meg Petőfi egykori 
i iskoláját és lakáját. Sántha Károly 
i lelkész, a szép terv megvalósítója,
> ekkor két szép 'ódával is áldozott 
1 Petőfi emlékének. Az iskola előtt 
• szavalta:
! Jön Lehr tanár és szárnya nő a Sassnak, 
í Ki Petrovicscsal tart fel a magasnak.

„Si fraclus illabatur“ dörg az ige, 
í S tüzet fog a tüzes Petőfi szive.

A lakóház táblája előtt pedig e 
I lelkes, szép szavakkal fejezte be
» ódáját:
1 Nézd s halld: e márvány szivet’rejt magá- 
I Petőfi szívét s azt kiáltja rád : [ban
I Dicső hírében s néma bánatában, 
i Magyar, szeresd lelkedböl e hazát.

Mindkét ódát az emlékezetes épü- * I

* dagadoztak, az erdőket fejfáknak vág- 
l ták ki s a meggyötört emberek nem
> énekeltek mást, csak halotti zsoltá- 
i rókát.

A legközelebbi kihallgatáson há- 
i romszoros, majd négyszeres adagot 
I kapott az államminiszter — Bűnor- 
: szág királya mégis hasztalan várta
I Erényország hódoló küldöttségét, 
í Nem jött.

Így az adagolás folytatódott még 
hosszú időn at, mindaddig, mígnem 

i egy alkalommal azt vette észre a ki- 
i rály, hogy szekrényei fenekén alig van 

néhány tubus. Talpa alatt sirt, nyö
szörgőit a parkett, ahogy szekrénytől 
szekrényhez rontott; hasztalan, vala
mennyiben sem tudta összeszedni a 
szokásos mennyiséget. Éktelen dühbe 
jött s ifjúkorában a Balkánon elta- 

i nult hencegéssel, kardjára csapott;
— No megálljatok, rongyos ná-

> c ió ! . . .
Dühöngésében Kéj, a testőrfóka-

letek képeivel együtt közölte a Va
sárnapi Újság is. Előkelő vendégei 
voltak ekkor Szeotlőrincnek, köztük 
grófok és bárók. Az Akadémia ne- 
nevében Lehr Albert beszélt, ki maga 
is a régi iskolaházban születntt. »Soha 
sem feledte az Akedémia — mondá 
— mivel tartozik a nemzet nagy dal
nokának, aki több becsületet szerzett 
a magyar névnek széles e világon 
egy maga, mint ő — fennállása óta 
összes tudományos vívmányaival.« 
Baksay Sándor a költő és püspök 
pedig a Kisfaludy-Társaság nevében 
e gyönyörű szavakkal végzé beszé
dét: »Ez a szerény hajlék el fog egy
kor tűnni a föld színéről, az a már
vány, melyen most az ő neve fénylik 
el fog porlani: de a lábnyom, az ő 
lábnyoma — hogy ő itt járt, itt nö
vekedett, nem fog elenyészni, míg az 
ő halhatatlan éneke végig zeng az 
ország síkjain; az a dal, melyet mi
dőn hall a későbbi költő, kész össze
törni lantját, mint egykor szent Ce
cilia, midőn az angyalok énekét meg
hallotta.«

Ugyanekkor mondá Baksay: ha a 
a tót nemzetiség már a születése 
előtti Petőfiről azt mondja: >Az én 
csontomból való csont«, — akkor a 
magyar géniusz meg azt feleli: »De 
az én lelkemből való lélek.«

Megható szép volt a múlt évi 
szentlőrinci ünnep is egybekötve a 
gyülekezet alapításának kétszázados 
jubileumával. Jelen volt Kap» Béla 
püspök, Jakab Ödön költő, a Petőfi- 
társaság képviselője s a bonyhádi 
főgimnázium küldöttei. Felvonultatták

pitány, zavarta meg, Gonoszság exel- 
lenciás urat jelentette.

Bűnország királya hirtelen nyu
galmat erőltetett sötét arcára és mél
tóságteljesen süppedt fekete matt
bársony trónusa mélyébe. Szemei 
gyilokként villantak a belépő, mámo
roktól puffadtképü miniszterre:

— Vége a tunyaságnak — har
sogta keményen — az élvhajhászás- 
nak ! Elrendelem a mozgósítást Erény
ország fejedelemasszonya ellen ! Tüs
tént! Nem tűröm, hogy más is le
gyen rajtam kívül uralkodó 1

Gonoszság földig hajolt:
— Parancsára leend, felség I
És még aznap szétmentek a be

hívók, s az óriási birodalom legtávo
labbi falujában is megütötte nagy
dobját a kisbiró: — Föl a szent 
háborúra Erényország ellen! —

A hir nem keltett tetszést, de nagy 
riadalmat igen.

A tisztek méltatlankodtak:

a négyökrős szekeret is, megrakva
40 magyarruhás leánnyal. így eleve
nítették meg Petőfi ismert szép költe
ményét és így indult a kedves szép 
processzió az iskolától a költő laká
sáig. Itt ismét a szentlőrinci költő- 
pap ódáját szavalták:

Petőfi, hagyd ott tündöklő hazádat, 
Hová e hon égő szerelme v itt... 
Hazafi, költő, próféta, sas-szárnyon 
Repültél fel utóbb a csillagig,
Hogy minden érző lélek veled szálljon 
Oda, hol az Istenség lakik.
Szegény jó Bárány György, a pie- 

tista pap s az első magyar nevelés
tan írója, mikor 200 év előtt nagy 
küzdelmek között egy új magyar gyü
lekezetét alapított Tolnában, hogyan 
gondolhatta volna, hogy ő itt egy
szersmind az egyik legnagyobb ma
gyar poétának is nevelőiskolát ké
szített. (Folytatjuk.)

— Mi nem akarunk meghalni I 
Élni akarunk jólétben, kéjben, gyö
nyörben.

Az elpuhult népnek tele volt a 
hombárja, az is azt mondta:

— Élni akarunk, enni-inni, torkig
lakni minden jóból, minden áron — 
nem meghalni!

És nem igen mozdultak Bűnország 
királyának hűséges alattvalói.

A mozgósítás elteltével azért 
harcra készen állt a hadsereg s pa- 
csuliszagu, simár&fésült, derékbasza- 
bott tisztek vezetésével megindult a 
határ felé. Aránytalanul nagy trén 
követte; a kocsikon sok-sok élveteg 
nő, még több pezsgő és abszint, ami 
mind-mind hozzátartozott Bűnkirály 
katonáinak zsoldjdhoz.

Erényországon nem okozott külö
nösebb riadalmat a hadüzenet. A nép 
hosszú idő óta állandó harcban állt 
sokféle ellenséggel, mérhetetlen szen
vedéssel, azt mondta;

Az élet.
Törtetünk a földi pályán 
Lökdösődve durván,
A gyöngébbet, a lassúbbat 
Magunk alá gyúrván.
Vakon törünk csalfa álmok 
Virágai után,
S  letiporjuk, mely ott virul 
Éltünk országutján . . .
Forr a küzdés, tom bol a bűn, 
Hull a könny és a vér, —
De a célnak közelébe 
Ezerből egy ha é r . . .
A csontkarú kaszás csak néz,
És oda-odavág. —
Megállunk egy búcsú-percre, 
Aztán törünk tovább. i.
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Kapi püspök a soproni 
ifjúság körében.

Néhány szóval megemlékeztünk 
már arról, hogy Kapi Béla püspök 
egy hetet Sopronban töltött s ezen 
iáót teljesen az ifjnságnak szentelte. 
Csak most kerülünk abba a helyzetbe, 
hogy a püspök eme munkás hetéről 
részletesen is beszámolhatunk.

A Sopronba érkező püspököt az 
állomáson a tanintézetek igazgatói és 
a gyülekezet vezetősége fogadta. Más
nap a püspök a tanítóképző intézetben 
kezdette meg az iskolalátogatását s 
három napon át látogatta a tanórákat. 
Ugyanekkor látogatta meg a tanító
képző intézettel kapcsolatos gyakorló 
iskolát is A három következő nap a 
líceumban végzett iskolalátogatást s 
ott is minden osztályt és minden ta
nár előadásait meglátogatta. A délu
táni órákban meglátogatta az állami 
főreáliskola és az állami fiú  felső
kereskedelmi iskola, az állami polgári 
leány iskola, a r. k. tanítónőképző, 
a r. k. felsőkereskedelmi leány iskola, 
a r. k. óvónőképző, a r. k. polgári 
leány iskola ev. növendékeinek vallás
óráit.

Ugyancsak meglátogatta a két ev. 
ifjúsági leénydiák-szövetséget is s 
részt vett azoknak ünnepi közgyűlé
sén, melyen a diákszövetség tagjai 
munkát olvastak, zeneszámokkal és 
szavalatokkal szerepeltek.

Soproni tartózkodása alkalmával 
két este az Ev. Leánykor tagjainak 
tartott előadást az ev. leányok mai

— Élet vagy halál! Mindenhogyan 
csak jobb lehet.

És néhány nap elteltével minden 
ember helyén volt. A férfiak az ágyuk, 
fegyverek mellett, a nők a konyhák
ban, kórházaknál. Igaz, így is csak 
maroknyi volt a sereg, rongyos, éhes 
és rosszul fegyverzett, de a katonák 
szeméből az Isién- és hazaszeretet 
lángja lobogott az ellenség felé.

Éz a nekik ismeretlen, különös 
fény babonázó erővel hatott Bünkirály 
katonáira; kényelmes lövőárkaikból 
ki sem mertek mozdulni, nap- s éj
hosszat heteken át zeneszó, női dai 
mellett dorbézolással igyekeztek el
űzni félelmüket.

Erény fejedelemasszony katonái 
végre elunták a nyomorúságos lövő
árkokban való céltalan szenvedést s 
védekezés helyett egy elkeseredett 
támadással rajtaütöttek az ellenségen.

A delelő nap felhőkötényt fogott 
arcára, hogy ne lássa a Földön tör-

hivatásáról. Ez alkalommal Potschy 
Blanka elnök üdvözölte a püspököt 
s a második előadás végén ugyan
csak ő mcndott az előadásért hálás 
köszönetét.

Egyik este az Ev. Ifjúsági Egylet 
tágas termében az Ev. Főiskolások 
Szövetségének tartott Kapi püspök 
mély igazságokkal teljes, hatalmas 
előadást a testi élet tisztaságáról. Az 
előadáson az erdészeti bányászati fő
iskola hallgatóin, a theol. akadémia 
hallgatóin s a nagyszámú vendégeken 
kívül megjelent az erdészeti*bányá
szati tanári kar képviselete dr. Bole- 
mann rektor vezetése mellett. A püs
pököt ifj. Krug Lajos szövetségi elnök 
üdvözölte s az előadás végén ugyan
csak ö mondott az előadásért kö
szönetét.

Egy este a Theol. Akadémiánkon 
tett látogatást s püspök, mely alka
lommal az akadémia Luther Köre 
tartott díszközgyűlést. A közgyűlés 
keretében Kapi püspök beszédet in
tézett az akadémia ifjúságához s meg
világította azt a kérdést: vájjon meny
nyiben helytálló az a felfogás, mely 
az egyház hibájáért egyedül a lelkészt 
teszi felelőssé, továbbmenőleg arról 
szólt, hogy mennyiben terheli a lel
készt az egyház sorsáért a felelősség ?

Szerdán este a tanítóképző intézet 
ifjúsági egyletei (belmissió egylet, 
Pálfy-kör, cserkész szövetség) ren
deztek ünnepséget a püspök tisztele
tére, bemutatandó munkálkodásuk 
eredményeit. Az ünnepségen Kapi 
püspök a tanári karhoz és az ifjú
sághoz az ev. tanítóképzés és az ev.

HARANOSZO._________

ténó borzalmakat, de csakkamar le 
is eresztette, mert mindössze pilla 
natokig tartott a kitörés; egy eget- 
földetrázó robbanás után csupán Bűn 
király katonáinak futása zajlott. Az 
ellenség az első összecsapásra gyá
ván föladta a harcot: hanyathomlok 
megfutott. Elől maga a Bűnkirály 
nyargalt éjsötét paripán, mögötte 
tisztjei, legényei.

Erényország győzelmes hősei a 
zsákmányszomj első hevében üldözni 
kezdték az ellenséget, ám alig suhin
tottak kardjukkal, szembetalálták ma 
gukat a trénnel: sivalkodó, könyörgő 
asszony népséggel. Bűnkirály hadve
zére : Gyáva, ezeket hagyta hátvédül. 
Jól számított. Az üldöző hősök hü
velybe csapták kardjukat:

— Ilyen zsákmány nem kell I — 
mondták undorral és megfordultak.

Azután eltemették halottaikat. Sok 
volt. Nagyon sok.

1923. március 25.

tanító nemes hivatásáról beszédet in
tézett. A líceumi ifjúsági egyesületek 
ünnepségén (diákszövetség. Magyar 
Társaság, belmissió, zene kör, cser- i 
kész szövetség) pedig a magyar diák 
mostani kötelességeit állította az ifjú-' 
ság szeme elé.

Az állami és r. k tanintézetekbe 
járó fiú- és leánytanulókat külön cső- j 
portokba gyűjtötte a püspök s azok
hoz is külön-külön beszédeket inté j 
zett, vallásosságra, egyháziasságra. 
a szív és élet tisztaságának megór-! 
zésére intvén őket.

A tanintézetekben elvégzett fő- 
pásztori munkáért az intézetek igaz
gatói mondottak köszönetét, a gyüle- 
kezet ifjúságának lelki gazdagításáért 
pedig Ziermann Lajos lelkész mon
dott meleg szavakban köszönetét. Ez 
a hét igazi lelki gyakorlat volt, — J 
mondotta — nemcsak az ifjúságnak, 1 
de a lelkészeknek és tanároknak is. 
Hálásan köszöni a püspöknek elvég- j 
zett értékes munkáját, a különböző 
korú ifjúsághoz intézett felejthetetlen 
intelmeit, biztosítja őt arról, hogy j 
működése felejthetetlen marad mind
azok lelkében, akik igaz életre tanító 
beszédeit hallhatták.

Úgy tudjuk, hogy Kapi püspök az 
ifjúság leíki gondozásának ellenőrzése 
és irányítása céljából Dunántúl többi 
városi gyülekezetét is meg fogja lá
togatni..

Isten gazdag áldása kísérje a Du
nántúl püspökének apostoli munkál
kodását.

Mert az Erénynek meg kell halni, 
hogy tovább élhessen.

Temetni akarták az ellenséges ha
lottakat is — de nem találtak muta
tóban sem.

Mert a Bűn nem mer meghalni, 
mivel élni akar.

* *
*

Az agg Bölcs lárva-arcán az Élet 
napjának alkonypirja suhant át:

— Eddig a mese. Ezután követ
zik a történet. A valóság.. .  — szólt 
Igehirdetö hangon és befordult a falnak.

Nem kívánt többet mondani. Hall
gatta a falikigyók titokzatos fütyőré- 
szését, akik valamit érezhették, mejt 
a szokottnál korábban ébredtek fel 
téli álmaikból s amint kitekintettek, 
látták, hogy tavaszodik — csilingel
tek a hóvirágok...
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A leghűségesebb község.
Kél hónappal ezelőtt, amidőn Pornóapá

tiban aláírták a visszacsatolásra ítélt nyolc 
nyugatmagyarországi község átadásáról 
szóló okmányt, a pornói templom előtt 
egyszerre csak felsírt a hazafiui hűség 
iajszava: „Kitárom reszkető karom ölelni 
földemet. . .*

Szentpéterfa apraja-nagyja jött át az 
akkor még idegen rabiga alatt görnyedő 
elrablód területről, hogy énekével tanúságot 
tegyen az anyaországhoz való törhetetlen 
ragaszkodásáról.

Mélyen megrendítő jelenet volt ez s nem 
maradt el az eredménye sem. Mert Szent- 
péterfát, ezt a leghűségesebb községet visz- 
sza csatolták ismét ahhoz a földdarabhoz, 
amelynek testéről letépték a trianoni hó
hérok . . .

Március 9 én történt meg az ünnepélyes, 
hivatalos átvétel.

A bizottságot a község főterén Oszvald 
Zsigmond körjegyző fogadta üdvözlő be
széddel. Háiaadó istentisztelet után a bi
zottság átvoouit az elemi iskolába, ahol a 
hivatalos átadási aktus lefolyt. A magyar 
kormány nevében dr. Tréger Ernő határ- 
megállapitó biztos vette át a községet s 
azonnal át is adta azt gyönyörű beszéd 
kíséretében Herbst Géza alispánnak. Ezután 
Margittay kormány főtanácsos magyar és 
horvát nyelven üdvözölte a község lakos
ságát, megköszönvén annak hazafias maga
tartását.

Szentpéterfa lakósságának hazafias ma
gatartása méltán megérdemli „a leghűsé
gesebb község“ jelzőt, mert nem rettent 
vissza a legsúlyosabb napokban sem attól, 
hogy magyarnak vallja magát. ♦

És Szentpéterfa példája csak fokozza 
a bennünk éló reményt, hogy Magyarország 
ismét nagy és boldog lesz, mert fiaiban el 
még a szent hazaszeretet. Hazaszeretet, 
amely erőt ad a szenvedésre és ha eljö a 
tettek órája: a cselekvésre is.

Máiwá a H arapó terjesztésére!

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Az asszony szerelmi féltékenység

ből férjét agyonlőtte. A gyilkos asz- 
szonyt a törvényszék súlyos fegyház
büntetésre ítélte. A szerencsétlen szü
lőknek egy kis leánygyermekük ma
radt árván, akit eddig nagyszülei ne
velték.

A nagyapai háznál szolgált egy 17 
éves szolgalegény, aki a családdal 
bensőségesebb visszonyban volt. Egy 
idő óta, nem tudni miért, a 4 éves 
kis leány az istállóba kei ült, ahol a 
szolgalegény ágyában feküdt.

Egy nap a nagyszülők keresték a 
kislányt s az istállóban az agyon 
kínos vergődés között találták meg. 
Bevitték a lakószobába, orvoshoz 
fordultak, aki megállapította, hogy a 
kisleányon erős titési helyek vannak, 
sőt belső sérülése is van. A jó szom
szédok és a nagyszülők ezután fag- 
gadták a kislányt, hogy mi történt 
vele, de csak nagynehezen tudták 
meg az igazságot. Végül is hosszas 
faggatás után a kislány elmondotta 
a szomszédoknak, hogy a szolgale
gény bántotta. A további faggatás 
során kitűnt, hogy a brutális szolga
legény a kisleányon halálos belső se- 
rüléseket követett el.

A szolgalegényt a csendőrség őri
zetbe vette. A kislány kínos szenve
dések között meghalt. Az ügyészség 
elrendelte az orvos-rendőri vizsgálatot.

Hát most már kérdem tisztelettel, 
kit kellene itt tulajdonképpen sokkal

inkább kerékbe törni, vagy malom
követ kötni a nyakára és a tenger 
mélységébe vetni?

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Az indulatos Krisztus.
Márc. 26. Márk 3 . t —7. A közfelfogás

ban úgy él Jézus Krisztus, mint a szelíd
ségnek, türelemnek, békességnek megtes
tesítője. Szinte el sem tudjuk képzelni, hogy 
valamikor is elborította őt az indulat árja. 
Pedig lám itt is elkomorul orcája, haragtól 
villámlik a szeme s csak úgy tud uralkodni 
magán, hogv elmegy onnan, ahol haragra 
ingerelték. Él-e bennem annyi szeretet a 
szenvedők iránt, azonosítom-e magam any- 
nyira velők, hogy haragos búsulás kel in
dulatra bennem az irántuk megnyilatkozó 
emberi keményszívüség láttára ? Vagy nem 
is törődöm velők ?

Márc. 27. Lukács 1 9 .41—14. Az Olajfák 
hegyén már nem tudja teljesen elfojtani 
Krisztus a szivében forrongó indulatot. Az 
ajkának még tud parancsolni, azt csak egy 
fájdalmas sóhajtás hagyja el, de a szemé
ből már akadály nélkül pereg alá a könny. 
Él-e bennem annyi szeretet a kárhozat felé 
rohanó emberi lelkek s egy sirja felé tán
coló nemzet iránt, mint Krisztusban ? Meg- 
sirattam-e már valamikor csak egy bűnben 
maradt leiket is, vagy magyar nemzetem 
szomorú sorsát?

Márc. 28. Máté 23 1 3 - -M .  Itt már az  
ajkának nem tud parancsolni Krisztus. Sza
badon folyik az ostorozó szó ajakéról. 
Nem gondolkodik azon, hogy ha azokat, 
akiknek kezében van a~hatalom, magára 
haragítja, akkor neki lesz jaj. Mennyi in
dulatos átok hangzik el folytonosan a ha
talmon levők ellen, . . .  de csak a hátok 
mögött. Krisztus szembe beszél és jogot 
szerzett magának ily beszédre, mert ő maga 
ment az ostorozott bűnöktől. Rám nem 
férne el ily dorgálás?

Márc. 29. János 2 .13—17. Az előbb még 
csak szóval vert, a kezének még csendet

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
A három napig tartott harcon a 

királyi sereg győzelme már biztos 
volt és az utolsó órában csúfos vere
séggé változtatta az ellenség táborá
hoz ért királyi zsoldosok szertelen 
rablás vágya, mely minden rendnek, 
fegyelemnek véget vetett. Ha még 
Mansfeld, vagy Pá ffy a vezér, akkor 
a csata a királyi sereg fényes diada
lával, a török had széthullásával vég
ződött volna. Az erélytelen, fegyelmet 
tartani nem tudó Miksa főhe ceggel 
szemben a török újra csorbát ütött 
a keresztyén fegyveren.

A mezzókeresztesi harc után még 
éveken át hullámzott a háború a 
szerencsétlen országban. Döntő csa
tára nem került a dolog, erre a több
szörös erőfeszítés után mindenik fél

gyöngének érezte magát. Csak kisebb, 
nagyobb csapatokban támadással, 
egyes várak ostromlásával, területeik 
kölcsönös pusztításával zaklatták egy
mást. Egyik fél sem tudta katonáit 
rendesen fizetni: ezek aztán az el
maradt zsoldot, élelmet, ruhának valót 
rablással szerezték meg. De minél 
nagyobb mértékben űztek a fosztoga
tást, annál inkább terjedt az Ínség. 
Ez áital hajtva mindig durvábban 
követeltek s a lakosokat azzal gyanú
sítva, hogy vagyonukat elrejtik, em
bertelenül kínozták, öldösték. Másfelől 
a török várőrségeit, csapatait lehe
tőleg a még meg nem szállott terü
letekről akarta élelmezni. Egymást 
követő becsapásaival zabolt, pusztított 
mindent, részben azért is, hogy a 
királyi seregeknek megnehezítse az 
elnepteieoült sivatagon át az ö ural
ma alatt álló vidékhez közeledést.

A szultán rendeletére bejöttek a 
tatárok s egész szenvedéllyel ülték

legkedvesb foglalkozásukat, a rablást, 
rombolást. Ahova eljutottak, a bar
mokat zsákmányul hajtották el, a 
lakosokat leölték, vagy rabszolgaságra 
vitték magukkal, a községeket lángba 
borították. Róluk is el lehetett mon
dani, mint Timur chán hadairól, hogy 
amerre jártak, utánuk nem maradt 
hátra sem kutyaugatás, sem kakas
kukorékolás, hanem csak a temető 
csendje. Az ország nagyrészében száz 
és száz egykor virágzó, népes község 
helyét csak kormos omladékok jelzik,’ 
melyek között az elszaporodó dúva- 
dak tanyáztak.

Erdélyt a ielkibeteg Báthory Zsig
mond szeszélyes kegyetlensége nagy 
veszélybe döntötte A székelyek sza
badságát eltiporta. Mindenütt ellensé
get kereső gyanúja az önálló gondol
kodású vezető állásban levő urakat 
üldözte, s mint gyanúsakat, rokonai 
közül is többeket vérpadra vitetett 
Utódja Báthory Endre ellen betört
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parancsolt, de amikor látja az Isten házá
nak megszentségtelenítését, akkor törékeny 
alakja kiegyenesedik, szeme villámokat szór, 
ajka túlharsogja a vásári lármát, keze ostort 
pattogtat, nem nézi hová üt, kit talál. Fél
tem-e én engesztelő szeretettel az anya- 
szentegyházat, mit teszek azért, hogy benne 
minden rendben és ékesen legyen?

Márc. 30. Máté 2 7 .12—14. Olvassuk 
végig a szenvedés történetét, jön-e benne 
Krisztus csak egyszer is indulatba? Pedig 
a szenvedés szokott bennünket leghamarább 
kihozni sodrunkból, különösen ha ártatlanul 
ér. Krisztus pedig úgy áll a rágalmak és 
gyűlölet indulatárjában, mint egy néma 
szobor. Maga miatt sohasem indulatoskodik. 
Mindig csak másért. Személyes sérelmeknél 
néma marad. És én? Nálam fordítva van?

Márc. 31. Lukács 23.33—37. Figyeljük 
meg, hogy Jézus mindent szerétéiből cse
lekszik. Ha indulatba jön, a szeretet hajtja 
abba, ha nem jön indulatba, a szeretei 
akadályozza meg azt. Azért tudja eltűrni 
kínjainak bámészkodással és gúnnyal való 
tetézését, mert önmagát nem szereti any- 
nyira, mint népét, melynek cselekedetére 
még kínjai között is mentséget keres. Meg 
tudom-e én őrizni indulataimban a szere
teted tudOÁ-e mentséget keresni bántóim 
számára, vagy az indulat rosszakaratot s 
gyűlöletet szül bennem mindjárt?

Ápr. I. Filippi 2 . 5  Krisztusi indula
tokra nem lehet magunkat ránevelni. Az 
óembernek meg kell halnia s Krisztussal 
egy új embernek kell feltámadnia. Ennek 
az új embernek azután, mint fának a virág, 
oly természetes velejárója a Krisztusi in
dulat.

HETI  KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlésen legutóbb 

gróf Bethlen miniszterelnök mondott nagy 
beszédet. Ígéretet tett, hogy a kormány 
teljes erejével gátat vet az októberista

HARANQSZÓ.

szervezkedésnek és izgatásnak. Nem engedi 
a nemzetet új Trianon-felé sodorni.

Az angol alsóházban Baldwin kincstári 
kancellár kijelentette, hogy Magyarország 
eddig 35.000 font sterlinget fizetett a jóvá- 
tételi bizottság kiadásaira. A jóvátétel szám
lájára eddig körülbelül 36 millió arany
koronát.

Március 15-ét ez évben mindenütt emel
kedett érzések között ünnepelték. Petőfi 
emlékének áldoztak a márciusi ifjúsággal 
kapcsolatban különösképpen. Sajnos azon
ban, az ország fővárosában vér folyt az 
utcán. A rendőrség megütközött az ifjúság
gal. Az összetűzésnek több súlyos sebe
sültje volt

Az olasz fascisták legfelsőbb tanácsa 
elfogadta a nyolcórás munkaidőről szóló 
tervezetet. A legfelsőbb tanács ugyanekkor 
megalakította a termelők fascista unióját, 
amely úgy a munkásokat, mint a munka
adókat magában foglalja.

A török ellenjavaslatok megéakeztek 
Párisba. Londonban tárgyalják a török 
módosításokat.

A franciák Buerben folytatják megtorló 
intézkedéseiket. Az újságok nem jelenhet
nek meg.

A bukaresti szenátusban támadást in
téztek a Bocskay-sapkák és a templomi 
képek ellen, amelyek — szerintük — a 
magyar irredentizmust szolgálják. Egyéb
ként az oláh kamarában az alkotmányja
vaslat tárgyalásával kapcsolatban korcsmái 
verekedést rendeztek, melynek 30 súlyos 
és könnyű sebesültje volt.

Keresek egy papi házhoz való 
jobb nőt, aki a főzéshez is ért és 
más egyéb házi dolgot is szívesen 
elvégez. Fizetése havi 2000 korona. 
— Cím: N é m e t h  P á l n é  Vé s e ,  
Somogy megye 3 —3
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MAGYAR GAZDA.

Gabonaárak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tisza- 

vidéki búza 15.350—15.500, egyéb 15 200— 
15.400, 78 kg.-os tiszavidéki 15.400—15 500, 
egyéb 15.200—15.300, rozs 9.500—9 600, 
takarmányárpa 9000—8900, zab 9900—9900, 
tengeri 8100-8300, korpa 5425—5450.

Hús- és zsirárak.
Budapest, március 18. Marhahús I. rendű 

egészben 1000, hátulja 1120, eleje 1100; II. 
rendű egészben 900, hátulja 900, eleje 850, 
növendék marha I. rendű 880, borjú ölött 
bőrben 900, zsiger 550, faggyú 600, marha- 
bőr 900, borjubőr 1400.

Zürich.
Március 18. Zárlat: Páris 3365, London 

2522, Newyork 537 75, Milánó 2590, Holland 
211 1, Berlin 2.60, Bécs 0.74i/4, Osztrák 
bélyegz. 0.74.5, Szófia 310, Prága 1595, 
Varsó 1.20. Budapest 153A, Bukarest 250, 
Belgrád 547.

A devizaközpont jegyzései.
Budapest, március 18. Napoleon 12.400 

pénz, Osztrák korona 4.60—80, Dollár 3330 
—3410, Márka 16—18, Lira 160—166, Lei 
15 50-16.60, Szokol 98.75-102.75, Dinár 
33.75—35.75, Francia-frank 208—218, Svájci 
frank 620-645, Hollandi forint 1315—1355, 
Angol font 15625—16025, Lengyel márka 7.25 
—8.25, Leva 20.50—21 50, Belga frank 185 
—189, Koppenhága 643—673, Krisztiánja 
604—624, Stockholm 885—915. A valuták 
egyeznek a devizákkal.

A fővárosban tanulók szobát 
és teljes ellátást kaphatnak egy 
ev. úri családnál kedvező felté
telek mellett. — Cím a kiadóban.

Erdélybe Mihály oláh vajda, a Bá
thoryak ellen elkeseredett székelyek 
hozzácsatlakoztak s ezek segélyével 
a vajda győzött, az ütközetből mene
külő Báthory Endre fejedelmet saját 
székely alattvalói ölték meg. Ekkor 
Mihály vajda lett Erdély urává. Ke
gyetlen zsarnoksága miatt lázadás 
tört ki ellene s ő csatát vesztve 
Prágába futott segítségért. Rudolf 
király Básta György fővezért küldte 
vele Erdély meghódítására. Ezek a 
nemzeti ellenállást — melyet az újra 
visszajött Báthory Zsigmond fejedelem 
szervezett — letörték. Básta az ural
mát visszakövetelő Mihály vajdát 
megölette és Rudolf nevében maga 
parancsolt a legyőzött nemzetnek és 
vele borzalmas rémuralom támadt 
Erdélyre. Ö a magyarokat, különösen 
a nemességet gyűlölte, a gazdagabb 
birtokosokat különböző tii ügyek alatt 
sorban elfogatta. Sokat kivégeztetett, 
sokat koldussá tett. Kegyetlensége 
telhetetlen kapzsisággal párosult. Hadi 
költség címén irgalmatlanul zsarolt

földesurat és jobbágyot s a városokat 
óriási sarcokkal sanyargatta. A fosz
togatásban példáját követték tisztjei. 
Zsoldosai a nép kirablásából éltek; 
elszedték gabonáját, marháját, ügy 
hogy a koldussá lett föidmives maga 
huzta-vonta targoncáját, melyet Básta 
szekerének nevezett. Az Ínségtől el
gyötört lakosok gyökerekkel, fakéreg 
törmelékbe kevert liszttel tengették 
életüket. Sok helyen megtörtént, hogy 
a kétségbeesett szülő megölte egyik 
gyermekét, hogy aonak húsával csil
lapíthassa a maga s többi gyermekei 
türhetlen éhségét. Nagyenyeden nyil
vánosan mérték az emberhúst, amely 
eset hazánkban Somogymegye egy 
részében is megtörtént. A törökkel, 
tatárral, idegen zsoldosokkal a rab
lásban, gyilkolásban nem csak verse- 
nyeztek, hanem sokszor túl is tettek 
a nagyon elszaporodott hajdúk. Ezek, 
mintha boszut akartak volna állani 
nemzetükön, hogy nem védte meg 
családjukat, vagyonukat a végpusztu
lástól — pénzért, zsákmányigéretért

készséggel állottak ellenséges vezérek 
szolgálatába is. Elvadultan dúltak, 
öldököltek, kirabolták a templomokat, 
feltörték a sírboltokat, ékszereket ke
resve széthányták a koporsókból a 
csontokat. A hajdúkban látta a nép 
az ég legnagyobb csapását s az ó 
kiirtásuk volt az alsóbb és felsőbb 
osztályok közóhaja.

Azon szomorú korban, midőn sok 
ezer magyar Erdélyben a betörő oláh 
vajdának, majd ugyanott és Magyar- 
országban a szabadságtipró Bástának 
szolgálatába szegődve ásták nemzeti 
létük sírját, másfelől a vallási türel
metlenség az egyházak hiveit is mind 
ellenségeket állította szembe egymás
sal : a jobb érzésű honfiak búsan 
sóhajtottak: >Átok verte meg a ma
gyart, mert az soha együtt nem tart.« 
Ma is, ha visszapillantuak Zápolya 
öldöklő századának rémes esemé
nyeire : méltán mondjuk Petőfivel: 
»Isten csodája, hogy áll még hazánk.«

(Folytatjuk.)
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EGYHÁZI  é l e t .

Virágvasárnapián.
Ev. Máté 21 . i-9.

A hosszú, rideg, hideg tél után ez az 
első vasárnap, amely az epedve várt tavasz 
ébredését hirdeti. Oh, vajha a beköszöntött 
kikelet, a virágvasárnapi öröm és bánat 
vegyes érzelmei bennünk meg egy új lelki 
tavasz ébredését hirdetnének és mi áldoza
tos lélekkel örömmel sietnénk üdvözölni 
anyaszentegyházunk mennyei királyát, ki 
ma ismét bevonulását ünnepli a hívek gyü
lekezetébe, hogy halálával minket bűntől, 
haláltól megszabadítson. Kiáltsuk azért 
ujjongó lélekkel: Áldott, aki jö tt az Úr
nak nevében!

Kap! püspök Győrött. A győri gyü
lekezet meghívására Kapi Béla püspök 
március hó 16—18-ig Győrött világnézeti 
előadásokat tartott a templomban. Vasárnap 
reggel az ifjúság istentiszteletén, délelőtt 
pedig a gyülekezet istentiszteletén is a 
püspök prédikált. Ez alkalommal a külön
böző tanintézetek vallásóráin is látogatást 
tett a püspök.

Kapi Gyula súlyos beteg. Őszinte 
részvéttel értesülünk arról, hogy Kapi 
Gyula, nyug. soproni tanítóképzőintézeti 
igazgató, Kapi Béla püspök édesatyja, ev. 
tanítóságunk valóságos atyja, súlyosan be
teg. Hüleséhez a múlt hetekben erős fokú 
szivgyengeség járult, mely tekintettel a 
beteg hajlott életkorára, aggodalmat okoz 
A jó Isten kegyelmét kérjük egyházunk 
eme érdemes volt munkására.

Tárnokréti jan. 28 án tartotta 1922. évi 
számadó gyűlését. Bev. 1,195.464 77 K. 
Kiad. 1,182 439 36 K. Maradv. 13.025-41 K. 
Dr. Smikli Gyula felügyelő megnyitó beszé
dében vázolta a gyülekezeti élet fontosabb 
eseményeit, rámutatott a sajtó nagy egyház
építő munkájára s buzdította a híveket a 
Harangszó kitartó támogatására, hogy minél 
szélesebb körben hallathassa hangját, erő
síthesse az ev. öntudatot s ápolhassa a 
vallásosságot, mert egyházunk szebb jövő
jének reményét, csak az egyes gyülekezetek 
valláserkölcsi életének gazdagságából me
rítheti.

A pécsi egyházközség Evang. Társa- 
i ság-a Szeifried Ernő bányafötanácsos elnök 
! s Baldauf Gusztáv kezdeményezésére s 
I nagy fáradozása mellett kéthetenkint kúltur- 
i estélyeket tart, melyeket az egyházközség 
i szine-java s más vallásuak is igen szép 

számmal látogatnak. Eddig két ilyen estélyt' 
1 tartott a Társaság. Az első programmja a 
I következő volt: 1. Arnhold Nándor nyug.
I főreáliskolai igazgató: „A vallás 6éfolyása 
; a művészetben, kül. tekintettel a prot. egy- 
[ házakban" c. felolvasásával zajos tetszést 
; aratott. 2. Klein Béláné Puccini Tosca 
i áriáját énekelte elismerésre méltó művé- 
! szettel Graet János zongorakisérete mellett.

3. Drost Olga irredenta költeményeket sza- 
r vált mély átérzéssel. 4. Schumann János 
I gordonkajátéka, mit Graef János Kisért 

zongorán, méltó befejezése volt az első, 
t fényesen sikerült kulturestélynek.

A második, márc 3-án tartott estély 
s a következő programmal folyt le: 1. Wink

ler Mihály alezredes: .Hadsereg, iskola, 
i közgazdaság" címen felolvasást tartott.

A mélyen szántó, nemzetünk súlyos sebeit 
i feltáró s mélységes hazaszeretettől izzó 
■ felolvasást a nagyszámú közönség valóság- 
l gal ünnepelte. 2. Dadó Linus Dadó Erzsi
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zongorakisérete mellett két irredenta dalt 
énekelt mély érzéssel. A Krausz László, 
Tolnai Artúr, Natz Ferenc és Vámos Ru
dolfból álló vonósnégyes a közönség zajos 
óvációjára három Haydn darabot adott elő 
tökéletes művészettel. 4. Schumann Mariska 
Csanády György két irredenta költeményét 
szavalta s valósággal magával ragadta a 
közönséget.

A két estély offertóriuma összesen 9000 
K-t jövedelmezett az Evang. Társaságnak. 
Nem ebben az anyagi, hanem az erkölcsi 
sikerben rejlik e kúllurestélyek áldása s 
valódi értéke: ezekkel a szegény, kicsi ev. 
pécsi gyülekezetünk vezet a nagy katholikus 
városban és még nagyobb összetartásra 
serkenti híveit. Bár másutt is, hol megfelelő 
erők állnak rendelkezésre, ilyen kúltur- 
estélyekkel bizonyítanák ev. gyülekezeteink 
kúlturfölényüket.

A magyargencsi nőegylet Alsólendva 
segélyezésere 500 koronát adott. A vallásos 
est offertóriumából 441 korona folyt be.

Özv. Gecsei L. hálás köszönetét mond 
Szabó I. 500, Pilisi M. 300, Németh J. 300 
K-s adományáért s szorongatott helyzetében 
kéri a jószívű hitrokonok további támoga
tását. Tárnokréti.

Körmend márc. 4-én és 11-én sikerült 
estélyeket rendezett. Az első alkalommal 
Zongor Béla esperes „A szenvedés törté
netének legendáidról tartott felolvasást, 
— a második alkalommal Sárkány Ferenc 
állomásfőnök szabadelőadást. Az estélye
ken ének, zeneszámokkal közreműködtek: 
Laschober Ödönné, László Miklósné, Dió- 
szeghy Mózes, ki saját szerzeményű költe
ményét adta, Balogh Ernő püspöki titkár 
titkár és a zenekar, melyet Heintz Fülöp 
vezényelt. A két vallásos est tiszta jöve
delme 4000 K, mely összeget a soproni 
tanítóképzóintézet internálus bútorzatának 
felújítására fordítottak.

A potyondi leánygyülekezet márc. 11-én 
vallásos ünnepélyt tartott a következő mű
sorral : Közének. Ima. Mondta Puskás |enő 
s. lelkész. A hit. Szavalta Rosta Ida. Tart
satok bűnbánatot 1 Szavalta Szalay Ida. 
Ne szállj perbe... Énekeltek az iskolás 
gyermekek. Az irgalom. Szavalta Halász 
Rózsika. Imádság. Énekelte a vegyeskar 
Czirák Gy. tanító vezetésével. Beszédet 
mondott Bojtos László lelkész. Anyámnak. 
Szavalta Szalay Gábor. A naini ifjú. Éne
kelték az iskolás gyermekek. Krisztus ko
ronája. Szavalta Kiss Annus. Hiszekegy. 
Szavalta Kiss Mariska. Záróima. Tartotta 

" Puskás J. s.’lelkesz. A Harangszó fenntar
tására befolyt összeg: 815 K.

A budapesti iparosképző protestáns 
egylet legutóobi vallásos estélyéről röviden 
megemlékeztünk. Az estélyen a nagy és 
előkelő közönség között ott volt a Tom- 
csányi család valamennyi tagja. Az estélyen 
Szuchovszky Gyula munkáját, özv. Tom- 
csányi Mórné emlékezete, Toincsányi László
III. eves lelkészjelölt olvasta fel.

Újpesten a nöegylet február 25-én lelket 
emelő vallásos estelyt rendezett. Imádko
zott Geduly Lajos lelkész, az írásmagya
rázatot Mezi József tartotta. Az estélyen 
közreműködtek: Baubach József, Clauser 
Mihályné, Herczeg Elza, Tompos Sándor. 
Az újpesti nőegylet gyönyörű munkát vegez 
a Dunaarviz károsultjainak felsegélyezese 
körül. Az egyesület faradhatatlan titkára: 
Mezei József vallástanár.

Budapesten legutóbb lezajlott Leány
konferencia női előadói voltak: Pauer 
Irma, Trausenfels Elza, dr. Keleményi
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lánosné, Mojsisovich Margit és Natália, 
Lengváry Jucika.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

Az ujmalomsoki nőegylet március 4-én 
rendezett Petőfi ünnepélyt Petőfi élete és 
jellemrajza címén Kovács István lelkész 
tartott lebilincselő előadást. Az ünnepségen 
énekkel, szavalatokkal, zeneszámokkal köz
reműködtek : Fehér Irma, Kecskés Karolin, 
Tömböly I., Szűcs Karolin, Nagy' Sámuel, 
Csapó Lidia, Kovács Zoltán és a női kar. 
önkénytes adományokból befolyt 14.422 K.

Szentgotthárd. A Diákszövetség a tem
plomban március 15-én Petőfi ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepséget közének vezette 
be. A vezető lelkész lelkes beszédet inté
zett a szövetség tagjaihoz. Czipott Ákos 
A vén zászlótartót, Sárkány Károly ifjúsági 
elnök pedig A ledőlt szobrot szavalta. Az 
ünnepség buzgó imádkozással és a Hym- 
nusz eléneklésével fejeződött be.

Ambrózfalva. Március 15-én Petőfi ün
nepélyt tartott gazdag műsor keretében. 
Az ünnepi beszédet Komlovszky Ferenc 
lelkész mondotta. A szebbnél-szebb éne
keket Molitorisz Jenő ev. kántor, állami 
tanító vezényelte.

A debreczeni Luther-Szövetség az evan
gélikus egyház nagy fia emlékére f. hó 
18-án Petőfi ünnepélyt tartott. Műsor: 
Erkel: H mnusz. Megnyitó beszédet tar
totta dr. Galánffy János a Luther-Szövetség 
elnöke. Gaál: Magyar rhapsódia. Zongorán 
előadta W. Hammerstedt János. Petőfi. 
Irta és előadta Baja Mihály. Hubay: Talpra 
magyar. Énekelte az Ev. Vegyeskar. Zon
gorán kisérte Strohbach Jenő. Ünnepi be
széd. Tartotta báró Kaas Albert nemzet- 
gyűlési képviselő, az Országos Luther- 
Szövetség elnöke. Petőfi dalok. E'öadta 
Havass Gáborné. Költemények. Szavalta 
Halassy Mariska. Gaal: Imádságom. Ének. 
Március 16-án volt a Fillér Egyesület közgyű
lése. A közgyűlésen Farkas Győző lelkész 
A nő és az egyház címen előadást tartott. 
Márc. 25-én volt az egyház és a Luther- 
Szövetség közgyűlése.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A német márka értékének lezuhanása 

következtében nehéz helyzetbe jutottak a 
német egyházi lapok is s most külföldi 
előfizetők gyűjtésével szeretnének válságos 
helyzetükön segíteni. Felkérésre felhívjuk 
a lelkészek figyelmét a „Pastoralblätter“ 
című tartalmas igehirdetői folyóiratra, mely 
„Dresden A. 24. Chemnitzerstr. 59."-ben 
félévi 600 márkáért kapható.

Ezzel kapcsolatban felhívjuk mindazok 
figyelmét, akik valamikor németországi bel- 
missziói egyesületek áldásait élvezték, hogy 
most van az ideje, éreztetni hálánkat a 
nagy anyagi nehézségek s váltságok között 
élő németországi ev. intézményekkel szem
ben.

A hamburgi magyar keresztyén kiván
dorló misszió két bibliai játékot adott ki 
magyar nyelven, igen csinos kiállításban, 
egy bibliai lottó-játékot és egy bibliai kvar
tettet. Olvasni már jól tudó gyermekek, de 
felnőttek is játszhatják mindkettőt, kedvesen 
szórakoztat, amellett könnvedén gyarapítja 
bibliai ismereteinket. A játékszabályok mel
lékelve vannak. Áruk 300 és 150 korona. 
Kaphatók a Bethánia könyvkereskedésében 
Budapest, Vili. Gyulai Pál u. 9.
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HÍREK.
Ritka husvét lesz az idén. Husvét 

vasárnapja április elsejére esik az idén, 
ami ebben az évszázadban még nem történt 
meg, de meg fog ismétlődni háromszor, 
még pedig 1934-ben, 1945-ben és 1956-ban. 
A múlt évszázadban is csak négyszer esett 
április elsejére a husvét. 1804 ben, 1866- 
ban, 1877-ben és 1888 ban. — Nagy ritka
ság az is, hogy ha husvél hétfője esik 
április elsejére" és hogy a husvét ünnepe 
ilyenképen két naptári hónapban van. Eb
ben az évszázadban 1907-ben és 1918-ban 
volt igv, de megismétlődik 1929 ben és 
1991-bén.

Milliós adomány természettudományi 
kutatásra. A tavaly ősszel törvényhozásilag 
létrejött Országos Magyar Gyűjteményegye
tem gróf Klebeisberg Kunó kultuszminiszter 
elnökletével szakülést tartott. Az elnök 
bejelentette, hogy főúri és egyéb források
ból egy milliónál nagyobb összeg folyt be 
a Gyüjtemányegyetemhez fejérmegyei ter
mészettudományi kutatások céljaira.

Fraknói Vilmos nyolcvanéves. Gróf 
Klebeisberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Fraknói Vilmos püspökhöz 
nyolcvanadik születésnapja alkalmából me
leghangú üdvözlőiratot intézett.

Gyógyiszapot találtak Szerencsen. 
A szerencsi fürdő kertjében három méter 
mélységű gyógyító hatású szerves anya
gokkal telített iszapréteget találtak, mely 
teljesen pótolja a pöslyéni iszapot. A sze
rencsi fürdő kiépítése érdekében mozgalom 
indult meg.

Véres pogrom ezer halottal. Kursk 
városából, amely tudvalévőén sokat szen
vedett a terroristáktól, a minap elvitték 
a bolsevista rendőrség egy részét. Amikor 
az orosz nép megtudta, hogy kevés katona 
tartózkodik a városban, véres pogromban 
tört ki. A lakosság megrohanta a zsidók 
házait, üzleteit és a legnagyobb mészárlást 
vitte véghez. Több gazdag zsidó házát a 
földig lerombolták, a zsinagógát pedig fel
gyújtották. Az áldozatok száma meghaladja 
az ezret. A szovjetkormány nagyszámú 
fegyveres erőt küldött le Kurskba, hogy 
a mozgalmat leverjék.

Lerombolt szabadkőműves páholy. 
Turinban egy csoport fiatalember, való
színűen fascisták, behatoltak a Via Alfierin 
levő szabadkőműves páholyba, amely a 
római Piazza Jesun levő nagypáhoíy alá 
tartozik. A tüntetők összezúzták a bútoro
kat és elvitték az iratokat és jelvényeket. 
A páholy falain a következő feliratot hagyták 
hátra : Emlékezzetek a Bertalan-éjszakára j

A Hertz-huliámok újabb csodája. 
A legutóbbi évtizedeket bátran a felfede
zések korszakának lehet nevezni. Rengeteg 
találmány fűződik a közelmúlthoz s alig 
múlik el nap, hogy újabb felfedezésnek a 
szenzációs hire be ne szárnyalná a világot 
A legfrissebb szenzáció forrása Cincinnati. 
Az ottani süketnéma-intézetben rendkívül 
érdekes kisérletek folynak arra, hogy a 
közismert Hertz-féle elektromos hullámok 
segítségével a süketek is hallókká válljanak 
s így e szerencsétlenek szorosabb kap
csolatba juthassanak a társadalmi élettel. 
A kisérletek eddig meglepő eredményhez 
vezettek.

Minden nőtlen török köteles meg
nősülni. A parlament vallásügyi bizottsága 
hozzájárult ahhoz a törvényjavaslathoz,

amely az összes nőtlen törökökre nézve 
kötelezővé teszi a nőstilést.

Hcrczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időkuek új száma közli Moly Tamás, Vértessy 
Gyula és Kálmán Jenó elbeszéléseit. Szederkényi 
Anna, Tábori Kornél és Holló Lili cikkeit, Feleki 
Sándor versét, Surányi Miklós és Rudolpf Stratz ér
dekes regényeit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű és kedvelt rovatait, ,a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Új 
Idők előfizetési ára negyedévre 1000 korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI. Andrásey út 16.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R. G. A. Bpest, Kőegylet Pécs, Kaposvár, Danaföld - 

vár, Hanta, Kagyalásony, Kissomiyó, (Jzelldömölk stb. 
A legközelebbi számban. — Árrulány Czelldömölk. 
Kérjük a címét, nevét közölje velünk, addig a hir
detését nem tudjuk leadni, — K. Zs. Tárnokréti. Ma
gam is igen szeretnék beszélni veled. Talán április 
hó folyamán Győrött találkozhatnánk. — M. G. Szák. 
G. A. barátunk megelőzött. Máskor is légy szives 
felkeresni. Szív. üdv. — H. M. Sárbogárd. Levél leg
közelebb. — Sz. Gy. Bpest. Hozom még április hő 
folyamán.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Ssentgotthárd, Tasséraegye.

» n okos háziasszony
Jtí viseli gyermekei és csa

ládja Egészségét, a teába rum és 
citrom "helyett p r o v i r u m s z ö r p ö t  

w  tö lt/A  provirum

a lfcp i ío lm en tes
rumizü 1ízörpK melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teába pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és* csemegekereskedöknek
viszóntelárusításra szál
lítja eredeti palackokban 

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:— Magyarországi Gyártelepe —: 

Szentgotthárdon. 3

Müveit ev. úri család a fővá
rosban szerény feltételek mellett 
magához fogad 14—20 éves úri 
leányt szállásra, esetleg ellátásra. 
— Cím a kiadóban. 3 - 4

Három gyermek mellé keresek egy 
uémet urilányt. Cím : Patzelt Oszkár' 
né, őrnagy neie, Kaposvár, Tisza 
István-utca 10. 2—4

Intelligenciával bíró középkorú, egész
séges, szerény, a háztartás minden ágában 
jártas házvezetőnő kerestetik azonnali be
lépésre feltételek közlésével. Cím: Horváth 
Pál főszolgabíró Szentgotthárd, Vasmegye.

* Suche ein einfaches, deutsches 
Freulein zu meine Kindern. Das 
Nähen erwünscht. — Adresse: 
Marie Chalupka Győr—Szabad

hegy- 4-4
Lószerszámok kaphatók min

den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 2—5

HALÁSZ I S TVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Utak, virágágyak szegélyezésére 
alkalmas puszpáng jutányos áron 
kapható Postamesternél Nemescső, 
Vas m. 1—3

A b e le d ie k  nyilvános nyugtázását 
lapunk legközelebbi számában hozzuk.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzeraű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

,  Új imakönyv fiatal nők számára!
„SZOROS KAPU, KESKENY U F

ELM ÉL& DÉ5EK*ÉS IMÁDSÁGOK 
p r o t e s t á n s ' l e á n y  oJj/ s z j$m  ára .

I r t a  C z e g l é d ' X  Sánd^r'nvé k ^ s a  M a r g i t
Kis alakú (8 % 13 finom' fehér/papiro& tiszta 
nyomás, 230 oldal tettedelmürizlésesjválódi vászon
kötésben . . . .. . /  . 500 Korona.

Kapható minden nagyobb R§nyvkéresXfdésben és a kiadónál 
KIS TIVADAR,  JPÁPA, p^fetafiók 12.
■ Ugyanitt megrendelhéíő

KÖZÖNSÉGES VASÁRNAPI IMÁDSÁGOK 
EGYHÁZI  HAS ZNÁLATRA.

Irta C z e g l é d y  S á n d o r  r e f o r m á t u s  e s p e r e s .
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs nyomással, 
szép k ö t é s b e n ..............................  800 korona.

2 - 3
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Alapította
K A P I  B É L A

IVIO-bcu.

LaptulAjdor.es:

i  DanaBtfill Lntlier-Siővelséo.
A/. OnzáicoK Luth«r*Siöfrt- 

u é g  UlTataloR lapja.

Kóslratok, clótizo-.ésl dijak 
éu reklamációk a 

HAKANGSZÓ szerkesztó-
ki adó hivatalának 

Szentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők 

Klófizotóat elfogad 
minden ovang. lelkész 

ta tanító
HeoJslsBlli nílDittD vasárnaj.

1923. április I.

Bzerkesxtó-kd adóhivatal;
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HA HANG-SZÓ-  
előfizetőt á ra : 

negyedévre 250 korona. 
Lather-SzÖTetégl tagoknak 

lOVo-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 25 korona.

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 A R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Magyar feltám adás...
Bűnbánat-idők lila éjszakájából 

husvét piros hajnala hasadt, madár
csicsergés csattog a verófényes reg
gelbe, mely éltető varázsával rügyet 
fakaszt a még szárazán zörgő ága
kon ; templomba hív a harangok lágy, 
szívhezszóló kongása és hirdeti a fel
támadás ünnepét, melyen a szeretet, 
az igazság diadalmaskodott a gonosz
ság felett: feltámadt K isztus, az
isteni-ember, aki golgotát járt az em
berek bonéiért. Az istenházábao mil 
liók ajkáról halleluja száll a magasba, 
mert íme beteljesedett az isteni ki
nyilatkoztatás: meghalt Krisztus, el
temették, de feltámadt s elfoglalta 
helyét az Atya jobbján, ahonnan maj
dan Ítélkezni fog elevenek és holtak 
felett.

Feltámadást ünnepelünk és mégis 
nekünk, magyaroknak a feltámadás 
ünnepén fekete gyászfátyol takarja 
örömünket; hiszen nekünk, magya 
roknak e csonka hazában és az el
rablóit végeken még mindig kálvá- 
riás utakat kell járnunk. Vállainkon 
a kereszt, fejünkön töviskorona; meg
gyaláztak, megtördelték csontjainkat 
miként a latrokat, keresztre feszítet
tek és nem támad közöttünk angyal, 
aki elhengerítené a sziklát, mely a 
sötét, sivár sirgödrüaket elzárja. 
Nincsen senki a mi nagy elhagyatoít- 
ságunkban, aki megnyitsná ama sir- 
gödröt, ahova az emberi kajánság, 
a judások árulása és a durva, erő
szakos gonoszság eltemetett bennün
ket.

Késik a mi fe támadásunk, a ma
gyar feltámadás napja és a szivünk 
mélyén — miként a vakond a föld 
alatt — él a kétkedés: vájjon lesz-e 
magyar feltámadás, feltámad-e még 
Nagy megy arorstág ?

Feltámadunk ! Lesz magyar husvét

is I C*ak ne csüggedjünk, csak ne 
legyünk kicsinyhitüek. Igazunk: a 
magyar igazság is megtalálja majd 
a maga útját, amelyen feltör a sötét

Látás.
Rést ütök a lelkem hite dárdájával 
Titkos jövendő rejtett kapuján 
S szent csodákat látok!
Széttört bilincsek közt 
Kiterítve fekszik 
Halott magyar átok . .  .
Látok új világot!
Temetési napján gyalázat korának 
A Kárpát ormira diadallal hágnak 
Hős iái a magyar anyáknak!
Csap.ott homlokukon glóriás fényesség, 
Lépésük alatt dübörög a föld 
S a ..zent színek: piros, fehér, zöld 
Öleik/zve táncolnak a 
Szélit fuvallatra 
S telt hinti sugarával 
Zásziot, legényt a felkelő 
Feltámadás napja!
Tör-jt szárnyú Turul madár 
Épi száll fel,
Fel-jd a magasba 
S kócos ellen futó hadát 
A magasból 
Horgosán kacagja.
Falu — város templomába 
Hivő sereg hálátadni tér w g,
A magyarok szabaditó 
Örök Istenének!

Hitem szemével a jövőbe látok 
S a jövőben látok új világot,
Hol véget ér a hosszú jobbra várás, 
Lesz magyar élet, lesz Jeltámadás!

Szabó Gábor.

sírból és boszuért kiált az egekre, 
ahonnan az Ur biztató szava hang
zik: »Hívj eugemet segítségül nyo
morúságodnak idején és én megsza-

badítandlak tégedet és te dicsőítesz 
engemet.c

Ne csüggedjünk tehát egy pilla
natra sem, mert nem hagy el ben
nünket az Isten, akiben bíztunk elei
től fogva. Térjünk meg Hozzá, aki
től a rettentő megpróbáltatás napjai
ban eltántorodtunk; üzzük ki szivünk
ből a széthúzás, pártoskodás és az 
egymást pusztító gyűlölködés ördögét; 
megtért lélekkel, egyakarattal és kö
zös erővel fogjunk hozzá immár az 
újabb dicsőséges ezerév megalapozá
sához, hogy ilyetén előkészíthessük 
a magyar feltámadást.

Husvét ünnepén mi meggyalázott 
magyarok még mindig nagypénteki 
gyászban szomorkodunk. Siratjuk egy 
elveszett ezredév minden dicsőségét, 
siratjuk az eirablott magyar végeket 
és könnyezünk meggyalázottságunk 
felett

Legyen elég azonban a sírásból 
immár 1

Töröljük le könnyeinket és bűn
bánó arccal tekintsünk az égre. Kér
jük imáinkban az élet Urát, hogy 
megszabadítson ádáz elleneinktől, 
küldje el hozzánk a Megváltó szere- 
tetét, hogy megválthassuk magánkat 
és rabtestvéreinket a gyászos magyar 
sírból — a magyar élet, a magyar 
haza számára. Kérjük a mi Erős vá
runkat, adjon erőt nekünk a kitartásra, 
küzdelemre, melyek elhozzák a ma
gyarok husvétját: az ezeréves magyar 
haza feltámadását.

. . .  és ha majdan eljő a magyar 
feltámadás boldogságos husvétja, ha 
Nagymagyarország minden fia szabad 
magyar földön áldhatja — imádhatja 
Istenét, akkor letesszük a nagypénteki 
gyászfátyoit és imádságos áhítattal, 
boldogságos szívvel énekeljük husvét 
ünnepén a haileiuját.

Polgár József.
-esess«*-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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R aM n szk y  Albert báró beiktatása,
RendkivUli egyetem es gyűlés 

Budapesten.

Impozáns keretek között iktatták 
be magas méltóságába március 22-én 
Budapesten Radvánszky Albert bárót, 
a magyar evang. egyház újonnan vá 
lasztott egyetemes felügyelőjét.

Az ünnepies beiktatás istentiszte
lettel kezdődött. A templomban meg
jelent előkelőségek között ott voltak : 
Almássy László, a nemzetgyűlés al- 
elnöke, Walkó Lajos kereskedelmi, 
Belitska Sándor honvédelmi minisz
terek, Sárkány Jenő tábornok, Petri 
Rá" államtitkár, Nádossy Imre orszá

gos főkapitány Báró Feliécfi .ßerch- 
told. Báró Alberti Báró rhóiuy 
Qyörgy és még sokan. A református 
egyházat Ravasz László dr. püspök 
és Darányi Ignác főgondnok, az uni
táriusokat Józan Miklós esperes kép
viselték.

Luther diadalmas énekének, m.z 
Erős várunk elhangzása után Br. 
Raffay Sándor püspök mondott ma
gasan szárnyaló imádságot. Az uri- 
szentvacsorának felvétele után Cleduiy 
püspök hatalmas beszédben köszön
tötte Báró Radváuszky személyében 
az uj felügyelőt s kérte rája Istennek 
gazdag áldását Azután az ülésterembe 
vonultak, ahol is Dr. Zsigmondy ke
rületi felügyelő üdvözölte ez uj egye
temes felügyelőt, aki erre elmondta 
programmbeszédét.

— Nehéz időkben, aggódó lélek
kel — úgymond — veszi át hivatala

A gólyák.
Irta: Porkoláb István.

A márciusi falu fölött nagy körök
ben keringett két gólyamadár. Maga
san. Föntebb az egyik, lentebb a 
másik Jó darabig kerülgették egy
mást, egyre kisebb köröket szárnyal
tak be, majd hirtelen lesiklottak a 
tanítóház kéményére. Ott várta őket 
a kocsikerékre épült, ősszel elhagyott 
fészek. A gólyapár nézte, körüljárta 
a fészket; az asszony a pelyhet igaz
gatta csőrével, elég puha-e, a férj a 
gallyakat: véd e szél, eső, vihar el
len ? Azután kelepelve ludtul adták: 
— Megjöttünk! —

A kelepelésre az udvaron termett 
a tanítóné — szép lehetett lánykorá
ban — szeme elé tartotta tenyerét, 
féloldalt hajolt, úgy nézte a vendé
geit. Szemei, talán a nézéstől, talán 
a tavaszi nap aranysárga lepedőjé-

terhét. Meggyőződése, hogy ahová 
elhívják az embert, ott a rá rótt mun
kát elvállalni kötelesség.

— Megválasztásában elismerését 
látja annak a munkának, amelyet kora 
ifjúságától fogva az egyházi élet te
rén végzett, de azt is érzi, hogy a 
neki jutott megtiszteltetést annak a 
névnek is köszönheti, amelynek ősei 
az egyház küzdelmei között érdeme 
két szereztek.

Megemlékezik ennek a nagy mél
tóságnak előző viselőiről, különösen 
Prónay Dezső báróról, aki 35 éven 
át nagy tudással és nemes lelkese
déssel vezette a magyar evangélikus 
egyházat. E nagy elődök után válsá- 
grs« időkben kell neki kezébe vennie 

a v'fc»z,etést, mikor a radikálizmus és 
nemzetköziség támadja az egyház 
alakjait.

Az egyház célja, hogy az emberi
ség javáért dolgozzék és megőrizze 
a múltakból a jövő számára mind
azt, ami történelmileg értékes, de 
ugyanakkor törekednie kell arra is. 
hogy a történelem folyamán kifejlő 
dőtt kereteket a jeieanek megfelelően 
tudja betölteni az igazi krisztusi vi
lágnézet alapján. Azért eszmei ma 
gaslatokra kell tekintenie, de számol
nia kell a földi élet reális követel
ményeivel is. Látnia és értékelnie kell 
a múltat minden tanulságával, de 
csak azért, hogy annál eredménye 
sebben dolgozhasson a jövő számára.

Az evangélikus egyház integráns 
része a magyar államnak és a nem 
zet társadalmának. Alkotó tényező volt 
a múltban, munkás tényezője a jelen

HARANOSZO.

nek fényétől — elhomályosultak. 
Végigtörölte arcát.

— Apja, — szólt be azután — 
gyere ki, megjöttek a gólyák 1

A tanító — magas, pirosarcu, ősz 
férfi — kiállt a gádorajtó malomkö
vére, lehúzta kalapját, nézte az eget.

Az asszony fölmutatott a kéményre:
— Oda nézz, a gólyáink I — 

mondta úgy, mintha azt mondta volna: 
— A gyerekeink 1

S a madarak őket, ők a madada- 
rakat nézték. Sokáig, gyönyörködve. 
Néha egymásra pillantottak.

Az asszony szemei kérdezlek:
— Emlékszel ?
A férfié is:
—  Mire?
Az asszony tekintetébe szemrehá

nyás vegyült:
— ö ,  te, te ! Hát azt is el lehet 

feledni ? ! . . .
A tanító mosolygott:
— Nem, nem lehet. Tudom már. . .

nck. Örömmel látja, hogy a nemzeti 
életből kifejlődött egyház a válságos 
időkben a külföldi testvéregyházakkal 
is megtalálta a kapcsolatokat és most, 
mikor az egész világ evangélikusainak 
szervezkedése van kifejlődőben, ebben 
az alakulásban a magyar evangéliku
sok is megtalálták megillető helyüket.

k-t egyház és állam viszonyában a 
tételes tői vények alapján áll. Köteles 
ségének tudja a kielégített jogok meg- 
védelmezését és a küzdelmet a ki nem 
elégített jogigényekért. így az 1848. 
évi XX. tövénycikkben gyökerező jo
gok fenntartását és a törvény foko
zatos végrehajtását az egyházkor
mányzat egyik sarkalatos kötelessé
gének ismeri. Mert az egyház egyre 
fokozódó anyagi szükségleteit csak 
ennek a törvénynek fokozatos végre
hajtásával tudja fedezni. De azért 
végzetes hiba volna, ha az egyház tel
jesen az állam támogatásáraa ren
dezkednék be és a hívek áldozatkész
sége elsorvadna, mert ezáltal egyrészt 
elvesztené függetlenségét, másrészt 
nem találná meg az áldozatkészség 
ősi forrásait, ha szükség lesz reájuk.

A különböző egyházakkal szemben 
őszinte nagyrabecsülést és testvéri 
szereteteí ápol szívében. A velük való 
együttműködést keresni fogja. De az 
együttműködés csak az egymás köl
csönös megbecsülése alapján lehet
séges. A testvér református egyház
zal a különös kapcsolatot is keresi 
és tovább akarja fejleszteni a közös 
származásban és történelmi múltban 
gyökerező testvéri jó viszonyt. Val
láserkölcsi és kulturális téren együt-
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Szorosan egymás mellé húzódtak, 
szemük összesugárzott.

— Ezek a gólyák is — mondta 
az asszony — vagy ezeknek az elő
dei, akkor kezdtek ide fészket rakni, 
amikor mi . . .  Ilyenkor, tavasszal. Ök 
a kéménytetőre hordogatták a pely
het, mi a szobába. . .

— Régen volt, feleség, régen — 
sóhajtotta a férfi — elmúlt harminc 
éve.  . .

— Nekem úgytetszik, — mondta 
az asszony — mintha ma lett volna.

Az iskolakapun tavaszüde, hancu- 
rozó gyerekek tolták be egymást, ol
dalukon vászontarisznya fityegett, 
zörgött, csizmájukon zsirfoltok fény- 
lettek. Bámészkodva, félénken pillo- 
gattak a tanítópár felé.

A tanító megnézte az óráját:
—  Két óra.
Ment tanítani.
Az asszony kilépett a ház árnyé

kából a napra. Sütkérezett a teste.



tes munkára kéri föl a reformátusokat.
Megemlékezik a szektamozgalmak- 

ről, melyet tétlenül tovább nem néz
hetünk. Fel kell karolnunk a bel- 
inissziói munkát intenzívebben azért 
és a szórványok, missziók gondozá
sára nagyobb súlyt kell fektetnünk. 
A jól adminisztrált egyházat hivő, 
az élő hit egyházává kell tenni. És 
ennél a pontnál bontakozik ki talán 
a maga teljes egészében a legfensé
gesebben az uj egyetemes felügyelő 
gazdag programmja.

Az evangéliumból szertesugárzó 
szeretet a legbiztosabb alapja a nem
zet jobb jövőjének A magvetés mun
káját az iskolák végzik, azért külö
nös kötelességének ismeri az iskola
ügy fejlesztését. Nagy súlyt fektet a 
lelkész-, tanár- és tanítóképzésre. 
Örömmel állapítja meg, hogy az evan
gélikus teológiai fakultás, hosszú küz
delem után, végre létesült. Ma még 
a viszonyok kényszere alatt nincs 
egy városban egyetemével, de a vég
cél az egyesítés, az egyetem tulajdon- 
képeni székhelyén, Pozsonyban.

Annál szomorúbb az Eperjesről 
Miskolcra menekült evangélikus jog
akadémia sorsa, melyet a feloszlatás 
veszedelme fenyeget. Nézete szerint, 
ez egyháznak mindent el kell követni 
ennek az intézetnek fenntartására.

Általában egységes iskolapolitikát 
óhajt és ezzel összefüggésben szak
szerű vallástanár képzést. Az uj kö
vetelmények uj szerveket kívánnak. 
Azért látja szükségesnek a zsinat 
összehívását és eszel kapcsolatosan 
merül föl a kérdés, nem volna-e cél-
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A kiskert kerítéséhez támaszkodott, 
nézte a gólyákat. Sütkérezett a lelke. 
Fürdőit a régi tavasz verőfényében, 
amit újra elhozott a március, a gólya
pár. Körülötte csend libegett, csend, 
amilyen a mezei munkára ment falu- 
népe után otthon marad az udvarok
ban. Csak egy-egy liba-gágogás, 
borjú bégetés szállt át a házak felett 
s a vízimalom locsogó beszéde kat
togott.

A malomé. Homlokfalán borostyán 
örökzöldellik, tetejére mirtu^koszorus 
cseresznyefák hullanák most fehér 
virágsziporkáikat. Azokat a fákat az 
édesapja ültette. A  malom az övéké 
volt. Benne töltötte a lányságát. Oda
vetődött el egyszer a kis tanító is. 
Panaszkodott, hogy nem kap kesztot 
a faluban. Az édesanyja meg ő meg
sajnálták, adtak neki kosztot. így kez
dődött. . .  Ősszel. A tél elvitte az öreg 
tanítót s ők megesküdtek tavasszal. 
Azután beköltöztek a tanítóházba. A

szerű a presbiteriális rendszernek va
lamennyi közigazgatási fokon való 
kiépítése.

Szeretettel támogatja a Qyáminté- 
zet, a Luther Társaság és Luther- 
Szövetség működését. Áz evangélikus 
sajtó fejlesztését igen fontosnak tartja 
és órdekébtn mindent el fog követni.

Egész működésében lelkiismereté
nek és meggyőződésének parancsoló 
szavát tekinti vezérének.

A beszéd után az üdvözlések kö
vetkeztek. A kormányzó leiratát Raf- 
fay dr püspök tolmácsolta. Azután 
a kultuszminiszter üdvözletét olvas
ták fel. Ravasz László püspök a re
formátus egyház nevében köszöntötte. 
Az unitárius és görögkeleti egyház 
üdvözlete után Johnson Qistle a 
skandináv egyházak nevében üdvö 
zölte, Pest vármegye, az Erzsébet 
tudományegyetem után Kéler dr. a 
kerületek, esperességek és egyház- 
községek nevében szólt, Mágócsy 
Dietz Sándor a tanárok, Ziermann 
Lajos a Qyámintézet és egyetemes 
lelkész egyesület, Paulik János a lel
készek, Taubinger Rezső főesperes, 
ezredes a tábori lelkészek, Kaas Al
bert báró az Evangélikus Szövetség 
és Kapi Béla püspök a Luther-Tár
saság nevében.

A délutáni közgyűlés keretében 
tárgyalták Kapi Béla dunántúli püs
pök nagy horderejű indítványát, mi
szerint a szegénysorsu városi kis 
gyülekezetek fenntartását ismerje el 
egyetemes érdeknek és kötelességé
nek a közgyűlés.

Az indítványt elfogadták s egyenlőre
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gólyák a kéménytetejére.
Hogy örült a gólyáknak! Mindig 

azokat nézte. Nézhette. Az ura mind
többet maradozott el hazulról. Alig
hogy kieresztette a gyerekeket, vette 
a botját és szaladt.

Bűs-könnyesen hozzásimult:
— Hova mégy?
— A hegyre.
Mindig nyersebben mondta ki ezt 

a szót.
Vasárnap délutánokon is, amikor 

pedig legnyomasztóbb az egyedüllét, 
éppen epek haza szaladt a vecser- 
nyéről, ledobta az imakönyvet, a 
templomkulcsokat és ment.

Hova mégy, édes uram ?
— A hegyre.
Mindig a hegyre.
És néki nem maradt más, csak a 

gólyák. Nézte és irigyelte őket: nin
csenek egyedül, ketten vannak. Azu
tán többen is lettek. . .

Volt egy kis cselédje, éppen olyan
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1,200.000 koronát szavaztak nieg e célra. 
Csak lapunk legutolsó számában is meg
emlékeztünk a városi kis gyülekezetek Ín
séges helyzetéről. Végtelen hálával adózunk 
a dunántúli püspöknek, hogy felkiáltásun
kat meghallotta s a városi kis gyülekezetek 
ügyét magáévá tette. A közgyűlés ugyan
csak a Lutherszövetségnek egy évre más
fél millió hitelt szavazott meg.

Az Eperjesről elűzött és most Miskolcra 
helyezett jogakadémiát a kormány meg 
akarja szüntetni. Az egyetemes gyűlés a 
jogakadémia fenntartása mellett foglalt ál
lást.

Egyházi szempontból rendkívül értékes
nek, fontosnak tartjuk e kérdéssel kapcso
latban Kapi püspöknek a közgyűlésen el
hangzott érveléseit, aki többek között a 
következőket mondotta:

Nem arról van szó, hogy a mostani 
viszonyok közt felállítanánk-e evang. jog
akadémiát. A magam részéröl a jogakadé
miát egyházi szempontból szükségesnek 
tartom. Ez biztosítja az egyetemek jogtu
dományi karán az evang. tanárok sukres- 
cenciáját, ez biztosítja egyházunknak a jog
tudomány munkájában való érvényesülését 
és részvételét, az evang elemnek a közép- 
osztályban való megfelelő elhelyezkedését. 
Tehát nagyon is fontos a kérdés egyházi 
szempontból. Mégis a kérdés lényegét nem 
ezek a meggondolások alkotják, hanem az, 
hogy egy meglévő evang. jogakadémiát a 
kormány meg akar szüntetni; államsegélyét, 
— melyhez egyházunknak a törvények ér
telmében van joga, — meg akarja vonni. 
Hiába mondja a kormány, hogy az egri 
kath. jogakadémiái is megszünteti. A kath. 
egyház egyházi és kulturális célokra doná- 
ciót, mi pedig némi kárpótlásul dotációt 
kaptunk. Sérelmes tehát a dotáció meg
vonása, holott a donációs igény kielégítet
len marad

Szóba került még a közgyűlés folya
mán egy teológiai szeminárium szervezése, 
az 1848. évi XX. t -c. végrehajtása. A kül
földi egyházakkal megkezdett együttműkö
dés folytatására bizottságot küldöttek ki.

Több kisebb ügy elintézése után a köz
gyűlés Geduly püspök imájával véget ért.

gyerek, mint ő, vele labdázott az ud
varon egész délutánokon át. Télen 
meg pörgették a rokkát, az őrsöt. 
És pirosra sírta a szemeit. De mire 
kitavaszodott, már nem sirt, azt hitte, 
ennek így kell lenni. Az ura a he
gyen, ó itthon.

Várta a gólyákat. Az ura elment 
a hegyfelé, ő figyelte a mind tava- 
sziasabban mosolygó egét: mikor 
tűnik fel szelidkék selymén két feke- 
tésfehér pontocska? — Közben le- 
gereblyézte a kiskert virágágyairól a 
penésznyirkos avartakardt, amely alól 
rákacagtak a liiaszemü ibolyák. Ö 
nem kacagott vissza reájuk, csak 
szomorúan nézte őket. Nem tudott 
örülni a tavasznak, amint nem tud
nak örülni ennek azok, akiknek éle
téből hiányzik az illat.

Egy vasárnap délután — az ura 
éppen sietve betette az imakőnyvet 
az asztalra s nyakkendője csokrával 
bíbelődött, hogy induljon a hegyre —
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Yirágyasárnaptól -  Nagypéntekig.
Emberi mivoltunknak legsajátosabb 

ténye: az emlékezés. Emlékezni sze
retünk nemcsak azért, bogy a múlt 
ködébe merült események örvendetes 
vagy szomorú jeleneteit lélekben még- 
egyszer átéljük, hogy azok felett el
merengjünk, hanem és főképen azért, 
hogy a bennük rejlő tanulságokat a 
lelkünk javára hasznosítsuk.

Nagypéntek ünnepe is az emléke
zésé. Emlékezésünknek tárgya nem 
földi ember, nem a hazafi, nem egy 
vallásfelekezet alapítója, hanem sok
kal több, az egész emberiség üdvö
zítője, Megváltója, a Jézus Krisztus, 
aki az egész emberiség üdvözülése, 
lelki boldogulása érdekében kifejtett 
hűséges munkája közben elárultatva 
és meggyaláztatva, a kereszten fe
jezte be életét.

A  legtöbb ember anélkül, hogy 
összehasonlítást tenne, ösztőnszerü- 
leg érzi a Krisztus életének és halá
lának egyedülálló, páratlan voltát; 
nagypéntek ünnepe komoly gondola
tokat ébreszt a vallás ügyével keveset 
gondolák lelkében is. Ez azonban 
nem elég az üdvösségre!

A Jézus szenvedése és halála tör
ténetének bele kell vésődnie, ott kell 
élnie a lelkűnkben, s a belőle ki
csendülő igazságoknak életünk vezé
révé kell válniok!

*
Életünk szomorúságai, szenvedései 

között viharvert lelkünk úgy simul 
oda a résztvevő baráti szívekhez, 
mint amilyen szelíden borul rá a 
szomorúffiz lombja a csendes sir- 
halomra. Akiben a Krisztus lelke él, 
ha mégoly súlyos terhet hordoz is 
a vállán, a maga könnyein át meg-

az utcán labdázó, csigázó gyerekek 
rivallgása hangzott be a szobába:

—  Megjöttek a gólyák 1
Szaladt ki.
Valóban, a gólyapár ott keiepel- 

getett a kéménytetön
Nézte őket. Kicsit irigyen, hogy 

milyen boldogok, kicsit örömmel, hogy 
nem lesz mindig egyedül, !e?z valaki, 
valami a házban.

Az ura, kissé keliet'euül, oda állt 
eléje ;

— Kössed meg a nyakkendőmet, 
nem boldogulok ezzel a csokorral.

Ó megkötötte szépen, gondosan. 
Mint menyasszony korában. Igazított 
is rajta. És átfonta karjaival az ura 
nyakát:

— Ne menjen el, édes kis uram!

látja a mások könnyeit, a maga fáj
dalma részvétre indítja a mások fáj
dalma iránt.

Abban a hatalmas tömegben, mely 
a golgothai utón Jézust elkísérte, 
akadt egy-két résztvevő, sajnálkozó 
lélek is. A kereszt tövében roskadozó 
Maria mellett egy pár kegyes asszony 
— Jézusnak rokonai — egy pár ta
nítvány, ennyi az egész. Velük szem
ben egy ezreket számláló hatalmas 
néptömeg a megindultság legpará
nyibb jele nélkül nézi azt a szívfa
csaró látványt, s még a halállal ví
vódó Jézust is gúnnyal, szidalommal 
illeti.

Virágvasárnapon: lelkesedés, ho
zsánna, pálmaág; nagypénteken : 
gyűlölet, feszítsd meg, kereszt.

A történelem folyamán hányszor 
bizonyította be már az emberi lélek 
állhatat'.anságát? 1.. . Hányszor állott 
az eltiport igazság vértanúinak ke
resztje alatt, feszítsd meg-et kiáltva ? 1 
. . .  Hányszor követett el a félreve
zetett tötreglélek, a félrevezetett tö- 
megboszú olyan botlást, amelynek 
szomorú következményeit évszázado
kon keresztül viselte az utókor min
den gyermeke?

Különös csapása, — talán örök 
átka — az emberiségnek, hogy hiva
tott vezetőit vagy egyáltalán nem, 
vagy csak későn, haláluk után ismeri 
fel s nem egyszer éppen azoknak 
készíti el leghamarább a keresztet, 
akik boldogulása érdekében a leg- 
hivatottabban és legönzetlenebbül fá
radoztak, ellenben a népámítókat, a 
hamis prófétákat, akik ugyan arany
hegyeket Ígérgetnek, de valójában 
félrevezetik, mindhalálig dicsőíti, ma
gasztalja, vállára veszi.

Érezzük-e, hogy mily sokszor ál
lunk mi is ott a félrevezetettek kö-

A férfi rántott magán egyet, menni 
akart. Ó még szorosabbra fonta kar
jait, odahajolt egészen a füléhez. 
Hangja meleg volt, lehellete forró:

— Ne menj el Nézd, megjött a 
gólyapár oda. . .

Elpirult, nagyon ; ráborult az ura 
keblére:

— És megjön. . .  majd. . .  más
hova i s . . .

Szavai boldog könnyekbe csuklot- 
tak, arcán különös fény ömlött szét, 
olyan fény, amilyent csak anyák ar
cán lehet látni. Hasonlít a glóriához.

Az ember nézte az asszonyát; 
egy pillanatig meghökkenve, azután 
vad örömmel nézte, ahogy csak az 
apák tudnak nézni. Ölbe kapta fele
ségét, vitte be a szobába.

zött? Érezzük e hogy az az átok, 
melyet nemcsak szóval, de élettel a 
Krisztus ellen szórunk, a sírját fe
jünkre buli vissza? Érezzük e, hogy 
az az út, amelyre oly sokszor lépünk, 
amely a boszú, a gyűlölet köveivel 
van kirakva, a saját életünk kálváriá
id jává lesz ? . . .

Meglátjuk e és okulunk-e abból, 
hogy mily sokszor emelt már szob
rot, festetett képet könnyes bűnbá
nattal az utókor azoknak emlékére, 
akiket életükben félreismerve és meg 
nem értve, akiknek lelki nagyságához 
felemelkedni nem tudva, gyűlöletével 
halmozott el és tőrét a vérükbe 
mártotta?

Hangos mementó ez mindnyájunk
nak, hogy megszívleljük és lelkűnkbe 
véssük Pál apostol mondását: „ne 
legyünk többé gyermekek, kiket ide 
s tova hány a hab és hajt a tanítás
nak akármi szele az embereknek ál
noksága által. Hanem az igazságot 
követvén szeretetben, mindenestől fogva 
növekedjünk Abban, aki fej, a Krisz
tusban ?“

Nagy István.

Uj ég és uj föld.
A kaposvári evangélikus nőegylet már

cius 7-én tartotta e télen második vallásos 
estélyét a gyülekezet iir.aházában, mely 
erkölcsileg is, anyagilag is fényesen sike
rült. Az önkéntes adományokból befolyt 
jövedelem közel 6C00 korona volt, de en
nél sokkal nagyobb volt az az erkölcsi 
siker, amit Gyalog István kétyi lelkész mag
vas előadása az intelligens hallgatóságból 
kiváltott.

Az „uj ég és uj föld“ címet viselő be
széd gondolatmenete a következő: Múlt, 
jelen és jövő az, ami mostanában sokat 
foglalkoztat bennünket. Elmerengünk a múlt 
dicsőséges napjain, sokat emlegetjük a si
ralmas jelent és hisszük, hogy „leszünk

— Édes. . .  édes t e l . . .  — sut
togta.

És nem ment el soha többé a 
hegyre.

A tanítóné most erre gondolt, — 
amit nem lehet elfeledni 1 Erre, amire 
az ura azt mondta: — Régen volt, 
több harmincévénél. . . — Úgy mondta, 
mintha ezt mondta volna: — Talán 
igaz sem volt! —

Pedig igaz volt. Az asszonynak 
úgy tűnt föl, mintha most lett volna. 
Annyira igaz volt.

Bement a szobába, leült arra a 
helyre, ahova akkor az ura letette. 
A dívány sarkába. És emlékezett.

Ottkünt a kiskertben nyíltak az 
ibolyák, a kéméoytetején kelepeltek 
a gólyák. _______
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mi még“ . . .  Ez azonban nem elég: uj ég 
és uj föld az, amiért imádkoznunk és dol
goznunk kell. A magyar földnek újjá kell 
születni, az ezen földön élő magyarok újjá
születéséért és értékben való növekedésé
ért dolgoznunk és imádkoznunk kell. Más 
a lélek, mint a háború előtt, szükség van 
a lelkek újjászületésére. E téren kiváló 
szerep jut a nőknek. Sohasem volt még 
egy egyszerűségre, igénytelenségre, a szí
nek és hangok letompitására, halk és sze
rény mozdulatokra, az élet diszkrét, sze
mérmes vissz.avonultságára, a békés, ba
rátságos, szeretettől és komolyságtól át
hatott otthon kultuszáia.oly nagy szükség, 
mint nemzeti szerencsétlenségünk e szo
morú napjaiban. Templom legyen az ott
hon, megértő szeretetben egyesült, imád
kozva dolgozó gyülekezet legyen a családi 
kör s e szentélynek papnői legyenek a hit
vesek, a családanyák, a nők. Az otthonnak 
harmóniában kell együtt működni az isko
lával. Ha tetteket irhát a nőegylet zászla
jára, akkor lesz az egyesület uj kovásszá, 
amely a gyülekezeti, társadalmi életet át
járja, drága hazánk, szomorú magyar föl
dünk megújhodását, újraéledését, újjászü
letését elősegíti. Az újjászületés jegyében 
nregujhodó földről tekintünk fel immár az 
égre. Kereszthordozókká lettünk. Isten 
akarata és az emberi akarat keresztezte 
egymást, így támadt a kereszt. Az újjá
született föld lakójának akarata párhuza
mosan halad a menny és föld urának aka
ratával és megszűnik" a kereszt és minden 
megaláztatás, ami a kereszt tövében ért 
bennünket! Az újjászületett földnek láttára 
eloszlanak az égnek haragvó fellegei és 
lesz még egyszer uj ég uj földnek fe'elfe.

A beszédnek rendkívül nagy hatása volt, 
amit a tartalom kiválósága mellett az elő
adó egyénisége s előadásának közvetlen
sége csak fokozott.

Szerepelt ezenfelül a gyülekezet kiválóan 
összetanult énekkara Kring Gyula vezeté
sével, előadva Schubert „Hymnusz“-át és 
Beethoven „Isten dicsőségét“. Borbély Ella 
kedvesen szavalta Béry Gyulának „A hit“ 
c. szép költeményét, Scholtész Emil zene
tanár pedig harmoniumon kisért tökéletes 
hegedűszólójával emelte a buzgó hangulatot.

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
Uton-utfélen találkozunk cigaret

tázó gyerkőcökkel. Nem keil mondani, 
hogy a járókelő feinőttekbea milyen 
gondolatok támadnak ilyenkor — 
szeretnék a gyerekeket is elpáholni, 
meg azt a trafikost is, aki ilyen éret
len tacskóknak dohányfélét szolgál 
ki. — Minden józanul gondolkodó 
ember belátja, hogy a dohányzás ká 
ros az emberi szervezetre különösen, 
ha azt fiatalkorú élvezi, mert nem
csak az idegzetre hat, hanem a szer
vezet ellenálló képességét a betegsé
gekkel szemben határozottan gyen
gíti. Igenis kötelességükké kell tenni 
a rendőrőrszemeknek, hogy kivegyék 
a cigarettát a gyerekek szájából, a 
trafikoknak pedig meg kell tiltani,

hogy éretlen, fejletlen gyerekeknek 
dohányféléket szolgáljanak ki.

«
Torma Imre pozsonyi mészáros- 

mester fóbelőtte magát. Az öngyilkos 
mészáros az utóbbi időben igen kü
lönösen viselkedett. Segédje elmon
dotta, hogy mestere sokat foglalko
zott a spiritizmussal és mindenütt 
szellemeket látott. Üzletében néhány 
hét óta a húst ferdén állva vágta, 
mikor megkérdezték tőle, hogy mi a 
baja, kijelentette, hogy csak ilyen test
tartással bir húst vágni, mert egyik 
vállába a fehér asszony kapaszkodik 
bele és a földre akarja teperni. Va
lószínűnek tartják, hogy Torma a 
szellemek elől menekült a halálba. 
Az öngyilkos mészárost a spiritizmus 
rejtelmeibe állítólag az anyja vezette 
be.

*
Londonban a minap egy öreg an

gol kisasszony halt meg, aki 2000 
font sterling vagyonát végrendeletileg 
két ölbeli kutyájára hagyta. A két kis 
kutya azonban nem soká élvezhette 
az örökséget, mert a bíróság érvény
telennek nyilvánította a végrendeletet 
azzal a megokolással, hogy értel
metlen lényeket nem lehet örökösökké 
tenni.

*
A mai idők változott társadalmi 

viszonyaira nézve csekélységében is 
jellemző esetet olvasunk londoni la
pokban. Lord és Lady Astor néhány 
nap előtt nagy estélyt adtak londoni 
palotájukban, melyen a királyi pár 
is megjelent. És most jön az érde
kes : a király és kísérete egyszerű 
térdnadrágban, valószínűleg bricsesz- 
ben jelentek meg az estélyen, míg a 
meghívott két szociálista miniszter, 
Snowden és Thomas, kifogástalan 
estélyi öltözékben pompáztak.

Még csak 20 fr t árát beszélt.
Kevesen vannak már, akik az egy

házi gyűlésekről az öreg szalonaki 
lelkészre, a vasi felső egyházmegye 
főesperesére, néh. Kirchknopf Mátyásra 
emlékeznek. Kedélyes, jóhumoru, emel
lett buzgó lelkész s erélyes esperes 
volt. Elmondható róla „nem a neve 
hangzott, de a szive vert magyarul. “ 
Kirchknopf az egyházi gyűléseken min
dig részt vett, szeretett minden tárgy
hoz hozzászólni, szóval sokat beszélni. 
Természetesen a gyűlés tagjai meg
unták a sok beszédjét. Egyik gyűlé
sen, midőn látják, hogy ismét feláll 
s beszélni kezd, minden felöl kiáltják:
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el áll s tb .. . . Midőn a zaj elcsende
sedett a rendületlenül álló Kirchknopf 
azt mondja, hiába kiáltozzák el áll, 
én ugyan nem állok el; míg el nem 
mondom, amit akarok. Mert gondol
ják  meg uraim, hogy én itt vagyok, 
az cn gyülekezetemnek 40 forintjába 
kerül, ezt nekem meg kell szolgálnom. 
E d d ig  m ég  c sa k  2 0  f r t  á r á t  
beszé ltem . Általános derültség kí
sérte e kijelentését. Hát csak beszéljen 
Esperes ú r . .  .

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Kicsinységek.
Ápr. 2. I. Korinthus 5.7—8. Istennek az 

az akarata, hogy mi haljunk meg Krisztus
sal a bűnnek, vagyis hogy oly gyökeresen 
szakítsunk vele, mint a halál az élettel s 
támadjunk Krisztussal teljesen új életre. 
Tehát Isten nem egy-két nagynak látott 
bűnünk levetését kívánja tőlünk, hanem 
teljesen megújult életet, amely megújulás
nak az élet minden apró-cseprő jelenségé
ben is jelentkeznie kell. Isten tehát azt kí
vánja tőlünk, hogy a legkisebbnek látszó 
dologra is figyelmet fordítsunk s életünk 
legjelentéktelenebbeknek látszó területeit is 
szenteljük meg.

Ápr. 3. Máté 7.3. A kicsiny dolgokra 
nagy figyelmet kell fordítani, mert az em
berek nem nagy cselekedeteink, hanem ki
csiny dolgaink szerint Ítélnek meg bennün
ket. A szálkák érdeklik őket. Ezért is oly 
oly kiváncsiak például nagy emberek ma
gánéletére. Véghezvihetek bármily nagy 
dolgokat, azt mind elfelejtik; de botoljak 
meg egyszer, azt mindig fel fogják hány- 
torgatni.

Ápr. 4. Máté 2 5 .23. A kicsiny dolgokra 
nagy figyelmet kell fordítani, mert Isten 
sem nagy cselekedeteink, hanem kicsiny 
dolgaink szerint Ítél meg. Eredményeink 
ugyanis Istentől kapott képességeink követ
kezményei, azért Isten nem eredményeink, 
hanem hűségünk szerint Ítél meg minket. 
A hűséget pedig nem a nagy, hanem a kis 
dolgokban lehet meglátni.

Ápr. 5. Lukács 16 .15. A kicsiny dol
gokra nagy figyelmet kell fordítani, mert 
utóvégre mit tudom én gyarló eszemmel, 
mi kicsiny és mi nagy 1 Amit és nagyjelen
tőségű, magasztos dolognak tartok, az Is
ten előtt jelentéktelen semmiség lehet s 
amit én megvetéssel lenézek, mint semmi
séget, az nagy horderejű lehet az Isten 
szemében.

Ápr. 6. Jakab 3 . s. Minden, ami nagy 
garral indult, felfújt hólyagnak bizonyult; 
minden, amiből nagy dolog lett, kicsiny 
kezdetből indult. Egy elejtett szikrából lesz 
a tűzvész, egy földbe esett magból a ha
talmas tölgy, egy elejtett, vagy rosszul 
hangsúlyozóit szóból a nagy háborúság. 
Kicsinyből lesz a nagy!

Ápr. 7. I. Korinthus 5 . 0. Semmire sem 
áll annyira az, hogy kicsinyből lesz a nagy, 
mint a bűnre. Egy romlott alma megrot
haszt egy egész kosár jó almát. Egy kicsiny 
kovász elég egy nagy tömeg tészta meg- 
poshasztására. A bűnnel nem szabad tré
fálni 1

Ápr. 8 Máté 23.16—28. A kicsiny dol
gok túlbecsülése nem kevésbé veszedel
mes, mint a kicsiny dolgok lebecsülése.
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Ez a szőrszálhasogató farizeizmus bűne, 
mely okoskodással akarja elintézni a bűnt 
s a külső tisztesség és kegyes szokások 
révén fölmentve érzi magát a nagy csele
kedetek, a szív és lélek megtisztításának 
kötelessége alól. Nem szoktam kicsinyes
kedni ?

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlés legutolsó 
ülésén a gazdasági munkaviszony szabályo
zásáról szóló törvényjavaslatot harmadszori 
olvasásában is elfogadta, azután a külön
böző bizottságok jelentését vette tudomásul. 
Az ülés végén az elnök meleg szavakkal 
emlékezett meg a hármas centenáriumról: 
Petőfiről, Madáchtól és gróf Andrássy Gyu
láról, az első magyar külügyminiszterről. 
A legközelebbi ülését április 10-én tartja.

Pénzünk leromlása miatt a közvélemény 
erősen követeli a tőzsde bezárását.

A vörös rém úgylátszik újra felütötte a 
fejét. A főváros utcain fölhangzott az Inter- 
nacionale. A miniszterelnök az állami rend 
megóvása céljából a statáriumot helyezte 
kilátásba.

A franciák Essenben valamennyi bank- 
igazgatót letartóztattak és a werduni fegy- 
liázba szállították.

Ebert német birodalmi elnök több mi
niszter kíséretében megtekintette Ruhr vi
dékét. Hammban leszögezte a tényt, hogy 
az ellenség nem mutat semmi készséget az 
igazságos és szabad megegyezésre, melyre 
pedig a német kormány mindig készen ál
lót és kész ma is.

Amerika a szövetségesek kívánságára 
kész Németországnak megfelelő nagyságú 
kölcsönt adni, hogy gazdaságát talpraállítsa 
és a jóvátételt megfizesse.

Az oláh kamarában Sándor József ma
gyar képviselő felolvasta az erdélyi magyar 
párt deklarációját. A deklarációban többek 
között kijelentik, hogy az országgyűlést 
alkotmányliozónak és törvényalkotónak nem 
ismerik el.

Burnham kanadai tábornok, aki a vi
lágháború alatt a nyugati fronton és a 
Balkánon harcolt, a fegyverszünet után 
pedig mint a kanadai fehérkeraszt-misszió 
parancsnoka a Balkánon működött, nem
régiben Londonba érkezett és fogadta az 
angol sajtó képviselőit, akiknek a többek 
között a következőket mondotta e l : A bal
káni tapasztalataim tébolyult ördögök pok
lára emlékeztetnek. Amit ma Jugoszláviának 
neveznek, válogatott kegyetlenkedések, ül
dözések, politikai elnyomatás és legrette
netesebb represszáliák véres pandemoni- 
uma.

A montenegróiak, albánok, macedónok, 
bosnyákok, horvátok és mohamedánok ma 
egyforma gyűlölettel viseltetnek szerb el
nyomóik ellen.

Csak Montenegróban négyezernél több 
házat perzseltek fel. A lakosság a hegyek 
közé menekült, ahol elkeseredett guerilla- 
harcot folytat. Tudok esetet, amikor egy 
17 montenegróiból álló csapat egész szerb 
századot csalt tőrbe és kaszabolt le. Ezek 
az emberek a kétségbeesés vakmerőségével 
harcolnak. Azok a válogatott kínzások, 
amelyekkel a szerbek a foglyaikat gyötrik, 
minden eddigi tapasztalatot felülmúlnak. 
Egy bizonyos Bulatovics nevű embert há
romszor is felakasztották, összetörték ke- 
zét-lábát s még mielőtt az élet elszállt volna 
belőle, lenyúzták a bőrét.

Ha azon az állásponton vagyunk, hogy 
Jugoszláviának el kell tűnnie a föld színé
ről, ezzel csak az emberségesség és civili
záció parancsát hirdetjük.

M A G Y A R  G A Z D A .

M árcius 2 6 .
Z ürich:

Budapest 11.
D e v iz a :

Dollár 4320. Szokol 12850.
Dinár 44.50. Lei 19
Osztr. korona 6. Frank 800.

Hús- és zsirárak:
Marhahús 820. Borjúhús 860.
Disznóhus 1100. Zsir 1800.

Gabonaárak:
Búza 19,650. Zab 14.000.
Rozs 13 000. Tengeri 11.250.
Árpa 10.750 Korpa 6250.

Takarm ány:
Réti széna 5200. Alomszalma 3600.
Muharszéna 6200. Szalma 3000.

Olvasóinkhoz.
A z á lta lá n o s  d r á g u lá s , a 

n y o m d a i  és p a p i r o s  á r a k  ó r i
á s i  em e lk ed é se  a r r a  k é n y s z e r í
te tte k  b en n ü n k e t, h o g y  a  többi 
la p h o z  h a so n ló a n  m i  is  a  H a 
ra n g s z ó  e lő fize tésé t a  következő  
n e g y e d re  1 0 0  k o r o n á v a l f e l
e m e ljü k .

Á p r i l i s  1 -tő l j ú n i u s  3 0 - ig  
eső  n e g y e d re  a  H a r a n g  szó  elő
f ize té s i á r a  2 5 0  k o r o n a  teh á t. 
E lő fize tő in k e t s z e r e te tte lk é r jü k ,  
h o g y  a m e llé k e lt p o s ta u ta lv á n y  
fe lh a s z n á lá sá v a l 2 5 0  k o ro n á v a l  
e lő fize tn i s z ív e sk e d je n e k . A k ik  
fé lé v r e  3 0 0  k o r .- t  f ize ttek  elő, 
sz ív e sk e d je n e k  u g y a n c s a k  a  
p o s ta u ta lv á n y  fe lh a s z n á lá sá v a l  
a z  e lő fize tésn ek  m é g  le  n e m  j á r t  
id e jé r e  a  1 0 0  k o r o n a  k ü lö n b ö 
ze ié t b e k ü ld en i.

R e m é ljü k , h o g y  o lva só k ö zö n 
sé g ü n k  m eg é r té sse l fo g a d ja  em e  
k é n y s ze r ű  lé p é sü n k e t. T erh e-  
in k b ő l ezen  a  m ó d o n  is  csak  
e g y  Jtis r é s z t  h á r í tu n k  á t  ol
v a s ó in k r a . A k i  á re m e lé sü n k  
csek é ly  m é r té k é t ö s s ze v e ti  egyéb  
s zü k sé g le ti  c ik k e k  á r e m e lk e d é 
sével, ig a z a t  á d  n e k ü n k , h ogy  
m i  va lóban  a  leg n a g yo b b  k ím é 
le tte l o ld o ttu k  m eg  e z t  a  p a r a n 
csoló  p ro b lé m á t.

S ze re te tte lje s  ü d vö zle tte l 
A  „ R A R A N G S Z Ó “ 

kiadóhivatala.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Husvét vasárnapján.
Ev. Márk 16. t—8-

Az élet gyözedelmébe vetett hitünknek 
záloga a megfeszített, de feltám adott 
Krisztus. Jézus életében is nem a halálé, 
hanem az életé az utolsó szó. Elnyeletett a 
halál egész a diadalomig!

Krisztus föltámadásának ünnepén fö l
gyullad keblünkben is a hit, hogy az, aki 
föltámasztotta Jézust a halálból, megelevenít 
minket is; ki néki életet, örök életet adott, 
életet, örök életet.ád nekünk is, a mi evan
géliumi anyaszentegyházunknak is, a mi 
magyar hazánknak is.

L a p u n k  e lő fize tő in ek , m u n 
k a tá r s a in a k  és m in d e n  jó a k a r ó  
tá m o g a tó já n a k  I s te n tő l  m e g á l
d o tt  bo ldog  h ú sv é ti  ü n n ep ek e t  
k ív á n u n k  !

Payr Sándor „Petőfi az eklézsiában“ és 
Gyurátz Ferenc „A törökvilágból“ című 
folytatásos közleményeit a legközelebbi 
számunkban folytatjuk.

Kapi püspök Győrött. Kapi Béla du
nántúli püspök március 16 , 17. és 18-án 
világnézeti előadásokat tartott a tékozló 
fiúról szóló példázat alapján a bűnről, az 
istenhez visszavezető útról, az Isten bűn
bocsátó szeretetérö! és a bűnbocsánat után 
az Isten kegyelméből kialakuló új életről. 
A gyönyörű előadásokat evangélikusokból 
és más felekezetüekböl álló igen nagy kö
zönség hallgatta végig az ev. templomban 
s városszerte nagy elragadtatással beszélnek 
azokról és az „ékesen szóló, fáradhatatlan 
főpásztorró!.“

A inás felekezetek és a város vezető
ségénél, hatóságok előkelőségeinél több 
helyen is hivatalos látogatásokat tett a püs
pök. Meglátogatta a különböző iskolák val
lásóráit s a gyermekekhez és az ifjúsághoz 
több alkalommal is közvetlen, szívhezszóló, 
tanulságos beszédeket intézett. Résztvett a 
győri protestáns kör március 15-iki sza
badság ünnepén, valamint a győri ének- és 
zeneegylet zenekari matinéján.

Báró Kaas Albert Lutherszövetségünk 
elnöke rendkívül mélyen szántó előadást 
tartott Budapesten a régi képviselőházban 
„Keresztyénség és nemzet“ címen.

Nagy kitüntetésben részesült Benedek 
Vince győri ev. igazgató-tanító. A Magyar 
Tudományos Akadémia a báró Wodiáner 
díj 10.000 koronás jutalmára találta őt ér
demesnek. Az Akadémia áprilisi összülésén 
ünnepélyes keretek között adja át Benedek 
Vincének a jutalmat. Evangélikus népünk 
örömmel üdvözli ez alkalomból Benedek 
Vincét, a derék népnevelőt. Életére, mun
kásságára továbbra is a jó Istennek meg
segítő kegyelmét kéri.

A kelenföldi lelkészi kör vallásos ün
nepet rendezett a Magyar Luther-Társaság 
javára Beszédet mondtak : Br. Radvánszky 
Albert egyet, felügyelő, Kapi Béla püspök, 
a Luther-Társaság elnökei és Hamvas Jó
zsef tanár.

Szombathely. Március 18-án és 25-én 
vallásos estélyt tartottak. Az első alkalom
mal Czipott Géza lapunk szerkesztője volt 
az előadó, a második alkalommal Schöck 
Gyula másodlelkész. Az estélyeken gyö
nyörű énekeikkel közreműködtek Károlyi 
Endréné és László Miklósné. Szavaltak: 
Balogh Ernő és Schöck Gyula.
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A zalalstvándi ifjúsági egyesület gyö
nyörű ünnepség keretében áldozott március 
15-ének. Az ünnepi beszédet Nagy István 
lelkész mondotta, Németh György tanító a 
márciusi nagy napok eseményeit ismertette, 
Krajcár Károly és Tóth János szavaltak, 
az énekkar hazafias dalokat adott elő.

A kőszegdoroszlói nőegylet böjt 4-ik 
vasárnapján sikerült vallásos estélyt tartott. 
Közének és ima után Saródy Gyula lelkész 
írásmagyarázatot tartott, mely után az ének
kar Gyászol ég és föld című éneket adta 
elő. Parajsz Erzsiké, Vargha Gyuláné Győ
zelem c. költeményét szavalta. Pongrácz I. 
és Boros Irma harmónium kísérettel éne
kelték a Krisztus ártatlan bárány és A ha
lált óh Jézusom c. énekeket kitűnő sikerrel. 
Az est középpontját Saródy Gyula lelkész 
felolvasása A nő hivatásáról az egyház 
szolgálatában képezte, ami a nagyobb részt 
női hallgatóság lelkében igaz megértésre 
talált Haramia János és ifj. Pongrácz Ist
ván mély hatással szavaltak még s közben 
az iskolás gyermekek harmónium kíséret 
mellett adtak elő egyházi énekeket, majd 
a lelkész imája és közénekkel véget ért az 
ünnepély. Az offertórium a nőegylet céljaira 
4671 koronát jövedelmezett. Az énekkar 
által előadott darab szabatossága, lendülete 
az énekkarban résztvevők btizgóságán és 
kitartásán kívül az énekkar vezetőjének, 
Széles Gyulának érdeme, aki az ifjúság 
erkölcsi fejlesztésén kitartó munkával fá
radozik.

Nagyalásonyban az iskolás gyermekek 
a nagyszámú közönség általános tetszése 
mellett „Az őrangyal" és a „Telefon" című 
gyermek-színdarabokat adták elő. Az elő
adás után pedig a nőegylet szépen sikerült 
tea-estélyt rendezett szintén az iskolában. 
Az előadás szép sikere Karnerné Nagy I., 
tanítónőnek, a tea-estélyé pedig Barcza 
Józsefné nöegyleti elnöknő szíves fárado
zásának, valamint a nőegylet többi tagjai
nak is köszönhető, kik süteménnyel járultak 
hozzá az estélyhez Az előadás és az estély 
együttvéve 15.000 K-át jövedelmezett a nő
egyleti vagyon gyarapítására, melyből a 
nőegylet 500 K-át a Harangszó terjesztésére 
küldött be.

A várpalotai gyülekezet böjt 2-ik va
sárnapján a zsúfolásig megtelt templomban 
vallásos estélyt tartott, melynek műsora a 
következő volt: 1. Közének. 2. Ima. 3. Örök 
élet és Fohász, szavalta Ftilöp Juliska. 4. 
Jézus, szavalta Jelenti Róza. 5. Hiszek egy... 
szavalta Kaiset Marisaa. 6. Zsug az ének, 
énekelte a leányegyleti énekkar. 7. Estéli 
ének, szavalta Soós Róza. 8. Jefte lánya, 
szabad előadás a Birák 1 1 .30—31. v. alap
ján, tartotta Horváth Sándor lelkész. 9. 
Caraffa, szavalta Mórocz Zsófia. 10. Böjti 
ének, (soló), énekelte Niederland Vilmos 
tanító. 11. A gyermek, szavalta Mórocz E. 
12. lm itt kezein . . ., énekelte a leányegy
leti énekkar. 13. Oltári záró ima. 14. Köz
ének. Az ünnepély után offertórium tarta
tott mely templomi gyertyákra és harang
alapra 889 koronát eredményezett.

Hogy az Amerikába kivándorol! magyar 
testvérek mint hitrokonok sem feledik el a 
gyülekezet iránti hűséget, amely egy újabb 
tanúbizonysága az is, hogy Bozsoki Erzsé
bet várpalotai születésű Amerikában élő 
nötestvér a várpalotai ev. gyülekezet ha
rang-alapjára 21.000 koronát gyűjtött, illetve 
adományozott.

A vadosfai összgyülekezet márc. 4 én 
tartotta meg számadó közgyűlését, amelyen 
jelen volt a gyűl. egykori felügyelője 
ür. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő.

A közgyűlés elhatározta egy második ha
rangnak a beszerzését, amelyre szükséges 
összeget kivetés utján szedi be a hívektől. 
Az új harangra dr. Ajkay Béla a maga 
részéről 10.000 K-t, öccse Ajkay Sándor 
részéről szintén 10.000 K-t ajánlott fel, 
segédlelkésztartásra pedig 2000 K-t. A köz
gyűlés á stóla díjakat a lelkészi hiványban 
biztosított összegnek százszorosára fel
emelte A vadosfai anyagyül önkéntes ada
kozás utján is adott a beszerzendő űj 
harangra. Lapunk szűk terjedelme miatt 
csak a nagyobb adományokról számolunk 
be. Adakoztak: Rosta János 26 000, Németh 
László 25.000, Nagy Sándor 15.000, Bojtos 
László 13 300, Kovács Lajos 13.300, Hor
váth Zoltán 12 000, Szakács Lajos 6650, 
Zsirai Dénes 6650, Rosta László 6650, 
Szakács János 5000, Rácz Sándor 5000, 
Buthy János 5325, Förhéncz Sándor 4825, 
Németh Lajos 5325, Horváth Pál 3390, 
Horváth János tanító 2260, Srágli Sándor 
3000, Csathó László, Kovács Bálint, Nagy 
József, Németh Pál, Szalai Mihály, Dobrádi 
Ádám, Komjáthi Lászlóné 2000—2000, ifj. 
Kovács Lajos 1500, Varga János. 1200, 
Csuka Lajos, Tompos László, Kiss József, 
Rácz József, Rosta Sándorné, Dobrádi Mi
hály, Csathó János, Németh József, Nagy 
Károly, Dobrádi József, Kálmán József, 
Szarka János, Pleier Juliska, Csuka József, 
Tóth Mihály, Csathó István, Boros József, 
Horváth József (Beled) 1000—1000, vados
fai ifjúság 3310 K-t. összesen befolyt: 
210.195 K.

A tési harangozó. A tési kis gyüleke
zet a múlt évben renováltatta a templomát 
mintegy 400.000 korona költséggel és erre 
a célra a hívek kétszeres adógabonát fizet
tek. Mikor az építési gabonát szedték, be
állít a gyülekezeti magtárba id. Borbás Já
nos harangozó egy jó zsák búzával.

— Hiszen magára semmi sincs kivetve, 
János bácsi, — mondja neki a lelkész.

— Tudom, Tisztelendő ur, de én akarok 
fizetni a szentegyházra. És 82 kg. búzát 
adott

így lehet építeni! A tési harangozó meg
érdemli, hogy feljegyezzük cselekedetét.

Az ev.-beli szegény özvegy, özvegy 
B. Nagy Jánosné 1922. évi október 24-en 
meghalt Válón fiánál végelgyengülésben. 
Utolsó sóhaja is a kedves elhagyott szülő
földre szállott ahol küzdelmes munkásélete 
lefolyt, hol 6 gyermekét nagy gonddal fel
nevelte. Korán maradt özvegységre kicsi 
gyermekeivel. Nagy kort ért meg gyerme
kei szeretettel gondozták felváltva hol az 
egyiknél, hol a másiknál talált menedéket. 
Utoljára innét elszakadt fiához került. Mint 
az ev.-beli özvegy nő szerette ő is a tem
plomot, itt talált vigasztalást, bátorítást 
sok-sok gondjai között. Megtakarított fil
léreit egy ptkrpt. könyvet 200 K értékben 
a templomra hagyta, annak perselyébe tette. 
Fia teljesítette az öreg özvegyasszony utolsó 
óhaját. Így még a halálban is dicsérte azt, 
aki atyai szeretettel őrködött élete folyamán 
felette. Az adomány őrizni fogja az egy
házát szerető gondos édesanyának emlékét.

Prof. tábori püspök. A kormányzó 
prof. tábori püspökké Soltész Elemér 
nagybányai lelkészt nevezte ki.

Petőfi ünnepélyek. Az országos evang. 
Lutheí-Szövetség keretén beiül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

A pórládonyi-b.-tompaházai iskolában 
szépen sikerült Petőfi ünnepélyt tartottak. 
Az ünnepélyen a gyermekkar énekszámok
kal s a tanulok pedig szavalatokkal mű
ködtek közre. A Petőfit méltató tartalmas

beszédet Kovácsis Jenő tanító tartotta, me
lyet a jelenlevők komoly figyelemmel hall
gattak végig. Az ünnepélyen közreműködtek: 
Koczor Anna, Varga Ilka, Edvy Károly, 
Németh Lidi, Vitár Lidi, Bokor Ida, Csöbör 
Sándor, Szalai Sándor, Molnár Gyula. Az 
ünnepély a Himnusz eléneklésével fejező
dött be. Ünnepély után offertórium volt, 
mely 1700 koronát eredményezett, melyből 
1000 kor.-t harangalapra, 700 kor.-t pedig 
az aszódi Petőfi gimnáziumra fordíttatott.

Keszthely. Március 11-én ifj. Vidor Já
nos ref. lelkész, az Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség főtitkára délelőtt istentiszte
letet tartott, délután fél 4 órakor pedig a 
protestáns fiókegyházak által rendezett si
került Petőfi ünnepélyen mondott emlék- 
beszédei a „Mi Petőfink" címen. — Hétfőn, 
12-én a keszthelyi gazd. akad. prof. hall
gatóinak „Bethlen Gábor Köre" felkérésére 
a tanári testület számos tagja és nagyszámú 
protestáns és katholikus hallgató előtt a 
magyar ifjúság lelki feladatairól tartott 
mély hatású előadást.

A czelldömölki iskolában lefolyt Petőfi 
ünnepély műsora : Hiszekegy, énekelték az 
iskolás gyermekek. Távolból, A jó öreg 
korcsmáros, Rég veri már a magyart a te
remtő, énekelték az iskolás gyermekek. 
Emlékezés Petőfiről, tartotta Szórády Dé
nes. Tied vagyok, tied hazám, Élet vagy 
halál, énekelték az iskolás gyermekek. Por
koláb István: Petőfi képe előtt, gyermek 
jeienet, előadta 3 fiú és 3 leány. Himnusz, 
énekelték az iskolás gyermekek. Az ünne
pélyen befolyt 4000 korona, mely a sop
roni ev. tanítóképző intézet felsegélyezésére 
fordíftato'.t. Ugyan-e célra adott a czelldö
mölki ev. ifjúsági egyesület 2000 K-t.

Kissomlyó anyaegyházközség március 
11-én Petőfi ünnepélyt tartott, melyen Mó
rocz Sámuel tanító megnyitó beszédet mon
dott, Tompa Mihály felolvasott, a gyermek
es férfikar szépen betanífoft énekekkel, 
Szőke Lidi, Boros Eszter, Zsámboki Feri, 
Koppányi Laci, Banyó Béla és Varga Dé
nes iskolás növendékek pedig Petőfi költe
mények szavalásával járultak hozzá az ün
nepély sikeréhez. — Az offertórium 1030 
koronát eredményezett, amely az aszódi 
Petőfi gimnázium javára küldetett el.

A sikátort gyülekezet március 15-én 
ünnepelte meg Petőfi 100 éves születésé
nek emlékünnepét a következőképen : D. e. 
az istentisztelet után az iskolában iskolai 
ünnepély volt. Délután szavalatokkal egybe
kötött műkedvelői előadás. A szavalók kö
zül különösen kiemelendő Pócza Irénke, 
Gábori Piroskának „Petőfihez" c. költe
ményének elszavalásával. Színre került 
Halwax Károly ez alkalomra írt 3 felvoná- 
sos színdarabja „Március 15-én". A hall
gatóság sok tapssal és elismeréssel adó
zott úgy a szerzőnek, mint a közreműkö
dőknek. A 2900 korona tiszta jövedelemből 
2000 K az iskola alap, 500 K a Harangszó 
terjesztésére, 400 K a Petőfi kollégium ja
vára fordíttatott. Sajnálatos jelenségnek kell 
azonban megemlítenünk, hogy úgy az egy
házi. mint az iskolai ünnepélytől az egyház 
több tagja — nem tudni mi okból — távol 
tartotta magát. — A templomi offertórium 
280 korona volt.

A terestyénjákfai nőegylet az iskolában 
január 21-en este Petőfi ünnepélyt, márc. 
4-én pedig valllásos estélyt tartott. A két 
estély offertóriumából és adakozásokból a 
nőegylet a soproni tanítóképzőnek 5000, 
az aszódi Petőfi gimnáziumnak 800, a 
Harangszónak 500 koronát juttatott, továbbá 
a terestyénjákfai leánygyülekezet részére
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aranykönyvet szerzett be 8000 korona ér
tékben.

A tabi evangélikus nőegylet március 
11-én igen szép erkölcsi és anyagi sikerű 
Petőfi ünnepséget rendezett. A műsort Me- 
rei Vajda Elemér dr.-nak felolvasása ve
zette be. Nemcsak azért hódol — úgymond 
— ez a Nőégylet is Petőfi emlékének, mert 
egyik legnagyobb magyar költő volt, nem
csak azért, mert evangélikus volt, de azért 
is, mert a mai korban igazán szükség 
van arra, hogv Petőfi leikével, Petőfi ver
seivel felrázzuk a közönyösségből a pipázó 
magyart, a fiatalságot, amelyik már-már 
elfeledi, hogy Petőfi hogy ehezett, hogy 
Petőfi a magyar szabadságért hősi halált 
halt. Ismerteti Petőfi életét, költészetének 
szépségeit. Tiltakozik az ellen, hogy ezt az 
Istenfélő, szüleit tisztelő, lángoló magyar 
nemzeti érzésű szabadsághöst akár a rabló 
kommunisták, akár a nemzetközi szociális- 
ták saját költőjüknek akarták kisajátítani. 
A nagy tetszéssel fogadott, igen mély ha
tású felolvasás után Szmodiss Bözsi sza
valta el a „Jövendölés“ cimü Petőfi-verset. 
Az igazán szépen és érzéssel előadott sza
valatot meleg ovációvá! fogadták. Csordás 
Sándornak hegedüjátéka következett ezután. 
Petőfi népdalokat muzsikált cigány-kíséret
tel. Magyaros játékát viharos tapsok hono
rálták, úgy hogy két ráadással is megkel- 
lett toldani programmját. Az utolsó szám 
Kozma Imrének „Petőfi szülei“ című ifjú
sági színjátéka volt. A főbb szerepeket Aj- 
zert István, Cabuláné Kadlicskó Ilona, Vá- 
gola Pál, Szíjártó Géza, Kopeczki Pál sze
mélyesítették meg. A darabban előforduló 
Kossuth nótát és végül a Himnuszt Takáts 
Zoltán tanító intonálásával az egész közön
ség énekelte. A darab betanítását igazán 
páratlan sikerrel végezte Gyarmathy Ferenc 
ev. lelkész, aki pusztán a földmivelő fiatal
ság soraiból választott szereplőket, bámu
latos gyorsan és kiváló eredménnyel juttatta 
sikerükhöz. Az egész ünnepségnek rende
zése körül pedig Szentch Istvánná, az ev. 
nőegylet elnöke fáradozott. A kiváló erkölcsi 
és igen szép anyagi siker az ő legszebb 
jutalma. Az ünnepség sikerét fokozta az, 
hogy a társadalomnak minden rétegéből 
igen szép számmal jelentek meg.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

A sikátori ev. gyülekezet volt felügye
lője Szupper Ernő és neje Boór Piroska 
meghitt családi körben március 13-án ün
nepelték házasságuk 10. évfordulóját.

Eljegyzés. Wikkert Terikét, Wikkert 
Lajos ev. kántortanító és Klein Teréz leá
nyát Szárazdról, eljegyezte Baier János ev. 
kántortanító Bonyhádról. (Minden külön 
értesítés helyett.)

H Í R E K .

Milliós alapítvány Bethlen István gr. 
nevére. A szülőföldjükről kiüldözött ma
gyarság érdekében dolgozó s Horváth Emil 
báró államtitkár vezetése alatt álló Orszá
gos Menekültügyi Hivatal egy millió koro
nás kulturális célú alapítványt tett le gróf 
Bethlen István nevére.

Zalavártnegye közönsége márc. 13-án 
kegyeletes ünnepet ült. A törvényhatósági 
közgyűlés kereteben ekkor leplezték le gr. 
Tisza István arcképét. Az ünnepi beszédet

Mesterházy Jenő, a zalaistvándi gyülekezet 
felügyelője tartotta.

Drága halottborotválás. A szegedi 
uzsorabiróság 5000 korona pénzbüntetésre 
ítélt egy borbélyt, mert egy halott borot- 
válásáért 2500 koronát követelt.

Ötéves m agyar csodagyerek Ameri
kában. Egyik New-Yorkban megjelenő an
gol lapban egy ötéves csodagyerekről ol
vasunk. A gyermek, ki zongorajátékával az 
amerikai zenészeket csodálatba ejtette, egy 
Kolozsvárról elszármazott magyar ember
nek, Árkosy Mihálynak a fia.

Hárommilliós ló a nagykanizsai vá
sáron. Nagykanizsán megtartott exportvá
sáron egyik vásárra került muraközi mént 
3 millió koronán felül vették meg.

A makói cipészek is bevezették a 
buzavalutát. A makói cipésziparosok el
határozták, hogy a jövőben szakmájukba 
vágó munkát csak búzával természetben 
történő fizetés ellenében vállalnak. Egy pár 
csizma 1.5—2 métermázsa, magasszáru női 
cipő 110 kgr., férfi fűzős cipő 65 kg., vi
rágos papucs 20 kgr., egy foltozás pedig 
1—15 kgr búzába kerti!.

Hazatért halott. A tolnamegyei Gerjen 
községből még november havában eltűnt 
Princses István gazdálkodó. Családja nem 
tudta, hogy hova lett és amikor február 
8-án a Duna hullámai egy ismeretlen férfi 
holttestét dobták partra, mindenki az el
tüntet vélte felismerni a hullában. A hullát 
az elöljáróság az orvosi vizsgálat megejtése 
után ki is adta a családnak, akik meggyá
szolták és el is temették. Most azonban 
váratlanul és a család nagy izgalmára haza
tért az eltemetettnek hitt férj. aki élénken 
tiltakozott az eltemetés ellen és nagy fleg
mával kijelentette: hogy ő csak a fiához 
ment Czeczére, ahol mostanáig tartózko
dott. Az anyakönyvi hivatalban természe
tesen a halálesetről szóló jegyzőkönyvet 
megsemmisítették.

Patagóniában ősem berkoponyát ta 
láltak. Patagóniában állítólag harmadkori 
rétegben ősemberkoponyát találtak. Franz 
Boas, a columbiai egyetem antropológusa, 
a patagóniai ősemberleletet a jávai majom
embernél, a sokat emlegetett Pithecan
thropus Erectusnál jóval idősebbnek tartja.

Eladja a gyermekeit. Az újvilág egyik 
városában, Scrantonban történt meg a hi
hetetlennek látszó eset, hogy egy Dominick 
Bartek nevű bányász, ki évek óta fekvő 
beteg feleségével együtt hirdetést tett közzé 
az oltani lapban, hogy hajlandó eladni négy 
kis gyermekét. Kétségbeesett lépését azzal 
indokolja, hogy nem tudja eltartani apró 
csemetéit és hátha jó emberekhez kerülnek.

Nem kapnak tan ítókat a szerbek. 
A szerbek az elüldözött magyar tanítókat 
nem tudják megfelelően képzett tanerőkkel 
pótolni. Szabadkán például megtörtént, 
hogy két polgárit végzettet neveztek ki ta
nítónőnek.

Uerczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek új száma közli Pásztor József, Lőrinczy 
György. Ply dános és Maupassant elbeszéléseit. Pé
kár Gyula és Kálmán Jenő cikkeit, Gyökössy Endre, 
Forbáth Sándor verseit, Mühlbeck Károly elmés fej
léceit, számos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű és kedvelt rovatait, a szerkesz 
tői üzeneteket és a szépségápolást. Az Új Idők elő
fizetési Ara negyedévre 1000 korona. Mutatványszá
mat kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, 
VI. Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legnépszerűbb gyermekujság 
új számában a regényfolytatáson kívül sok szép me
sét, verset, tanulságos cikket közöl. Előfizetési ára 
negyedévre 200 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy 
út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb leány újság, a 
két regényfolytatáson kívül érdekes elbeszéléseket 
aktuális cikkeket és szép verseket közöl. Előfizetési 
ára negyedévre 250 korona. Mutatványszámot kivá 
natra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. An 
drassy ut 16.

N Y I L V Á N O S  N Y U G T Á Z Á S .

Beleden a „Harang-alapra“ adakoztak : 
Ormándy Zsófia 1000, Kámán Zsófia 1000, 
Balog Mihály 200, Rátz Lidia 1000, Németh 
Sándor ifj. ács 200, Széles Sándor 300, 
Mátis Sándor kisbíró 200, Gömböcz Sán
dor 250, Szerdahelyi Károlyné 200, Berecz 
Gábor és neje 1000, özv. Németh, Imréné 
1000 Hetiinger László 50, Csuka Zsigmond 
200, Tóth Ferenc 200, Németh Lajos cs. 
100, özv. Horváth Sándorné 500, Horváth 
Lajos asztalos 3000, Horváth József nyug. 
rendőr 10, Nagy Mihály 1000, özv. Meikel 
Kálmánná 100, Kovács Béla 100, Csőndör 
József 50 Horváth József 500, Nagy Gabor 
szabó 100, Imre Lajos 100, Bobis Sándor 
200, Tóth János 50, Székely Pál és neje 
200, Büki Mihály 5000, Komjáti Dénes 500, 
Tonyra Dénes 1000, Molnár Ferenc 1000, 
Németh Imre 300, Tóth Lajosné 1000, Ja
kab István 2000, Horváth Sándor 8000, 
Major János 100, Bödecs Ádámné 400, Büki 
József 100, Tóth István 1000, Horváth Jó
zsef gépész 2000, Fekete Sándor ács 500, 
Simon János 1000, Németh Ferenc 500. 
Papp Antal 500, Illés Antal 1000, Molnár 
Aladár 500, Bödecs László asztalos 500, 
Galambosi József 3000, Molnár Pál 1000 K.

(Folytatjuk.)

Felelős szerkesztő és kiadó: CZ1P0TT GÉZA 
Hzentgotthárd, VoNvármegye.

Utak, virágágyak szegélyezésére 
alkalmas puszpáng jutányos áron 
kapható Postamesternél Nemescső, 
Vas m. 2—3

Három gyermek mellé keresek egy 
német urilányt. Cím: Patzelt Oszkár 
né, őrnagy neje, Kaposvár, Tisza 
István utca 10. 3—4

Intelligenciával biró középkorú, egész
séges, szerény, a háztartás minden ágában 
jártas házvezetőnő kerestetik azonnali be
lépésre feltételek közlésével. Cim: Horváth 
Pál főszolgabíró Szentgotlhárd, Vasmegye.

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p r o v i r u m s z ö r p ö t  

tölt. A provirutn
a l k o h o l m e n t e s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban 

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:—  Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. 4

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított*
K A P I  B É L A

1910-bOD.

L tf tulajdonos:
a DaBäulüll LuUier-SzövelsÉc.
Ki. Orgzágo.4 Tiiiiher-S/övet- 

Még hivatalé« lapja.

Kéziratok, előfizetőst díjak 
ée reklamációk a 

HARANGSZÓ s/orkesztő- 
ki adóhivatalának 

Br.entgotthárdra (Vasvra.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkósz 

ős tanító.
MeoJeiealk mlnűsn vasárnap.

( BEfu ' ÍJS ÍÖ’SKQÜP’2E R K E S Z T I K :

8ZÁLAY MMiÁLY, N É M E T H  KÁROLY, C Z I P O T T  GÉZA.

Szorkraztí-kUdóhlvtUl:
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HAUANHNZO- 
tlóflaeWs! á r a : 

negyedévre 250 koron*. 
Luthor-SzSrctégl tagoknak

10°/o-ob kedvezmény. 
Amerikába küldve elfiflze- 
tésl ára egész évre 1 dollár. 
Kgjen szám ára 25 korén*.

A „Harangozd" terjeszté
sére befolyt adományokból 
ezdrványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Kapi Gyula f

A soproni temetőben, egy fri-sen 
hantolt sirhalomban, a közelmúltban 
drága hamvakat zárt magába a gyá
szos anyafőid. Kapi Gyulának, a sop
roni ev. tanítóképzőintézet nyug. igaz
gatójának, Kapi Béla dunántúli püspök 
áldott emlékű édosatyjának porhüve
lyét zárta magába, aki életének 74-ik, 
igaz lelki megértésben átélt boldog 
házasságának 48 ik évében, keresz
tyéni türelemmel elhordozott szenve
dés után f. évi március 28 án dél
előtt 3/tl0  órakor visszaadta lelkét 
teremtő Istenének. Vele kidőlt ismét 
egy, a mi legjobbjaink sorából és be
záródott egy ajtócska itt lenn, de 
ugyanakkor kinyílt egy másik ott 
fenn s Kapi Gyula Ahhoz tért meg, 
kit egész életében oly hűségesen 
szo'gált.

Kapi Gyula Lajoskomáromban, 
Vesiprém megyében született 1850. 
január 27 én. Édesatyja tanító volt. 
A szülők korai halála minit az árva 
fiú neveltetéséről az idősebb testvé
rek és a rokonok gondoskodtak s 
1861-ben a soproni líceumba íratták 
be. A soproni képezde egyik alapí
tója és első igazgatója, Pálfy József, 
felismerve az árva fiúnak kiváló 
tulajdonságait, pártfogója lett s a 
fiatal Kapi Gyulát az érettségi vizs
gálata után, 1869 ben a soproni ta
nítóképzőnél alkalmazták segédlaná- 
rul, ki 1870 ben a tanítóképzés ta
nulmányozása végeit beutazta Német
országot, majd 1872. szeptember 25-én 
Gönczy Pál miniszteri osztálytaná
csos előtt tanítóképző intézeti tanári 
vizsgálatot tett kitűnő sikerrel s Tre 
fort Ágoston minisztertől 1873-ban 
500 frt-nyi államsegélyt kapott, hogy 
további önképzés végett egy évet kül
földi megfelelő intézetekben töltsön

Ennek folytán az 1873/4 iskolai év
ben a leipzigi és zürichi egyetemen 
találjuk Kapi Gyulát, pedagógiai ta
nulmányainak kiegészítése végett. Idő
közben meglátogatta a szász, porosz 
és svájci tanítóképzőket. Különösen 
behatóan tanulmányozta a halber- 
stadti tanítóképző intézetet, melynek 
akkor Kehr Károly, a korabeli tekin
télyes gyakorlati pedagógus volt a 
vezetője. Kapi Gyula gazdag tapasz
talatokkal és ideális tervekkel tért 
vissta soproni képezdéjébe, hol az 
egyházkerületünk 1875-ben rendes 
tanárrá léptette elő, majd 1882-ben 
igazgatóvá tette s Kapi Gyula azóta 
még fokozottabb mértékben fordította 
munkás életének minden idejét sop
roni tanítóképző intézetünk felvirágoz
tatására, evangélikus tanító- és kán
tor-képzésünk emelésére. 35 évi ál
dásos működését teljesen a soproni 
képezdénknek szentelte s közben mint 
igazgató 23 évig volt bölcs vezetője 
az intézetnek, i 905-ben vonult nyu
galomba.

Sokan vagyunk, kik évtizedek óta 
ismerhettük, tisztelhettük, szerethettük 
Kapi Gyulát. Mert tiszteletre és sze- 
retetre méltó volt az egyénisége. 
Mintaképe a kötelesség hű teljesítő
jének, ki Istentől megszabott hivatá
sáért és családjáért élt s Istenben 
feltétlenül bizó mélységes hitéből táp
lálta sokakat boldogító és istenfélő, 
munkás életre nevelő szeretetét. In
tézetének, illetőleg növendékeinek is, 
családjának, illetőleg gyermekeinek is 
áldást jelentett az ö személyisége. 
Élete javát adta a magyarhoni evang. 
tanító- és kántorképzésért Azt tar
totta első kötelességnek, hogy Isten
től megszabott hivatását feltétlenül, 
hűségesen teljesítse. Ha sok ilyen 
emberünk volna ma is, jobban áll
nánk. Kapi Gyula ethizálta a hiva
tását, ideálizmusával, kitartó, köte
lességtudó munkásságával szinte csu

dákat mívelt: az anyagilag szegény 
soproni intézetünk működését nem 
csupán versenyképessé tette az állami, 
gazdag felszerelésű és anyagilag hat
hatósan támogatott képzőintézetekkel 
szemben, hanem a gyakorlati kikép
zés és a kántorképzés, de főleg a 
példaadásával, az egységes szellem 
és világnézet tekintetében fölé is 
emelte intézetünket az államiaknak.

Kapi Gyula érdemeit, Önfeláldozó 
munkásságát elismerték mindazok, 
akiknek módjában állott azt köze
lebbről szemlélni; elismerte az egy
házunk, igaz hogy nem anyagilag, 
hanem egyöntetű bizalmával és tisz
teletével. Az 1891—93. egyetemes 
zsinatra az egyházkerületünk egyik 
tanár-képviselőjéül őt küldötte, 1896- 
ban az evang. egyetemes tanügyi bi
zottság tagjává választották; 1895-ben 
az ő kezdeményezésére alakult egy- 
házker. Ének- és Zenepártoló-Egye
sületnek mindvégig főtitkára, nyugalmi 
éveiben az egyházker. tanítóképesítő 
bizottságnak rendes tagja, a Luther- 
Társaság dísztagja volt stb. Érdemeit 
elismerte az állam is; 1896 ban a 
miniszter kinevezte őt az országos 
küzoktatási tanács tagjává s őt, az 
evang. egyház emberét, állami taní
tóképző-intézetek látogatásával, felül
vizsgálatával is megbízta.

Kapi Gyula kiváló pedagógus volt; 
egyénisége, élő példája tiszteletre, 
szeretetre és utánzásra indította nö
vendékeit. Szigorú, azaz következetes 
volt szavaiban, tetteiben, erélyes az 
elbizakodottakkal, nyájas, bátorító a 
cstiggedókkel szemben. Szerény anyagi 
jutalom mellett őnmegtagadással 
emészti idegeit egy szent ügy érde
kében, kora reggeltől a késó éjjeli 
órákig, nem önhaszonért, hanem csak 
azért, hogy növendékeinek, a leendő 
tanítóknak lelkét megedzze, fogé
konnyá tegye mindaz iránt, ami jó 
és nemes. Egy emberöltőn végig nap-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.

, . ^  ^
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pal tanít, hiányzó tanerőket pótol,

Is anyagi gondokkal küzdő intézetet és
internátust erős kézzel vezet s kellő 
nívóra emel és az éjjeli órákban az 
ügy érdekeit szolgáló javaslatokat, 

3 szervezeteket, szabályzatokat, költség
vetéseket kénytelen készíteni, irodai- 
milag is működni, kiváló és egyház- 
kerületünkben igen elterjedt iskolai 
olvasókönyveket, újságcikkeket, érte- 

|  kezéseket, tanulmányokat, szakmun
kákat írni.

De hol marad akkor a családi élet, 
a pihenés, a szórakozás ? Kapi Gysla 
arra is talált időt és módot, hogy 
szép, harmonikus, bensőséges családi 
életet éljen, aminőt ugyancsak ritkán 
tapasztalhatunk Szórakozása is volt.' 
De pihenést nem ismert. Fáradhatat 
lan volt. Azonban energiája, fizikai 
ereje az idegölő folytonos munkában 
végül pégis csak megtört. A nagy

I
 harcot' becsülettel, hősiesen végig 

küzdötte, de végül — fájdalom — 
időnek előtte megrokkant.

Élete végéig szórakozása volt a 
zene- és énekköltészet. És egyúttal 
imádsága is. Mert »jó dolog dicsérni 
az Urat és éneket mondani a te ne
vednek, ó Felséges I Hirdetni jó reg
gel a te kegyelmedet és éjjelente a 
te hűséges voltodat. Tiz hűru hege

dűvel és lanttal, hárfán való zenge- 
dezésse!.« (Zsolt 92.) Aki K,api Gyű 
lát személyesen nem ismerte, vegye 
kezébe az ő zenei alkotásait s azok 
alapján megállapíthatja Kapi Gyula 
lelkületűt. Ének-zenéje némelykor bo
rús. gyászos hangulatú, máskor bol
dogság, öröm, remény derűje szól

belőle, de sohasem mesterkélt, hanem 
egyszerű, erőteljes, bensőséges és 
mindig imádságos. Ilyen volt Kapi 
Gyula rokonszenves lénye és áldásos 
működése is. Egyházi és világi éne
keit széles e hazában éneklik temp
lomi és egyesületi énekkarok, ha f i
gyelemmel kísérjük pld. a Harangszó 
„EgyháziÉlet“ rovatát, észrevehetjük, 
hogy a legkülönbözőbb iskolai és 
egyházi ünnepélyek műsorán állan
dóan szerepelnek Kapi Gyula kar
énekei; hol gyermekkarok, hol férfi 
vagy vegyeskarok, magánénekek a- 
vagy melodrámák Sok, nagyon sok 
kottát írt ő. S ezekben a kottákban 
kifejezte szíve húrjainak zenéjét. Imád
ságos lelke mindig magasztos zenei 
akkordokat s melódiákat pengetett, 
sohasem produkálhatott szentségtelen, 
profán zenét. Lehet, hogy anyagilag 
jobban járt volna profán zenének 
kultiválásával, hiszen a tömegnek 
könnyed, sekély, sokszor ízléstelen, 
léha zene tetszik s Kapi Gyula imád
ságos lelke olyannak megalkotására 
nem volt képes. Dalai, énekei mégis 
elterjedtek ott, hol ünnepi, komoly 
hangulat uralkodik : leginkább a tem
plomban és az iskolában. Világi ének
zenéjét is ez a komoly, ünnepi, erő
teljes, bensőséges, imádságos hangu
lat jellemzi. »Árpád sírja«, »Vidd el 
fecském«, »Ráchel siralma«. »Egy 
gondolat bánt engemet«, stb. mind 
olyan tárgyak, amiknek csak az előbb 
jellemzett zene felel meg. Amikor 
lelkének zsongó melódiáit meghallotta, 
elővette a Bibliát s midőn a zsoltá
rok könyvét lapozgatta, megszólaltak

szívének csodálatos húrjai és az ő 
áldott keze kottában megörökítette 
szívének zenéjét, lelki épülésére, gyö
nyörűségére embernek s bizonyára 
kedvességére Istennek. Ez volt az ő 
szórakozása I S e szórakozása áldást 
jelentett önmagának is, másoknak is 
nagy haszonnal forgattak a leendő 
zeneszerzők; nem említve orgona
iskoláit, amiket mindenütt használnak 
a hazában, hol komoly kántorképzés 
folyik; emlékezzünk meg Dalköny- 
vecskéjéröl, melyet a népiskolában 
még ma is nagyon jól felhasználhat 
a tanító a gyermekek gyönyörűségére. 
Vagy említsük meg a Pálmaágak, a 
Harangszó, Magyar Éneklő Kar, Val
lásos Karénekek, Gyermeklant című 
gyűjteményeket, amiknek gyöngysze
mei itt is, ott is felcsillanak egy-egy 
egyházi vagy hazafias ünnepélyünk 
fényében. Midőn legutóbb Horthy 
Miklós kormányzó Sopronban járt, 
hogy meglátogassa a »leghűebb vá
rost«, akkor a tiszteletére rendezett 
színházi díszelőadáson a soproni zene
egyesület hatalmas énekkara felzen- 
dítette a Kspi-féle 100 dik zsoltárt. 
S mikor legeslegutóbb a nagypénteki 
temetésen Sopron város színe java 
előtt elénekelte a soproni magyar 
Férfidalkör az ő egyik alapítójától és 
első karmesterétől, Kapi Gyulától 
megzenésített »Leteszem koszorúm« 
kezdetű gyászdalt, vájjon a mi feled- 
hetetleu igazgatónk halhatatlan lelke 
megnyugvással tekintett-e a csillagok 
közül mireánk, szegény árván maradt 
halandókra ?

S még egyet. Hogy ma a dunán-

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: G yurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Sátory Gábor erős szervezete, ha

mar átesett a sebesüléssel jött beteg
ségen. A téli hadi szünidő alatt egész
sége teljesen helyreáll s a tavasz már 
újra a harcok mezején találta Pálffy 
seregében. E kiváló magyar hős a 
következő, 1598. évben Győr vissza 
foglalását tűzte ki célul, de nem hosz- 
szura nyúlható ostrommal, hanem 
merész, hirtelen meglepetéssel, Tervét 
melegen pártolta és támogatta 
Schwarzenberg Adolf, a királyi hadak 
fővezére.

A megállapított terv szerint márc. 
28-án este Pálffy seregével észrevét
len Győr közelébe jön utasítása sze
rint egy pár törökül is beszélő hu
szár a várkapuhoz megy s úgy kiált 
fel az őrhöz:

— Fehérvárról jövünk. Onnan 
hozunk levelet és egy kis kocsiban 
titkos küldeményt a nagyságos basá
nak. Nyisd ki hamar a kaput.

— Már sötét van — válaszolt az 
őr — jöjjetek reggel.

— Nekünk parancsunk van, hogy 
amint megérkezünk, azonnal átadjuk, 
különben fejünkkel játszunk. Tégy 
jelentést a nagyságos várparancsnok
nál. Ö majd beeresztet:

— Jól van, hát csak addig vár 
jatok.

Ez alatt a huszárok a magukkal 
hozott petárdát gyorsan a kapu tö
vébe helyezik s kanócát meggyujtván 
sietve félre állanak. Pár pillanat múlva 
a petárda iszonyú dörrenéssel felrob
ban és kiveti sarkaiból a várkaput. 
Ez volt a jeladás a lesben állott 
csapatoknak. Tömegesen rohantak be 
a huszárok, vágtatva járták be az 
utcákat, hogy az őrség védelemre 
gyülekezését megakadályozzák. Nyo

mukban a gyalogság özönlött be nagy 
zajjal. A város véderejét 50t)0 jani
csár és spahi képezte. Ezek a petárda 
robbanására, a lovak dobogására ál
mukból felriadva fegyvert ragadtak 
és lakhelyeikből kirohanva, sokan 
félig öltözve elszántan szembeszálltak 
a támadókkal. Véres utcai harc folyt 
több órán át A magyarok a biztos 
győzelem tudatában küzdöttek s szo
rították mindig sziikebb térre a védő
ket, miközben harsány hangon kiál
tozok : »Az érckakas kukorékol. Ha
lál a tőrökre.« Mire megvirradt, a 
várt védő törökök vagy a vérüktől 
ázott utcákon feküdtek halva, vagy 
a hosszú viadalban kimerültén, sebe
sülten foglyul estek. Győr tornyain 
a reggeli szellő magyar zászlókat 
lengetett.

A harc után a katonák közül so
kan a török tisztek lakásaiba törve 
fosztogatni kezdtek.

Sátory Gábor amint egyik most
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túli evang. egyházkerület templomai
ban majdnem mindenütt szabatosan, 
egyöntetűen énekelnek, az néhai Ait- 
dörfer Keresztély soproni orgonista 
és a mi derék kántoraink érdemén 
kívül Kapi Gyuláé is, mert ő képezte 
ének vezéreink legnagyobb részét s ő 
szerkesztette — nyugalmi éveiben — 
a magyarországi evang. egyetemes 
korálkönyvet s a mindenütt elterjedt 
dunántúli Keresztyén Énekeskönyv 
zenei részét.

Kapi Gyulának mint tanárnak és 
igazgatónak fáradhatatlan, meg nem 
alkuvó kötelességie'jesítése élő példa
ként hatott mindenekre, kik valaha 
tanítványai, munkatársai voltak. A 
munkának csak a terhét hordozá, 
mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Pél
dája mély nyomokat hagyott hű ta
nítványainak lelkében. Követendő pél
dájában domborodott ki teljességében 
az ő tanári, nevelői működése. Bá
nata volt elég az életben, de meg
próbáltatása idején is erősnek bizo
nyult. S neki, «ki sohasem kereste a 
babért, igaz tisztelet, szeretet, ünne- 
peltetés, őszinte öröm és hála is ju
tott osztályrészül; családjában, egy
házában, az iskolában, a helyi és 
harai társadalomban egyaránt.

Halála pótolhatatlan »eszteséget 
jelent mindnyájunknak, kik fájd szív
vel, könnyes szemmel tapasztaljuk 
legjobbjaink elhullását.

Hamar Gyula.
*

A nagyhét szerdáján, március 28-án dél
előtt 3/4l0 órakor befejezte áldásos és Is
ten kegyelmében eltöltött életét Kapi Gyula, 
a soproni ev. tanítóképzőintézet nyugalma

zott igazgatója.
Alig egy-két hétig volt csak beteg s a 

kór, amely szervezetét megtámadta, csak 
az utolsó másfél héten döntötte ágyba. 
Vele az ev. egyház és a magyar pedagó
gia és zeneköités egyik legkiválóbb vezér
alakját vesztette el. Utolsó óráiban fele
sége, gyermekei és azok családjai állottak 
szomorúsággal, könnyes szemekkel, de 
mégis az Úr akaratában való csendes meg
nyugvással betegágya mellett.

Temetése nagypéntek délután 3 órakor 
volt a soproni ev. temetőben. Hatalmas 
gyászoló .közönség vette körül a virágok
kal, koszorúkkal és csokrokkal elborított 
koporsót. Az egyházi szertartást Ziermann 
Lajos ev. lelkész, az Országos Gyáminté
zet egyházi elnöke végezte, aki megindító 
szavakban vázolta Kapi Gyula közéleti 
munkásságát, pedagógiai tevékenységét, 
különösen pedig örökbecsű zenei alkotá
sait, amelyek az ő vallásos egyéniségének 
zenei bizonyságtevői. A simái Hanzmann 
Károly lelkész mondott imádságot. A sop
roni tanítóképzöintézet, annak tanári kara 
és növendékei nevében Hamar Gyula igaz
gató mondott megindító búcsúbeszédet és 
tett koszorút a sírra. A Magyar Férfidalkör 
nevében, amelynek Kapi Gyula alapítója, 
első karmestere, később pedig örökös dísz
karmestere volt, Almási alelnök mondott 
gyönyörű beszédet különösen kiemelve azt, 
hogy Sopron megmagyarosítása körül az 
elhunyt mily nagy szerepet töltött be és 
hangsúlyozta, hogy néki köszönhetjük,.hogy 
a magyar zenét, mint kulturtényezöt ő is
mertette el a német zene melleit. Végül 
dr. Pröhle Károly, az Országos Lutiier- 
Társaság titkára mondott búcsúbeszédet a 
Társaság örökös tiszteletbeli tagjáról.

A gyászolók soraiban ott láttuk Sopron 
város küldöttségét dr. Thurner Mihály pol
gármester és a vármegye küldöttségét gé- 
vai Wolf Lajos alispán vezetése meliett. A 
soproni helyőrség tisztikarát, a dandár- 
parancsnokságot és Guilleaume altábor
nagyot Bugsch tábornok képviselte. Az er
dészeti és bányászati főiskolát dr. Bole- 
man rektor és dr. Fekete tanár; a dunán
túli ev. egyházkerületet dr. Zergényi Jenő

egyházmegyei felügyelő, a soproni felső 
egyházmegyét Scholtz Ödön esperes kép
viselték. Megjelentek Sopron szabad kir. 
város kulturegyesületeinek és tanintézetei
nek kiküldöttei. A gyászoló közönség so
raiban ott vo'tak dr. Fertschák Jenő volt 
főispán, dr. Östör József nemzetgyűlési 
képviselő, dr. Töpler Kálmán volt polgár- 
mester stb.

Kapi Béla püspöknél, aki az elhunyt
ban rajongásig szeretett édesatyját gyá
szolja, küldöttségileg fejezték ki részvétü
ket : a Theol. Akad. tanári kara, a soproni 
ev. tanítóképzőintézet és a soproni ev. lí
ceum tanári kara, a soproni ev. gyüleke
zet lelkészei Ziermann Lajos lelkész veze
tése mellett. A soproni gyülekezet küldött
ségét Ziermann Lajos lelkész és dr. Zer
gényi Jenő felügyelő vezették. Részvétét 
fejezte ki ezenkívül a soproni ev. Tanító
testület Laschober igazgatóval az élén. Az 
Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület részvé
tét Krug Lajos elnök tolmácsolta. Külön 
küldöttséget küldött a szombathelyi gyüle
kezet dr. Radó Gyula gyülekezeti felügyelő 
és Schöck Gyula püspöki másodlelkész 
vezetésével.

Az ország minden részéből érkeztek 
táviratok és részvétlevelek. Az elsők kö
zött fejezte ki részvétét az ország kormány
zója, aki a kabinetiroda útján Kapi Béla 
püspökhöz a következő részvéttáviratot 
intézte :

„A kormányzó ur Őföméltósága élénk 
sajnálattal értesült Méltóságod, a hazai ok
tatásügy és zeneirodalom terén maradandó 
érdemeket szerzett édesatyjának elhunytá- 
ról és niegbizni méltóztatott, hogy e Súlyos 
csapás alkalmával benső részvétét Métó- 
ságod előtt tolmácsoljam. Bartha s. k., a 
kabinetiroda főnöke.“

Báró Radvánszky Albert úgy a maga, 
valamint az egész egyetemes egyház nevé
ben, dr. László Kálmán h. egyházkerületi 
felügyelő a dunántúli evang. egyházkerület 
neveben küldött részvéttáviratot. Részvétét 
fejezte ki gróf Mikes János szombathetyi 
megyéspüspök, Geduly Henrik püspök, 
Gyurátz Ferenc nyug. ev. püspök, Ravasz 
László ref. püspök, Darányi Ignác nyug.

már nem török parancstól, hanem az 
előjött lakosok örömüdvözíetétői visz- 
haugző utcán át vitézeivel a gyüle
kezési köztérre vonult; egyik házbői 
zajt és sikoltást hall. Pár emberével 
bemegy. Földszint az egyik szoba aj
taja kitárva. Benne Léi katona ruha
darabokat kapkod össze s a szekré
nyeket nyitogatja, a harmadik egy 
öreg török nyakat szorongatja s ká
romkodva, halállal fenyegetve köve
teit pénzt A földön pedig egy szép 
fiatal leány térdeit kétségbeesetten 
esdekelve, hogy ne bántsák atyját. 
E jelenet a szép hajadon vállára ömlő 
hajfürtjeivel, angyalarcán a lelki vi
lágát eltöltő igaz gyermeki szeretet 
aggodalmával, az atyját sújtó veszély 
által keltett fájdalom esdekiésével egy 
pillanatban örökre bevésődött a ka
pitány szívébe.

'A tiszt beléptére a katona leveszi 
kezeit az öreg törökről. Gábor reá 
kiált:

— Ha bátor ember vagy, fegyve
res törököt az éjjeli harcon eleget 
találhattál. Fegyvertelen gyönge öre
get fojtogatni gyávaság. Ti zsákmányt 
akartok, amit korcsmában elkótya- 
velélnétek. Itt van az ára. Mindent 
itthagyva távozzatok.

Ezzel néhány aranyat adott át az 
egyiknek, amit őrömmel fogadtak s 
tisztelegve gyorsan távoztak.

A fosztogató kanák elől a kony
hába zárkózott szolgáló, úrnője hívá
sára előjött. Ez a magyar nyelvel is 
jól értette s így általa az öreg törö
köt s leányát a kapitány megnyug
tatta. hogy semmi baj nem éri őket. 
A ház előtt örök fognak állani, míg 
ő pár őrá múlva visszatér s biztos 
elhelyezésükről gondoskodik. Az öreg 
kezet nyújtva köszönte nagylelkűségét 
3 Allah áldását kérte minden lépésére. 
A szép leány aicáu is az ujrakelt 
bizalom s a hálaérzete, tükrődzött. 
Megmentjükön csüngő tekintete nem

titkold, hogy a délceg, lovagias hu
szártisztnek képe soha el nem hal
ványul lelkében.

A kapitány ismét megnyugtatva az 
apát s leányát, meleg üdvözléssel 
távozott. A főtérre menet az ugyan
oda sebesülten kísért jancsáraga ma
gához hivatva kérdezte, nem érte-e 
veszély Hasszán bejt, az ő jó barát
ját, akinek lakásáról kijött? Egyúttal 
röviden elmondta, hogy Hasszán fia
talabb korában tiszt volt a spahikndl, 
később mint hadipénztárnok szolgált 
a seregnél a városban. így küldetett 
Győrbe is, de egy év előtt hajlott 
kora, beteges állapota miatt e tiszté
ről is lemondott s csendes vissza- 
vonultságban él özvegyen, egyetlen 
leányával. A várőrség előtt köztiszte
letben állott.

— A jó szívű, becsületes embert 
kapitány urnák védelmébe ajánlom.

— Nem lesz semmi bántódása. 
Gondoskodom róla, (Folytatjuk.)
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miniszter, Tarányi Ferenc vasvármegyei és 
Darányi Kálmán győrvármegyei főispán, 
Quilleanne altábornagy, Imre Sándor állam
titkár, dr. Berzsenyi Jenő volt egyházkor, 
felügyelő, Szombathely város tanácsa, a 
miskolci evang. Jogakadémia, dr. Maróthy 
László, dr. Mesterházy Ernő és dr. Ostffy 
Lajos volt főispánok, Pesthy Pál, gr. Czi- 
ráky József nemzetgyűlési képviselők, az 
egyházkerület esperesei, dr. László Kálmán 
h. kér felügyelő, dr. Fischer Gyula ehm. 
felügyelő, szentmártoni Radó Lajos, Gyö- 
mörey György, a vasi közép, a győri, vesz
prémi stb. egyházmegyék, a győri veszprémi, 
szilsárkányi stb. stb. egyházközségek.

Koszorút helyeztek a s írra : a dunántúli 
egyházkerület, a soproni tanítóképző int. 
tanári kara és tanítványai, a soproni lyceuin 
tanári kara, a Soproni Férfidalkör stb.

A szomorú gyászeset alkalmából a csa
lád és a dunántúli kerület külön gyászje
lentést adtak ki.

Legyen az Úr fáradhatatlan munkásának 
pihenése édes!

Az igaz embernek emléke áldott!

N e  f é l j e  t e l i !
Egy hires amerikai államférfiu 

ifjúkorában eltévedt az erdőben. Amint 
megtalálták, azt kérdezték tőle a 
szülei: Nagyon féltél ? — Hogy fél
tem-e? Nem tudom, mitől kellene 
félni 1 — válaszold a kis hős. — 
Alig akadnának sokan, akik így szól
hatnának ; mert hiszen ugyancsak 
kevés dolog van a világon, amitől 
az emberek ne félnének. Az egyik fél 
a gyilkosoktól, a másik a kísértetektől, 
a harmadik pénzének elveszítésétől 
stb., a halál miatti aggodalom és 
félelem pedig majdnem mindenki előtt 
ismeretes.

Valaki megszámlálta s azt találta, 
hogy a Szentirásban kétszáznál több
ször olvasható: >Ne féljetek!« és 
legalább is harmincszor ott van mel 
lette: »Búzátok!« Mily sokszor akarja 
az Úr elcszlatai a szegény, félénk 
emkerek aggodalmait! Azért ismétli 
folyvást: »Mit féltek? Bízzatok I Ne 
féljetek I« Ki mondja ezt? Maga Jézus, 
a mi Urunk, aki nyugodt fenséggel 
jár a háborgó tengeren, kinek szeme 
látja a mi nyomorúságunkat, aki 
hallja sóhajtásainkat, akinek szíve 
érettünk dobog, aki egészen közel van 
hozzánk, ha érzéki szemünkkel nem 
láthatjuk i s ; még a viharban is jön, 
hogy segítsen rajtunk. Nem a mostoha 
sors, nem valami szívtelen végzet, 
nem is szeszélves véletlen, nem va- 
lami kísérlet, nem ellenségünk, — 
maga Üdvözítőnk szól hozzánk a 
sötét zivatarban. Azért bízzunk!

Kérdezzük csak meg azokat, akik 
súlyos betegségből épültek fel, vájjon 
a szenvedések éjszakáit kihagynák-e 
életükből 1 Sokan, igen sokan azt

fogják felelni: Nem, soha I mert 
áldásos órák voltak azok a mi szá
munkra ; akkor jött hozzánk drága 
Üdvözítőnk, akkor hallottuk meg sza
vát ; akkor tanultuk meg kérni: Úrunk, 
Vigasztalónk, Menedékünk, nyugtasd 
meg lelkünket, erősítsd szívünket, 
hogy ne féljünk! Benned van bizo- 
dalmunk, reménységünk ; ne engedd, 
hogy megszégyenüljünk 1

Közli: G erencsér Zsigmond.

Vígan vannak . . .
úígan vannak Magyarhonban, 

Nincs semmi bú, semmi baj!
Zene zengjen, pohár csengjen, 

Fői a táncra, rajta haj!

Határunk nagy és hatalmas,
Aki szomszéd, mind barát,

Öt világrész issza velünk 
Testvériség hű borát!

Megdőít már az ősi átok.
Egy eszme most a vezér,

Ahány magyar, annyi szív s kar 
Lankadatlan küzd ezér!

Testet öftött a szent Ige ;
A szeretet, az erény;

Nincs többé bűn, nincs gyűlölet 
Hungária mezején !

Csak a munka itt az érdem 
5  csak az érdem nyer ma bért;

Aki fáradt, bizton nyughat, —  
Nem retteg a holnapért.

Szakadt csizma, rongyos köntös 
Mutatóba' sincs talán,

\?érdúsító étek bőven
Minden magyar asztalán!

A gyermek mind csupa öröm, 
Teste acél, lelke gyöngy; —

Új aranykor derült reánk,
Hol drágakő a göröngy 1

Mért ne volnánk vígan tehát ?  I 
Hisz semmi bú, semmi baj!...

Zene zengjen, pohár csengjen, 
Föl a táncra, rajta haj I

1.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A »Zalavármegye« írja, hogy a 

március 7 én elhalt Jalics Gézát, ki 
katholikus volt, a zalaegerszegi espe- 
resplébános nem temette el, hanem

az elhunyt feleségének kérésére az 
evangélikus lelkész részesítette vég
tisztességben És pedig azért tagadta 
meg az esperesplébános, mert az el
hunyt a világi törvények szerint első 
feleségétől elvált, a másodikkal pedig 
törvényesen megesküdött.

Tudunk a zalaegerszegihez több 
hasonló esetet is. De nem tudjuk 
megérteni, hogy vannak, akik nem 
akarják respektálni »az állam törvé
nyeit« és hogy hogy lehetséges a ki- 
rály által szentesített törvényeket neg
ligálni. Akarjuk hinni azonban, hogy 
az ilyen s ehhez hasonló esetekben 
legalább a halott hozzátartozói levon
ják magukra nézve a levonandókat. 

*
Amerikában egy asszonyt, Fannie 

Spragvetét, annak a vádnak alapján, 
hogy kártyázik és kártyabarlangot 
tart fenn, letartóztattak. A bíró 500 
dollár ellenében feltételesen szabad
lábra helyezte, azonban felhasználta 
az alkalmat, hogy megmondja a véle
ményét azokról a nőkről, akik annak 
ellenére, hogy a feleség hivatását 
kellene belölteniök, többek között a 
kártyázás szenvedélyének hódolnak. 
Az ilyen asszony — mondotta a bird 
— kártékony a társadalomra, mert 
rossz feleség és rossz asszony. A kár
tyás nők feldúlják a családi békét és 
felrúgják otthonukat.

Pusztítjuk a gyülekezeteket.
Egyik soproni kerületi gyűlésen 

történt: azt mondja Karsay püspök 
Kirchknopf szalónaki esperesnek:

„No Mátyás, mit csináltok ott a 
határszélen ?“

No hát csak pusztiijuk (buzdítjukj 
a gyülekezeteket!

No no, valamit hagyjatok is belő
lük, mondd jóizilen nevetve, Karsay 
püspök.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Győzelem.*)
Ápr. 9. 11. Korinthus 6.9. Ha megfeled

keznek rólad, vagy elhanyagolnak, ha tu
datosan félreállítanak és te megaiázkodól 
ez alatt, sőt szívből hálát tudsz adni az 
Úrnak a sértésekért és megaláztatásokért: 
ez győzelem!

Ápr. 10. il. Korinthus 6 .8 . Ha a jót, 
amit teszel, vagy tervezel, megrágalmazzák, 
ha kívánságaidat keresztezik, ha Ízlésed 
ellenére cselekszenek, tanácsodat megvetik, 
véleményeidet kigúnyolják és te mindent 
csendesen, szeretettel és türelemmel foga
dod : ez győzelem!

*) A Bttháoia által kiadott könyvjelzőről.
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Ápr. 11. II. Korintlius 6 .4 —6. Ha bár
mily élelemmel vagy ruházattal, bármily 
éghajlattal, társasággal, életkörülménnyel, 
sot a magánnyal, amibe az úr vezet, meg
elégszel : ez győzelem I

Ápr. 12. II. Korinthus 6.o. Ha mások 
rossz hangulatát, minden panaszát, rend
szertelenségét és pontatlanságát, amelynek 
nem vagy oka, bár nem helyesled, de el 
tudod Ifirni, anélkül, hogy haragudnál: ez 
győzelem!

Ápr. 13. Róma 8 . 35—39. Ha minden bal
gaságot, ferdeséget, szellemi érzéketlensé
get, a bűnösök ellenmondását és üldözte
tést is úgy tudsz hordozni, ahogyan Jézus 
eltűrte: ez győzelem !

Ápr. 14. Márk 1 . 44. Ha nem vágyódol 
azután, hogy személyed, munkáid beszél
getés közben megemlítsék, ha nem kere
sed, hogy ajánljanak, ha igazán szívesen 
veszed, hogy ismeretlen maradsz: ez győ
zelem I

Ápr. 15. Zsidók 12.3. Tökéletes győze
lem az, ha engedjük, hogy Krisztus a Szent
lélek által győzedelmeskedjék az énünk 
fölött.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar politikában egyelőre szél
csend van. A kormány mögött, minden el
lenkező híresztelés dacára is, szilárdan áll 
az egységes párt.

Sok kísérlet folyik, hogy a széttagolt 
ellenzéket valamikép összehozzák. A sok
féle próbálkozás Között ott van Zichy Já
nosé, aki a földbirtokreformtól rettegő 
nagymágnásokat próbálja tömöiíteni érde
keik megvédésére.

Az ántánt katonai ellenőrző bizottság 
Kecskeméten állítólagos elrejtett fegyverek 
után kutatott. A nagy felkészültséggel vég
rehajtott kutatás fölizgatta a közönséget, 
amely egy tömegbe verődve kifejezést adott 
elégedetlenségének, de inzultálásról nin
csen szó.

A horvát nemzeti képviselők egy dek
larációban kijelentették, hogy a Belgrádban 
hozott törvényeket Horvátország területére 
nézve kötelezőknek el nem ismerik. A Ra- 
dics-párt bitorlónak nevezi a szerb uraimat.

Bukarest, a keleti Párisnak gúnyolt 
oláh főváros felett nehéz napok járnak. A 
mindig szemetes utcákat mind gyakrabban 
embervér festi pirosra. A tüntetőket, kik 
felemelik szavukat az uj alkotmány ellen, 
sorlűzzel, gőzszivattyukkal zavarják széjjel. 
Érdekes, hogy az oláh kormány nem biz 
az oláh nemzetiségű katonákban s ezért 
magyar nemzetiségű katonákat rendel a 
fővárosba, akik azután nem is sajnálják a 
puskatust a nyugtalanabb vérü oláhoktól.

A csehek a trianoni békeszerződésre 
hivatkozva követelik az Ógyalláról elhozott 
csillagyizsgáló állomás felszerelését. Ä kí
vánság még a békeszerződés értelmében 
sem jogos, mert a műszerek a Konkoly 
Tcge Miklós féle alapítványból származnak.

Az osztrák kancellár nagypénteken 
Milanóban tartózkodott, ahol felkereste 
Mussolinit, akivel hosszabban tanácskozott. 
A két kormányfő Olaszország és Ausztria 
közös gazdasági erdekei felől folytattak 
eszmecserét.

A bolgár legfőbb törvényszék a hábo
rúért felelőssé tett miniszterek ügyében 
meghozta ítéletét. A miniszterek legtöbbjét 
életfogytig tartó börtönre ítélte. Ezenkívül 
egész életükre megfosztották őket politikai

jogaikfól és egyetemesen 32.700,000.000 leva 
háborús kár megfizetésére kötelezték őket.

A német külügyi bizottsági ülésen a 
vita során az az egyhangú elhatározás ala
kult ki, hogy a francia kormány részéröl 
követelt feltétlen megadást visszautasítják 
és folytatni fogják az ellenállást.

M A G Y A R  G A Z D A .

Mely esetben nem esik a föld' 
birtok jövedelme általános kere

seti adó alá?
A végrehajtási utasítás közelebb

ről megjelöli a földbirtokosnak az ős
termelésből származó, tehát általános 
kereseti add alá nem tartózd jöve
delmeit. E szerint kereseti add aldl 
mentes a földbirtokosnál az a jöve
delem, mely a föld terményeinek ipari 
feldolgozás nélkül vald értékesítésé
ből származik. Például aki a saját 
gazdaságából származó tejet vajnak, 
túrónak feldolgozza, feltéve, ha a fel
dolgozás az üzem méreteinél fogva 
mezőgazdasági iparvállalatnak nem 
minősíthető, pld. ha a birtokos saját 
erdejéből cserhántá3sal, szénégetés
sel, tűzi, bánya, kardfa stb. készíté
sével foglalkozik anélkül, hogy a fa
anyagot fűrészmalomban dolgozná fel.

Mentes a kereseti adó alól, ha a 
mezőgazdasági terményeket, gabona, 
vagy takarmánynemüeket, kereske
delmi, kerti vagy káposztásnövénye
ket eredeti nyers vagy szárított álla
potban, illetve a gazdaság körében 
szokásos alakban a helyszínen vagy 
piacon elárusítja, vagy például a ci- 
rókból seprűt köt, kender- vagy len
ből vásznat sző és azt eladja.

Ha saját szőlőjének terméséből 
mustot, bort, törkölyt, akár kicsiny
ben, akár nagyban, de nem korlátlan 
italmérési engedély alapján értékesíti, 
szőlővesszót vagy szőlőoltványt ad el.

Ha saját termésű gyümölcsöt nyers 
vagy szárított állapotban lekvárnak, 
gyümölcsbornak, ecetnek feldolgozza, 
házilag vagy piacon eladja. Nem tar
tozik általános kereseti adó alá a 
földadó fizetésre kötelezett tényleges 
birtokosnak a birtok bérbeadásából 
származó haszonbér jövedelme sem.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Husiét után /. vasárnapon.
Ev. János 20 . 19-23.

A feltámadott mester elhozza s tanítvá
nyainak szivébe plántálja az ö békességét 
s mikor ezáltal feltiditette, megörvendeztette 
csüggedő telkeiket, azon utasítással nyújtja 
nekik szent lelkét, hogy elmemén e békes

séget vigyék meg a világnak is és azzal 
öntsenek új életerőt a roskadozó emberi
ségbe : Békesség nektek I

Jó volna, ha a mai evangéliom különös
képpen visszhangra találna némely keresz
tény pap lelkében, aki napjainkban a bé
kétlenség és a gyülölség szitásával oly 
könnyedén játszik a tűzzel.

Elhunyt felügyelő. Dr. Gerhauser Jó- 
7 séf a csanád—csongrádi egyházmegyének 
és a szegedi egyháznak 20 éven át volt 
lelkes felügyelője, az Ur házának buzgó 
látogatója 59 éves korában elhalt. Kopor
sója felelt Saguly János esperes Thomay 
József lelkész mondottak az elhalt emléké
hez méltó gyászbeszédeket. Dr. Gerhauser 
halálával nagy csapás érte a szegedi egy
házat. Az igaznak emléke áldott.

Szerkesztőváltozás. Az országos Lut- 
her-Szövetség kiadásában megjelenő Evan
gélikusok Lapja dr. Csengődy Lajos sze
mélyében uj szerkesztőt kapott. Az uj szer
kesztőt melegen üdvözöljük. Reméljük azon
ban, hogy a lap volt szerkesztőjét, dr. 
Schollz Oszkárt is, aki oly jeles munkás
nak bizonyult\ a szerkesztő-asztal mellett, 
továbbra is az evang. sajtó munkásai kö
zött üdvözölhetjük.

Az evangélikus főgimnázium fenn
állásának százéves ünnepe. A budapesti 
evangélikus főgimnázium fennállásának idén 
lesz a száz éves jubileuma. A gimnázium 
volt növendékei ezt az évfordulót nteg- 
ünneplik.

Evangélikus hittudományi k ar az 
Erzsébet-Tudományegyetemen. A Kor
mányzó a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter előterjesztésére megengedte, hogy a 
magyar királyi Erzsébet tudomány egyete
men az egyetembe való szerves bekapcso
lódással teljes jogú ágostai hitvallású evan
gélikus hittudomänyu kart állítsanak fel.

A dunaföldvári nőegylet élén Fejes 
Zoltánná elnöknövel és Onody Gábornéval 
magyar nemzeti lobogó beszerzése végett 
folyó évi február 4-én az iskola termében 
színi előadást tartott. Az előadáson feleke
zeti különbség nélkül oly nagy számmal 
jelentek meg, hogy az iskolaterem a ven
dégeket befogadni nem volt képes és az 
élénk, egyöntetű szép előadás oly sikert 
aratott, hogy azt február 11-én közkívánatra 
meg kellett ismételni és úgy az első, mint 
mint a második előadás alkalmával Fejes 
Zoltánná és Onody Gáborné, akik a sze
replőket nagy fáradsággal betanították, va
lamint Szabó János, aki a díszes színpadot 
kölcsönözte és felállította, a legnagyobb 
elismerésben részesült. Az erkölcsileg és 
anyagilag jól sikerült előadások jövödelme 
önkéntes adományokból 10.429 K volt és 
az evang. nöegylet meg is vette a gyönyörű 
nemzeti lobogot 12.060 K-ért, hogy hirdesse 
a magyar összetartást és Magyarország 
feltámadását Előadás után a gyermekek
kel együtt szeretetlakoma volt.

A sobori leányegyház megható ünne
pély keretében áldozott már. 15-ike emlé
kének. Az ünnepély alkalmával Schrantz 
József tanító meghatóan imádkozott, Né
meth Irén, Momár Irén, Kovács János, 
Varga Béla, Németh Kálmán igen szépen 
szavaltak, a vegyeskar gyönyörű énekszá
mokat adott elő. Itt említjük meg, hogy a 
buzgó gyülekezet, mely névnapja előesté
jén meleg ünneplésben részesítette köz
szeretetben álló tanítóját, — mint Kovács 
János pénztáros Írja — „Kérő szózat“-ot 
intézett Amerikába szakadt tagjaihoz, hogy 
adományokat gyűjtsenek a felépítendő tem-
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plomra. A kérés máris visszhangra talált: 
Varga János 665, Sz. Molnár Lajos pedig 
22 dollárt gyűjtöttek a fenti nemes célra.

A magyárszombathelyl Ifjúsági Egy
let márc. 18-án vallásos estélyt tartott a 
templomban a következő sorrendben: 1. 
Közének. 2. Ima. 3. Böjti hangok, szavalta 
Farkas Róza. 4. Egyetlen forrása minden 
kegynek . . .  Orgonakíséret mellett énekelte 
Geyer Irma Erzsébet tanítónő. 5. Krisztus 
álma. Szavalta Szabó Róza. 6. Isten a meg
rendítő csapások közt. Felolvasta Molnár 
Gyula lelkész. 7. Nagy vagy, te Isten. Éne
kelte a leánykar. 8 A csillagok. Szavalta 
Polgár Zsófia. 9 Tűrd kereszted mindha
lálig. Szavalta Kovács István. 10. Ima, ál
dás. Mondta a lelkész. 11 Közének. A val
lásos est az ifjúsági könyvtár gyarapítására 
415 koronát hozott.

A csöngei iskola növendékei szép ün
nepély keretében ünnepelték meg március 
15-ét. A szülők és érdeklődök zsúfolásig 
megtöltötték a termet, hogy gyönyörködje
nek a tanulók talpraesett szavalataiban. 
Ünnepély után 438 koronát adtak össze a 
vasvármeayei tanítók házára. Este pedig 
Ifjúsági Egyesület tartott díszelőadást a 
nagy nap emlékére a színházban. Műsor 
a következő volt: 1. Hymnusz, közének.
2. A gólyához, szavalta Bárdossy Kálmán.
3. Március 15, szavalta Bognár Juliska. 4. 
A honvéd szíve, ifjúsági színdarab Somlai 
Károlytól. Előadták : Németh Károly, Nagy 
Lajos, Németh József, Kóber Lajos, Bognár 
Ida és Döbröntey Lina. 5. Messze innen 
Rodostóban. Énekelte az énekkar. 6. A 
nemzethez. Szavalta Bárdossy Dénes. 7. 
Özvegy és fia. Szavalta Balogh János. 8. 
Áldozatkészség. Szavalta Seregély Jolán. 
9. Magyar vagyok. Szavalta Szabó Dezső 
tanító. 10. Csikországi fenyvesekben. Éne
kelte Kiss Lidi. 11. Rákóczi. Szavalta Bog
nár József. 12. Az ibolya. Szavalta Bognár 
Ida. 13. A munkácsi várban. Szavalta Szabó 
Dezső. 14. A magyarok Istene. Szavalta 
Döbröntey István. 15. Krasznahorka büszke 
vára. Énekelte az énekkar. 16. E rab föld 
mind az én hazám. Szavalta Bárdossy Kál
mán. 17. A magyar ifjakhoz. Szavalta Ba
logh János. 18. Szózat, közének. Az ének
kart Szabó Dezső tanító tanító tanította be 
nagy szakértelemmel. A befolyt jövedelem
ből az Ifjúsági Egyesület 500 koronát kül
dött a Harangszó terjesztésére.

A győrujfalui nőegylet fényesen si
került vallásos délutánt rendezett virág
vasárnapján, melyen közreműködött a sop
roni Magyar Férfidalkör nyolctagú ének
kara. „Oh lelkem, hozz virágot“ kezdetű 
közének és Isó Vince győri lelkész imája 
után irásmagyarázat következett. Mély ha
tást keltettek Pintér Gizus „Harangszó“, 
Szigethi Zsófi az „Isten őrködik“ című köl
temények szavalatával. Schrancz segédlel
kész a gyermek vallásos neveléséről tartott 
szabad előadást. Kiss Margit tanítónő „Meg
térés“ cimü költeményt a tőle megszokott 
művészi készséggel adta elő. Jakus Gyula 
„Van Isten az égben“ című költeményt sza
valta, melyet Németh Irmának a hazáért 
elmondott gyönyörű imádsága követett. A 
műsor számai közé ékelten adta elő a sop
roni Magyar Férfidalkör Kapi Gyula „Nagy
pénteki ének“-et és a 25-ik zsoltárt, majd 
később Révfi „Bús magyarok imádkoznak", 
„Milljó a csillag“ és „Szőke vize a Tiszá
nak“ c. dalműveket. A hitéletet erősítő, a 
hazához való hű ragaszkodásra buzdító 
népünnepély Kiss Lajos tanító lelkes záró
szavai után a Himnusz hangjaival fejező
dött be.

Nagygeresd. Böjt 5. vasárnapján szép 
vallásos ünnepélyt rendezett a nagygeresdi 
nőegyesület. Szabad előadást tartott Nagy 
Ferenc lelkész „A magyar nemzet böjtje“ 
címen. Igen nagyszámú templomi hallgató
ság kísérte figyelemmel a megkapó böjti 
előadást. Szebbnél-szebb verseket szaval
tak Velekay József, Bakó Lajos, Halász 
Gizella, Ments Böske és Sáry Olga, mind- 
annyiön mély átérzéssel. Az 1700 korona 
offertórium jótékony nőegyleti célra fordít- 
tatott.

A nagygeresdi harangalapra adakoztak: 
Németh József 200, Sárosi József 200, dr 
Sonnewend Frigyesné 5000 koronát; — 
a pórládony—berekaljai leánygyülekezet 
harangalapjára dr. Sonnewendné 50 kg. 
búzát. A nemes szívet dicséri a tett.

Petőfi-ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfi ün
nepélyeket rendeztek:

Petőfi ünnepély' Ajkán. Az ajkai evang. 
egyházközség a magyar szabadság szent 
ünnepén, március 15-én róta le hálás ke
gyeletét a világirodalom legnagyobb dal
költője s a magyar függetlenségi eszmék 
lángszavu apostola: Petőfi Sándor halha
tatlan emlékének. Az ünnepély reggel 9 
órakor a gyülekezet felnőtt tagjai és az is
kolás növendékek jelenlétében templomi 
istentisztelettel kezdődött, majd az iskolába 
vonult a menet, ahol a lelkész röviden is
mertette Petőfinek világirodalmi jelentősé
gét és az 1848—49-ikí magyar szabadság- 
harcban betöltött hazafias szerepét. Petőfi 
magyar hitére, lángoló hazaszerete éré, ön
feláldozó cselekedeteire van a mai magyar
ságnak szüksége, — mondotta többek kö
zött, hogy Petőfi álmát, törekvéseinek célját 
s mindnyájunk forró óhaját: a szabad, füg
getlen, integer Magyarországot biztosítsuk. 
Értékes gyülekezeti vonatkozást kölcsönzött 

az ünnepségnek a beszéd ama része, mely
ben utalt a lelkész Petőfinek és néh. Puz- 
dor Gyulának, az ajkai ev. egyházközség 
volt felügyelőjének benső barátságára. A 
költő egy Ízben felkereste Ajkán Puzdor 
Gyulát s vele és Kiss János akkori evang. 
lelkésszel felment az u. n. templomdombra 
s onnan gyönyörködött a vidék szépségei
ben. Kár, hogy nagyon fáradt és hangulat
talan volt, hiába kérlelte Puzdor versírásra 
és tartózkodásra, a nyugtalan vérü költő 
tovább vándorolt. — Az iskolás növendékek 
sok szép lelkes Petőfi költemény szavalata 
és fegyelmezett éneke adott vonzó keretet 
a gyönyörködtető ünnepélynek. — Az 1025 
koronát kitevő offertóriumot a gyülekezet 
az aszódi Petőfi gimnáziumnak juttatta.

A délelőtti ünneplésnek méltó folytatása 
és befejezése volt az egyik vendéglőben 
rendezett Petőfi estély, melyen három al
kalmi színjátékban mutatták be a helybeli 
szereplők Petőfi otthonát, Herczeg Ferenc: 
„Költő és a halál“ színdarabját es Kozák 
Jo lán : „A fehéregyházi éjszaka“ c. Petőfi 
szellemének feltámadását szimbolizáló irre
denta színművét. Egy alkalmi prológ és 
egy Petőfi költemény egészítette még ki a 
rendező által művészi színvonalra emelt 
tartalmas műsort, mely a szereplők töké
letes színészi alakításával, a korhű jelme
zek Ízléses alkalmazásával méltán kiérde
melte a közönség osztatlan elismerését és 
háláját. Az előadás anyagi eredménye méltó 
volt az erkölcsi sikerhez: cca 30.000 kor. 
jött össze, melynek tisztán fennmaradó 
haszna 21.000 korona a kijavítandó evang. 
templomtetöre fog fordíttatni.

Itt jegyezzük meg, hogy a templomtetöre 
eddig amerikai testvéreinktől és ajkai töve

inktől önkéntes felajánlás útján összesen 
121.742 K és 15 dollár folyt be, ezt az 
összeget fogja gyarapítani az ev. nőegylet 
27 000 K-t kitevő vagyona, amelyet részben 
gyűjtésből, részben ünnepélyek, mulatságok, 
szinelőadások rendezéséből vett be az egy- 
házépítö nemes hivatást betöltő egyesület.

Zebegény március hó 18-án impozáns 
módon hódolt Petőfi szellemének. Az ün
nepély gazdag műsorát az iskolás gyerme
kek nyitották meg a Talpra magyar elének- 
lésével. Utánna Porkoláb István alkalmi 
darabja következett, melynek bensőséges, 
lelkesítő szellemét az idegenajku gyerme
kek meglepő átérzéssel juttatták kifejezésre.

Mencshelyen az ifjúsági egyesület márc. 
18-án hódolt Petőfi szellemének. Három 
szakaszban adták elő költeményeit és dalait. 
Utána szinrekerült Turchányi I. színműve, 
mely köztetszésben részesült. Zárójelenete 
Petőfi apotheosisa volt a színpadon felál
lított szobor körül. Itt szavalta el remek 
előadással Bertalan Lidia Sántha Károly 
Petőfi-jét. Fenyves Edit szép hangon éne
kelt irredenta dalokat. Az összevágó ren
dezést Páhy Gyula végezte. Szerepeltek 
m ég: ifj. Fülöp Lajos. ifj. Bocska Sándor, 
Bertalan János, Végh Ferenc, Bursi Károly, 
Bocskay Károly, Bakos Lina, Tóth György 
ifj. Lampérth Béla, Egyed Lajos, Hermán 
Károly, Hajas Eszter, Bakos Irma, Bocskay 
Lujza, Egyed Lujza, Nagy Jolán. Az ünne
pély 15 ezer korona jövödelme jótékony 
célokat szolgál.

A kemenesmihályfai gyülekezet március 
13-án vallásos estét tarlott, amely alkalom
mal Gősy Ferenc tanító tartott egyházi be
szédet a szenvedő és imádkozó Jézusról. 
Ezenkívül az iskolás gyermekek énekeltek, 
két gyermek pedig szép költeményeket sza
valt. A szépen sikerült estély az erkölcsi 
eredményen kívül 825 koronát jövedelme
zett a soproni evang. tanítóképző intézet 
javára. — Ugyanezen gyülekezetben az is
kolás gyermekek március 18-án fényesen 
sikerült Petőfi ünnepélyt tartottak a követ
kező műsorral: 1. Hiszekegy, énekelték a

e'ermekek. 2, Petőfi képe előtt, előadták: 
ösy Jolánka, Őri Mariska, Bertalan Etus, 

Szakonyi Kálmán, Tima Lajos és Páli Gy. 
3. Ünnepi beszéd, tartotta Gősy,Ferenc 
tanító. 4. Ereszkedik le a felhő. Énekelte 
a gyermekkar. 5 Távolból, szavalta Mé
száros Ida. 6. Kis lak áll a Duna menté
ben, énekelték a gyermekek. 7. A rab, sza
valta Bertalan Imre. 8. Himnusz. A szivet- 
lelket gyönyörködtető ünnepély 8175 K-át 
jövedelmezett a soproni evang. tanítóképző 
intézet javára. — Úgyanekkor Páli Sándor 
1000 koronát adományozott a soproni ev. 
Lyceum javára.

A nemesleányfalui ev. iskola március 
15-ével egybekötve ünnepelte meg Petőfi 
születésének 100-ik évfordulóját. Az ünne
pélyen Halász Lajos mondott hatásos be
szédet s a növendékek nagyon szépen sza
valtak s énekeltek. A Petőfi főgimnáziumra 
853 koronát jövedelmezett a gyűjtés.

Lajoskomárom. Úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag szépen sikerült Petőfi ünnepélyt 
tartott a lajoskomáromi ifjúság Schlitt Gy. 
lelkész rendezésével március 15-én, a nagy 
nap és a nagy költő emlékéhez egyaránt 
méltó előadás keretében, a rendező lelkész 
Petőfi élete című, költői stílusban írott al
kalmi egy felvonásos színmüve, válogatott 
Petőfi-versek szavalása s zenésített dalai 
összhangzaíos éneklése előadásával. Úgy 
a rendező lelkész, mint a szereplő ifjúság 
hazafias és nemes érzését méltóan dicséri 
az előadás szép anyagi sikere s a jóté-
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konyság gyakorlása, amennyiben a 20.000 
koronát tevő tiszta jövedelem egyharmadat 
az aszódi Petőfi gimnáziumnak, egyharma- 
dát a Gárdonyi Géza irodalmi bizottságnak 
juttatja az ifjúság rendezősége, egyharma- 
dát pedig önművelésül saját könyvtára gya
rapítására fordítja. A hazafias érzés és a 
jótékonyság gyakorlására — buzdításul a 
jövőre is — adjuk a szereplő fiatalok név
sorát : Schmeltzer Mihály, Schmeltzer Anna, 
Szigeti Margit, ifj. Csanády János, Cser- 
venka Pál, Mosberger Mátyás, Schnitz M., 
Schnitz Anna, Stiedl Teréz, Schmikl Anna, 
Stróbl Mihály, Stróbl József, Szemerei M. 
és Tischler Erzsébet.

A téti ifjúsági egyesület március 18-án 
szépen sikerült Petőfi ünnepélyt tartott. 
Petőfi című ünnepi színjátékból négy képet, 
u. m. Diákélet Pápán, A szülői ház, Á nagy
károlyi bál, találkozás Szendrey Júliával és 
1848. március 15. adtak elő. Közreműköd
tek: Céhmester Teréz, Horváth Irén, Kal
már Jolán, Simon Ilus, Ujváry Linus, Ba
ranyai Gyula, Bognár Imre, Csengéi Kál
mán, Horváth Imre, Horváth Gyula, Hujber

Íózsef, Kovács Ferenc, Kozma István és 
lágy Gergely. Felvonás közben szavaltak: 

Céhmester Teréz, Somogyi Margit, Csengéi 
Kálmán. Az ünnepély a Szózat eléneklésé- 
vel ért véget. A bevételből 1000 koronát 
az aszódi gimnázium javára, 500 koronát 
pedig a Harangszó terjesztésére adomá
nyozott az egyesület.

A ménfői leányegyliáz virágvasárnapján 
újból szépen sikerült Petőfi ünnepélyt tar
tott. Az alkalmi énekkel és imával kezdődő 
s végződő műsor keretében Garan János 
tanító megnyitó beszédet mondott, Kiss 
Samu lelkész Petőfi életéről és költészeté
ről tartott felolvasást, Salamon Lidi és Sa- 
lakta Károly Petőfi költeményeket szaval
tak, a mindennapi iskolások pedig hazafias 
és irredenta karéneket adtak elő Öífer- 
tóriuinból befolyt 782 korona.

A nagybarátfalui gyülekezet már az ád- 
ventben is áldozott Petőfi emlékének, már
cius 18-án d. u. ismét Petőfi ünnepélyt 
rendezett, melyen a megnyitó beszédet Kiss 
Samu lelkész mondta, Erős Sándor tanító 
Petőfi hazafias költészetét méltatta. Szaba
dos Emma egy alkalmi böjti költeményt, 
Karácsony Lajos, Győri Teréz, Pellek G., 
Pápai József és Bors Lidi pedig Petőfi 
költeményeket szavaltak szép sikerrel. Az 
iskolás növendékek hazafias karénekeket 
adtak elő. Az Ünnepély a Himnusszal zá
rult. Offertóriumból befolyt 2005 korona, 
amelyből 1000 korona jutott az aszódi Pe
tőfi gimnáziumnak.

Hántán március hó 11-én Petőfi ünne
pélyt tartottak. Az ünnepély közénekkel s 
imával kezdődött, majd a tanitó tartott sza
bad előadást, Petőfi életrajzának ismerte
tésében, különös tekintettel és gondosság
gal kiemelve családi költészetét, melyben 
oly gyönyörű közvetlenséggel szóllal meg 
a szülői szeretet. A gyermekek értelmi fo- 
hához alkalmazkodó egész előadást a jelen
volt nagyok is mindvégig élénk érdeklődés
sel kísérték. Az ünnepély szépségének eme
léséhez nagyban hozzájárult a sok szép 
Petőfi költemény elszavalása. A szép ünne
pély eredménye az erkölcsi sikeren kívül 
1528 korona, melyből 1000 K-t az aszódi 
gimnáziumnak, 500 K-t pedig a Harangszó
nak juttattak.

Pécs. Március idusa emlékének meleg 
ünneppel áldozott a nőegylet termében a 
pécsi evang. Diakonia egyesület. Az ünne
pet a pécsi postások énekkara nyitotta meg 
a Magyar Hiszekegy művészi eléneklésével,

melynek elhangzása után Kafka József 
postaigazgatósági titkár szavalta el a nála 
megszokott hatással, Ábrányi Emil Márciusi 
dalát. Majd Sebestyén Béla dr. föreáliskolai 
tanár tartott gondolatokban gazdag, emel
kedett hangú, lelkes ünnepi beszédet. Ezu
tán Csarschné báró Bedeus Bella énekelt 
egy áriát Pucoini Bohémekjéböl és irre
denta dalokat nagy művészettel. A kíséretet 
ifj. Graef János szolgáltatta. Drost Olga 
Fel a szivekkel című irredenta költeményt 
szavalta meleg átérzéssel. Végre Hauszmann 
Márta, Harta Pál és Baldauf Tibor adták 
elő nagy ügyességgel Pásztor József alkalmi 
szinjátekát, melyet a Himnusz eléneklése 
fejezett be.

Dunaföldvár Petőfi ünnepélyét a követ
kező műsorral rendezte: Talpra magyar. 
Előadta a dalárda Pintér János r. k. tanító 
vezetésével. Ünnepi beszéd a legnagyobb 
magyar lyrikusról. Előadta Adorján Ferenc 
lelkész Kemény szél fű és a Honvéd. Sza
valták Kovács Lac: és Szabó Géza. Klasz- 
szikus müdarab. Énekelte Gyaraky Mihály, 
kísérték, harmóniumon Fejes Zoltánná, he
gedűn Márkus Vilmos zeneszerző Szeget 
szeggel. Szavalta jákli Tóth Istvánná. János 
vitézből: Kukorica János és Iluska egyik 
jelenetét énekelték Bencze Ilonka és Ko
vács István. Magyar Hiszekegy. Énekelte a 
dalárda. Hymnusz. Énekelte a közönség. 
A szereplők kivétel nélkül derekasan meg
állották helyüket. Elismerés és köszönet 
illeti valamennyit. A rendezés az ev. nő- 
egylet, különösen Fejes Zoltánné és Onody 
Gáborné érdeme. Offertórium 3848 K 
volt, amelyből az aszódi Petőfi főgimnázi
umra küldetett 1528 K.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Evangélikus világgyűlés. A világ ösz- 

szos evangélikusai f. évi augusztus 20—25. 
napjain tartják világkongresszusukat Eise- 
nachban. A magyar ev. egyházat Raffay 
Sándor dr. püspök képviseli.

A genfi nemzeti prof. egyház presbi
tériuma és lelkipásztori testületé a világ 
kér. egyházaihoz szózatot intézett, melyben 
a világ kér. egyházainak együttes imádko
zására hívja fel a keresztyéneket.

Amerikában január 21-én imanap volt 
a szenvedő európai atyafiakért.

A franciák a megszállt Ruhr-vidéken 
mindenütt az ev. szeretetintézményeket ve
szik igénybe.

A lipcsei misszió céljaira a pozsonyi 
ev. egyház 2 millió 400 ezer márkát gyűj
tött.

A japánok Tsingtauban a német evan
gélikusoknak végre visszaadták a tőlük el
rabolt templomukat.

Brazíliában az ev. egyház 28 827 lel
ket számlál. Van 16 lelkésze, 31 prédikáló 
állomása.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. A szegényes magyar élet 

sivár mezőségein egyedül a Halálnak van 
gazdag aratása. És pedig nemcsak a keserű 
tekintetű öregek fordulnak befele a falnak 
s nem is nagyon szomorú arccal, mert hi
szen a Ma megfosztotta .őket minden élet
örömtől, a teleholdas estéktől, — hanem 
mennek, mendegélnek a fiatalok is, az el
jövendő magyar aratás szántó-vetői. Ezek 
közül való dr. Tóth Gyula, a soproni líce
um kiváló tanulóinak egyike, majd buda
pesti áll. fögimnáziumi tanár, immáron a

kerepesi-temeté lakója. Mindössze 35 évet 
élt s ebből 25-ig tanított. . .  Már első gint- 
názista korában, kiváló növendék lévén, 
tanította a gyöngébbeket. Azóta mindig ok
tatott, dolgozott. Volt osztálytársai közül 
bizonyára sokan emlékeznek re á : a szög
barna, kun-termetü, életerős, rábaközi fiúra, 
akit szerettünk, amíg együtt tapostuk az 
iskola porát és szerettük később is, amikor 
már bennünk taposott az Élet. Szerettük, 
mert kiváló diák létére sem tartozott az 
ellenszenves „tisztajelesek“ közé, de igenis 
az osztály becézettjei sorába. — Az osz
tály 1 ..  . Ha ma összejönnének, akik élnek, 
abba a Széchenyi-térre néző iskola-terembe, 
ahol együtt örültük és búsultuk át az esz
tendőket, bizony majdnem felének üresen 
maradna a helye 1 Pedig, Istenem, majdnem 
félszázan voltunk együtt__ A temető ka
pun elsőnek Szabó Laci (tokorcsi), a jó, 
hiv barát, költözött el közölünk, azután jött 
a háború s a hősök sorát megnyitotta Dient 
Guszti. Bizony akkor senkisent hitte volna 
a lányos, szinte félénk modorú fiúról, hogy 
majdan az üteg hőseként esik el a harcok 
mezején. . .  Őt sokan követték, nagyon 
sokan. Polychna.. .  Przemysl. .  . különö
sen beszélhetne róluk. . .  Azután jött a 
béke, ez is megkívánta s kívánja, egyre 
szedi a maga áldozatait, hősi halottad. . .  
Mennek, mendegélnek. . .  És ha így megy, 
fiuk, nemsokára ismét együtt lesz az osz
tály : egyiiit leszünk valamennyien odakünt 
a temetőkertekben és odafent a csillagok 
között. . .

H Í R E K .

Marosvásárhelyen elbocsátották az 
összes m agyar tisztviselőket. Marosvá
sárhelyen a város oláh polgármestere az 
összes magyar tisztviselőket elbocsátotta 
állásából. Az oláh polgármester önkényes 
eljárása a szinmagyar városban nagy el
keseredést keltett.

Ötévi fegyházra ítélt kom m unista nő.
Györki Mária banktisztviselönőt, aki a kom
munizmus alatt telefonkezelőnő volt, a bu
dapesti büntetötörvényszéken Perémi Gá
bor dr. táblabiró tanácsa felelősségre vonta. 
A vádlott elmondotta, hogy igenis ő a mai 
társadalmi rendet akarta felforgatni és ér
vényre akarta juttatni a munkások újbóli 
uralmát. A bíróság az internálási eljárás 
mellőzésével Györki Máriát 5 évi fegyház
büntetésre ítélte.

Fejfát loptak. Balmazújvárosban szer
vezett tolvajbanba rövid idő alatt körül
belül kétszázötven fejfát lopott össze a 
temetőből, félmillió korona értékben.

Magyar nagybirtokokból cseh gyar
mat. A cseh állami földosztó hivatal a Fel
vidéken eddigelé 32 magyar nagybirtokot 
foglalt le „gyarmatosítás“ céljaira, össze
sen 24.000 katasztrális holdnyi terjedelem
ben.

Drágább lett a só. A pénzügyminisz
ter újból szabályozta a sóárakat. Április 
elsejétől kezdve az ételsó ára kicsinyben 
kilogrammonkint 78 korona, a marhasóé 
pedig kilogrammonkint 60 korona.

Akik kutyahussal etetik disznójukat. 
A kaposvári rendőrség eljárást indított 
Jandresics Gábor és felesége ellen, akik 
házukba csalták a város kutyáit és rend
szeresen megnyuzzák őket, a húsát meg
etetik a disznókkal.

Dollárhamisítógyár Lengyelország
ban. A varsói rendőrség öt nyomdászt
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tartóztatott le, akik nagymennyiségű hamis 
dolláros bankjegyet hoztak forgalomba.

A világ legnagyobb újságja a japán 
Osaka Asaki ctniü napilap, amely Osaká- 
ban készül és állandóan 50 szerkesztőt 
foglalkoztat. E lap naponta nyolcszor, ti
zenkét oldalas terjedelemben jelenik meg 
és szedőinek száma több száz. A szedő
szekrények, mivel a japán ábécé több mint 
3000 jelből áll, 1.5x2 méter nagyságúak.

Ötm itliárd korona hat szőnyegért. 
A fiatal Rockefeller, — kinek szenvedélye 
a szőnyeggyűjtés — Franciaországban hat 
darab tizenötödik századbeli faliszőnyeget 
vásárolt meg csekély egymillió és százezer 
dollárért.

Egy sziget születése. A déli kinai ten
gerben vulkáni kitörés következtében uj 
sziget bukkant föl a tenger habjaiból. A 
kis sziget mindössze 35 'méter magas és 
négyszáz széles.

Bevándorlás Palesztinába. Angol ki
mutatás szerint a múlt évben 5889 zsidó 
bevándorló érkezett Palesztinába, 2554 férfi, 
1748 nő és 1587 gyermek.

A lagutakon csempészik a szeszes
ita lt Amerikában. Amerikában, hol mint 
köztudomású, alkoholtilalom van, az alko- 
hoi-csempészek, vagy mint őket ott neve
zik, bootleggerek agyafúrt módon próbálják 
kijátszani a'bölcs szenátus tiltó rendeletét. 
Legutóbb is Baltimoreben a bootleggerek 
százötven láb hosszú alagutat ástak egyik 
magánházból a Stewart Dishing Company 
szeszkereskedö cég pincéjébe és az alag- 
uton keresztül szálú ották az alkoholt a 
szomjazó amerikánusoknak. A rendőrség 
természetesen elcsípte őket.

Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek 14. száma közli Herczeg Ferenc nagy
sikerű vígjátékának, a „Sirokkódnak első részát, 
Mihály Dezső ós Lisa Wenger elbeszéléseit, Herczeg 
Ferenc és Pékár Gyula cikkeit, Borsos» Sándor ver
sé, Rudolpf Stratz érdekes regényét, Mühlbeck Ká
roly elmés fejléceit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű és kedvelt rova
tait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az Új Idők előfizetési ára negyedévre 1000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI. Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legnépszerűbb gyermekujság 
új számában a regényfolytatáson kívül sok szép me
sét, verset, tanulságos cikket közöl. Előfizetési ára 
negyedévre 300 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy 
út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb leány újság, a 
két regényfolytatáson kívül érdekes elbeszéléseket 
aktuális cikkeket cs szép verseket közöl. Előfizetési 
ára negyedévre 400 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. An- 
drassy út 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok tolytak be : 
N. N. 10000, evang. nöegylet Vönöck 100, 
Dezső Jolán Pápa 50, Oeschle Jakab Mbóly 
100, Szepper Katica Mecsekszabolcs 200, 
Gáspár Mihály Dunaharaszti 100, Borgáta 
1500, Vida Károlyné Berhida 80, Purt Er- 
nőné Bpest 1000, Csatári József Nagypirót 
30, Kovács Jenő Ikervár 100, Páli Sándor 
Kemenesmihályfa 200, dr. Träger Ernő m. 
o. tan. Sopron 1000, özv. Erős Józsefné 
Uraiujfalu 100, Rónay B. Gyuláné 200, 
Tárnokréti 250, özv Bodács Sándorné 
Kóny 100, Potyond 808, Ifjúság Szilsárkány 
1000, Balassa János és neje Rlak 200, 
Posch Károly Győr 400, Csánig 1600, Répce
lak 500, Nöegylet Terestyénjákfa 500, Dok
iéin Zsigmondné Zalaistvand 20, Sikátor 
500, Bokor János Prinye 400, Győri egyhm.

belmisszió 2000, Démi Pálné és Pap Ká
roly Homokbödöge 100—100 K.

N Y I L V Á N O S  N Y U G T Á Z Á S .

Beleden a „Harang-alapra“ adakoztak : 
özv. Major Sándorné 100, Mátis László 
500, Pálfi Sándor napsz. 200, Tóth Teréz 
600, Buti Dávidné 500, Zongor Ernő 3000, 
Teke József 200, Teke litván 200, Soós 
Ádámné 200, Pálfi János 200, Németh istv. 
1000, Bognár Zsuzsánna 300, özv. Tóth L. 
10C0, Buti Eszter 10, Tóth Antal 10.000, 
Major Ádám 3000, Buti Sándor 400, Buti 
József 400, Buti József éjjeli őr 100, Szűcs 
Sándor 400, Szűcs Pál 300, Buti Ferenc 
500, özv. Mészáros Józsefné 500, Sanczi 
János 500, Odor Pál 1500, Kiss Sándor 
400, Buti Antal 3000, kis Mátis József 1000, 
drb. Német József 1000. özv. Bödecs L.-né 
300, Bödecs Gyula 1000, Sahér Ferencné 
200, özv. Horváth Istvánné 200, Balázs E. 
500, özv. Karsay lmréné 20.000, ifj. Varjú 
József tanító 300, Major János Béla m. 200, 
Csiti Gyuláné 200, Nagy Gyula 1500, Hajba 
József 2000, Tóth Lajos útkaparó 500, özv. 
Pálfi Jánosné 1000, Zvoronits József 1000, 
Simon Zsigmond 500, Tóth Lajos 1000, 
Mátis József és Lajos 1000, Német Sándor 
1000, Odor Elek 600, Pálfi László 1000, 
Ormándi Sándor 1000, Ormándi József 1000, 
Tóth Mihály 500, Pálfi Gyula 1000, Bödecs 
József 1000, Székely Pál 100, Szabó Lajos 
500, Bödecs Lajos 1000, Buti Sándor 200, 
Mészáros Pál 300, Papp József 100, Né
meth Sándor vendéglős 1000, Nagy János 
6000, Gönye Lajos 600, Rátz Károly tan. 
Csekut 1000, Nagy Gézáné tábla biróné 
500, Major János Béla major 100, Mális 
Antal 1000, Varga Sándorné 300, Molnár 
Ferenc kov. 1000, Szinelöadásból befolyt 
tiszta jövedelem 103.174, Teke Lajos 200 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
Kzentgottk&rd, Vasr&rmegye.

Meghivó
az Újpest-Árpáduti Mozgószinház-vállalat 
Részvénytársaság 1923. évi április hó 24-én 
délután 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi 
Takarékpénztár Részvénytársaság üléster
mében (V., Vilmos császár ut 36. szám) 
megtartandó első évi rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és fel
ügyelő bizottság évi jelentése. 2 Határo
zathozatal a tiszta nyereség felosztása tár
gyában. 3. Határozathozatal az igazgatóság 
és felügyelő bizottság felmentése tárgyá
ban. 4. Az igazgatóság kiegészítése és a 
felügyelő bizottság megválasztása. 5 Eset
leges indítványok. <

A részvényesek, akik a közgyűlésen 
megjelenni óhajtanak, tartoznak részvényei
ket a közgyűlés előtt legalább 24 órával 
a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztárnál 
a hivatalos órak alatt letétbe helyezni.

Kelt Budapesten, 1923. évi március hó 
27-én.

Az igazgatóság.

P á ly á za t.
A szepetneki ág. h. ev. egyházközség 

k á n t o r t a n í t ó i  állásra pályázatot hirdet.
Kötelességek: Hat osztályú népiskola 

összes osztályainak és az isinétlösök taní

tása. Összes kántori teendők elvégzése, 
énekkar szervezése és vezetése. Egyház- 
községi jegyzői teendők elvégzése, szükség 
esetén a lelkész helyettesítése.

Javadalmazás: Természetbeni lakás,
készpénz 445 K, 575 kgr. búza, 690 kgr. 
rozs, 18 m8 tűzifa felvágva, 448 liter bor, 
1/2 hold szőlőnek haszonélvezate, 5 méter
mázsa széna a gyülekezettől, 6 métermázsa 
széna a politikai községtől, 14 hold szántó- 
löld egy tagban, legelőjog, stóla jövedelem.

Kommunizmus alatti viselkedés igazo
landó. A német nyelvnek szóban és írásban 
bírása szükséges é3 a német nyelv tanítása 
kötelező.

Kellően felszerelt kérvények a pályázat 
megjelenése után 5 nap alatt alulírotthoz 
küldendők.

Szepetnek, 1923. március 31.
Ev. lelkészi hivatal.

Keresek egy intelligens, szerény, jólelkü 
kisasszonyt egy 4 éves fiúcska mellé. Jó 
bánásmód és jó ellátás biztosítva, németül 
tudó előnyben. Lehetőleg igény és fizetés 
megjelölése és fényképpel ellátott levelet 
k é r: ifj. nádasdi S á r k ö z y  G é z á n é  
Kaposvár, Fő utca 24. 1—4

P á ly á za t.
A rábafüzesi (Vas vm.) leányegyház

község lemondás tolytán megüresedett ta
nítói állásra pályázatot hirdet.

A megválasztott tanítónak kötelessége 
a mindennapi és ismétlő iskolás gyerme
keket egyházunk és hazánk törvényes ren
delkezései szerint oktatni, a temetéseknél 
az énekeket vezetni, a főünnepeken (kará
csony, nagypéntek, husvét, pünkösd napján 
délután) istentiszteletet végezni s úgy egy
házi, mint társadalmi téren mint igazi nép
nevelőnek működni.

Javadalma: 3 szobás lakás a hozzátar
tozó gazdasági épületekkel, készpénzben 
274 korona, természetben 950 búza, 950 
liter rozs, 20 m3 puha tűzifa (a tanterem 
fűtéséről az iskolaközseg gondoskodik), 
stóla a temetéseknél 80 fillér, a szükséges 
malomfuvar, hat hold föld, megfelelő ál
lamsegély.

A kommün alatti viselkedés igazolandó. 
Az iskola német tannyelvű. A német nyelv 
bírása írásban és szóban feltétlenül meg- 
kivántatik.

A felszerelt kérvények április 20-ig alul
írotthoz küldendők.

Ev. lelkészi hivatal 
Szentgotthárd.

Utak, virágágyak szegélyezésére 
alkalmas puszpáag jutányos áron 
kapható Postamesternél Nemescsó, 
Vas m. 3—3

P I A C .

Április 4. Zürich: Budapest 12*/2. — 
Deviza: Dollár 4330, Dinár 43.50, Osztrák 
korona 6, Szokol 129, Lei 19, Frank 800.
— Hús- és zsirárak: Marhahús 1000, 
disznóhus 1200, borjúhús 1000, zsir 2000.
— Gabonaárak: Búza 18.600, rozs 12.100, 
árpa 11.000, zab 14.000, tengeri 10.300, 
korpa 6100. — Takarmányárak: Réti széna 
5500, Szalma 3800.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Lnptulajdonos:
s Dunántúli Latöer-S/.övetsío.
Ai. Or»z»i?os l.uther-S/övet- 

blTataion lapja.

Kéziratok, elólizp‘.ésl díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkcsztó- 
kiadóhlvatalának 

Szeutgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Elóüzotést elfogad 
minden evang. Ielkó3? 

és tanító.
SsaJelsuli minden vasárnap.

HARANGSZÚ
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  GÉ Z A .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
s z e n t o o t t h á r d ,

Vasvármegye.

A „HAHAVHSZO“ 
elóflzetéM ára:

negyedévre 250 korona. 
littther-Szovetégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési Ára egész évre 1 dollár. 
Egyen szám ára 25 korona.

A .Harangszó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyen példányokat 
küldünk.

A három lépcső
dr. Ravasz László püspöktől.

Előadta Szombathelyen, 
a Protestáns Kör estélyén.

Gyermekkoromban órákigszerettem 
elüldögélni azon a ponton, ahol az én 
szép és elvesztett hazám két kis pa
takja, a Drág és Kőrös egybeömlik. 
Valami különös érzés fogott el en
gem, hogy íme két külön életet élő 
patak, amelyik a világ más-más ré
széből jő, más más hegyek lakóinak 
fájdalmát, mosolyát és imádságait 
hozza, más-más árnyékok suhannak 
végig tükrén, más-más könnyek da
gasztották meg, hirtelen egybeszakad 
és a millió, parányi kis vizatom ke
veredve, küzdve keresi a maga helyét 
és megérzi, hogy mégis egy, de mé
gis új, valami pagyobb külön egység 
és így haladnak tovább új álmok 
után új győzelmek felé.

Az emberi lelkekben is vannak ily 
csodálatos, ilyen misztikus pontok. 
Világfolyamok, amelyek az örökké
valóság más más pontján erednek, 
amelyeknek méreteit és számát el
képzelni sem lehet. Egymásba sza
kadnak, elkeverednek és lesz új egy 
ség és új világ. Ez a két folyam, 
amelyik az én lelkemben és mindenki 
lelkében egybeszakad: a valóság és 
az érték folyama. Az egyik az isme
ret folyama, a másik az alkotás fo 
lyama.

Mert az ismeret, mint a dolgok 
megértése, misztikus világfolyam, a- 
mely beleömiik a mi lelkűnkbe és 
felszívja és kiépíti azt a világot, amely 
körülöttünk van. És ugyanakkor bele
szakad oda egy másik folyam. Ami
kor ebbe a teremtés alatt álló világba 
magunk is el akarjuk helyezni a ma
gunk teremtő munkáját, amikor ma
gunk is mint cselekvő, mozgó és 
építő akarat, bele akarunk lépni vilá

gunk nagy és örök folyamába.
Nagyon érdekes ez a második fo

lyam. Érdekes azért, mert világunk 
érdekesebb, szebb felét adja. Azt a 
felét, amelyért érdemes élni, amely 
a célt adja számunkra, amelyben meg 
kell találnunk létezésünk értelmét és 
eredményét, tehát azt a világot kell 
megkeresnünk, amelyben számunkra 
csalódások, szenvedések és diadalok 
születnek. Ahol szembekerülünk ezer 
és ezer élő lénnyel, egy egész világ
gal és egyedül kell küzdenünk és győz
nünk mindazért, hogy élhessünk, hogy 
lehessünk. Hát nem valami óriási, 
tragikusan nagy feladat az számomra, 
hogy én győzzek a világ felett, én, 
aki a világnak csak egy parányi része 
vagyok ?!

Hogyan megy ez végbe? Először 
megállapítom azt, hogy mi fejleszti 
az én életemet és mi gátolja. Azt, 
ami fejleszti, elnevezem értékesnek, 
ami gátolja, elnevezem károsnak. 
Keresni fogom és felkarolom azt, ami 
érték és így minden pillanatban attól 
függ az életem, attól függ a világom, 
hogy mit tartok értékesnek.

Az értékek, amint megvannak a 
világban és hatnak reám, mindig azt 
művelik, hogy amikor megjelennek, 
örömet okoznak és amikor eltávolod
nak tőlem, akkor fájdalmat ébreszte
nek. Valami hiány születik meg a 
lélekben, amely sir, eseng, akar va
lamit, amely csupa fájdalom. És ak
kor jő az érték, amely kipótolja a 
hiányt, nyomán tehát mindfg öröm 
támad

Nincs egyetlen mozzanata az élet
nek, mely ne fájdalomban születnék 
és nincsen olyan lépése az életnek, 
amely örömmel ne járna. 'Az emberi 
élet egy óriási inga, amelynek két 
végső pontja közé el van helyezve a 
mi világunk minden értéke, amelyért 
élnünk lehet és élnünk kell.

Meg kell állapítanunk azt, hogy

az emberi értékelésben három lépcső
fok van, három életstylus. Sokszor 
elegyedve minden életben és világban 
ott van, máskor külön, tisztán, ki- 
tenyésztetten jelentkeznek. Három 
lépcsőn, három fensikon át vezet az 
ut az örökkévalóság felé. Épp úgy 
felfelé, mint lefelé. Épp úgy felfelé 
vivő oldal ez, mint lejtő. Ez a há
rom lépcső az emberi fejlődés hár
mas oltárlépcsője.

Az első fokon azt mondjuk, hogy 
ebben a mi világunkban érték egye
dül az öröm, az élvezet. Érték azért, 
mert az élv az élet hatványozott 
formája. Az élet nem egyéb, mint egy 
gyorsan tovarohanó és visszavonha
tatlan alkalom arra, hogy minél több 
örömet szerezzen meg az ember. Az 
emberiség legnagyobb jóltevője az, 
aki egy új élvet talál fel. Pierre Louis 
beszéli el egyik könyvében, hogy egy 
antik istennő jelent meg egyszer a 
dolgozószobájában és számonkérte, 
hogy háromezer év óta miféle új 
örömet tudtak szerezni, amit a régi 
világ nem ismert. Bizony semmi mást, 
csak a cigarettázást. Az örömet ha
mar megtalálja és hamar kimeríti az 
ember.

Amikor az a gondolat uralkodik, 
hogy minden csak annyiban értékes, 
amennyi örömet hoz, akkor nagy ér
tékké válik az emberi test, mert ez 
az örömet felfogó szerszámunk, drága 
lyra, pótolhatatlan aranyhárfa, élő 
hangszer, amelyen ki lehet csalni az 
öröm hangjait. Védenünk, táplálnunk, 
kényeztetnünk kell ezt a testet, mert 
drága, mert hamar tönkremegy, mert 
pótolhatatlan Stradivári oly művész 
számára, aki akkor hal meg, amikor 
ez a szerszám kettétörött.

És kicsoda ezen az állásponton 
az asszony, a nő ? Lealacsonyodik 
egyszerű élvezeti cikké, amelyet rész
letekben, vagy nagy mennyiségben 
lehet rendelni és fogyasztani. A bő-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót
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keiü szeretőknek világa ez, a sze
gény telkeknek világa ez 1 Asszonyi 
kultusz, amely Sirász minden rózsá
ját összeszedi és imádottja lába elé 
dobja, de e sziromlevelekkel agyon
veri benne azt, ami igazi érték és 
felékesíti azt, ami por és hamu.

Vannak alkalmak, amikor a bók 
sértőbb, mint az ütés és nyilvánul
hat oly módon, hogy az minden ká
romlásnál jobban megaláz. Nem 
megérti-e az ember, hogy azt hitték 
egykor, hogy a nőnek nincs lelke és 
egy filozófus azt mondá, a negyven 
éven felüli asszonyokat agyon kellene 
verni, mert nincs létjogosultságuk s 
csak teher lételük a világban.

Család ezen a ponton nincs. A 
gyermek vagy teher, aki útjában áll 
az örömöknek, vagy eszköz arra, 
hogy űj örömöket lehessen általa 
szerezni. Esen a ponton mily társa
dalmi élet, mily állami élet, mily nem
zeti élet fejlődhetik ki ? Ez a keleti 
kalifák, tyrannusok és despoták vi
lága, az óriási állatember, a nagy 
élő Moloch világa, aki minden vérre, 
minden könnyre, minden lélekre szá 
mot tart, aki fel akarja élni, fel akarja 
habzsolni a világot és minden em
beri méltóságot letipor és megaláz.

Van vallás is ezen a fokon. De 
milyen vallás teremhet ezen a fokon ? 
Vallás, amely élvezeteket hoz annak, 
aki vallja, fanatikus, szinte sikoltó 
elragadott rajongások vallása, keleti 
embereknek a tűzgyújtásai, amelyek
kel végigperzselik magukat, hogy e 
fájdalom isteni gyönyörként csapjon 
át életükbe és Istent, az örökkávaló-

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurétz Ferenc.

(Folytatás.)
A győzelem után a vezérek elren

delték a halottak eltemetését, melyet 
a lakosság katonai vezetés mellett 
végzett. Hálaadó isteni tiszteletet tar
tottak, azután pihenést engedtek a 
a vitézeknek a volt török laktanyák
ban.

Sátory kapitány nem gondolt pihe
nésre. Hasszán bejről jelentést tett 
Pálffy vezérnél s ő megengedte, hogy 
a foglyul esett bejt egy ismerős csa
ládnál helyezze el, míg rokonai ki
váltják.

Midőn az elhelyezésről gondolko
dott, eszébe jutott, hogy édesanyja 
többször emlékezett előtte özvegy 
Csáfordy Jánosné győri lakosról, ki 
neki fiatalkorú barátnéja és rokona 
is. Kárdezősködés utján hamar házá-

ságot mint egy nagy gyönyörforrást 
akarják meghódítani maguknak. így 
vannak a részeg, mámoros Istenhi- 
vők és akiknél a vallás nem erkölcs, 
hanem liturgiális élvhajhászat. Gon
doljunk Aphrodite Porué papnőire. 
És ezen az állásponton kijön az, hogy 
egyedül énnekem, az egyesnek van 
okom és jogom élni. Ez az egész vi 
lág mind érettem van. És nekem jo
gom, kötelességem, drága alkalmam 
az, hogy ezt a világot felhabzsoljam, 
mint egy »szőke bestia«. Tehát az 
egyes ember összefoglalása millió 
meg millió emberi életértelemnek, egy 
nagy piramiscsucs, amelybe ezer meg 
ezer élet befut. Az Übermensch-nek 
a világa ez. Nietzsche nagyszerűen 
fogalmazta meg az Übermensch alak
jában és látásában azt a szőke bes
tiát, amelyből a teremtés és a lét 
célt és értelmet nyer s aki végig
száguld, mint egy elvadult üstökös 
ezen a világon, hogy minden örömet 
felszívjon magába.

Miiyen világosan látjuk azt, hogy 
ennek az egész gondolkodásmódnak 
mily hirtelen omlik össze az alapja, 
mint egy kártyaváré. Mondtam az 
elején : nincsen olyan élv, amiért kín
nal meg nem kell fizetni, tehát min
den örömért valaki tartozik. Kettős 
könyvvitelt vezet ebben a tekintetben 
a világ és egyik oldalt nem lehet 
megterhelni a másik nélkül. Minden 
örömnek fájdalma van. És mégis, 
mégi s . . .  ott áll mint egy olyan tény, 
amelynek semmi ellenértéke nicsen, 
maga a halál. A fél világi ezrek egy
szer öreg teremtések lesznek, akiknek

hoz talált. Bemutatkozott s a tiszte
letre méltó háziasszony nagy öröm 
mel fogadta.

— Isten hozta, kedves unokaöcsém. 
Örülök, hogy városunk felszabadítá
sának egyik vitézét, mint rokonomat 
üdvözölhetem. Egyúttal felhívom, hogy 
amíg itt marad, házamat tekintse ott
honául

— Hálásan köszönöm édes néném 
rokoni jóindulatát, de nekem Komá
romba kell visszatérnem holnap, vagy 
holnapután. Most mások érdekében 
bátorkodom szívességére apellálni.

— Szóljon, óhajtása amennyiben 
tőlem függ, teljesül.

— Egy öreg, a szolgálattal már 
felhagyott török tisztet leányával 
együtt mentettem ki a zsákmányoló 
katonák kezéből. Megsajnáltam s 
megígértem, hogy biztos helyen szer
zek neki szállást, hol védve lesz min
den zaklatástól. Énnek számára kér
nék — vezérem beleegyezésével —

már semmi céljuk nincsen. A nagy 
életélvezők egyszer összetört ruékként 
nyögnek a matrác-sirban. Akinek az 
öröm volt az életcélja, mi célja van 
akkor az életnek, ha már fizikailag 
képtelen az örömre ? így látszik meg 
az, hogy az életértékelés mellett, a 
hedonizmus mellett áll és születik meg 
a pesszimizmus.

A másik magasabb fok az, ami
kor így okoskodnak az emberek: hi
szen az élv, az az életnek csak egy 
funkciója, egy megnyilvánulása és 
azért értékes, mert értékes maga az 
élet. Hogy miért? Azzal nem törőd
nek. Elhódítja ennek a tételnek az 
igazságokat, ennélfogva csak oly dol
got tartanak értéknek, amely ezt az 
életet fejleszti. Az életet olyan álta
lánosságban elképzelni senki nem 
tudja. Életcentrumokat csinálnak hát 
belőle és ezekre mondják rá, hogy 
ez az értékes. És mindennek a becse 
attól függ, mennyire szolgálja az il
lető életcentrumot. Mihelyt rájő egy
szer az ember, hogy az élv az életre 
kártékony és akkor eldobja magától, 
és aszkétává válik. Ha rájön, hogy 
az irgalom, a jóság, a könyőrtilet 
gyengeség, áletpusztító valami ke
ménnyé és «igorózussá válik. A gö
rög világ a hedonizmus mellett ott 
lép fel a spártaiak rigorismusra, mely 
a Taygetosra teszi ki a beteg cse
csemőt és lopni tanítja a fiatalembe
reket, mert az a cél, hogy életreva
lók legyenek és meg tudjanak állni 
az éielharcban.

Ezen a fokon a nő már nem él
vezeti cikk, hanem a legolcsóbb cse-

lakást édes néném házában.
— Szívesen fogadom, annál is in

kább, mert az a török, amelyik nem 
forgat kardot ellenünk, nem ellenség. 
Neki, ha bajba jut, ha beteg, mene
dékkel tartozunk. Azonnal jöhetnek, 
két szobát átengedhetek nekik.

— E rokoni jóindulat örökre le
kötelez néném Nyugodt vagyok; 
Hasszán bejnek tett ígéretemet be
válthatom, megyek s idehozom őket.

— Csak egy szót még, öcsém. 
Ebéden ma okvetlen nálam lesz fog
lyaival együtt, azokkal értesse meg, 
hogy lelki aggodalom nélkül aszta
lomhoz ülhetnek. Úgy készítjük az 
ebédet, hogy annak elfogadásáért 
nem haragszik még jámbor híveire 
Mohamed.

Gábor a kedves rokontól Hasszán 
bejhez sietett. Ót s leányát kocsin 
vitte tíj lakásukra s bemutatta nén- 
jének. Az özvegy bizalomkeltő szíves- 
séggel fogadta az érkezőket s míg
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léd és a legszükségesebb házi bútor. 
Az adja meg az értékét, hogy meny
nyi katonát tud szülni, mennyi pol
gárnak tud az anyjává lenni. Ezen a 
fokon egy embertől azt kérdezik, 
hogy milyen adófizető alany és hogy 
a társadalomnak mily hasznot tudott 
hajtani. Hogyha ezt a nagy életcen
trumot például az anyagi életben lát
juk, akkor azt kérdezik: mint munkás 
mennyi munkát tudsz te teljesíteni és 
milyen jővedelmes haszon — a tőké
nek? És fgy van az, hogy egy üzleti 
ötlet többet ér mint egy életen át tartó 
kemény hű munka. Egy egészen szürke, 
igénytelen ember, aki egyébként nagy 
hasznot hajt az illető közösségnek, 
társaságnak, sokkal nagyobb értéket 
képvisel, mint a világ legnagyobb 
lángelméje. Megtörténik az például, 
hogy ez az életcentrum, hogy a csa
lád történelmiségét jelenti legfőbb ér
tékül. S akkor azt szokták kérdezni, 
hogy hogy állunk a nemeslevéllel, 
Ő3öakel és nem azt kérdezik, hogy 
ki vagy te és lehetsz e új nemzedé
keknek a méltó őse. Lehet, bogy a 
párt az az életcentrum, amelyik az 
értéket adja és akkor azt kérdezik: 
odatartozó!-e ehhez a párthoz, mert 
akkor derék és becsületes ember vagy. 
Ha nem tartozói oda, lehetäz a világ 
legkitűnőbb embere, sajnálom, kény
telen vagyok téged haszontalan és 
értéktelen embernek tartani,

A mi életünkben lépten-nyomon 
lehet látni ennek az értékelésnek a 
nyomát. Odamennek a valláshoz és 
azt mondják néki : a vallásban az a 
fontos, hogy mit tud használni pl.

szemeit a török leány sugártermetén, 
bájos, szelíd árcán pihenteté, így szólt:

— Fejedelmi alkat, ritkaszép rózsa
szál. Vitéz kapitány uram gratulálok, 
Maga nyerte el a harcon a legszebb 
zsákmányt. Nem csudálnám, ha a 
győző a legyőzöttnek fogságába esnék.

— Néném, higyje meg, az a hely
zet, melyben őket a katonák zsaro
lásai közben találtam részvétre indító 
volt.

— A részvét, édes öcsém — vá
laszol mosolyogva a nő — keresztyéni 
kötelesség, teljesítése tiszteletet érde
mel. A hódolat pedig a szépség előtt 
a szívben élő törvény, melynek a 
férfiak rendszerint buzgón engedel
meskednek.

Az ebéden a bej és leánya is 
részt vettek A társalgásban a tol
mács szerepét az odaállított szolgáló 
vitte. A minden szóban, tettben meg
nyilatkozó őszinte szíves szeretet az 
idegen vendégekkel elfeledtette az éj

egy államrendszernek, mit tud hasz
nálni egy politikai iránynak. És az 
lesz a legjobb vallás, amely például 
a legkonzervativebb, vagy más alka
lommal melyik a legliberálisabb. Az 
a legjobb vallás, amely leginkább 
felekezet egyik alkalommal, máskor 
az. amely legkevésbbé felekezet. Van
nak időszakok, s talán a mi idősza
kunktól sem olyan idegen az, amikor 
a vallás jelszava alatt pro és kontra 
egy csomó, alapjában véve hitetlen 
ember küzd egymással, akikre nézve 
a vallás politika csupán és akik nem 
azért vannak az egyház mellett, vagy 
az egyház ellen, mert többet, vagy 
kevesebbet hisz, hanem azért, mert 
az egyházat és felekezetet eszköznek 
nézik és hasznossági szempontból 
értékelik. Hogyha Magyarországon 
annyi hivő lélek volna, annyi meg
tért lélek volna, annyi könnybe, bűn
bánatba, gyászba átváltozott és Krisz
tusban újjászületett lélek volna, ahány 
magát ilyen, vagy olyan jelszavak 
szerint nevezi, ez az ország már ré
gen feltámadott volna.

Ezen a második lépcsőn feltáma
dott volna az a tétel járja, hogy ér
ték az, ami az életnek mint eszköz 
használ.

De hát fel kell vetni azt a kérdést, 
hogy magának az életnek van-e be
cse, értéke, önmagában, amit nem 
máshol kell keresni? Érdemes e élni? 
Méltó dolog-e élni ? Ez a nagy kér
dés !

A tudós brámánhoz egyszer azzal 
mentek: mond meg nékünk Mester, 
mi tartja a földet ? Nem tudod, hogy

szaka halálos aggodalmait. Nem tit
kolták örömüket, hogy az isten gond
viselése a veszélyből kimentve ily 
szeretetével boldogító környezetbe 
vezette őket.

A háziasszony a vendégeknek még 
egy kedves újságot is mondott:

— Lóra leányom nincs itthon, 
nem mutathatom be Ó jegyben van 
egy vasmegyei főszolgabíróval, eskü
vőjük a jövő tavasszal lesz Néhány 
hét előtt Sopronba vitte nagynénje, 
Brunner Mátyásáé, ki nagyon szereti, 
s magának nem lévén gyermeke, ki
kötötte, hogy a menyasszonyi kelen
gyének egy részét ő állíthassa össze. 
Azonban Lóra még e hónapban meg
jön és Zulejka kisasszony benne egy 
fiatal jó barátnét nyer.

Sátory kapitány ezredével két nap 
múlva visszaindult Komáromba, de 
készülődés közben még időt vett arra, 
hogy búcsulátogatást tegyen nénjénéí 
s új török ismerőseit még egyszer

a nap tartja? És ki tartja a napot, 
kérdezi a tanítvány És te ezt nem 
todod? Hát a fehér elefánt tartja a 
hátán 1 És ki tartja a fehér elefántot, 
mond meg óh Mesteri óh  tudatlan 
ember! Hát Te sohasem hallottad, 
hogy az az arany teknösbékán áll ? 
Hát az arany teknősbéka min áll? 
Jaj, ezt nem szabad kérdezni 1

Ha minden annyiban értékes, 
amennyiben az életnek szolgál, tegyük 
fel azt a kérdést: érdemes-e az élet 
arra, hogy éljünk, van-e valami olyan 
becse, van-e valami olyan értéke, 
amelyik nem mástól veszi az értékes
ségét, hanem ami önmagától van? 
egyszóval fgy fogalmazva: van-e ön
érték a világon ?

Erre feleletet adtak azok a nagy 
hívők és nagy látók, az emberiség
nek nagy vigasztalói, nagy prófétái 
és nagy törvényszabói, nagy tanítói, 
akik azt mondták, hogy van! Van 
önmagában való értéke a léleknek és 
szellemnek azért, mert az magában 
olyan minőség, amelynek értelmét 
önön dicsősége adja.

Ezt mondja, ezt ismétli tulajdon
képpen a vallás, amikor azt mondja, 
hogy az ember lelke egy olyan pá
ratlan érték, amit kifejezni megfizetni, 
kölcsönvenni, devalválni soha nem 
lehet. Ezt állítja újra meg újra a val
lás, amikor azt mondja, hogy az em
ber lényegében van egy elzárt, érté
kes vonás, az ő, Isten képe, az a 
vonása, amelyikkel Istennel hasonló. 
Amit nem a világ adott néki, de el 
sem vehet, amit nem csonkíthat meg 
ez a világ, hogyha összeomlik is

szíves pártfogásába ajánlotta:
— Kedves néném í Gondviselése 

alatt hagyom őket. A hontalanok ta
lálják szeretetében mindenkor a biza
lom, a vígasztalás forrását. Ameny- 
nyiben ittartásuk kiadással jár: min
den költség megtérítéséről én felelek.

— Ez az öreg úr és leánya ne
kem vendégeim és édes öcsém anyja 
példájából tudja, hogy a magyar asz- 
szony nem pénzért gyakorolja a ven
dégszeretetet. Ügy gondoskodom róluk, 
hogyha egykor innét eltávoznak : nem 
szomorú emlékeket visznek el há
zamból.

Midőn Gábor a szép Zulejkának 
nyujtá kezét búcsuzásra: ennek el
halványult arcán könnyek rezegtek s 
szemeiben boldogan látá ugyanazon 
vonzalomnak viszfényét feltűnni, mely 
az ó keblét eltölté. Látta, hogy a 
bájos hajadonra nézve fájdalmas az 
elválás. Hogy ezt megrövidítse, a vi
szontlátás reményét hangoztatva mind-
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minden nap és minden csillag, de 
amit nem pótolhat semmi ezen a vi
lágon. Egyetlenegy karcolásnyi rajta 
olyan kár, amit értékben kifejezni 
nem lehet és érette mindent oda le
het adni és mégsem fogyott meg 
semminksem. Ha csak egy példány 
van belőle a világon, akkor is gaz
dag a világ és van célja az életnek 
és nem több az értéke, ha millió és 
millió van még belőle a világon. Erre 
az istenképre mindegy, hogy koldus, 
avagy király, hogy béna- e, avagy at
léta. A fölséges szobrokra nézve tö
kéletesen mindegy, hogy koldusta
risznyát, vagy királyi palástot akasz
tanak rá, amint a belvéderi Appolóra 
is mindegy, hogy rózsaszirmot, ara
nyat, avagy konfettit szórnak-e reája. 
A dalra is mindegy, ha el is törik a 
hegedű, azért a dal, sem szomorúbb, 
sem vígabb, sem csúnyább nem lesz.

Ez az álláspont az, amely örök 
értékekre tud rámutatni. Itt ezen az 
állásponton a nő halhatatlan lélek, 
akit azért teremtett és adott társul 
egy örökkévalóságra Isten,' hegy le
gyen nekem legjobb barátom a vilá
gon, hogy úgy szeressük egymást, 
hogy e szeretetből mennyei rózsák 
nyíljanak.

Mi ennek alapján a család és a 
gyermek ? Minden gyermek Istentől

nyájuk áldásával távozott. Ezredével 
Komáromba tért vissza, de ott csak 
rövid ideig maradhatott. A tavasz 
megnyíltával megújult a harc. Pálffy 
Schwarzenberg egyesülve rajtaütöttek 
Tatán, Palotán s heve3 ostrom után 
bevették, megostromolták Veszprémet. 
Majd a magyar vezér összegyűjtötte 
a Duna Tisza között s a Dunántúl 
elszórtan portyázó hajdúkat s oéháuy 
száz vitézét — ezek között Sátory 
Gábor kapitányt is — rendelt veze
tésükre és a török hódoltság hábor
gatására küldte őket, A török dulásai 
által hajléktalanokká, koldusokká tett 
hajdúk vérszomjas boszuval támadták 
az ellenséget, ahol érték. Elkalandoz
tak majdnem Zimonyig, rombolva, 
rémületet terjesztve mindenütt. A te
mesvári és belgrádi basák felszerelt, 
rendes sereget indítottak ellenük. 
Amint a Duna mellett találkoztak, a 
hajdúk — bár számra nézve sokkal 
kevesebben voltak — vad ricdallal 
rohantak a török hadsorokra, minden 
elíená!!áf.t letiporva, irgalom nélkül 
öldökölve megsemmisítették az egész 
sereget. Fényes győzelemnek, sok 
ágyúnak, az összes hadi- és élelmi
szer elfoglalásának hírével örvendez
tették meg Pálffyt. (Folytatjuk.)

adott drága hitbizomány, amellyel 
megajándékozott engemet, mint a 
kertészt a tulipánokkal. De nehogy 
azt higyjük, hogy csak a kertész van 
a tulipánokért. Nem 1 Én azt hiszem, 
hogy a kertészre nézve egy olyan 
drága, szent ajándék, hogy ö tulipá
nokat gondozhat, szerethet, azoknak 
örülhet, aminél nagyobbat el sem tud 
képzelni. Óh nemcsak a gyermeknek 
van szüksége szülőre, nem a gyer
mek van megáldva a szülővel, a szülő 
még jobban meg van ajándékozva a 
gyermekkel. És micsoda felséges ál
dás az az örökkévalóság számára, 
ha halhatatlan lelket nevelünk?

Mi a vallás ezen a fokon ? A val
lás az Isten akaratának való enge
delmesség, amelyik a lelkiismereten 
át lesz életté, szabad és alázatos 
előtte. A vallás hősies szenvedély, 
amelyben az ember győzővé válik 
azáltal, hogy szerszámnak érzi ma 
gát az élő Isten kezében. Eckhart 
mester mondotta egyszer: szeretaék 
valami olyan forrna lenni az élő Is
tennek kezében, mint a szerszám a 
műves kezében. Milyen felséges élet
cél ez I Én azt hiszem, hogy ha én 
acél vagyok, nem koporsószeg akarok 
lenni, hanem kard, amellyel egy gyó- 
ződeltnes hadvezér egy világot hódít. 
Ha én ember vagyok, nem szenny 
és folt, hiábavaló tragédia akarok 
lenni ezen a világon, hanem fölséges 
eszköz az Isten új mennyei győzelme 
számára.

Michel Angélától kérdezték egy
szer, hogy miért remeg a véső a ke
zedben, te gyenge ember, hogy tudsz 
te oly hataimas szobrokat alkotni. 
Ő azt mondotta: nem az én gyönge- 
ségemtől, hanem az ö örömétől re
meg az én kezemben a véső, hogy 
az én kezemben van és azt alkot
hatja, amit én akarok.

Ezen a fokon a vallás ez a szen
vedélyes remegés, amellyel a magát 
Isten kezében érző ember az ő dicső
ségét szolgálja és világteremtó mun
káját segélli.

És mi ezen a ponton a nemzeti 
élet? Testvéreim 1 Nemcsak egyéni 
istenkép, hanem kollektív istenkép is 
van. Nemcsak .egyesek arcán van meg 
a mennyei atya arca. Jézus Krisztus
nak az arca, benne van az a neme
sek lelkében is. Én érzem, látom 
nemzetem szíve mélyén az elrejtett 
isíenképet. Én tudom és vallom azt, 
hogy nem véletlenül jött ide, nem 
külső erők hajtották erre, Isten ki 
akarja ábrázolni a maga afeát ezen 
a magyar nemzeten. Ker®»géít a le
hetőségek között és egy mosoly röp

pent az arcán el, amikor a magyarra 
gondolt és teremtette a magyart. Ő 
tudja, mi lehetne belőlünk, előtte van 
egy fényes, szép lelki Magyarország, 
előtte van egy nagyszerű, megszente- 
lődött, egybeforrt erős nép, előtte van 
egy hősi nemzet, szenvedő, küzdő 
nemzet, külsőleg eltiporva, vérben, 
szenybe, átokba belctaposva, de bel
sőleg drága, érette szenvedő, kereszt 
alatt roskadozó, dicsőséges nemzet.

Testvéreim 1 Hol vagyunk mi és 
mennyire rajtunk múlik az, hogy a 
magyar nem ilyen nemzet I Mennyire 
nem tudunk magunknak ilyen célt 
adni, ilyen eszményt felállítani és a 
lelki Magyarországot megalapozni, 
lelki Magyarországot egy hivő nem
zetből, egy igazán Jézusi nemzetből. 
Nem ináról holnapra átfestett kurzus 
nemzetből, hanem Jézus Krisztusnak 
a nemzetéből, amelyben az ó lelke, 
az ő teste van. Magyar nemzetből, 
amely tudja azt mondani Árpádnak, 
ha itt megjelenik: Atyám, van egy 
fogyatkozásod: még pogány vagy, 
ha magyar is vagy. De aki tudja azt 
mondani szent Gellértnek: Atyám, 
szem vagy, de van egy fogyatkozá
sod, mert nem vagy még magyar. 
És a keresziyénséget és Magyaror
szágot így tudja egy szent egységgé 
tenni, jellemmé változtatni, ennek a 
nemzedéknek a habitusává, lelki arcu
latává, történelmi kiváltságává tenni. 
Testvéreim! Mennyit gondolunk arra, 
hogy miért haltak meg a mi drága, 
hős, fiatal katonáink, miért hullott az 
a sok sok vér, miért volt az a ten
gersok szenvedés, az a rettentő sok 
erőfeszítése és csalódása az utolsó 
öt esztendőnek. Soha feleletet erre 
Magyarország nem fog kapni, amíg 
az a lelki újjászületése végre nem 
megy rajta. Ha ez megtörténik, akkor 
tudni fogja, miért halkak ók meg, 
mi miért sirtunk, szenvedtünk és mi
ért kellett nekünk a tüzes kemencé
ben égve emésztetnünk. Tudni fogjuk, 
mert megtanít rá a kereszt: a halál
ból támadó élet, a másokért hordozott 
önfeláldozás, a megváltó szenvedés 
diadalmi jegye!

Felértünk, im, a harmadik lépcsőre 
s innen tekintünk szét. Minő fény, 
minő távlatok!

Lavonazola, mikor felment az ol
tár lépcsőin, kialudt az oltáron min
den láng, de amikor a harmadik lép
csőre ért, az arca úgy világított, mint 
egy nap. Magyarországnak így kell 
állaimennie ezen a szent hármas lép
csőn, amelyről beszéltem. Mire a 
harmadikhoz ér, kialudhatik minden 
gyertya és minden fáklya, a remény-
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ségnek pislogó mécsesei, s árnyékok 
bakacsinnal boríthatják be a hajnal 
ígéretét, olyan éjszaka jöhet reá, mint 
még soha: a lelki Magyarországnak 
az arca, az ügy fog világítani, mint 
egy óriási keló nap.

A Dunántúli E?ang. Diákszövetség 
pályázatai —  tagjai számára.

1. Jelvény. Tervezzetek egy jel
vényt, melyet a szövetség tagjai jel
vényül viselhetnek s az egyes helyi 
szövetségek — megfelelő módosítás
sal — pecsétbélyegzőül használhat
nak. A terven juttassátok kifejezésre, 
hogy magyar, evang. és diák-szövet
ség számára készült s szimbóluma 
akar lenni. Rendeltetésének megfele
lően két rajzot készítsetek. Az egyik 
ábrázolja — a nagyság, méretek, 
szin, anyag, kivitel pontos feltünte
tésével — a jelvényt; felirata: D E 
Dsz (Dunántúli Evang. Diákszöv.); 
a másik ábrázolja — a bélyegző-ké
szítés és használat technikájához a!- 
kalmazkodón — a bétyegzőt; felirata 
valamelyik helyi szövetszég címe (pld. 
Szekszárdi Evang Diákszövetségi 920) 
A kerületi fzövetség címének kezdő
betűivel (D E Dsz) valahogyan kap
csolatba hozva. Ha valaki eszméjét 
rajzban megfelelően kifejezni nem 
tudja, küldjön a rajzon kívül részle
tes, pontos, világos leírást. A veze
tőség fenntartja a jogot, hogy — ha 
a pályadíjat kiadja is, — a pályázat 
eszméinek, tanúságainak felhasználá
sával, a nyertes pályázattól eltérő mó
don maga készíttesse el a jelvényt. 
A pályázatban rósztvehet a D E Dsz 
minden tagja.

Pályadij: 1-ső díj 800 kor., 2-ik 
díj 400 korona.

2. A szent ének az Újszövetségben. 
Az újszövetség figyelmes átkutatása 
alapján röviden, egszerüen világosan 
írjátok meg, hogy 1. mit tanít az új
szövetség a szent énekről általában, 
annak jelentőségéről, hatásáról, hiva
tásáról stb. ? 2. hol és mely szent 
énekek találhatók az újszövetségben 
(a keresztyén énekköltészet kiinduló 
pontjai és mintái) ? — A pályázatban 
résztvehet a D E Dsz minden 1—IV. 
osztályos tagja.

Pályadij: 1-sö díj 800 kor., 2-ik 
400 korona.

3. Petőfi vallásos gondolatai. Ku
tassátok át költeményeit, de prózai 
írásműveit is (levelei 1) s szedegessé
tek ki belőlük s bizonyos terv és rend 
szerint csoportosítsátok, tárgyaljátok,

méltassátok Petőfi vallásos gondola
tait, hogy a tárgyalás során kiderül
jön, hogy Petőfi lelkületének, gondol
kodásának, világfelfogásának a vallás 
szerves és jelentős alkotórésze volt e 
vagy sem? s ha igen, milyen irányú? 
(protestáns ?) mélységű ? erejű ? — 
ment e át P. e tekintetben változá
son ? fejlődésen ? stb.

Pályadíj: 1-ső díj 1200 kor., 2-ik 
díj 600 korona.

4. „ Együtt vesztett — együtt nyer. “ 
Állapítsátok meg és írjátok le, hogy 
abból a veszteségből, amely hazán
kat, nemzetünket az ú. n. trianoni 
békeszerződés következtében érte, mi, 
mennyi és milyen a mi magyarorsz 
evang. egyházunk vesztesége (terület, 
lélekszám. intézmények, iskolák, egye
sületek, árvaházak, kórházak stb. stb.)? 
A dolgozat ne száraz, rideg adatfel
sorolás legyen! Érezzük ki belőle, 
hogy az író is érzi, fel tudja mérni 
és fájlalja azokat a veszteségeket; 
láttassa meg, hogy van-e valami, ami 
azzal biztat, hogy amint a múltban 
oly sokszor együtt szenvedett, vesz
tett, aztán együtt nyert és állott talpra 
egyházunk hazánkkal, így lesz az ez
úttal is.

Források: Evang. egyházunk leg
utóbbi Névtára; (mekkora volt egy 
házunk); Buday László: Csonka- 
Magyarország (különösen XIV., XVIII. 
fej.) Egyetemes gyűlés 1919—20. 
jegyzőkönyve.

A Harangszó és Evang. Lapja egy
két cikke 1919 óta.

Pályadij: I-só díj 1000 korona;
2-ik díj 500 korona.

A 3. és 4 sz. pályázatban részt
vehet a Diákszövetségek minden V. 
—VIII. illetve szakiskolai I.—IV. o 
tanulók tagjai.

A pályázatokat gondosan, tisztán 
kell kiállítani s a szerző nevét rejtő 
jeligés levélkével együtt 1923. évi 
június 1-ig Németh Gyula evang. 
lelkész, Szekszárd, címére kell elkül
deni. .

Fel a nemes, testvéri versenyre 1 
Dolgozzatok! Jöjjetek: fejleszteni,

Fohász.
Virágbontó tavasz üde reggelén,
Mely fakadó, zsongó éltet tár elém, 
Lelkem hálazsolozsmája száll feléd,
Hogy ezt, Uram, ismét látnom engedőd

És ha alkony fátyla borul a tájra,
Kis harangunk csengő-bongó szavára 
Szívem esdőn újból Hozzád emelem,
Óh virrassz fel holnapra is, Istenem.

Szekey Andorné.

csiszolni tehetséget, megmutatni tu
dást, nevelni önbizalmat, önérzetet. 
Jöjjetek megbiztatni, megnyugtatni 
bennünket afelől, hogy nemes múltú, 
küzdő, szent hivatásu evang. egyhá
zunk, magyar nemzetünk nem hiába 
bízik bennetek, nem hasztalan várja 
tudástoktól, tehetségetektől, nemes 
igyekezetetektől, öntudatos evang. 
vallásosságtoktól megiiihodását, fel
épülését.

Szombathely, 1923. márc. 30 án.

Kapi Béla püspök, 
a Dunántúli Luther-Szövetség elnöke.

Németh Gyula lelkész, 
a Dunántúli Luther-Szövetség főtitkára, 

a Diákszövetség vezetője.

Tekintetes asszony.
Vájjon az alsómesteri Bárdossy-kuria 

kertjében nem könnyeznek-e most a rü
gyező fák, bimbózó virágok, fakadó rózsa
tők? — Meghalt az úrnőjük: özv. Bárdosi 
Bárdossy Imréné Dukai Takách Gizella. A 
tekintetes asszony, aki igen-nagyon szerette 
a fákat, a virágokat, a rózsákat. Ezek kö
zött élte le napjai java részét; jól ismerte, 
éppen ezért szerette őket nagyon. A virág 
hálás; a szeretetet szeretettel: illattal, szín
nel, pompával viszonozza. S a szeretetnek, 
hálának nemcsak mosolya, hanem köunyc 
is van. Miért ne lehetne éppen a virágnak? 
Mert mi emberek nem látjuk s a rózsa 
könnyét harmatnak, a sebzett fa csurgó 
vérét nedvnek nevezzük? Hátha fájdalom 
könnye a harmat, kinek vére a fanedv ? — 
A fák, virágok, rózsák tudnák ezt meg
mondani ; különösen a Bárdossy-kúria fái, 
virágai, rózsatői, amelyeknek ̂ ik ad ó  rü
gyein, úgytetszik, most sokkal^lbb a har
mat s kérgükön dúsabb a nedv-szivárgás, 
mint más tavasszal, amikor még élt és köz
tük járt a tekintetes asszony.

Mert az maradt mindvégig; de igazi 
tekintetes asszony. Amilyen már nem sok 
van és ide s tova egy sem lesz. A kúriák 
melegéből fájdalmas gyorsasággal mind 
elmennek a kripták hűvösébe s elviszik 
magukkal azokat az igazi nemes jellemvo
násokat, amelyeket csak nemzetes ősanyák
tól lehetett örökölni. A kúriák pedig kihűl
nek utánuk; végképpen elfoszlanak a 
gyöngyhimzések, a régi csipkék, elszakad a 
házivászon, a szú megőrli az egyre ritkáb
ban látható öreg bútorokat és örökre meg
állnak a berakott szekrények tetején halk- 
íinoman muzsikálgató antik órák, hogy a 
jövő nemzedéknek megmutassák azt a gyá
szos időt, amikor a fenekestől felfordult 
világ maga alá temette az emberi erények 
legjavát.

" Bárdossy Imréné halála a szép, egy
szerű, nemes magyar élet elmúlása is. Tí
pusa volt ö a dolgos, házias, eszes, müveit 
és mégis egyszerű, hivaikodásnélkülvaló 
uriasszonynak, akit szeretett, becsült min
denki és nem gyűlölt senki. A szeretet 
kölcsönös; ö is szerelte az embereket. De 
gyűlölni nem kellett megtanulnia, nem kel
lett nagyon megismernie az embereket. 
Bizonyos távolságban élhetett az élet zsib
vásárjától, amelynek sebeket osztó kalmárai
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nem szították fel lelkében a gyűlölet visz- 
sza sebző tüzét. így szépnek, jónak ismerte 
a világot, az embereket, amilyen ő maga 
volt. Jóságos arcán ott honolt minden szép 
iránti fogékonyság s melegséget árasztó 
szemei különös fénybe gyultak, szivének 
hangja elmélyült, bársonyosan simogatott, 
ha lelke ideáljairól: egyházáról s hazájáról 
beszélt. Mert éppen nem volt előtte közöm
bös, mint manapság a legtöbb ember előtt, 
a vallás, a nemzet s a nyomorultak sorsa; 
minden nemes ügyet lelkesen támogatott, 
anélkül azonban, hogy a balkéz tudta volna, 
mit cselekedett a jobb.

Életében nem bizonyu't valónak, hogy 
„a jók nem boldogok“. Ö jó volt és bol
dog. Boldog asszony és boldog anya, minta
képe a hitvesi és anyai szeretetnek. De 

'boldog férj volt az ura is. Náluknál testi- 
leg-lelkileg összeillőbb, szebb emberpárt 
vajmi ritkán lehetett látni. Bárdossy Imré
ben és nejében élő valósággá lett az arabs- 
mese, amely szerint egy emberpárnak egy 
lelket adott a Teremtő: fél lelket a nőnek, 
felet a férfinak. Ez a két fél lélek keresi 
egymást az életforgatagban s akik megta
lálják : azok a boldog emberek. Ök ilyenek 
voltak: egymásra találtak. Harmonikus, 
szép életet éltek, amit csak a halál zavart 
meg. Igaz, ez nagyon megzavarta . . .  Né
hány évvel ezelőtt költözött el a férj, az 
utolsók egyike Kemenesalján a hajthatatlan 
jellemű, kuruc magyaroknak, Kossuth-ka- 
tonáinak, és most elment utána a hitves is, 
utolsó megtestesítője Dukai Takách Judit 
poéziséből ismerős nagyasszonyoknak.

Elment. Nem messze, csak egyik falu
végről a másikra. És mégis olyan messze!: 
a kúriából a temetőbe. A férj mellé. — 
Már ismét együtt vannak. Szép lelkűk a 
csodálatos, meg nem értett, de titkon ér
zett Örökkévalóságban — testük az élőt 
szülő, a holtat befogadó anyafö'.dben. A 
sírban. Amelyre sok áldás száll, mert jó 
emberek pihennek alatta és sok virág hull 
majd, mert „nem halt meg, ki elfeledve 
nincs 1 ..

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Csernoch János hercegprímás, ki 

már több ízben tanujelét adta meg
értő lelkének, húsvéti pásztorlevelé- 
ben újból többek között a követ
kezőket irja: »Ne gyűlöljétek egy
mást, hiszen mindannyian egy Isten 
és egy ország fiai vagyunk es csak 
a kölcsönös szeretet és megértés 
hozhatja ránk azt a nemzeti tavaszt, 
amelyet a teremtő természet husvét 
szent finnepén élénkbe tár«.

Kár, hogy a hercegprímás húsvéti 
üzenete is csak kiáltó szó marad a 
pusztában.

*
Carnarvon lord nevét néhány hő- 

nappal ezelőtt kapta szárnyára a hir. 
Január elején vált ugyanis köztudo
másúvá, hogy Luxor mellett, a Ki
rályok völgyében, a Carnarvon lord 
és Carter egyiptológus vezetése alatt 
álló kutatótársaság megtalálta Tu-

tankhámen fáraó sírját. Nyolcszáz- 
esztendai fáradhatatlan munkának volt 
ez az eredménye. Mfg a civilizált vi
lág tisztelettel beszélt róla és értékelte 
munkáját, addig az egyiptomi benn
szülöttek haragosan néztek a szálas, 
öreg angol fóurra

— Az istenek meg fogják büntetni 
— mondogatták — mert a fáraó sír
ját megbolygatta . . .

A fanatikus bennszülöttek szerint 
az istenek haragjának első jele ab
ban nyilvánult meg, hogy a lord ked
velt madarához bekúszott a kalitkába 
egy kobra-kigyó és a kis állatot meg
ölte.

— Ez az első figyelmeztetés, — 
szóltak — ha a lord nem megy el 
innen, az istenek vérehajtják bosszú
jukat I

Amikor hire ment, hogy egy légy 
megcsípte a tudós lordot, a benszü- 
löttek szentül meg voltak győződve, 
hogy ezt a legyet Tutankhamen kül
dötte azért, hogy gyilkos mérgét 
oltsa bele a szentségtörőbe. Minél 
betegebb lett a légy csípés következ
tében, annál inkább hitték, hegy ez 
az istenek bosszúja. Az orvosok min
den lehetőt elkövettek, hogy a vesze
delmet elhárítsák. A lord felnőtt leá
nya maga ápolta az édesapját. Az 
odaadó gondozás ellenére, a beteg 
lord a mérgezés következtében beál
lott tüdőgyulladásban meghalt.

*
Sarajevóban Alipasinmost külvá

rosának egyik kávéházában egy fia
talemberjelent meg, aki beszélgetésbe 
elegyedett a vendégekkel.

Hamarosan elmondotta nekik, hogy 
ö egyenesen a Marsról érkezett és 
tulajdonképen II. Pius pápa újabb 
megtestesülése. A földre csak azért 
jött vissza, hogy az embereket figyel
meztesse arra, éljenek istenfélőbb 
életet, mert különben augusztus 11- 
én borzalmas földrengés fog pusztí
tani. Mellékesen a messziről érkezett 
idegen egyéb üzletecskékkel is foglal
kozott, mert úgylátszik, a Marlakók
nak is kel) enniök, ha leereszkednek 
a földre. A muzulmán pásztorok, 
akik különben nem vesznek sokba 
egy eleven pápát, mert csak Moha
medben hisznek, szintén felkeresték 
a »hitetlenek pápáját«, aki az aggá- 
lyoskodókat azzal nyugtatta meg, hogy 
Mohameddel is jó viszonyban volt 
a Marson.

A bucsujárás azonban feltűnt a 
rendőrségnek is, amely nem volt haj
landó elfogadni a »magas« összeköt
tetésekre való hivatkozást és őrizetbe 
vette az »apostolt«.
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Több, mint 84 óv terhe nyomja 
roskatag vállaimat. Oly teher ez, 
melynek súlya alatt a test elzsibbad, 
a lélek eltompul, az élet sivár ten- 
géssé válik, az ember roskadozó rom
nak érzi magát, mely az élők világába 
nem illik bele: az ily késő aggkor 
alig egyéb, mint hosszúra nyúló hal
doklás, ami kétszeresen szomorú, 
mert nem öntudatlan s az öntudat, 
mely mellette virraszt, folyton be
sugdos gondolataiba a karthausiak 
melankolikus köszöntésével, jövője 
más nincs, mint a sir, melynek szé
lén magának őrömtől, másoknak jóra 
tehetetlenül ténfereg, röppentő jelene 
pedig olyan, mintha az űrben von
szolná magával az enyészet angyala, 
mint Madách remek költeményeinek, 
egyik remek illusztrációján Ádámot 
vonszolja a tagadás szelleme. Ez űr
nek —  a tehetetlenség űrjének —  
komor homályán csak egy halvány 
csillám rezeg keresztül, a neve: 
e m l é k e z e t ,  mely végig álmodtatja 
az öreg emberrel a dolgok álmát, 
melyek voltának; csakis voltának! 
Az utolsó fillér ez, melyet a lerótt 
élet szakmánybéreül a végzet az agg
kornak lefizet, nehogy egészen üres 
kézzel térjen a fáradt munkás pihenni 
Kétesértékü bér, mert az emlékezet
tel nem parancsol az akarat; sokat 
nem birunk felejteni, amire emlékez
nünk fáj, és sokat felejtünk, amire 
szeretnénk emlékezni. (Kossuth Lajos
nak a kiskunfélegyházaiakhoz 1887- 
ben intézett leveléből.)

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Jövevények és vándorok.
Ápr. 16. Zsid. 13. u. Sok embernek ne

héz kérdése e z : Mi lesz velem, ha meg
öregszem? Ezért akarja biztosítani a jö
vendőjét az egyik vagyongyűjtéssel, a má
sik mind magasabb hatalmi polcra való 
törtetéssel. Balga ember, ki azt hiszed, 
hogy a jövendő az öregséggel kezdődik s 
a sírral végződik. A jövendő a sírnál kez
dődik s ezért földi életem alkonyának biz
tosításánál sokkal fontosabb annak a kér
désnek a megoldása: Hol töltöm az örök
kévalóságot ? Mert itt nincs maradandó 
városunk!

Ápr. 17. Márk 1 4 .70. Ha idegen ország
ból közénk téved valaki, azonnal lerí róla, 
hogy csak jövevény itten. Elárulja az öl
tözködése, magaviseleté, szokása, beszéde, 
mint ahogy Pétert is elárulja a beszéde. 
Arról tesz-e bizonyságot az én öltözködé
sem, magaviseletéin, szokásaim, beszédem, 
hogy az onnan felülről valók közül vagyok?

Ápr. 18. I. Korinthus 9 . is. Pál számára 
nem megélhetési forrás az evangélium, 
nem is csak kívülről ráaggatott csinált vi
rág. Belső, boldog kényszerűség hajtja őt 
a bizonyságtevésre. Isten zarándokain sem 
cicoma vagy kényszer a keresztyénség.
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Nem okoz nekik különösebb erőmegfeszí-
tést, sőt belső örömöt, hogy az idegenben 
az otthoni nyelvet beszélhetik s az otthoni 
szokásokat gyakorolhatják. Vagy lalán ne
kem nem?

Ápr. 19. I. Péter 2 . is—is. A jövevények 
és vándorok helyes viselkedéséhez hozzá
tartozik az is, hogy betartják az idegen 
állam mindazon törvényeit, melyek hazá
jukhoz való hűségükkel összeegyeztethetők 
s minden téren azon vannak, hogy dicső
séget szerezzenek hazájuknak, melyet kör
nyezetük róluk itél meg Ebben a világos
ságban látom-e én földi munkámat?

Ápr. 20. I. Péter 2 . 11— 12 Milyen hamar 
kivetkőzik néha a magyar, idegenben a faj
tájából? Szégyenli megőrizni fajiságát s 
hozzáalkalmazkodik a környezetéhez. Mi
ért alkalmazkodnék én e világhoz s miért 
szégyenleném én a keresztyénséget 1 Hisz 
ennél nincs előkelőbb származás s ha Krisz
tus nem szégyelt engem magához ölelni, 
miért tagadnám meg én a rokonságot! 
Meg kell őriznem fajiságomat bármily ki
rívó lenne is az e világból 1 Ez a legbiz
tosabb jövendő keresés?

Ápr. 21. János 18. m—37. A világ azt 
mondja Krisztusra és követőire: nem vi
lágra valók, mi pedig azt valjuk, hogy nem 
e világból vagyunk s itt csak jövevényként 
zarándokolunk ugyan, de határozott "céllal 
s megbiza'.ással küldettünk ide, hogy bi
zonyságot tegyünk az igazságról, tehát na
gyon is e világravalók vagyunk. Világra 
való vagyok-e én az Isten szemében?

Ápr. 22. Lukács 12. is—ti. Mi a földi 
élet? Tartózkodás egy állomáson, ahol 
megállott egy pillanatra élelünk vonata. 
Mert még 70—80 esztendő is csak egy 
pillanat az örökkévalósághoz képest. Hát 
nem bolond az az ember, aki úgyakar itt 
berendezkedni, mintha örökké itt élne!

H E T I  K R Ó N I K A .

M agyarországon a belpolitikai helyzet 
lényegileg ugyanaz, mint volt az elmúlt 
héten. Az egységes párt kettészakadása 
alig fog bekövetkezni. Végre is Bethlen 
miniszterelnök személye és politikája iránt 
mindenki a legnagyobb bizalommal visel
tetik. A kormányzó hosszabb kihallgatáson 
fogadta: Gömbös Gyulát és Wolf Károlyt. 
Az ellenzéki pártok most a földbirtokno
vellával kapcsolatban akarnak ellentétet 
produkálni.

Vass népjóléti miniszter a következő 
törvényjavaslatokat nyújtotta be a nemzet
gyűlés e lé : A munkásoiztositásról, A pes
tis elleni védekezésről és a lakásépítésről 
szóló törvényjavaslatokat.

A horvátok Zágrábban megtámadták a 
helytartósági palotát. A tömeg viharosan 
tüntetett a független Horvátország mellett 
és beverte a kormányzó ablakait.

Az oláh cenzúra példátlan szigorúsággal
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működik, de mégsem tudja elfojtani azokat 
a híreket, amelyek a húsvéti forradalmi 
zavargások részleteire derítenek világos
ságot. Ma már világos, hogy Romániában 
csak szuronyok erejével hosszabithatja meg 
életét a Bratianu kormány.

A Ruhr vidéken a helyzet változatlan 
A bueri sztrájkmozgalom a bányászok teljes 
győzelmével végződött, ugyanis a franciák 
visszavonultak a Bergmannsgliick tárna 
bejárataitól. Az ellenállás semmivel sem 
enyhül, sőt inkább erősödik.

Svédországban megbukott a szocialista 
uralom. A kormányt a munkátlanság kér
dése buktatta meg. Branting miniszterel
nököt 76 szavazattal 60 ellen leszavazták.

Az orosz szovjet újból letette a vizsgát. 
Budkievicz prelátus ellen hozott halálos 
Ítélet kétségbevonhatatlan cáfolata azoknak 
a föltevéseknek, melyek szerint a szovjet
vezérek engedtek elveikből.

E G Y H Á Z I  ÉL ET .

Husvét utáni 2. vasárnapra.
Ev. János 10. w - 16.

A pásztor hűségéről emlékezik meg mai 
szent leckénk. Rajzolja azon komoly, nehéz 
időket, midőn eljön a farkas, hogy a 
nyájat széttépje. Talán soha időszerűbb 
nem volt ez az evangéliom, mint napjaink
ban.

Kapi püspök beteg. Részvéttel értesü
lünk arról, hogy Kapi Béla püspök az esz
tendők óta végzett túlfeszített munka és az 
utolsó hetek izgalmai köveikeztében meg
betegedett. Háziorvosa, dr. Szenti János 
igazgatófőorvos a püspököt minden rend
kívüli és elkerülhető munkától eltiltotta. 
Éppen azért a püspök, — ki különben fenn 
van s hivatalát vezeti, — az április máso
dik felére tervezett egyházlátogató körútját 
csak május hó vége felé kezdheti meg.

Az országos közoktatásügyi tanács 
Kapi Béla dunántúli püspököt az igazgató 
tanács tagjává választotta.

Kapi Gyula emlékezete. A kőszegi 
gyülekezet husvét másodnapján Kapi Gyula 
emlékezetére estélyt rendezett. Az estélyen 
Hamar Gyula a soproni tanítóképző intézet 
igazgatója mondott gyönyörű emlékbeszé
det. Áz estélyen közreműködtek Dr. Tirtsch 
Gergely, Freyler Emma, a templomi ének
kar, a Concordia. Az estélyt Hammer Gyula 
igazgató rendezte. Az offertorium 5.336 K-t 
jövedelmezett a soproni tanítóképző intézet 
javára.

Budapest. Az evangélikus ifjúság április
11-én gazdag müsoru vallásos estélyt ren
dezett Vili., Alföldi 13 alatt. Felolvasást 
Szuhovszky Gyula vallástanár tartott: pa
pok és kommunisták címen.

Debrecen. Eperjes emlékére estélyt 
rendezett. Eperjes múltja címen lebilincselő
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előadást dr Deák János budapesti theol. 
tanár tartott.

Veszprém. A nagyhét szombatján val
lásos estély keretében Hering János lelkész 
szabadeiőadást tartott az úrvacsoráról és 
gyónásról. Tihanyi Kiss Sándor ref. lelkész 
pedig szivet-lelket áhítatba ragadó imát 
mondott az estély kezdetén és végén.

Kalaznó. Virágvasárnapi vallásos es
télyen Zulauf Henrik a Judas árulása dmen 
tartott felolvasást. Értékes és érdekes fej
tegetéseit mindvégig feszült figyelemmel 
halgatta a templomot zsúfolásig megtöltő 
hallgatóság Az áhítatot nagyban emelte 
Halász Ármin tanító vezetésével közremű
ködő férfidalkar, nem különben a szép 
szavalatok. Offertorium 1223 korona volt.

A homokbödőgei gyülekezet a soproni 
Seltenhofer harangönto cégnél közel hat 
mázsás harangot rendelt meg honvédelmi 
célra átadott harangja pótlására. A szent 
célra a buzgó hivek példás áldozatkészséget 
tanúsítottak. Pár napi gyűjtésből befolyt a 
hivek körében 716 550 K adomány. Az ön
kéntes adomány jegyzések bizonysága sze
rint ezen összegnél is nagyobb összeg fog 
begyülni a harang elkészülte alkalmára.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Büky Ilonkát Beledről eljegyezte Balogh 

János büki vendéglős.

H Í R E K .

Vas Gereben. Április 7-cn volt 100 éve, 
hogy ez a kiváló magyar író született. 
Hamvas József Író, munkatársunk tollából 
lapunk legközelebbi számában áldozunk 
emlékének.

Nádossy Imre orsaägos főkapitány 
Amerikába utazik. A háború befejezése 
után ez évi áprilisban fogják megtartani 
az első nemzetközi rendőrségi kongresszust 
Newyorkban. Erre a kongresszusra a ma
gyar királyi államrendőrség is kapott meg
hívót és az államrendőrséget maga dr. Ná
dossy Imre országos főkapitány fogja kép
viselni.

Aki Petőfivel egy napon született.
Érdekes öreg ember él a gigei (Somogy- 
megye) szőlőhegy egyik kis kunyhójában. 
Bilikó József a neve az aggastyánnak, aki 
Petőfivel egy napon, 1823. január 1-én szü
letett. A 100 éven túli ember még jó erő
ben van, ép érzékei vannak és dolgozik, 
végez mindent a ház körül, még fát is vág. 
Az öreget nagyon respektálják a .gyerekek*, 
akik közül a legidősebb már 80 év körül 
jár.

Hatvanmilliót örökölt egy győrszent- 
mártoni cselédleány. Boros Erzsébet 
györszentmártoni kisgazda leánya ezelőtt 
huszonhárom évvel, tizenkétéves korában 
cselédnek állott be Göltl Ernőné gyógy- 
szerésznéhez, akit azóta a legnagyobb hű-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 18—52
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ségge! szolgált. Az özvegy márciusban 
megbetegedett és rövidesen meg is halt. 
Végrendeletében egyedüli örökösévé hűsé
ges cselédjét tette meg, akit öt éve leá
nyává is fogadott. Az örökség a mai érték
ben mintegy hatvan-hetven millió koroná
nak felel meg.

10 ezer dollár három tányérért. Egy
régiségtárban megjelent egv vidéki ember 
és megvételre bemutatott három tányérát, 
melyek közül az egyik Napoleon-korabeli 
eredeti fajánsz, míg kettő imitáció. A tá
nyérok tulajdonosa 10 ezer dollárt kért a 
három tányérért, mert — amint mondotta — 
azok árán házat szeretne építeni magának.

Magyar címzésű leveleket nem továb
bit az oláh posta. A kolozsvári oláh posta- 
igazgatóság körrendeletét intézett az összes 
postahivatalokhoz, hogy magyar címzésű 
levelet ne kézbesítsenek a címzetteknek.

Megbotozzák a szeszfogyasztókat 
Konstantinápolyban. Konstantinápolyban 
szigorú szesztilalom van érvényben. Az 
idegen állampolgárokat is letartóztatják és 
pénzbírságra, valamint megbotozásra Ítélik, 
ha a tilalom ellenére szeszes italokat fo
gyasztanak.

Újonnan felfedezett város. Kozlov 
orosz kutató, Délmongóliában, a Góbi si
vatagban egy Khara-Kholo nevű várost fe
dezett fel, ahol eddig egyetlen európai sem 
járt. A városban 2500 kötetet tartalmazó 
könyvtárt is talált és művészi emlékeket. 
A könyvek ismeretlen nyelven vannak írva.

He rezeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek új száma közli Herczeg Ferenc nagy
sikerű vígjátékának, a „Sirokkó“-nak első felvo
nását, Vészi Margit elbeszéléseit, Herczeg Ferenc 
cikkét, Lyka Károly művészeti cikket, Hangay Sán
dor veraé, Rúdolpf Stratz érdekes regényét, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rendkívül nép
szerű és kedvelt rovatait,, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Új Idők előfizetési ára ne
gyedévre 1000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy 
út 16. ,

Az En Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regény folytatáson kívül elbeszélése
ket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Előfize
tési ára negyedévre 300 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. 
Andrássy út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül elbe
széléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 400 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI. Andrássy út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok tolytak be : 
Dr. Zelenka Lajos Nyíregyháza 200, Sághy 
Pál Veszprém 50, Meleg Sándor Sárvár 
50, Varga József Répcejánosfa 240, Szeke
res Lajos Edve 200, Luka Lajos Alszopor 
100, Hánta 500, Jánosháza 490, Ifjúság So- 
bor 150, Bősze Istvánná és Molnár Zsófia 
Sobor 1000, Vése 700, Nőegylet Nagyalá- 
sony 500, Wickert Lajos 100 Csönge 500, 
Balog Lászlóné Kisfalud 100, Bartos János 
Odaírnád 100, Lébenybői: Fehérváry György 
100, Olvasókör 1000, ifj. Kovács' Márton 
50, Sándor Ferenc Körmend 100, Duka 
1206, Dukai Takách Ferenc kamarás 1000, 
Hrabovszky Rezső Zalaegerszeg 50, Szent- 
gotthárdról: Orbán Ferenc 1000, Lang Ká- 
rolyné 1000, Szalber Károly 800, Maycr 
Károly felügyelő, Knausz József Malasics 
Kálmán, Kollár Elek, Németh József (Zsida) 
500—500, Horváth Károly, Stangl Józsefné, 
Bölecz Adám (Farkasfa) 300—300, Düh 
István (Zsida) 250, Berke Józsefné, Tóth

Gyuláné, Schullerus Helmut 100—100, 
Tanítóképző Sopron 500 K.

A káldi leánygyülekezet kebeléből 
Prépost Lina, Ihász Lenke, Korváth Irén 
és Sebestyén Irma gyűjtése alkalmával a 
következők adakoztak: Erdős J. Béla 200 
K, özv. Ivány Istvánná, Pnyhart Imréné 50 
—50, Sebestyén Antalné 40, Horváth La
josné, ifi Kocsis Józsefné, Pordán Julia 
30—30, Prépost Lina VI o. t., Ihász János- 
né, Horváth Sándorné, Kálmán Antalné, 
Imre Lajosné, Hetiinger Sándorné 20—20, 
Ihász Lenke 13, Sebestyén Károlyné, Né
meth Károlyné, Imre Károlyné, Tömböly 
Imréné, Sebestyén Ferenc, Ihász Antalné, 
Kocsis Kálmánné, Horváth Irén, Sebestyén 
Imra, Péter Fefencné, özv. Töpiböly Jó
zsefné, Magyar Lászlóné 10—10, Horváth 
Tériké, Németh Imréné, Németh Lajosné 
5—5, Horváth József, Horváth Sanyi 4—4 
koronát.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOJT GÉZA 
Szentgotthárd, Vasrármegye.

Keresek egy intelligens, szerény, jólelkü 
kisasszonyt egy 4 éves fiúcska mellé. Jó 
bánásmód és jó ellátás biztosítva, németül 
tudó előnyben. Lehetőleg igény és fizetés 
megjelölése és fényképpel ellátott levelet 
k é r : ifj. nádasdi S á r k ö z y  G é z á n é  
Kaposvár, Fő utca 24. 2—4

Művelt ev. úri család a fővá
rosban szerény feltételek mellett 
magához fogad 14—20 éves úri 
leányt szállásra, esetleg ellátásra. 
— Cim a kiadóban. 4 -4

A fővárosban tanulók szobát 
és teljes ellátást kaphatnak egy 
ev. úri családnál kedvező felté
telek mellett. — Cím a kiadóban.

Használja mindenki háztartásában] 
a már közismert és közkedveltség- J 

nek örvendő

D IO G E N E S
3 Ó S B O R S Z E S Z T .
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és cstízos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 13—52
DIOGENES KERESKEDELMI VÁL

LALAT, SZENTGOTTHÁRD.
Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 

borszesz Szentgotthárd.

11 hordó kátrány azonnal eladó. 
Cím ö tv . Tóth Józsefné Szentgotthárd.

P I A C .

Április 11. Zürich: Budapest 12Va. — 
Deviza: Dollár 4380, Dinár 43.50, Osztrák 
korona 6 25, Szokol 130.50, Lei 21, Frank810.
— Hús- és zsirárak: Marhahús 1200, 
disznóhus 1400, borjúhús 1200, zsir 2000.
— Gabonaárak: Búza 20.965, rozs 13.250, 
árpa 11.250, zab 14.C00, tengeri 10.200, 
korpa 6250. — Takarmányárak: Réti széna 
6000, Szalma 4000.

Nyomatott Wellisch Béla villám üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

Új imakőnyv fiatal nők számára!
„SZOROS KAPU, KESKENY UF

ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁDSÁGOK 
p r o t e s t á n s  l e á n y o k  s z á m á r a .

I r t a  C z e g l é d y  S á n d o r n é  Ko s a  M a r g i t .
Kis alakú (8 X 13 %) finom fehér papíron, tiszta v 
nyomás, 230 oldal terjedelmű, Ízléses valódi vászon
kötésben ..............................................  500 korona.

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál 
KIS TI VADAR,  PÁPA,  postafiók 12.

Ugyanitt megrendelhető ■■■■■
K Ö ZÖ NSÉG ES V A SÁ R N A P I IMÁDSÁGOK  

E G Y H Á Z I  H A S Z N Á L A T R A .
Irta Cze g l é dy  Sándor r e f or mát us  esperes .

240 oldalon 150 imádság, nagybetűs nyomással, 
szép k ö t é s b e n ...............................  800 korona.

3 - 3
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Alapított*
K A P 1  B É L A

1910 ben.

Lap tulajdonos:
3 Dunántúli Luttier-Szövetséa.
A/. OrtaáKOtt Lutiicr-Szövet- 

lilvutalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

tízentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
HwJeleullí minden vasárnap.

SzerkMztí-kiadóhlvaUI:
SZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HAKANfiSKO“ 
előfizető*! ára:

negyedévre 250 korona. 
Luthor-Szöretőgl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 30 korona.

A . Harangszó“ terjesztés 
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Fel a munkára!
A Korona csillag már átment a 

délkörön; keleten a Vénás, délen a 
Saturnus világítanak le szép, nyugodt 
fényű sugaraikkal a földre. A teUhold 
is vége felé jár éjszakai utjának s 
lehanyatld félben van a nyugati égen.

A falu éjszakai csendjét csak itt- 
ainott veri még fel a hajnal sugará
nál korábban ébredő munkásemberek 
kopogása, a városba -induló szekerek 
távolodó zörgése s a lovak patkó
csattogása. De a sötétség már enged. 
A Balaton mögött, a keleti égen 
halványsárga fénymező keletkezik . . .  
Imjnalodik.

Hajnalodik 1 hirdeti a zöldelő gá
lyák között zizegő szellő, hirdeti a 
hajnal sugarával ébredő madár. S 
mintha csak nekünk hirdetné: ébred
jetek, kik még szunhyadoztok, a 
munka vár bennetek 1 Fel azért a 
munkára ép lelkű, ép testű emberek! 
Ne hagyjátok a napot elmenni munka 
nélkül 1 Drága minden órája. Meg 
aztán ne feledjétek el, jöhetnek ismét 
napok, amikor újból kihalt lesz a 
mező, mert szeszélyes a tavasz, sok
szor belezúg a visszatérő tél vihara 
s könnyen megcsal a verőfénye.

— A hajnalcsillagai már felragyog
tak; bár néha az ereszkedő köd: a 
csüggedés miatt egy-egy időre nem 
látjuk fényüket, de napról-napra újul
nak meg mindenfelé az elszakított 
részeken lakó testvéreinknél közös 
anyánk-, a magyar hazához való tör
hetetlen ragaszkodás bizonyságai, mint 
fénylő hajnalcsillagok a látóhatár ke
leti alján.

Ébredjen tehát bennünk az erős 
reménység, hogy nekünk is hajnalo
dik és ez a reménység sarkaljon ben
nünket fokozottabb munkára. Mi töb
bet merhetünk, többet tehetünk, töb
bet dolgozhatunk, munkálkodhatunk

és többet is kell tennünk a Haza és 
Anyaszentegyházunk érdekében, mint 
akik mellett ott villognak a szuro
nyok. Azért mindnyájan ébredjünk, 
igaz keresztyén és magyar öntudatra. 
Míg nem késő »vessük el a sötét
ségnek cselekedetét és öltözzünk fel 
a világossághoz illendő öltözetbe!« 
Mert erre van most mindenekfelett 
nagy szükségünk. Tengernyi bűn: 
önzés, széthúzás, irigység, csalás, 
lopás és mindenféle gazság lakik még 
mindig velünk egy fedél alatt. Ezeket 
kell most bátor magyar szóval, be
csületes keresztyén lélekkel irtani.

A legbátrabb szavú magyar költőt: 
Petőfit ünnepeljük, de aztán köves
sük is.

Értsük meg — sajnos, ma igen 
találó szavát:

S ez a faj dicsekszik őse érdemével,
Híres hajdanával úgy hetvenkedik.. . .
Hát majd a jövendő fog-e dicsekedni 
Mi velőnk? Vájjon nem fogja emlegetni 
Orcapirulással e kor gyermekeit?

* * '
*

Hajnalodik ! . . .  A hajnal csillagai 
már felragyognak. Mi azonban úgy
látszik még mindig tovább alusszuk 
a boldogok álmát Itt-ott látunk ugyan 
már szent akaratot, a szokottnál na
gyobb összetartást a Haza és Anya- 
szentegybázunk éidekében, de ennek 
tulajdonképen mindenütt úgy kellene 
lennie.

Itt volna a legfőbb ideje, hogy 
minden lélekben a sorsunk iránt való 
közömbösség jégpáncélja fölengedjen. 
Itt a legfőbb ideje, hogy minél szé
lesebb mederben és minél előbb meg
kezdődjék az egész vonalon a ma
gyar lelkek munkája. Fel tehát a 
munkára 1 Utoljára is termést, gyü
mölcsöt csak kitartó, lelkes munka 
után várhatunk.

Zsiray Lajos.

Petőfi az eklézsiában.
Irta: Payr Sándor..

5. A pesti diák és a pánszláv hit
oktató.

Petőfit az édesatyja a szentlőrinci 
két tanév után 1833 őszén a maga
sabb színvonalú pesti gimnáziumba 
vitte fel. Ami Pestet különösen aján
lotta, az a német sző volt. Hazánk
ban az evang. szülők mindig sokat 
adtak arra, hogy fiaik az anyanyel
vükön kívül legalább a német nyel
vet is megtanulják. Kazinczy ezért is 
megdicséri az evangélikusokat.

Ma furcsán hangzik, hogy német 
szóra Pestre vitték a diákokat. Pedig 
úgy volt az. Pesten a múlt század 
elején nemcsak az iparos és keres
kedő polgárok, hanem a főurak, a 
tudósok és a tisztviselők is németül 
beszéltek. A pesti evang. gimnázium 
1823-ban keletkezett. Petőfi idejében 
három kiváló tanára volt: a győri 
születésű Fábri Pál, kit Sopronba 
hívtak a filozófia tanárának, de már 
előbb űéczy István előkelő házához 
kötelezte magát nevelőnek s Pestre 
is csak oly feltétellel ment el, hogy 
megadják neki a professzor címet és 
igazgatónak is megválasztják; a má
sodik a tiszolci Kanya Pál papjelölt, 
kiváló földrajz;iró, Mária Dorottya 
nádorasszonynak és Bauhofer budai 
lelkésznek bizalmas embere, aki Jó
zsef nádor fiát, István főherceget is 
tanította; a harmadik a gyönki Ba- 
lassovics Lajos, aki fali olvasőtáblá- 
kat s német-magyar olvasókönyvet 
adott ki s 40 évig volt kedves tani-, 
tója a pestieknek. Az iskolát buzgó 
vallásos szellem hatotta át. A taná
rok a beiktatáskor az oltár előtt állva 
tettek fogadalmat.

A donatistákat és így Petőfit is 
Balassovics tanította. Bizonyára a 
német nyelvvel járó nehézség volt az

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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oka, hogy a fiút, ki már Kecskemé
ten és Szentlőrincen is tanulta a la
tin nyelv elemeit, magasabb osztályba 
nem sorozták. A tarév végén az apa 
azonban így sem volt megelégedve 
fiának osztályzatával. S valami más, 
nem csekély oka is lehetett, hogy 
egyházias ragaszkodását leküzdve ő 
is a sokat magasztalt piaristáknál 
próbált szerencsét a fiával. Petőfi 
tanulótársai itt is többnyire német 
fiuk voltak. Tanára Nagy Márton, 
később az Akadémia tagja. Bizonyít
ványa itt is gyenge maradt, csak a 
magyar nyelvben és irodalomban tu
dott előbbre jutni. Az apa tehát itt 
sem ért célt a fiával. S egy borzasztó 
hir is a fülébe jutott: »fia a színhá
zak körül ólálkodott.«

Szálláson a fiú itt egy Petrovics 
nevű lovashajdu rokonánál volt, aki
nek fiai szintén az evang. iskolába 
jártak. Ez a két esztendő Pesten nem 
valami örvendetes hatással lehetett 
a magyar érzésű fiúra. A fővárost ő 
nem így képzelte sem az eklézsiában, 
sem a társas életben. Mindenfelé csak 
németül vagy tótul beszéltek, magya
rul csak kevesen. Magyar istentisz
telet évenként csak 4 szer volt (1883 
óta 16 szór) Ekkor is az öreg Kalch- 
brenner József prédikált németes ki
ejtéssel, mert hiszen soproni volt s 
előbb ágfalvai lelkész. (Igaz, hogy 
József császár idejében Szilsárkány
nak is ő volt az első magyar papja ) 
Székács Józsefet csak 1837-ben biv- 
ták meg a pestiek külön magyar lel
készüknek, aki később majd kedves 
papja lesz Petőfi édesanyjának is.

Halálos betegségében az úrvacsorát 
az ő kezéből vette.

Számban és buzgóságban akkor a 
tótok felülmúlták a magyarokat. Ezek
nek kiváló lelki vezére volt Pesten a 
hírhedt nevű Kollár János káplán, 
majd rendes lelkész, a pánszlávizmus 
első nagy apostola hazánkban. Világ
látott, képzett teológus, kiváló költő 
és szónok, ügyes diplomata; erélye 
és nemzetiségi fanatizmusa pedig 
Húsz Jánosnak is sok lett volna. Hős- 
költeményében soha nem remélt nagy
ságot, sőt világuralmat igér az egye
sült szlávoknak. Ő küzdötte ki, hogy 
külön népiskolával külön gyülekeze
tük alakult a tótoknak. Iskolájukra 
testvéri jóhiszeműséggel rtiég a ma
gyarok és németek is adakoztak. Pe
dig a pánszlávizmus ekkor már-más
felé is felütötte a fejét. Sramko Pál 
kienóci lelkész 1821. évi beadványá
ban meri már az egyetemes gyűlés 
előtt mondani: »Mi vagyunk e hazá
ban az örökösök, a magyarok csak 
jövevények. A tótság ennek az or
szágnak a lelke, mely nélkül a ma
gyarok semmire sem képesek«.

És az a Kollár, aki ilyen eszmé
ket vallott, ez volt Petőfi hitoktatója, 
sőt a konfirmációra is, ami szorosabb 
lelki érintkezést feltételez, ez tanította. 
Kirívó, szinte izgató jelenség az iro
dalomtörténetben, hogy a legtüzesebb 
magyar költőt a legszenvedélyesebb 
szláv költő-pap tanítja hit- és erkölcs
tanra, tehát ennek keretében a haza- 
fiság erényére is. A piaristák Petőfi 
bizonyítványába beírták, hogy vallás
iam osztályzata Kollár János lelkész

tanúsítása szerint elégséges. (Baj lett 
volna, ha Kollár ki-iinőt ád neki.) 
És Petőfi atyja maga jelenté fiáról 
Koren igazgató előtt Aszódon: »Pes
ten már konfirroáltatoít is Kollár Já
nos lelkész úr által«. így irhatia Kol
lár jubileumi évében a Pester Lloyd 
német lap (1893 évf. 171. sz. Abbl.), 
hogy Petőfi Kollártól tót nyelven ta
nulta a konfirmációt. És ez adatot 
Ferenczi Zoltán, az életrajz írója is 
átvette tőle. (1. k. 66. 1.) Már csak 
e kérdés tisztázása végett is szóla- 
nurík kell Kollárnak a pesti egyház
ban való működéséről. Mert abból, 
hogy Kollár tót pap volt, még nem 
következik, hogy Petőfi tót nyelven 
tanulta a konfirmációi kátéját.

Kollár 1793-ban Mosócon, Turóc- 
megyében született. Már Körmöcbá
nyán összekapott a német diákokkal. 
Fájt neki, hogy egyes tót papok fiai 
is magyarosodnak. Pozsonyban volt 
teológus, itt kötött barátságot Palac- 
kyval, a csehek historikusával. Jená
ban is az gyöíri lelkét, hogy a né
metek elnyomták a szlávokat. Mert 
szerinte Brandenburg, Mecklenburg, 
Pemeránia és Rügen szigete mind a 
szlávoké volt. Velencét is a tótok 
alapították, Mert a Szent Márk terén 
ma is mindennap etetik a galambo
kat, már pedig nyilvánvaló, hogy a 
tótok a világ legelső galambkedvelői. 
(Ezen még a mi néhai jő Horváth 
Istvánunk is csodálkoznék.)

Egy bájos goethei nőalak, Schmidt 
Miaa, a lobdai papleány vigasztalja 
meg. De ezt is csak azután kéri meg 
feleségül, hogy e'őbb a szülők vend

R  törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Harcban folyt le az egész nyár. 

A királyi se’reg kísérletet tett Buda 
visszavételére is, de későn fogott 
hozzá s az őszi rossz idő miatt kény
szerítve volt az ostrom abbahagyá
sára. Beállott ismét a hadakozás téli 
szünetelése, így Gábor november hó
ban visszakerült főállomására Komá
romba. Itt találta özv. Csáfordiaénak 
levelét, melyben értesíti Lóra leányá
nak férjbezmeneteléről, vendégeinek 
állapotáról. Ezek már 1— írja bizal
masan — teljesen megszoktak, ott
honuknak tekintik házamat, nyugodt, 
derült még a törödött öreg is. A szép 
Zulejka leányom helyett leányom lett. 
Úgy ragaszkodik hozzám mint édes 
anyjához. Még a gondolatomat is 
igyekszik eltalálni ügy, hogy mind

jobban elkényeztet, minden házi gond
tól, teendőtől fel akar menteni. Sze- 
retete minden nap új és új örömöt 
szerez. Ő a veszedelem óráin szo
morúan, könnyezve jött hozzám, de 
tudom, hogy ha elmegy, én sirva te
kintek utána. Nem csak az arcán ho
nol elbájoló szépség: de ha lehetsé
ges, még szebb a lelke.

Égy másik levelében így írt:
— Egy kedves újságot is írhatok, 

édes öcsém. Az öreg Hasszán érté
semre adta, hogy folyton gyöngéi 
kedvén szülővárosába, Konstantiná- 
polvba visszamenetelre nem is gon
dolhat. Az a jóindulat, szívesség, 
amelyre itt talált, végkép ide köti. 
Jó embereknek jó a vallásuk. Ö az 
evang. keresztyén egyházba óhajt 
leányával együtt felvétetni. Akiknek 
körében én boldognak éreztem ma
iamat, akiknek szerető gondoskodá
sára hagyhatom — ha meghalok — 
legdrágább kincsemet, leányomat :

azok temetőjébe akarok pihenni.« 
Ünnepélyesen áttértek, megkereäztel- 
kedtek. Én voltam a keresztanya s a 
várőrség lelkésze a keresztapa. A mi 
vitéz kapitány urunkról minden nap 
megújul az emlékezés. Ilyenkor ida- 
Zulejka keresztlányom szemeiből, sza
vaiból azt olvasom ki, hogy úgy várja 
nemesleikü megmentójének látogatá
sát, mint az epedő virág a harmatot.

Gábor szívét őrömre keltették a 
levelekben vett hírek. Utrakészülí és 
másnap már elindult Győrbe a rég 
óhajtott viszontlátásra. Megérkezése 
váratlan, kedves meglepetés volt. 
Nénje tárt karokkal fogadta s keblére 
ölelve szólt:

— Csakhogy valahára megjött, 
édes öcsém Jövetele őrömünnepet 
szerzett mindnyájunknak.

— Régebben óhajtottam volna már 
a látogatásra tett ígéretemet bevál
tani, de sok elintézni valónk volt az 
ellenséggel. Csak most szüntette meg
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származását kisütötte. Házassága tör
ténetéből külön kis regényt lehetne 
Írni. Megholtnak vélt jegyesét 17 évig 
gyászolta. Ekkor hozza neki Blázy 
Lajos kiskőrösi lelkész a hirt Jená
ból, hogy Mina pedig él és várja őt 
Egybe is keltek s még 18 évig éltek 
boldogan. (Várnai S. Prot. Sz. 1893.)

Kollárt pesti káplánnak még Mol
nár János, az első lelkész hívta meg 
1819-ben. Neki is három nyelven kel
lett prédikálni, mint a rendes lelkész
nek. Mivel azonban Kalchbrenner 
tótul nem tudott, most a káplán lett 
úrrá a tótajkuak felett. ElŐDb csak 
külön iskolát nyitottak 1821-ben az 
ö t pacsirta (ma Esterházy-)utcában, 
1834 ben pedig Kollárt rendes tót 
lelkésznek is meghivatták.

Ez a nyelvek szerint való külön
válás éppen Petőfi diáksága idején 
történt Kalchbrenner ezt már nem 
érte meg, 1834. febr. 16 án halt meg. 
Utódját, Lang Mihályt, pesti káplánt 
pedig, aki magyarul nem tudott, csak 
183c-ban választották meg. Időköz
ben tehát csakis Kollár volt a pestiek 
rendes papja Ezért került Petőfi bi
zonyítványába az ő neve. S a kon
firmációi oktatást is e miatt végezte 
Kollár egymaga az egész gyülekezet
ben. O tanította 834 — 36 ig a ma
gyar fiukat is. Hogy a már 13. évé
ben járó és korán fejlett Petőfi tóiul 
tanulta volna egyházunk tanait, az 
el nem hihető Ezt az apja sem en
gedte volna meg, aki sokat adott a 
magyarságára. S Petőfi nem is tud
hatott tótul.

Kollár, ha akart és kellett, tudott 
németül és magyarul is tanítani. 
Eleinte leplezte pánszávizmusát. Hős-

a beállott télies zord idő karddal 
vitatkozásunkat a tavaszig. De hála 
Istennek, amint látom nem bubánat 
hajléka a ház.

— Hogyan is üthetne ott tanyát a 
szomorúság, ahol az én Zulejka ke
resztleányom miut jó őrangyal sze- 
retetével vidám mosolyával még a 
borút is derűvé varázsolja.

Gábor a szép leány felé fordult, 
ki rózsa szint öltött arcával, ajkain 
az öröm mosolyával elragadó jelen
ség volt. A nyári táborozásban a 
foglyoktól szerzett szükkörü tőröksző 
készletével török nyelven akarta üd
vözölni, de elakadt.

— Sohase tárassza magát, kapi
tány dr, a török nyelv tördelésével 
— szólal meg a leány tiszta magyar
sággal — megértjük egymást most 
már magyarul is.

Gábor örvendetesen meglepetve

költeményét is, úgymond, nem a ma
gyarok ellen irta ; majd be fogják látni 
ezek, hogy csak a szlávokkal foghat
nak kezet, mert ellenségünk közös. 
Az egyetemes gyűlés is eleinte biza
lommal volt iránta, indítványait el
fogadták s 1834-ben az első egyete
mes egyházi névtár szerkesztését is 
reá bizták. B. Prónay Sándor egye
temes felügyelő, aki jobbágyai között 
a szép tót dallamokat szívesen éne
kelte, többször kitüntette figyelmével 
és bizalmával. Talán elfeledték, hogy 
hőskölteményében Dante példájára 
szláv pokolról is szól és Pulszkyt, 
Kossuthot, mint renegát tótokat eb
ben helyezi el, Ferenc osztrák csá 
szárt ellenben a szláv mennyország
ban. A szabadságharc kitörésekor 
Bécsben kapott egyetemi tanári állást, 
orosz ügynökökkel érintkezett s ha
lála (1852) után özvegyének a csá
szár szép kegydíjat biztosított Jubi
leumakor a turócszentmártoni ünne
pélyt betiltották s Bachát Dániel es
peres is Pesten nehéz helyzetben volt 
a prédikációjával.

El lehet gondolni, mily erős jogot 
formált Kollár a kis Petrovicshoz és 
a lovashajdu két fiához már csak a 
szláv nevük révén is. De Petőfi izzó 
magyar lelkében hát nem jó talajra 
esett a pánszláv pap magvetése. A 
hatás ellenkező volt. A 13 éves Petőfi 
a tótság hazafiatlan részétől már itt 
fordult el. S hogy Aszódon, ahol 
pedig nem volt oka reá, oly hevesen 
fakadt ki ellenük, azt én Kollár sze
mélyiségének tulajdonítom, akiben 
sem a hazafíságot, sem az őszinte
séget, ami Petőfi jellemének egy má
sik ősvonása, nem lelte fel. Ha ko-

tefeint fel.
Úgy van bizony, öcsém — világo

sítja fel nénje — Zulejka magyar 
leány lett, gondolatban, beszédben. 
A magyar nyelv mielőbbi megtanu
lását tűzte ki célul, mikor hozzám 
jött. Szorgalmát és tehetségét — Lóra 
leányommal, míg itthon volt — nem 
győztük bámulni,

— E meglepetésnek, Zulejka kis
asszony — szól Gábor — végtelenül 
örülök. Hálásan köszönöm, hogy a 
nyelvakadályt társalgásunkban ily fé
nyes eredménnyel elhárította

Hasszán bejnek, törökül mondta, 
—• habár nehezen ment is — az üd
vözlő szavakat. Üdvözlését örömmel 
fogadta az öreg. Látszott, hogy bol
doggá teszi a találkozás a lovagias 
jóltevővel.

Komáromba visszatérése előtt Gá
bor nyíltan megkérte Zulejka kezét.

rábban Martiny, Hajnal és Balassa 
személyében az evang. lelkipásztort 
tisztelni tanulta, Kollár iránt ezt a 
tiszteletet nem érezhette. Azért nem 
kellett neki az ige sem, melyet ő hir
detett. Ha két év múlva Székács Jó
zsefet taníthatja, a vallástani osztály
zata bizonyára más lett volna.

(Folytatjuk.)

Vas Gereben.
Irta: Hamvas József.

A százesztendős évfordulók soro
zatában április hetedikén Kas Gereben 
emlékezetéhez értünk. 1823. április
7-én született a tolnamegyei Fürgé
dén. Családi nevén Radákovits József. 
Dunántúl olvasztotta ezt a családot 
is magyarságba.

Dunántúl kohójában állandóan fo
lyik a leszármazott családok ma
gyarrá olvasztása. Itt nincs meg a 
Duna-Ti3za közének keménysége, 
forró lobogása. Sem a Tiszántúlnak 
elzárkózó lelkülete. Az átolvasztott 
leltekbe elég magyarságot tud adni 
a magáéból, nem úgy, mint a Fel
vidék, ahol a magyar csak pátrőnus 
volt és nem élet. Nem úgy, mint Er
dély. ahol a magyarság élete kifá
rasztó gátépítgeté- volt az egyre 
emelkedő, lomhán hömpölygő :omán 
áradattal szemben. Dunántúl szelíd 
lankás vidéke, derült, meleg, közlé
keny hangulatokat sugall lakóiba Itt 
első nap sem érzi magát idegennek 
az idegen és magáénak ismeri, amit 
megszeret.

Vas Gereben nyughatatlan, szilaj 
lélekkel indult el az életbe. A hato-

Azon kérdésére, hogy hajlandó volna-e 
vele megosztani egy élet örömét, bá
natát a hőn szeretett leány elrebegte 
a boldogító igent. Atyja pedig e sza
vakkal mondott frigyükre áldást:

— Fiam, kérésedben leghőbb óhaj
tásom teljesülésének zálogát látom. 
Most már nyugodtan halok meg azon 
hitben, hogy egyetlen leányom bol
dogságát hű szereteted biztosítja. 
Áldja meg a Mindenható szívbeli 
szövetkezésteket.

Örömmel üdvözölte az eljegyzést 
a jő háziasszony is.

— Tudtam én — mondá moso
lyogva — hogy ezen ismeretségnek 
házasság lesz a vége. De ez rendjén 
Í3 van. Ily szép, jó leányt és ily da
liás nemes vitézt együtt látva az em
ber önkénytelen is azt gondolja : ezek 
egymás boldogítására vannak te
remtve. (Folytatjuk.)
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dik osztályig Veszprémben járt. 1838- 
ban Pécsre ment, hogy anyjának kí
vánsága szerint papnövendék legyen. 
De dévaj társaságba került és a ffió- 
zófiiai osztályból kizárták. Ekkor a 
gazdasági pályán próbált szerencsét, 
itt azonban tiszttartóját versben és 
prózában kigúnyolta, ezért elcsapták. 
Győrbe került a jogakadémiára. Itt 
kapja erős tréfáiért a »Vas Gereben* 
nevet, amit aztán írói névül vett föl. 
A negyvenes évek közepén már szí
vesen olvasott író. A szabadságharc 
alatt a kormány a Népbarát című 
lap szerkesztésével bízza meg. Vilá
gos után 10 hónapig bujdosik, végre 
Pesten jelentkezik, elfogják, ez olyan 
hatással volt nejére, hogy belehalt. 
A fogságból kiszabadult, de az ügy
védi gyakorlattól eltiltották. Irodalmi 
virágzása az ötvenes évekre esik. 
Még Jókainál is kedveltebb írója ko
rának. A régi jó idők, A nemzet 
napszámosai, Egy alispán, Nagy idők 
nagy emberek, A pörős atyafiak, 
Garasos arisztokrácia, Jurátus élet 
ma is megérdemlik az elolvasást. 
Anyaga igen gazdag, szeszélyes me
sélő kedve mindig szórakoztat, de 
hiányzik belőle az egybefogó művészi 
erő. Már hanyatlóban volt írói pá
lyáján, mikor 1868-ban Bécsben, mint 
a delegációk 3ajtó tudósítója, hirtelen 
meghalt.

Vas Gereben zavaros küzdelmek 
között átélt ifjúságából nem tudott 
olyan lelki erővel kiemelkedni, mint 
Petőfi. Talán neveléséből is hiányoz
tak a tisztultabb erkölcsi szempontok. 
Nem tudod öntudatosan alkotó férfi 
művésszé komolyodni. Jobban gyö
nyörködött az életben, mint a művé
szetben. De sem abban, sem ebben 
nem tudta erőit összefogni. Ezért 
munkái ép úgy szétfoszlanak, mint 
életének törekvései.

Az elfelejtést még sem érdemli 
meg. Gazdag, erős, forró tehetség 
volt, Dunántúl sok szép emlékét ta
lálja meg munkáiban. Ha keveset is 
írnak róla, még ma is sokan olvas
sák. Nem valami sokan érdemlik meg 
a maiak közül az olvasást annyira, 
mint Vas Gereben.

Keresek egy intelligens, szerény, jólelkii 
kisasszonyt egy 4 éves fiúcska mellé. Jó 
bánásmód és~Jó ellátás biztosítva, németül 
tudó előnyben. Lehetőleg igény és fizetés 
megjelölése és fényképpel ellátott levelet 
k ér: ifj. nádasdi S á r k ö z y  ü é z á n é  
Kaposvár, Főutca 24. 3-4

11 hordó kátrány azonnal eladó. 
Cím özv.tTóth’Józsefné Szentgotthárd.

Tépelődés.
Miért vagyok: tudni magam is szeretném; 
ki vagyok: előttem is örökre rejtély.
Akinek engem látnak, az nem is én vagyok... 
... óh mert nem is én vagyok az igazi Én...

Testem színes, báli álarc; át nem láthat 
azon senki sem. Az én létem csak látszat, 
mert nem élek; csak hazudom az életet...
... mint minden a világban, ez is csak által...

Miért vagyok ?! Tán, hogy kacagjon az ajkam 
midőn fá j  a lelkem az élet viharán; 
vagy, hogy csúf komédiát játszón a testem 
a nagyvilág ocsmány — csillogó színpadán ?

Miért vagy ok ?! tán csak azért, hogy mocskossá 
fürödjem az élet sáros büntavában, 
undorítón tobzódó, rút éjszakákon 
vigyorgó démonok festett karjaiban ?

Vagy örök gyásznapokon golgotái járjak 
álokért — melyet ősapáimra mértek — 
s vonszolva a lét kínos terhét életem 
során, míg örök pihenőre megtérek. . .

Ki vagyok ?! A testem csuszó-mászó féreg; 
a lelkem sötét ketrecbe zárt rabmadár 
s múlandó porhüvelyem szűk börtönéből 
meg nem szűnő hittel szabadulásra vár.

És a lelkem: óh az valóban Én vagyok. 
Én, akit akaratlanul rejtegetek; 
akit, hogy van, csak fájó éjjeken érzek: 
ha múltalakjai néha visszatérnek . . .

Miért vagyok : tudni magam is szeretnem; 
ki vagyok: előttem is örökre rejtély. 
Akinek engem látnak, az nem én vagyok. . .  
. . .  Óh mert nem is én vagyok az igazi Én.. .

Zólyomi Tibor.

Az 1848. évi XX. t-c. 
végrehajtása.

A protestáns egyházak vezetősé
gének küldöttsége megjelent gróf 
Bethlen István miniszterelnök előtt 
és különösen a protestáns felekezeti 
jogakadémiák kérdésével, valamint a 
protestáns püspökségek anyagi hely
zetével kapcsolatban anyagi tárnoga- 
tást kért az államtól.

A minisztertanácson, a miniszter- 
elnök ígérete szerint, már szóba ke
rült a protestáns egyházak ügye és 
részletes tárgyalás alapját is képezte. 
A tárgyalások eredményéről illetékes 
helyen a következőket mondották:

A minisztertanács elvileg hozzá
járult ahhoz, hogy a felekezetek egyen
jogúsításáról szóló 1848. évi XX. t. c., 
valamint az 1890 -91.  évi XXVI. t.-c. 
szellemében, a mai lehetőségekhez 
képest oly módon támogatassanak 
a protestáns egyházak, hogy a va- 
gyonvá!tságföidekbő( bizonyos föld
részeket kapjanak, mely birtoktestek 
jövedelme egyrészt az egyházkerüle

tek adminisztrációs kiadásainak fede
zésére, másrészt pedig a püspökségek 
javadalmazására fordittassék. Kimon
dotta a minisztertanács még azt is, 
hogy ugyanebben a kedvezményben 
részesíti az állam a hajdudorogi 
püspökséget is.

A minisztertanácsnak ezt a dön
tését mindenesetre örömmel fogadjuk, 
mert általa a protestáns felekezetek
nek régi óhajtása teljesül, legalább is 
olyan részben, ahogy azt a inai vi
szonyok lehetővé teszik. A protestáns 
egyházak ugyanis évtizedeken keresz
tül nagy anyagi gondokkal küzködíek 
és a felekezetek autonómiája sem le
hetett teljes, hiszen sok kérdés meg
oldására nem volt meg az anyagi 
lehetőség. A felekezetek autonómiá
járól szóló törvény olyan értelmezése, 
mely lehetővé teszi, hogy az égető 
anyagi kérdések a földbirtokreform 
végrehajtásával kapcsolatban nyerje
nek megoldást, mindenesetre nagy lé
pést jelent előre az 1848. évi XX. 
t. c. teljes végrehajtása felé.

A részletes intézkedések megtétele 
céljából megbízta a minisztertanács 
a földmívelésügvi-, a kultusz- és a 
pénzügyminisztereket részletes tervek 
kidolgozásával.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Tizennyolc éven alul mindenki 

gyerek. Ezt a mindenesetre érdekes 
megállapítást lady Astor, az angol 
alsóház egyetlen hölgytagja tette egy 
törvényjavaslattal kapcsolatban, mely 
minden tizennyolc éven aluli fiatal
embernek eltiltaná az alkoholt, annak 
minden formájában: tehát a bort is, 
a sört is. A javaslat megokolásánáí 
kijelentette, hogy : »Tizennyolc éven 
alul minden fiatalember még gyerek*. 
Majd általános derültség közben a 
férfiak felé fordulva folytatta: »Ti 
férfiak valamennyien örökös nagy 
gyerekek vagytok s mi asszonyok épp 
azért szeretünk benneteket, mert gye
rekek vagytok s azok is maradtok. 
Az én törvényjavaslatom tehát alap
jában a ti védelmetekre van*. Az 
alsóház nagy szótöbbséggel elfogadta 
a javaslatot s mos kíváncsian várják, 
mit szól hozzá majd a felsőház?

*
Nagyváradon Molnár János nyug. 

postatiszt a közelmúlt napokban 
az utcán összeesett és az orvos 
megállapítása szerint szívszélhüdés 
következtében meghalt. A halottkém



ugyancsak megerősítette az orvos 
megállapítását, mire a postatisztet 
eltemették. A következő nap a posta
tiszt sírja mellett új sirt ástak A sír
ásók ekkor a postatiszt sírjából do
rombolásra és segélykiáltásra lettek 
figyelmesek. Ez annyira megijesztette 
a sírásókat, hogy ahelyett, hogy a 
sir azonnali felbontásához fogtak 
volna, a temetőórhöz majd a városi 
orvoshoz szaladtak. Fgy bizottság 
azonnal kiszállt 'a temetőbe és fel
nyitotta a postatiszt koporsóját. Bor
zalmas látvány tárult eléjük. A posta
tiszt akkor már tényleg halott volt, 
de koporsójában hasra fordultán fe
küdt a kétségbeesett tülekedés nyo
mai látszottak rajta. Kínjában ruháit 
összetépte, ajkát és balkarját véresre 
harapdálta, mielőtt meghalt volna.

*

Intő példa lehet mindnyájunk ré
szére az a szomorú tragédia is, amely 
Orimagyarósdon történt. A gomba 
gyilkos mérge megint áldozatokat 
követelt.

Örimagyarósdon lakott Hosszú 
Vendel földesgazda családjával. A 
család tagjai által szedett gombát 
főzték meg ebédre. Jóízűen evett az 

• egész család és senki sem gondolt a 
szomorú következményekre. Az ebéd
idő végeztével pár óra múlva azon
ban Hosszú vendel és nagykorú le
ánya hirtelen rosszul lettek, sőt a 
rosszullét állandóan növekedett. A 
család az első percekben mit sem 
sejtett, múló rosszullétnek gondolták 
az egészet. Amikor azonban észre
vették a baj komoly veszedelmét, 
azonnal segítség után néztek, de 
amire az megérkezett, már minden 
késő volt: Hosszú Vendel és leánya, 
Mária akkora nagy kínlódások között 
kiszenvedett.

Nincs kizárva, hogy a szerencsét
len végzetet ért Hosszú Vendel és 
leánya ehető gombától, de a vadak 
irtásához lerakott mérgektől, amelyet 
a gomba felszívott, haltak meg. A 
vizsgálat különösen ezirányban ter
jeszkedik ki.

Nem mulasztjuk el ezúton is f i 
gyelmeztetni a közönséget, hogy vi
gyázzon. Alaposan vizsgáljuk meg a 
gombát mielőtt megfőzzük, illetve el
fogyasztjuk.

- *

Az alább ide iktatott példa mutatja, 
milyen nagyszerű üzletnek bizonyul 
a csempészet: Letartóztattak az ille
tékes hatóságok egy magyar csem
pészt, aki a napokban 17 dro mala
cot hajtott ki Ausztriába. A csempész
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bevallásából kitűnt, hogy Magyaror
szágon a malacok darabját 13.000 
koronáért vette. Araint mondotta, az 
úton egyik el is szökött, de nem ku
tattak utána, — a határon túl cse
kély 21.000 koronáért adta el darab
ját, tehát nem több, mint 8000 K-át 
nyert a malacok darabján. Fél nap 
alatt tehát 130.000 koronát keresett.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Ha Krisztus nem é ln e !
Ápr. 23. Máté 27. í—ío. „Németország

ban az öngyilkosok száma egy millió la
kosra a következőképen oszlik meg: 400 
zsidó, 370 katholikus, 310 evangélikus, 10 
„hivő“ gyülekezeti tag és 6050 vallástalan“. 
Balga Júdások! A gyilkos új gyilkossággal 
tetézi bűnét: megöli ö nmagát. A halál elöl 
a halál karjaiba menekül, a kegyelem or
szágából az ítélet országába . . . Pedig én 
is hová menekülnék, mikor üldöznek bűne
im, furdal a lelkiismeretem, ha nem élne 
Krisztus, aki így szó l: ha bűneid skarlat- 
pirosak, fehérré moslak, mint a hó I

Ápr. 24. János 20. n —»8. Nézem Máriát, 
amint emésztő fájdalommal hullatja köny- 
jeit az üres sírra s keresi az Urat. Kez
dem megérteni, hogy pogányok, akiknek 
nincsen reménységök, megölik magokat 
szerelmesük sírjánál, hisz a szerető lélek 
számára megőrjítő lehet a szerelme tárgyá
tól örökre való elválás gondolata. Mi lenne 
belőlem, kedveseim sírjánál, ha nem élne 
Krisztus, aki a feltámadás és az élet!

Ápr. 25. Lukács 2 4 .13—35. Az emmausi 
tanítványom útja tele van zúgolódással, 
amíg Krisztus nélkül járnak. Kiszinesztek 
maguknak egy ábrándképet a Krisztus or
szágáról s mert a tények nem akartak az 
ö álmaikhoz igazodni, most panaszkodnak, 
pedig mi azt reméltük. . .  De amint Krisztus 
Hozzájuk lép, megfejti nekik Isten terveit 
s panaszkokó szivök boldog bizonyosság
gal telik meg. Tele lenne az én életem is 
eltemetni kényszerült tervek fölött sirán
kozó zúgolódással, ha nem élne Krisztus, 
akiben megjelent az Isten jóindulata énhoz- 
zám s aki megtanított arra, hogy mind jó, 
amit Isten tészen.

Ápr. 26. János 2 0 .19. A Krisztus előtti 
világ telve van félelemmel Istennel szem
ben, bizalmatlansággal, elzárkózottsággal, 
az emberekkel szemben. A Krisztus nél
küli világ is a békételenség ezen jeleit 
mutatja. Reménykednék-e én az Istenben, 
biznék-e embertársaimban, volna-e békes
ségem, ha nem élne Krisztus, kinek már 
bölcsőjénél így zengett az ének: . . .  e föl
dön békesség s az emberekhez jóakarat 1“

Ápr. 27. János 2 0 .24—29. Ha Krisztus 
keresztfán történt halála a mi főpapunk 
áldozati imádsága, akkor feltámasztása az 
Atya Ámenje erre az imádságra. Krisztus 
halála pecsét az Ö életére, új élete pedig 
pecsét az Ő halálára. Hogy Krisztus él, ez 
a keresztyénség igazolása. Ha nem élne s 
nem jelennék meg nekem, a kételkedő hi
tetlenség tengerén hányódnék életem. Nem 
volna benne egyetlen szilárd pont sem, 
amiben megkapaszkodhatnék.

Ápr. 28. Máté 27.57—eo. Krisztust el
térnénk. Jóformán csak egy napra vonja ki 
a világból Isten öt s már is mily súlyos 
következményei vannak. Krisztus nélkül 
Júdás a kétségbeesés, Mária Magdaléna a
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vigasztalhatatlanság, az emmausi tanítvá
nyok a zúgolódás, a többiek a félelem és 
bizalmatlanság, Tamás a hitetlenség ten
gerén hányódik. Milyen lenne ez a világ 
krisztus nélkül ? Ha ott maradt volna a 
sirb3n ! Ha a napot elvenné az Isten tőlem, 
nem volna oly borzasztó 1

Ápr. 29. I. Korinthus 1 5 .11. Ha Krisztus 
nem él, minek akkor az Ö evangéliomát 
olvasni, hozzá imádkozni, templomba járni, 
akkor az egész keresztyénség csak nagy 
hiábavalóság! Ilyen fontos kérdésben pe
dig hiábavalóságot művelni csak bolond 
ember szokott. Ha azonban Krisztus él, 
akkor még nagyobb bolondság úgv élni, 
mintha nem élne. Mit hiszel T e?  Ebben 
a kérdésben nincs semlegesség. Ha nem 
él, sutba kell dobni a keresztyénséget, ha 
azonban él, akkor teljes lélekkel rá kell 
adni magunkat.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlésen a mezőgazdasági 
munkabérek szabályozásáról szóló törvény
javaslat tárgyalása alkalmával Várnai kép
viselő és társai bántó és sértegető kitéte
lek egész tömegét zúdították a fóldmivelési 
miniszter és a kisgazda képviselők felé. 
Olyan vihar támadt, hogy az elnök kény
telen volt az ülést felfüggeszteni.

Az egységes párt értekezletén a párt 
túlnyomó többsége magáévá tette az erőtel
jes kér. és gazdasági politika érvényesü
lése érdekében felmerült kívánságokat.

A Habsburg-propaganda kérdésében 
Bethlen miniszterelnök kijelentette, hogy a 
detronizációs törvényt a kormány megtar
tani és megtartatni köteles.

Megjelent az új lakásrendelet. A sza
badrendelkezés joga május 1-ével vissza
száll a tulajdonosra a 4000 lelket meg nem 
haladó községekben.

Meleg ünnepség keretében búcsúztatták 
el Ewerlöf Oszkár svéd követet, akit kor
mánya elhívott a magyar fővárosból. Töb
bek között Raffay Sándor püspök mondott 
köszönetét a svéd követnek a krisztusi 
szeretet oly fenséges megnyilvánulásáért.

Az utód-állam okban megindult a bom
lási folyamat. Csehországban a felvidéki 
önrendelkezési mozgalom, Romániában az 
alkotmány reform körül támadt forradalmi 
kavarodás, a délszláv választások nyomán 
új erőre kapott függetlenségi mozgalmak 
bizonyítják, hogy ezek a Potemkin állam- 
alakulatok magukban hordják a bomlás 
csiráit.

Az osztrák rendőrség a Bécsben élő 
ukrán kolóniát kiutasította. Legközelebb 
a Bécsben élő összes politikai menekültek 
revízióját fogja elrendelni.

Oláhországban, ahol, ha valaki nem 
veszi igénybe a másét, nem becsületes em
ber, egy megrakott vonatot loptak el min
denestül. Egy pénzes vagon külön, a kísérő 
őrséggel együtt nyomtalanul eltűnt.

A francia—belga értekezlet mind
össze két óra hosszáig tartott és legköze
lebb Brüsszelben folytatják. A tanácskozá
son résztvevő egyik belga miniszter úgy 
jellemezte, hogy a Ruhrvídéki közigazga
tási bizottsági ülése volt.

Az angol alsóházban kínos jelenetek 
játszódtak le legutóbb. Egy munkáspárti 
képviselő és a hadügyi államtitkár ököllel 
estek egymásnak. Tehát még Angliában is 
pofozkodnak a képviselők.
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M A G Y A R  G A Z D A .

Gözcsépléshez szükséges szén 
igénylése.

A szénügyek kormánybiztosa fel
hívja a gazdaközönség figyelmét, hogy 
a gözcsépléshez szükséges szén igény
lését legkésőbb 1923. évi április hő 
30-ig jelentse be minden mezőgazda 
az Országos Szénbizottságnál (Buda
pest, Vi l , Erzsébet körút 43). Szenet 
csakis gőzcséplőgéptulajdonos kaphat, 
akár saját birtokán csépel, akár bér- 
cséplést végez A kiutalás iránti bé
lyegmentes kérelemhez hatósági iga
zolványt kell csatolni, amelyben iga
zolni kell, hogy ki a gőzcséplőgép 
tulajdonosa, mely községben csépel, 
milyen vasúti állomással, hány hold 
saját gabonaterményt fog elcsépelni, 
ha bércséplést végez, kinek a részére 
és kinek hány hold gabonaterményt 
fog elcsépelni, továbbá pontosan meg
jelölve azt, hogy a cséplőgép szén
tüzelésre és nem fa-, vagy szalma
tüzelésre van berendezve.

-y #

Kúriai földárm cgáliapitás. Az 
utóbbi napokban több ármegállapítás 
érkezett meg a Kúriától, a földbirtok- 
rendezés kapcsán kiosztásra kerülő 
földekre vonatkozóan. A Kúria majd
nem valamennyi esetben a kiosztott 
földek négyszögöle után 2—2 és fél 
kiló búza ármegtérítítést Ítélt meg. 
Ezen minimális megállapítás alapján 
is egy kát. hold így is 700—750.000 
koronába kerül.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Husvéí utáni 3. vasárnapján.
Ev. János 16. m-23.

A bekövetkezendő szomorúságról, sírás
ról és jajgatásról beszél mai evangéliumunk 
is, de egyszersmind arról is biztosít, ben
nünket, hogy a szenvedések éjjelére az öröm 
reggele virrad. S  aki a keserűséget meg
édesíti, életünket megszenteli: az a Jézus 
Krisztus egyedül.

A protestáns közös bizottság Buda
pesten dr. Darányi Ignác ny. miniszter és 
Geduly Henrik püspök elnöklete alatt az 
1848. XX. t.-c. végrehajtása és a protestáns 
jogakadémiák államsegélyezése ill. fenntar
tása tárgyában ülést tartott és küldöitségi- 
leg tisztelgett a miniszterelnöknél és a 
kultuszminiszternél.

Iskola- és harangavatás. Megható 
ünnepségek között avatta fel a belecskai 
gyülekezet új iskoláját és két új harangját 
Schöll Lajos a Tolna-Baranya-Somogyi 
egyházmegye főesperese. Az alig 550 lelket 
számláló belecskai gyülekezet egy év alatt 
körülbelül másfél millió koronát áldozott 
egyházi célokra. Új iskolát épített, új taní

tói állást szervezett, így gondoskodván az 
ifjúság nevelése útján a gyülekezet jövendő
jéről. Ezen kívül egy 335 kg.-os harangot 
is szerzett. Megható és példaadó, hogy az 
egyik harangot Kehi Péter és Becker Álfám 
egyháztagok ajándékozták a gyülekezetnek. 
Az áldozatkészség eme megnyilatkozása 
bizonyára a példa erejével hat mindenfelé. 
A két áldozatkész egyháztaghoz Kapi püs
pök külön köszönő levelet intézett. — 
Ugyanaznap délután a főesperes, Mschwarth 
Ernő egyházmegyei felügyelővel kanonika 
vizitációt tartott. A gyülekezetben mutat
kozó élő hit Perl János lelkész lelkipász
tori munkálkodását dicséri.

Kérelem. A legnagyobbrészt szegény
ségben szenvedő munkás és tisztviselőkből 
álló dombóvári gyülekezetben sok szülő 
biblia nélkül kénytelen konfirmációi okta
tásra küldeni gyermekét, mert annak be
szerzésére nem képes. A gyermekek val
lásos nevelése és az Úr asztalához való 
alapos előkészítése kívánatossá teszi a

fyermekek bibliával való felszerelését. Mi
tt is azon szerény kéréssel fordulok evan

gélikus társadalmunkhoz, hogy siessenek 
segítségére a jövendő gyülekezeti tagjaink
nak ! Nem kérek többet, csak felesleges, 
használt bibliáikat küldjék be a lelkeszi 
hivatalba szétosztás céljából. „Tégy jót 
mindenkivel, de leginkább hitünk cselédei
vé!.“ — Evang. lelkészi hivatal Dombóvár 
(Tolna in.)

A hegyaljai egyházmegye április 4-én 
Szerencsen megtartott rendkívüli közgyűlé
sén elrendelte a Móhr Béla kassai lelkész 
elhunytávai megüresedett föesperesi és az 
optáiasi határidő lejáriával megüresedett 
egyházmegyei felügyelői -tisztség betöltését.

Helyreigazítás. A beledi harangokra 
Buty János és neje, Németh Lajos ács
mester 4000—4000 K-t adományoztak.

A szegénysorsu soproni íheol. akad. 
hallgatók segélyezésére újabban Kelemen 
István Ostffyasszonyfáról 1580 koronát kül
dött, mely kegyes adomány vételét ezen az 
úton hálás köszönettel nyugtázza: az Aka
démia Igazgatósága: Síráner Vilmos ig.

Felsöszakonyban március 21-én vallá
sos estélyt tartottak a következő műsorral: 
1. Közének. 2. Oltári ima. 3. Gyermekkar. 
Révffy: Szánjatok fel madarak. 4. Az isten
tagadókhoz. Irta Nagy Vince, szavalta Ko
vács Sándor. 5. Magánének. Te hozzád 
közelebb. A Titanik óceánjáró elsüiyedése- 
kor a halálba induló hajós népség hattyú- 
hala, énekelte Boros Emma. 6. Felolvasás : 
Egy hitehagyottról, tartotta Tóth Kálmán 
lelkész. 7. El ne hagyd a hazát. Irta Nagy 
Lajos, szavalta Horváth Ferenc. 8. Egyházi 
énekkar: Piámnak, Arany János, zenésítette 
Köveskuti. 9. Tartsatok bűnbánatot, sza
valták: Boros Lidi, Gaál Gizi. 10. Oltári 
áldás. Közének. A nagy számban egybe- 
gyült sokaság egy jól töltött este édes tu
datával, a szép énekek és szavalatok kü
lönösen pedig a soló ének magasztos ér
zelmeivel felébresztetten hagyta el az Ur 
szent templomát.

Adományok a  tokaji tem plom ra.
Korhély Gy. Miskolc 1000, Pilisi Márton 
Mezöberény 600, Bajai gyűjtés 1000, Ká- 
ponta Györgyné ívén 3120, Nácza Imréné 
ivén 2284, Kreplin Béla ivén 1550, Kiskő
rösi ev. egyház 500, Hernádvécsei ev. hívek 
4050, Arnóti hívek 6100, Tiszaeszlári ref. 
iskola 2450, Nyíregyházi alvégi Bethánia 
5100, Deáktéri Ev. Szövetség 2030, Bodrog- 
kereszturi ref. vall. estély 1022, Kisvárdai 
missziói egyház 4400, Wanderer Márton 
Lajoskomárom 500, Pilisi Márton gyűjtése

Mezöberény 2200, Guoth Emiiné Budapest 
200 K. További áldozatkész támogatást kér 
a tokaji ev. lelkészi hivatal.

A tnagyarszombathelyl ev. ifj. egylet 
március 25-én tartotta múlt évi számadását. 
Bevétele 22.282 K, kiadása 13.463 K, ma
radvány 8819 K. Készpénze a takarékban 
levővel 12.417 K. Az ifjúsági egylet a múlt 
évben szerzett egy könyvtárszekrényt és 
170 drb könyvet 12.600 korona értékben. 
A közgyűlés elhatározta, hogy összes kész
pénzén könyveken vásárolt és a fűzött pél
dányokat bekötteli.

Á magyarszombathelyi evang. nőegylel 
szintén március 25-én számolt le a múlt 
évről. Bevétele 51.712 K, kiadása ugyan
annyi volt. Készpénze a takarékpénztárban 
4002 K. A noegylet elhatározta a templom
ban az összes padok aljának lepadlózását, 
meglevő pénzét mind arra fordítja és cél
jának elérésére a maga körében gyűjtést 
eszközöl.

A répczelaki és csánigi gyülekezet 
Böjt Ill-ik vasárnapján vallásos estélyt tar
tottak. Mindkét helyen Tarján István leik. 
szabad előadása körül csoportosultak a 
műsor többi számai. A szabad előadások 
gondolatai azt a témát igyekeztek megvi
lágítani, miben álljon az evangélikus ember 
böjtje. A böjti időszak eszme- és hangulat
körébe vágó, vallásos tartalmú költeménye
ket szavaltak Répczelakon : Koczor Karo
lina, Béres Etel, Szarka Karolina, Balassa 
Emma és Zsirai Mariska; Csánigon Tötn- 
böly Karolina, Hettmger Margit és Ilona. 
Az ofíertóriurn Répczelakon 500 koronát, 
Csánigon 1600 koronát eredményezett s a 
Harangszó terjesztésére fordíttatott.

A pórládonyi iskola harangalapja ja
vára áz 1923. évben a következők adakoz
tak : Varga István Budapestről 2000 K-át, 
Nagygeresdről: Bakó Gizi 100, özv. Varga 
Jánosné 500, Bakó |ózsefné 500 K, Pór- 
ládonyból: Bedi Istvánná 2000, özv. Bakó 
Józsefné 500, Kovácsics Jenő evang. tanító 
7000 K, B -tompaházáról dr. Sonnevend 
Frigyesné 6300 K-át. A szíves adományok
ért á gyülekezet vezetősége ezután mond 
hálás köszönetét.

Duka. Lélekemelő vallásos estély folyt 
le március 18-án, melyen közének es ima 
után Tompa Mihály lelkész tartott gondo
latokban gazdag, hatásos felolvasást a 
„Jótékonyságáról. Megfelelő énekek és jól 
sikerült szavalatok emelték az ünnepély 
hatását és sikerét. Szavalataikkal közre
működtek ; Borbély Jolánka, Molnár Juícsa, 
Pető irma, Horváth Sándor és Pető Sán
dor. Közének és ima zárta be a szép ün
nepélyt. — Offertórium a Harangszó javára 
1206 koronát jövedelmezett. Ezen kívül 
Dukai Takách Ferenc ugyancsak a Harang
szó terjesztésére 1000 koronát adott.

A rábabogyoszlói leányegyház hívei 
önkéntes adományokból egy 100 kgr.-os új 
harangot szereztek 159.601 korona árban. 
Az új harangot esperesi megbízás folytán 
husvét második ünnepén avatta fel Varga 
József sárvári ev. lelkész.

Ugyancsak Rábabogyoszlóban özvegy 
Lórántfy Lajosné, néh. Lórántfy Lajos tan. 
özvegye a világháborúban hősi halált halt 
Sándor és Gusztáv fiai emlékére egyenként 
10—10 ezer koronás alapítványt tett. Az 
alapítvány kamatai mindig az évzáró vizs
gán adatnak ki egy-egy szorgalmas, jó ta
nuló szegény iskolás gyermeknek. A ne* 
messzívü tanító-özvegy így állított hős fiai
nak ércnél maradandóbb örök emléket. 
Legyen is a hősök emléke örökké áldott 1
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Sárvárott újabban az egyház céljaira 
adakoztak: N. N. gyűl. föntartási alapra 
400 K, N. N. szegény alapra 1000 K és 
Somogyi Oáborné egyházi nyugdíj alapra 
1000 koronát.

Petőfi-ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfiün- 
nepélyeket rendeztek:

A hidasi németajkú ev. gyülekezet márc. 
25-én egy vallásos est keretén belül áldo
zott Petőfi emlékének a következő műsor
ral : A Pfeiler Lajos kántortanító vezetése 
a la tt' álló egyházi énekkar szívhez szóló 
korálja után Wicken Lajos esp. segédlelk. 
mély érzésű hazafias imát mondott, majd 
az énekkar D ürer: Viharban c. dalát adta 
elő. Ezután Scholl Lajos főesperes az elő
adásra fölkért, de a megjelenésben akadá
lyozva volt Demiányi Ervin bonyhádi fő
gimnáziumi tanárnak mélyen járó munkáját 
adta elő Petőfiről, miközben az iskolások 
a németre fordított Petőfi költeményeket 
szavalták. Magyarul Schöll Márta „István 
öcsémhez“ c. verset adta elő kedves köz
vetlenséggel, Pfeiler Lajos tanító pedig a 
Talpra magyart szavalta elragadó lelkese
déssel. Írna s áldás után az énekkar a 
Hiszekegyet énekelte. Az offertórium az 
aszódi gimnázium javára 1530 koronát jö
vedelmezett.

Az alszapori ev. népiskolában március 
15-én a 48-as márciusi napok emlékével 
együtt ünnepelték az iskolás gyermekek 
Petőfi születésének 100 éves évfordulóját. 
A Szózat elhangzása után Nagy Lajos ta
nító előadásában szemléletesen állította a 
hallgatóság lelki szemei elé a 48 előtti 
szomorú elnyomatás, rabság képét, majd 
március idusát és a szabadságharc utáni 
önkényuralmat. Erre vonatkoztatva Csonka- 
Magyarország helyzetét ecsetelte. Előadá
sának második részében Petőfit, a gyer
meki-, testvéri- s »hazaszeretet megtestesí
tőjeként állította tanítványai elé; buzdítva 
azokat arra, hogy szülőiket s hazájukat 
forrón szeressék, legyenek ezekben a köl
tőnek hő követői. Előadás közben a gyer
mekek szebbnél szebb költeményeket és 
dalokat énekelték. Előadása végén a buzgó 
tanító szavalta Kiss M .: Petőfi feltámad c. 
költeményét majd kiosztotta „Petőfi aján
dékait“. A tartalmas és szép rendezésű 
ünnepélyt a közönség s a gyermekek a 
Hymnusz eléneklésével fejezték be.

Nemespátróban március 15-én közének 
után Héricz Sándor tanító megnyitó beszé
det mondott. A tanulók a magyar Hiszek
egyet énekelték. Mesierházy Sándor espe
res-lelkész hosszabb felolvasásban ismer
tette halhatatlan költőnknek, Petőfi Sándor
nak életrajzát és költészetét. Több tanuló 
szavalt és közben a Szózat, végül pedig 
a Hymnusz eléneklésével záródott az ün
nepség. Offertórium az aszódi ev. főgimn. 
960 korona volt.

A vásárosmiskei leány gyülekezet Petőfi 
ünnepélyét március 18-án rendezte a kö
vetkező műsorral: 1. Kolompszótól . .  ., 
énekelte az ifj. énekkar. 2. Március 15, 
szavalta a szerző, Csajbók Lidiké. 3. Rákosi 
szán tó . . . ,  énekelte a gyermekkar. 4. Már
cius 15, alkalmi színjáték 1 felvonásban, 
játszották: Csajbók Málcsika, Szabó Elemér 
és Szőke Sándor. 5. Vérző térkép, mono
lóg, előadta Böröcz Jolánka. 6 Bús magya
rok imádkoznak, duett, énekelte Sághi Pa
rolin és Szőke Sándor. 7. A magyar nép 
(Petőfi), szavalta Böröcz József. 8. Petőfi 
élete és pályája, felolvasta Szabó A. áll. 
tanító. 9. Magyarok Istene (Petőfi), szavalta 
Szabó Esztike. 10. Lobogjon a magyar

zászló . . .  énekelte a gyermekkar. 11. Már 
mi nékünk ellenségünk (Petőfi), szavalta 
Böröcz Gyula. 12. Jaj, de búsan szól a 
magyar nóta . .  .. énekelte az ifj. énekkar. 
13. Himnusz. Közének. — Az ünnepély, 
nagy érdeklődés mellett, úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag legnagyobb sikert aratott. 
A gyülekezeti "tagok, Istent és embert sze
rető emberek buzgó adakozásából az of- 
fertórium 20.525 K lelt, amit is a gyüleke
zet a harangalap javára fordít.

A répczelaki gyülekezet szépen sikerült 
vallásos est keretében a következő műsor
ral áldozott Petőfi emlékének: Közének, 
oltári ima után Tarján I. lelkész alkalmi 
beszéde: Mit köszönhet a magyar nemzet 
Petőfi szellemének ? Talpra magyar, éne
kelte az ifjúsági ^egyeskar Vörös Lajos 
tanító vezetésével. Petőfi élete és költészete 
c. értékezést irta és felolvasta Szigethy D. 
tanító. A felolvasás kapcsán kiemelt költe
ményeket Gőcze István tanító és Tarján I. 
lelkész szavalatai mutatták be a közönség
nek. Oltári ima. Himnusz. — Offertórium 
1165 K volt az aszódi gimnázium javára.

Csáningon március 18-án volt a Petőfi 
ünnep. Alkalmi beszédet tartott Tarján Ist
ván lelkész, felolvasást Petőfi életéről s 
költészetéről Vörös Endre tanító. A Nem
zeti dalt az ifjúság férfikara énekelte Vö-1 
rös Endre vezetésével. Petőfi vérieket sza
valtak : Horváth Károly, Varga Béla, Sza- 
lay József, Mészáros Zsiginond és Vörös 
Endre tanító. — Offertórium az aszódi 
gimnázium javára 3125 K volt.

A nagyacsádi leánygyülekezet elemi is
kolája Szintén gazdag műsor keretében tar
totta meg Petőfi ünnepélyét. Az ünnepi 
beszédet Orbán István tanító tartotta. Az 
iskolás gyermekek gyönyörű énekei és 
szavalatai még inkább fokozták az ünnep 
sikerét és tették bensőségessé.

A dukai leányegyház március 4-én ál
dozott Petőfi nagy szellemének. Varga Dé
nes tanító Petőfiről és költészetéről tartott 
gyönyörű felolvasást. Horváth Sándor, Pető 
Sándor, ifjú Németh János, Szalay János 
és még többen az ifjúság közül Petőfi köl
teményeit énekelték és szavalták. Emelte 
az ünnepély hatását, hogy az iskolás gyer
mekek ez alkalommal D. Takách Ferenc 
adományát, Petőfi keretbe foglalt életnagy- 
ságu arcképét borostyánnal és nemzeti sza
lagokkal díszítették fel. Hiszek egy . . .  és 
a Szózat fejezte be a szép ünnepélyt mely
nek offertóriuma 2335 koronát jövedelme
zett. Ez összegből 1000 korona az aszódi 
Petőfi gimnáziumnak, 1335 korona pedig a 
soproni evang. tanítóképzőnek küldetett el. 
— Ugyancsak megünnepelte az ifjúság és 
az iskola nagyszámú közönség részvételével 
március 15-ét is, melyen számos hazafias 
szavalat és ének emelte az ünnepély sikerét.

A pitvarost ev. dalegylet március 15-én 
rendezett hazafias ünnepélyt. Az ünnepélyt 
megnyitó beszédet Mozkavcsák Ernő lel
kész mondotta. Szavaltak: Kiss Lajos áll. 
tanító, Lóczi András, Dózsa Ferenc, Strpka 
Juliska. A dalegylet szebbnél szebb éne
keket adott elő. Az ünnepély rendezése 
Tóth József áll. tanító, az evang. dalegylet 
karnagyának buzgalmát dicséri.

Nagyacsád. Iskolai ünnepség keretében 
ülte meg március 15-ét. A nap jelentőségét 
Orbán István tanító méltatta. Az iskolás 
gyermekek hazafias énekeket énekeltek és 
szavaltak. Offertórium címén a harang
alapra befolyt 250 korona

Fehén’drcsurgó gazdag program kereté
ben hódolt Petöti emlékének márc. 18-án. 
Az ünnepély istentisztelettel kezdődött, ahol

is Gömbös Sándor levita tanító mondott 
lelkes beszédet. Az iskolai ünnepélyen a 
gyermekeken kívül közreműködtek a tanító 
neje, aki irredenta dalokat énekelt, Rigó 
Zsófia, Kozma Lidia. Az ünnepség köz
pontja itt is a tanító gvönyörü megemlé
kezése Petőfiről volt. Offertórium címén 
1500 korona folyt be

A pórládonyi-b.-tompaházai iskolában 
az idén különösen szépen ünnepelték meg 
március 15-ét. Az ünnepi beszédet Ková- 
csics Jenő tanító mondotta. A gyermekek 
énekeltek, szavaltak, színdarabot adtak elő. 
Offertórium címén 1414 korona folyt be a 
harangalap javára.

A pápai ev. ének- és zenepártoló egye
sület úgy erkölcsileg, mint anyagilag fénye
sen sikerült 1. egy műsoros és 2. egy Pe
tőfi estélyt rendezett. Az első alkalommal 
az estély műsora a következő vo lt: Fóti
dal. Cserebogár. Énekelte az ev. férfiének
kar, Nagy Pál karnagy vezetése mellett. A 
vén harangozó. Szavalta Szabó Kálmán. 
Magyar nóták. Pál Bélától, zongorán kísérte 
Irányi Gitus. A hajléktalan. Népszínmű egy 
felvonásban. Játszották: Vikker János, Nagy 
Mariska, Huszár Lajos, Lender Mariska 
Kosa Juliska, Svendor Károly, Ambrus Ist
ván, Petőcz Lajos. Irredenta dalok. Pál Bé
lától, zongorán kisérte Irányi Gitus. Túró 
és Bütyök. Tréfás jelenet 2 felvonásban. 
Előadtak: Varga Lajos, Vilmann Mihály, 
Szakács Gábor, Nagy Mariska. Ének. 1. 
Repülnél lelkem. 2. A tőröknek tar a ko
ponyája. 3. Muszíafa Karafa. Énekelte az 
cv. férfi-énekkar Nagy Pál karnagy veze
tésével. — A március 11-iki Petőfi estély 
műsora: Hiszekegy. Honfidal. Énekelte az 
ev. férfi-énekkar. Megnyitó beszéd. Tartotta 
Pál Béla ev. s. lelkész, egyesületi titkár. 
Petőfi-dalokat énekelte Mészáros József, 
zongorán kísérte Nagy Pál karnagy. Élet, 
vagy halál. Szavalta Varga Lajos. Románc. 
Énekelte az ev. énekkar. Petőfi a Horto
bágyon. Melodráma. Szavalta Németh Zol
tán, zongorán kísérte Nagy Pál karnagy. 
Tárogatón játszott Csány i Zoltán f. i. h. 
Talpra magyar! Énekelte az ev. énekkar. 
A Fekete toborozóban szerepeltek : Vikker 
Anna, Varga Lajos, Nagy Máriska, Béldi 
Zoli, Szakács Gábor, Kun Etel, Vilmann 
M., Kosa Juliska, Téringer Terus, Mészáros 
llus, Kun Etel, Kun Irén. — A két estély 
tiszta jövedelme 18.000 korona volt, amely
ből az egyesület tartalékalapjára 10.000 K, 
az aszódi Petőfi gimnázium részére 2000 K, 
a Harangszó fenntartási alapjára 1000 K, 
egyesületi gyászzászló-alapra 500 K, gyüle
kezeti harang-alapra 1500 K, tanácsterem 
fenntartására 1000 K, a Petőfi—Jókai szo
borra 2000 K fordittatott.

Tét Szépen sikerült összejövetelt ren
dezett március 15-én. Felolvasott Szabó J. 
tanító. Az ünnepi beszédet Kovácsics Géza 
lelkész tartotia. Közreműködtek: Hujber 
Anna, Czigler Idus, Simon Mária, Horváth 
Rózsi, Czimester T. szavalataikkal és éne
keikkel, nemkülönben a leányénekkar.

Borgáta március 18-án áldozott Petőfi 
emlékének. A megnyitót és az ünnepi be
szédet Koczor Kálmán tanító tartotta, ki 
gondolatokban gazdag beszédben font ko
szorút a költő homlokára. Szavaltak : Hor
váth Imre, Böröcz Lidia, Böröcz Róza és 
Mari, Samu Lajos, Varga V., Szekér Gy., 
Varga Irma, Böröcz Eszter és Somogyi 
Dezső. Közben szebbnél szebb énekekben 
gyönyörködött a hallgatóság. — Offertórium 
1536 korona volt.
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C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Káldy János Eneséről el

jegyezte Ritter Rózsi urleányt Győrött.
Házasság. Polgár Imre és Németh Te

réz Zsidáról, Ernszt János és Bóder Ida 
Alsórőnökröí Szenígotthárdon házasságot 
kötöttek.

H Í R E K .

Somogyvármegye törvényhatósági bi
zottsága Kaposváron ünnepi gyűlés kere
tében leplezte le gróf Tisza Istvánnak ké
pét. A leleplező beszédet igazán férfias 
komolysággal, tettekben nyilvánuló haza
szeretetre buzdítva, gróf Hoyos Miksa tar
totta. Evang. egyházunkat a somogyi egy
házmegyéből Meslerházy Sándor esperes 
és dr. lítzés Zsigmond felügyelő vezetése 
alatt Káldy József iharosberényi, Takáts 
Béla kaposvári, Kring Miklós nyugalmazott 
lelkészek és dr. Kring Jenő kaposvári fel
ügyelő képviselték. Az ünnepségre meghí
vott, de a megjelenésben akadályozott Kapi 
Béla püspököt, a püspök megbízása foly
tán, Mesterházy Sándor esperes képviselte.

M egdrágult újból a vasút és a posta. 
A vasút a személyforgalomnál a tarifát 50 
százalékkal emelte. A postán az új tarifa 
szerint egy levelezőlapra 20 korona, egy 
levélre 4Q korona értékű bélyeg ragasz
tandó.

Megépítik a világ legm agasabb to r
nyát. A London melletti Wembley térségen 
a jövő évben rendezendő kiállítás terüle
tén óriási tornyot építenek. A torony 600 
méter magasságú lesz és csúcsa 900 láb- 
nyira lesz a tenger szine fölött. A torony 
tömör betonból készül és hengeralaku lesz.

Az oláhoknak szabad énekelni a 
Kossuth-nótát, a magyaroknak nem. 
Egy nagyváradi magyar lap munkatársa, 
Pérédy György egy vendéglőben borozga
tás közben a Kossuth-nótát dúdolta. Perédy 
közelében ült egy oláh rendőrtiszt, aki fel
szólította, hogy hagyja abba az éneklést. 
Perédy azonban, hivatkozva arra, hogy 
semmiféle rendeletről nem tud, amely ezt 
megtiltaná, tovább is énekelte. A rendőr
tiszt erre Perédyt bekíséríette a prefekíu- 
rára, ahol újból hangoztatta, hogy ő nem 
tud olyan rendelkezésről, amely a Kossuth- 
nóta éneklését megtiltaná, sőt számtalan 
esetben hallotta már, hogy románok is 
énekelték. A prefektus erre megjegyezte, 
hogy más az ha román, és más, ha magyar 
ember énekli a Kossuth-nótát. Kihallgatás 
után azonban Perédyt mégis szabadon- 
bocsájtották.

Gyilkol a  szovjet. A bolsevisták foly
tatják a kereszténység ellen indított hábo
rút. Egyetlen napon Tifliszben 97 embert, 
Ossurgetiben tizenkét embert, Battunban 
pedig 19-et lőttek agyon. Az áldozatok kö
zött több asszony is volt. Mindennél jel
lemzőbb azonban az a pétervári hivatalos 
jelentés, mely szerint a volt fővárosban 
két hónap alatt összesen 212 áldozatot 
végeztek ki.

Óriási m éreteket öltött a kivándor
lás a Felvidéken. A miavai kerületi fő
nökség jelentése szerint Miava és Vágúj- 
hely környékén óriási méreteket ölt a ki
vándorlás. Több mint ezer tót Argentiniába 
készül, mert otthonukban nem találnak 
megélhetést.

Az oláhok betiltották a szerzetes- 
rendek működését. Az oláh kamara és 
szenátus a kormány részéről beterjesztett 
törvényjavaslatot fogadtak el, amely Romá
nia területén letelepedett valamennyi egy
házi rend működését betiitja, a görög ke
leti és görög katolikus felekezetiek kivé
telével.

Magyar munkásokat toboroznak a 
Ruhr-területre. Az utóbbi időkben egyre 
sűrűbben tapasztalható, hogy magyar ipari 
munkásokat csábítanak a franciáktól meg
szállott Ruhr-területre. A Külföldi Magya
rok Szövetsége figyelmezteti a magyar mun
kásságot, hogy á Ruhr-területre csábító 
ügynököknek ne üljön föl.

Az egyke Franciaországban. A fran
cia katonai szolgálati idő tárgyalása alkal
mából a kamarában a hadügyminiszter a 
következő adatokat közölte: Franciaország 
11,696.600 családjából gyermektelen 16 
százalék, egygyermekes 3,268000 (28 szá
zalék), kétgyermekes 24 százalék, három- 
gyermekes 14 százalék, több mint három 
gyermeke van 18 százalék családnak.

Harmincnyolc év múlva kézbesített 
levelezőlap. A Moravcski Vecsernik köz
lése szerint Sedik friestadíi gyárigazgató
nak ezelőtt harmincnyolc évvel írt levelező
lapját mos kézbesítette a posta Pedig 
maga irta ezt a levelezőlapot, azóta már 
meghalt édesatyjának, s benne 10 forintot 
kért cipőre és tandíjra.

Száz utast szállító repülőgép. Az 
olasz Caproni-féle repülőgépgyár, amely a 
háború alatt elsősorban bombavető repü
lőgépek gyártásával foglalkozott, újabban 
olyan utasszállító óriásgép építését tervezi, 
amelynek befogadóképessége nem keve
sebb, mint 100 emberre rúg.

Egy kínai Matuzsálem. Kínában egy 
163 eves emberre akadtak és a kormány 
az ország e legidősebb lakosának évjára
dékot ad. Miután tudtunkkal Kínában nincs 
anyakönyvvezetés, a kínai Matuzsálem aligha 
tudja hiteles okmányokkal bebizonyítani 
életkorát. Eddig 136 esztendő voit a leg
magasabb emberi kor, amelyről tudomá
sunk volt. Ugyanis 1912-ben Oroszország
ban megünnepelték Napoleon orosz katasz
trófájának 100-ik évfordulóját és 4 olyan 
embert mutattak fel, akik résztvettek abban 
a háborúban és mind a négyet bemutatták 
a cárnak. Ezek közül a legidősebb abban 
az évben 130 esztendős volt.

Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek új száma közli Herczeg Fereuc nagy
sikerű vígjátékának, a „Sirokkódnak egy részét, 
Csermely Gyula és W. W. Jacobs elbeszéléseit, Pé
kár Gyula cikkét, Kosztolányi Dezső és Falu Tamás 
versét, Rudolph Stratz érdekes regényét, Mühlbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű és kedvelt rova
tait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az Új Idők előfizetési *ára negyedévre 1000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhi
vatal Budapest, VI., Andrássy-út 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok tolytak be : 
Felsőszakonyból: Boros Kálmán 100, özv. 
Simon Sándorné, Bögöthy Ferenc, Boros 
János biró, Kiss Géza körjegyző, Boros 
Lajos Herman, Bögöthy Géza 50—50, Bo
ros Kálmán 46, özv. Bögöthy Jánosné 40, 
Kőszeg 3600, Kőszegi Lenke gyűjtése: 
Kőszegi Lenke 50, Wölfel Kálmán, Fajt 
Pálné, Rádl Pálné 100-1000, Kőszegi Jó-

zsefné 200, Riegler Teréz 50, Visnya Ernő 
Pécs 2000, László Károly Jánosháza 200, 
Schöll Lajos Hidas 100, Ifj. egylet Tét 500, 
Kenessey S. Budapest, Jugovics Dávid 50 
—50, Tand! József Körmend 90, Novák 
Jánosné 50, Haramia E. Kaposvár 100, 
Csiszák János Kistengelicz 100, Magyar- 
gencs 500, Vértesi Zoltán Mboly, Hajmás 
Dániel Répcelak 50—50, Sokoray Istvánné 
Tárnokréti 100, Balogh István Vönöck 110, 
Karner János Szombathely 100, Porkoláb 
Dénes Boba, idb Szabó József Farád, 
Zámbó Mihály Tét, Vajda Ferencné Nagy- 
köcsk 100—100, dr. Zanner Róbert Vesz
prém 50 K-t.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Kéfcy, Nemeskér. Veszprém. Ibarosberény, Duna- 

földvár, Xagygeresd, Magyarból}’, Magyarezoinbathely.
A legközelebbi számban. S z ív . üdv. — P. L. Győr. 
Összesen 1500 K-t kérünk beküldeni. — V. J. Uj- 
inalonisok. A jövő számban hozzuk. — N. K. Zlrc. 
Elküldtük. — B. E NagykanUsn. Hátralékban nincs. 
Csak V« évi előfizetéseket számolunk el. — Zh. L. Nagy
vázsony. Elment. — K. Gy. Gyürujfalu. Becses sorai 
értelmében elintézve. Legközelebb nyugtázzuk a 400 
K t. — Sz. «J. Kecskemét. A pótlásért nem számítunk 
fel semmit. — G. A. Ászár. özv. R. A.-né címére 
megindítottuk a lapot. Április 1-től számolunk el.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szentgotthérd, Vaavármegye.

Pályázat.
A győri ev. gyülekezet egyik megürese

dett tanítónői á llására  pályázatot hirdet. 
Fizetés a törvényes javadalom, részben a 
gyülekezettől, részben államsegélyekből. 
Határidő május hó 1. — Közelebbi felvilá
gosítást az iskolaszéki elnökség ad.
1—2 Iskolaszéki elnökség.

Özvegy kisgazda háztartása veze
tésére falusi háztartásban jártas 45, 
50 év körüli nőt keres. Ajánlatok 
fizetési igény megjelölésével a szil
sárkány! ev. lelkészi hivatalhoz kül
dendők. 1—3

Lószerszámok kaphatók m in
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat eifogad 3—5

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Három gyermek mellé keresek egy 
német urilányt. Cím: Patzelt Oszkár- 
né, őrnagy neje, Kflposvár, Tisza 
István-utca 10. 4—4

P I A C .

Április 17. Zürich: Budapest 12. — 
Deviza: Dollár 4500, Dinár 46.—, Osztrák 
korona 6 45, Szokol 134.—, Lei 22, Frank 825.
— Hús- és zsirárak: Marhahús 1250, 
disznóhus 1400, borjúhús 1250, zsir 2050.
— Gabonaárak: Búza 22.350, rozs 14.450,
árpa 11.750, zab 15.000, tengeri 11.100, 
korpa 6250. — Takarmányárak: Réti széna 
----- , Szalm a----- .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



1923. április 29. 18. szám

Alapított«
K A P  I B É L A

1910-ben.

Lap tulajdonos:
a D u n á n tú li L n tú e r -S z ö v e ts ú o .
Ax Ornr.átfOH Luther*Srövét

ség hivatalos lapja*.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

IIARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

özentgotthárdra (Vasvin.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

Ó8 tanító.
MouJelentk minién vasárnap.

XIV. évfolyam.

S '  ^  S Z E R K E S Z T I K :

s i ^ t Á V  MIHÁLY^ N É M E T H  KÁROLY, CZ I POTT GÉZA.

B l n i !
Irta: Szuchovszky Gyula.

Az aggastyán súlyos betegségével 
ágyban töltötte a téli hónapokat. Fáj- 
dalmában sokat gyötrődött. Kérde
zem orvosát: vájjon meggyógyul e 
még ez az én emberem ? Határozot
tan feleli: az élet már bezárult mö
götte ! Kérdezem ápolóját, ki az ag
gastyán betegágya mellett tölti a nap
palokat és éjszakákat: vájjon osztja-e 
az orvos megállapítását? Csillogó 
szemekkel, bizakodva mondja! volt 
már erőtelenebb is 1 ... Megfogom a 
beteg kezét, keresem -ft tekintetei, ér
zem szivének a lüktetését s valami 
leírhatatlan benső erő sugallata azt 
mondja nékem : ez az ember az élet
hez tartozik 1 Majd ő maga összekul
csolja kezét és megszólal: napsuga
rat látok, húzzátok el az ablakról a 
takarót, levegőre vágyom, én még 
élni akarok I

Vájjon hát lehetséges-e a mi szá
munkra az élet? Kérdezem honfitár
saimtól és evangélikus testvéreimtől. 
I g e n l... Ig e n !... — Innen is, on
nan is kiáltják Tavaszjöttével, a nap
sugár melegében mindenütt már élet 
fakad! Keressük hát azt az éltető 
napsugarat, azt a megfoghatatlan Erőt, 
amely édes magyar hazánk életét biz
tosítja, magyar evangélikus Sionuckat 
minden viharokkal és alattomos fér
gekkel szemben megdönthetetlenné 
teszi. Én az Erőt: Istennek irgalmá
ban, becsületesen tiszta, önzetlen mun
kánkban látom 1 Nekünk csak akkor 
lehet jogunk az élethez, ha nemze
tünk fiai és leányai mindnyájan a 
-róféták lelkesedésével tudnak most 
hinni és az apostolok fáradhatatlan 
buzgóságával tudnak dolgozni... Csak 
akkor tudjuk Krisztusi erővel hordozni 
a ránknehezedett keresztet, ha tudjuk, 
hogy a kereszthordozás az élethez

vezet. . .  Csak az a nép tud a feléje 
zúgó viharokkal szembehelyezkedni, 
amelynek tagjai tudnak egymás mellé 
áilni, eggyészövetkezni tudnak, nem
csak látszatszerüen, de valóságosan 
is minden lelki és testi erejüknek 
koncentrálásával tudnak is, akarnak 
is a Haza és Egyház érdekében együtt 
imádkozni és együtt dolgozni 1

Szegény magyar nép ., .  a Te fiaid 
és leányaid tudják a bajt, hisz’ ott 
állanak a viharban, jobbra és balra 
nem egymás mellett; ha még tudná
nak is együtt hinni, de már nem tud
nak együtt dolgozni. . .  Az orvosok 
tanácsa különböző; a plakátokon, 
gyűléseken, újságokban receptirozott 
orvosságok nagyon ellentétesek.

Úgylátszik, az igazit nem tudják 
eltalálni. A beteg dtilöng tovább.

És mégis: Élni 1 .. .  Élni I. .  . Hall
juk mindenfelől. Ifjú és öreg egyfor
mán mondogatja. De életről ha beszé
lünk, kicsiny és nagy”csak megmoso
lyogja. Mintha bizony a mi életünk 
nem is volna a z ? . . .

Valóban nem a z ! Mert minden 
vágyunk, gondolatunk, törekvésünk 
a föld sarához tapad. Saját magun
kat akarjuk csupán boldogíttatni 1

Szent meggyőződésem : amint esz
ményibb célokat tűz ki maga elé az 
emberiség, magától nyílik meg előtte 
az élet útja.

Torkos András győri ev. 
pap és családja.

A Torkos-család Győr városnak 
régi tekintélyes ev. családja volt, 
amelynek tagjai közül a város bírái 
és esküdtjei, a megye szolgabirái és 
táblabirái, az ev. gyülekezetnek pedig 
tanítói és papjai kerültek ki a XVI 
század óta. — Az idők folyamán az 
utódok Győrből elköltöztek más he-

Szerkesztó-kladóhlv.Ul:
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HARAJitíSZO“ 
előfizetési Ara: 

negyedévre 260 korona. 
Luther-Sxövelégi tagoknak 

10°/u-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfizo- 
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szánt ára 30 korona.

A „ITarangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

lyekre vagy gyermektelenül haltak el 
és jelenleg senki sem lakik közülök 
Győrött; a györrévfalusi Torkos kert 
tulajdonosát, Torkos Béla bpesti la
kost csak mint külbirtokost tekinthet
jük győrinek

Az 1567. évi győri telekkönyvben 
a háztulajdonosok közt még nem 
találjuk a Torkos nevet. 1588-ban 
Torkos János volt Győr város bírája 
(Szávay: Győr monográfiája 176. lap) 
Torkos Jánosnak és általa István és 
András nevű testvéreinek Rudolf ki
rály 1587. dec. 22-én Prágában címe
res nemeslevelet adományozott, ame
lyet Győrvármegye közgyűlésében 
1590. évben hirdettek ki. János fiatód 
nélkül halt el, István és András népes 
családágaknak lettek ősei. A győri 
pap Istváanak volt dédunokája, akinek 
3 fia volt: Péter, Benedek és István.

Ezek közül Péter (az idősebb) több 
évben volt Győr város bírája és 
1612-ben Győrvmegye szolgabirája, 
Kecskeméti Szana Máté, a >györi 
vitézlö seregnek ref. lelkipásztora* 
is őt hívta meg 1611. nov. 3-án 
egyik végrendeleti tanúnak házához 
Pataházára. Péter 1629-ben halt el, 
neje Kapornaky Krisztina pedig 1634- 
ben. Gyermekeik András, János, Pé
ter (az ifjabb), Katalin, Zsuzsanna 
(Darnay Balázsné) és Anna (Muslay 
Barnabásné) voltak. (L. a nemzedék
rendi táblázatot Győrvmegye levél
tárában.)

Az ifjabb Péter szintén Győrvár
megye szolgabirája volt, 1655-ben 
halt meg. Felesége Zákány Anna, 
gyermekei pedig: István, Péter, An
drás, János és Krisztina (Karcsay 
Istvánné) voltak.

Ezek közül János Győrvármegye 
táblabirája volt, meghalt 1712. ápr.
3-án életének 78. évében (ev. anya
könyv). Az első felesége Bognár Ka
talin volt, aki 1686 nov. I4-én halt 
el, 4 gyermekük volt:

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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a) Péter, akit 1699 ben a gyüle
kezet inspektorává választottak, meg
halt 1708-ban. Első neje Hartvicht 
Ulrik özvegye Dorottya volt. (esk: 
1689 jún. 11., megh. 1702 júl. 29.), 
második neje Nagy Rozina (esk: 
1703 szept. 12.).

b) István, 54 éves korában halt 
meg 1722 dec. 10., neje Nagy Kata
lin (esk. 1690 jan. 24.).

c) András a győri pap (lásd ké
sőbb).

d) Imre, meghalt 1732 dec. 30 , 
neje Penész Anna (esk. 1705 szept. 2).

Torkos Jánosnak 11-dik felesége 
Szakáts Zsuzsánna volt, akit 1691 
jan. 25-én vett nőül. Ettől 2 leánya 
született: a) Éva szül. 1691 okt. 26, 
akit Károlyi István kispéci ev. pap 
vett nőül 1707 aug. 29 én é3 b) Ka
talin szül. 1701 okt. 31., később 
Tulok Ferenc neje.

Torkos András valószínűleg 1669- 
ben született, (a halotti anyakönyv 
szerint ugyanis 68 éves korában halt 
el 1737-ben). 1692. április havában 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre, 
1695 ben magisteri címet szerzett itt 
és előadásokat is tartott. 1698-ban 
tért vissza Győrbe és 38 évig állott 
a győri ev. egyházmegye szolgálatá
ban ; először tanító volt, majd 1702 
szept. 11 tői (anyakönyvi bejegyzés 
szerint: sub pastoratu Andreae Tor
kos. . . )  lelkész az öreg Lövei Balázs 
mellett, akinek 1707 dec. 17-én tör
tént halála után utóda lett Nagy hive 
volt a pietismusnak. Az Ujtestamen- 
tumnak és a Katechismusnak fordí
tásán kívül »Engesztelő áldozat« cícnü

R törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Gábor a tél folyamán szüleit is 

meglátogatta s azoknál is örömnapot 
derített a házra, amelyből öt év előtt 
távozott a hadi zászlók alá. Apa, 
anya boldogok voltak, midőn a tá
voliét alatt nekiférfiasult deli termetű 
fiukat mint kitüntetett huszártisztet 
épen, egészségben ölelheték karjaikba.

A viszontlátás örömnyiiatkozatai 
után így szói a szeretet fiú:

— Édes apám, anyám mint már 
megírtam, Hasszán bejnek, a kereszt- 
ség óta Ida-Zulejka nevű leányát ó- 
hajtom feleségül. Eljegyzéséhez már 
előbbi levelemben kért beleegyezésü
ket megnyervén, most személyesen 
jelentem, hogy vele a kézfogót Győ
rött özv. Csáfordynénál. a kedves 
Kata néninél megtartottam.

imádságos könyvet és más munkákat 
is írt és adott ki. (Szinnyei: Magyar 
irók élete XIV. 311 1.)

Amint már említettem, 68 éves 
korában halt meg 1737-ban és jún. 
20-án temették >az egész gyülekezet
nek nagy szívfájdalmával« az újvárosi 
temetőben, a halotti prédikációt a 
templomban Tóth János senior, a 
temetőben pedig Németh Sámuel con- 
senior (utóda) tartotta. (Győri evang 
halotti anyakönyv).

Torkos András első felesége Pecz 
Zsófia Katalin volt, aki 1704 szept. 
l én halt el; 3 gyermekük született:

a) Jusztus János, aki 1699 dec. 
18-án kereszteltetett; a haliéi egye
temen 1724-ben orvosdoktori oklevelet 
szerzett, hazatérve orvosi gyakorlatot 
folytatott Pozsonyban majd Győrött; 
1740-ben Pozsony város főorvosa 
lett, ahol 1770 április 7 én meghalt. 
(Szinnyei i. m. XIV. 315 1.). Első 
nejével Poór Anna Katalinnal Kis- 
páczen 1725 okt. 4 én eskette össze 
Károlyi István, második neje, Rayger 
Zsuzsanna volt. Gyermekei: Károly, 
János (szintén orvosdoktor), Kristóf, 
Perdinánd, Erzsébet és József.

b) András Benedek szül. 1701 ápr. 
26. — megh. 1704 dec. 13.

c) Jakab Benedek ügyvéd, szül. 
1702 dec. 8., neje Laky Julianna, 
gyermekei: András, Erzsébet (Szabó 
Jánosné) és Borbála (Gyurász Mi- 
hályué). Torkos András papnak II ik 
neje Burgstaller Mária Rozina volt, 
akitől kővetkező gyermekei születtek 
m ég:

a) András szül. 1709 júl. 5 , elhalt

— Részemről, fiam, őrömmel fo
gadom e jó hirt — válaszolt az apa. 
Magadnak vész feleséget, nem ne
künk, azért a te határozatodnak kell 
dönteni a választásnál. Akit te nőd
nek választasz, mi szeretettel fogad
juk leányunknak.

— Nekem sincs semmi kifogásom 
kézfogód ellen, kedves Gáborom — 
törekszik megnyugtatni fiát az anya 
is. — Kata barátném annyi szépet, 
jót írt arról a keresztyénné lett török 
leányról, hogy már alig várom meg
érkezését. Aztán amint Győrből érte
sültem, nem is szegény leány. Atyja 
volt katonai tisztviselő, előkelő em
ber, Drinápolyban két szép háza és 
földbirtoka van. Leánya számára ed
dig annyi drága ékszert, igaz-gyön
gyöt szerzett össze, hogy ez maga 
is szép vagyont képez. Szerencsére 
a fosztogatók még nem találtak reá. 
mikor a család megmentője megjelent.

Gábor mosolyogva végez az anyagi

kiskorában
b) József szül. 1710 okt. 30. A 

boroszlói és wittembergi egyetemen 
tanult, visszatérve a győri ev. iskolá
nál volt rektor, majd lelkész Németh 
Sámuel mellett 1749 márc. 18-ig, a 
győri evangélikusok szabad vallásgya
korlatának beliitásáig, ezután 1784-ig 
Sopronban volt lelkész

c) Mátyás szül. 1712 febr 25.. 
győri földtulajdonos, meghalt 1758 ? 
Felesége Scheffer Erzsébet (esk. 1736 
febr. 8 ), gyermekei Éva Erzsébet, 
Mária Zsuzsánna, József, Mátyás, 
Terézia (Lohrmann Ábrahámné) és 
Kristóf.

d) Pál szül. 1714 jan. 4.
e) András szül. 1717 aug. 11., 

megh. 1724 aug. 8 .
f) Mihály szül. 1722 szept. 11., 

a wittembergi egyetemen tanult, í 76 i - 
tői haláláig (1801 aug. 24) a modori 
német ev. gyülekezet lelkésze és a 
dunáninneni egyházkerület superin- 
teudense volt. Felesége Hendl Regina, 
gyermekei Mihály és Anna Regina.

Érdekesnek tartom végül megem
líteni, hogy Poldt Mátyás győri polgár 
1734 máj. 14. Wittembergben kelt 
ösztöndíj-alapítólevele, illetve 1735 
szept. 28 án kelt végrendelete szerint 
2000 rajnai frtot azaz 1333 birodalmi 
tallért és 8 garast fizetett le a wittern 
bergi egyetemen alapitványul, hogy 
annak évi kamatait Torkos András 
fiai, unokái, utódai kapják, akik az ő 
tanulmányaikat facultas különbség 
nélkül a wittembergi egyetemen vég
zik, ha pídig Torkos családból tanuló 
nem jönne ide, akkor más itt tanuló

kérdésekkel:
— Édes anyám, megvallom soha

sem jutott eszembe Zulejkának anyagi 
helyzete után kérdezősködni. Nekem 
ő maga a legdrágább kincs. Nemes 
szíve, hű szerelme többet ér előttem 
minden aranynál.

— Nagyon szép, kedves fiain. 
Aztán az is igaz, hogy az én elhalt, 
feledhetlen Jolánom, Lenkém kelen
gyéjéből gazdagon elláthatom én is 
mátkádat. De hidd el, magának a nő 
lelkének is édes azon gondolat, hogy 
oly hozományt is vitt a házhoz, 
amellyel, ha balsors támadna a csa
ládra, ezért küzdő férjét a bajból ki
segítheti.

— Teljesen igazad van auyjuk — 
hagyja helyben neje nézetét a csa
ládfő. A nő hozománya olyan a csa
ládi életben, mint a haza védelmében 
a tartalék. Mindig jő szerencse, ha 
van.

A kapitány részvéttel kérdezte aty-
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magyar ifjúnak kell adni az ösztön
díjat (Más. Győr v. levt.)

Horváth Miklós.

Tanító névnapjára.
Szép kikelet itt van újra, — 
bárányfelhők jönnek, szállnak, 
Aranyszínű napsugártól 
zöldbe borult ága-lombja 
az orgona- s akácfának.

Ünnep van a szívünkben is; — 
dal, mosolygás fakad ottan, — 
s jövünk eléd hófehéren, 
a kikelet köntösében, — 
s virágokkal megrakottan.

Minden szirom egy imádság, — 
s áldás minden kis levélke; — 
szeretetünk harmat rajta, . . .
A sok szépért, — a sok jóért 
nem adhatunk mást cserébe.

Minden szirom egy imádság:
„Jó Istenünk a nagy égben, — 
a te áldott, hű kertészed 
szívünk ezer virágáért 
sok-sok derűs tavaszt érjen!“

S. Pohánka M argit.

Emlékezés Kapi Gyulára.
Ismertem gy ermekkorom óta. Ő is 

lajosi volt. Keresztfia felejthetetlen 
jó édes atyámnak, B címen gyengéd 
szálak fűztek össze bennünket, ügy- 
annyira, hogy még öregedő napjaim

ban sem feledkezett meg rólam. Há
zasságom ötven éves évfordulója al
kalmával is sok szerencsét kívánt. 
Értékes sorait máig is kegyelettel őr
zöm.

Mint egészen kis diák, egy csa
pásra nyerte el tanárai szeretetét, 
becsülését. Jó ajánló levele volt: 
rokonszenves arca, beszédes szeme, 
vasszorgalma, példás magaviseleté. 
Mint 6-dik. 7-dik osztályos gyakran 
felkeresett Felsőszak onyban. Látoga
tásai nálam mindig ünnep számban 
mentek. Egy ilyen ünnepies alkalom
mal történt azután, hogy bizalmasan 
közölte velem, hogy a tanítóképezdei 
tanári pályára készül. Én ehhez képest 
azután reggel azzal ébresztettem : 
»Igazgató űr, keljen fel 1« Sejtelmem 
előbb vált valóra, mintsem gondoltam.

Jóízű humorral, sok szeretettel 
emlékezett meg mindenkor soproni 
diákéletéről, szeretve tisztelt tanárai
ról, a jó Turcsányiról, kinek rövid
látását gyakran kihasználták a diik- 
gyerekek.

Érdekesen beszélte el egy ízben 
tanárképesítő vizsgájának lefolyását. 
Még 1872-ben e téren rendezetlen 
viszonyok voltak úgy hogy maga 
Gönczy is tájékozatlan volt a teen
dőkben, amennyiben Kapi Gyula volt 
az első, aki a tanítóképezdei tanár
vizsgára jelentkezett. A vizsgáló bi
zottság tagjai: Gönczy, Mosonyi és 
Szvorényi voltak. Kézhez veván az 
írásbeli tételeket, magára hagyták 
Kapi Gyulát, aki azonnal hozzá is 
látott a kidolgozásukhoz. Mintegy 
másfél óra múlva azután benézett

hozzá Gönczy, hogy mennyire is van 
a munkálatokkal?

»De már akkor pihentem< — be
szélte Kapi.

»Meg van?« Kérdi Gönczy. »Igen« 
volt a felelet.

»Mindakettő?« »Igen.« S Gönczy 
nagyott csudálkozott.

Majd szóbelire került a sor. Gön
czy, Mosonyi hamar végeztek vele. 
Szvorényi azonban vitatkozásba bo
csátkozott Kapival a ragok felől ügy, 
hogy egymást álláspontjából kimoz
dítani nem bírták.

Kapi Gyula életének főgyönyörű- 
sége a zene volt.

Játszott gordonkán, nagybőgőn. 
Ő volt az ú. n. diákbandának a lelke. 
Említette, hogy sokat vesződtek egy 
akkor felkapott darab betanulásával. 
A cím e: Gruss an Wien volt. Ami
kor már az egészet nyélbe ütötték, 
megfordították a címét s lett belőle 
Wien an Gruss. A hangszerek között 
azonban mégis legjobban a zongorát 
kedvelte. Ezen nagyrofiveltségü nejé- 
vel együtt u. n. »b!att«-ról játszott 
gyönyörű színezéssel és nagy precizi
tással. Megjelent zeneszerzeményei 
Sopronban mindig eseményszámba 
mentek, ezeket méltatni nem az én 
feladatom. Egyet azonban megjegyezni 
kívánok ha csak azt az egyetlenegy 
H molos „Szegény fejem“ című ko
ráit szerezte volna is, ez is mara
dandó nyomot biztosított volna szá
mára a zeneirodalomban. Halálával 
egy megnyugtató vigaszunk van és ez 
az, hogy munkás szelleme tovább él 
nagynevű utódaiban. Varga János.

ját hű fegyvertársának s megmentő- 
jének, Cser Miklósnak családja sor
sáról. Atyja megnyugtatta.

— Gondunk vaa a házra fiam, 
mint hozzánktartozóra. Mindent meg
teszünk, hogy baj, nélkülözés ne fér
jen hozzá. Naponként újra kél ajka
mon a fohász; yajha apjának, any
jának, feleségének gyászát végre meg
szüntetné egy örvendetes hir elve
szettnek hitt kedvesünknek életéről.

Gábor felkereste a családot s meg
győződött, hogy semmiben sincs fo
gyatkozása. A környező jólétben a 
megelégedést csak a bánat a jó fiú, 
a szeretett féri után szakgatja meg. 
Vigasztalta őket, azon reményét han
goztatta, hogy Miklós az ertelme3, 
erős, bátor ember a nagy veszélyből 
is kimenekült Isten segedelmével s 
előbb vagy utóbb hazakerül. Miklós 
neje mellett ennek gyermekeit látva 
tudatta a családdal, hogy ezek neve
lésére is gondja lesz s a jövő ősszel

városi iskolába viteti őket.
Gábor otthon atyja óhajtására este 

a háború folytatásáról beszélt. Szólt 
a tábori életről, a nyílt harcokról, 
várak ostromáról, amelyekben részt 
vett. Elmondta, hogy szegény hazánkra 
kétszeresen nehezül a háború vesze
delme, átka. A királynak külföldön 
szedett sokféle nemzetiségű, idegen 
zsoldos serege — ha nincs erélyes 
fővezér — fegyelmetlen. Csak zsák
mány után tör, fosztogat, rabol, úgy 
hogy a magyar sokszor nem tudja, 
vájjon a török-e nagyobb ellenség, 
vagy a segítésre jött zsoldos had. 
Az udvar bizalmatlan az a'kotmányt 
emlegető magyarok iránt. A fővezetci 
állásokra kinevezéseknél őket mellőzi, 
törvényt, jogot Írott malasztnak tekint. 
Minden hazafias érzület nyilvánítását 
üldözi. Intézkedéseivel gyakran azon 
gyanút kelti fel, hogy jobban fél a 
magyarnak, mint a töröknek győzel
métől. Mindemellett a magyar honfiak

áldozatkészen küzdenek szerencsétlen 
hazájuk védelrifezésében

— És reményűtek e fiam, kérdi 
az apa, hogy véretek nem hull hiába, 
hogy győzelemmel zárjátok be a 
harcot ?

Édes apám, nem csak nekem, 
de a táborunkban minden komolyan 
gondolkodó, kazája történetét, nem
zete jellemét, vitézségét ismerő kato
náknak meggyőződése, hogy mint a 
múltban az Árpádok, a Hunyadiak 
vezérlete alatt saját erejével meg
védte határait, alkotmányos szabad
ságát úgy keletről, mint nyugatról 
jött támadások ellen : erre képes volna 
ma is. Mihelyt fellép egy oly férfiú, 
aki hadi erényeivel, bölcs belátásával 
kiemelkedve közbizalmat kelt, s a 
nemzet élére állva erélyével elnémítja 
a pártoskodást, megszünteti a népünk 
erejét bénító vallási türelmetlenséget 
es a széthúzásra tagadhatlanul haj
landó magyarnak összes figyelmét,
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Emlék.
Egy szál préselt kis ibolya 
Került ma a kezembe.
— Mennyi édes, bús emléket 
Juttatott az eszembe! . . .  
Hulldogál a könnyem rája,
Ahogy el-el nézem.
Legszebb napom emlékére 
Te maradtál nékem.

Szép álmom volt, rövid álom: 
Tündérkertbe’ jártam.
Tüzes-piros rózsák között, 

Királyomra vártam . . .
Boldog voltam, de a szivem 
Azóta nem érzem.
Kárpótlásul a szivemért,
Te maradtál nékem . . .

Baksy Ilonka.

k o r k é p e k ;

Karcolatok a hétről.
Ijesztő módon szaporodnak a bű

nözések Eddig becsületben élő em
berek is nem egy esetben kerülnek 
a bíróság elé, mert loptak, csaltak, 
sikkasztottak slb. Szomorú képe ez 
a mai nyomorúságos világnak. Mert 
a bűnözés túlnyomórészt a nyomoru 
súgnak a szüleménye.

A múlt esztendő óta legalább a 
duplájára emelkedtek a bűnözések. 
Nincs olyan nap, hogy ne kerülne 
egy-egy bíróság vagy az ügyészség 
elé s a fogházba 10— 15 bűnös. A 
bűnözések 60 százaléka lopás. Olyan 
emberek kerülnek lopás miatt a bör
tönbe, akik java életüket becsületben 
élték keresztül. Most a nyomorúság 
vitte őket a bűn útjára.

akaratát, harcias lelkületét egy nagy 
célra : a haza üdvére egyesíteni tudja: 
akkor más fordulatot vesz történetünk 
s hazánk egén feltűnik a szebb jövő 
hajnalcsillaga.

— Adja Isten, fiam. Bárcsak mi
előbb jönne végveszéllyel küzdő nem
zetünknek az óhajtott szabadító.

A tél végén Gábor búcsút vett a 
szülei háztól, hogy a seregnél vezé
rének rendelkezésére álljon és midőn 
a tavasszal megújult a háború elején 
a hős Páíffy minden honfi nagy fáj
dalmára meghalt; Schwarzenberg se
regében szolgált tovább. Ott volt se
regében Pápánál, midőn a benne fel
lázadt vallon várörséget kellett ostrom 
alá venni. Egy vallon golyójától ta
lálva itt esett e! Schwarzenberg i3. 
Az ostromolt vallonok azonban a 
várból szökésük közben utoléretve

HARANGSZÓ.

A bűnesetek egy jelentékeny szá
zaléka még az adócsalásokra esik. 
Nem múlik el hét, hogy 40 — 50, sót 
több adócsalási ügyet ne tárgyaljon 
a bíróság. Vájjon ezek az emberek 
is rá vannak kényszerítve a csalásra? 
Erre választ adni nem mindennél 
nehezebb. Jól tudjuk, hogy ma mind
nyájan nélkülözünk. Hogy az embe
rek nagy tömege elkerülje, vagy né
mileg is enyhítse a nélkülözést, a 
szegények lopnak, a gazdagabbak —  
tisztelet a kivételnek — csalnak.

#
Peelmann bonni tanár egy alkohol

mérgezésben elhalt asszony 709 le
származottjának adatait állította össze. 
Eszerint közülük 106 házasságon kí
vül született, 162 koldus volt, 64 
szegényházban hált meg, 181 nő ki
csapongó életet élt, 76-ot súlyosan 
büntettek, 7-et pedig gyilkosság miatt 
Ítéltek el. Kell e ehhez csak egy szót 
is hozzáfűznünk ?

*
A vallástalan francia kormányzat 

őrjöngő bosszúállásában rászabadí 
tóttá Európára a vad fekete csapato
kat, majd megszállták ilyenekkel Né 
metország egy részét. Szeged kör
nyékén nekünk is volt részünk e 
vérszomjas, pogányerkölcsü hadsereg 
rendteremtő áldásaiban. Egész műveit 
emberiségünk megbotránkozik ama 
kegyetlenkedéseken és erkölcstelen 
támadásokon, amiket a színes fran
ciák elkövetnek védtelen németeken, 
asszonyokon s leányokon.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

felkoncoltattak, az elfogottak pedig 
kínos halállal végeztettek ki.

A nyári időszakot Gábor táboro
zásban töltötte.

A téli hadüzenet megkezdésével 
Győrbe ment s megtartotta az eskü
vőt a szép Zulejkával s elvitte a jó 
Csáfordyné áldásától kísérve haza 
szüleihez. Itt ünnepelték a menyegzőt 
az egybegyült rokonok körében. A 
szülők nyilt örömmel fogadták a dél
ceg vőlegény karján hozzájuk lépő 
menyasszonyt, ki első megjelenésével 
megnyerte a család szeretetét.

Bátory mosolyogva mondá:
■— Ezért az édenkeríjébe illő szép 

leányért Gábornak csakugyan érde
mes volt a győri kúriában kockára 
hányni életét.

— Igen — egészíti ki férje állítását 
Sátoryné — de Zulejkának is érdemes

1923. április 29.

Tavasz a Sajó mentén.
Talán most is kinyíltak a Sajómenti orgona

virágok,
Talán most is dalolgatnak esténkint a Sajó-

mcnli lányok,
A gömöri hegy virágát talán most is ko

szorúba fonják, 
Talán most is játszi szellő csókolgatja a 

gyors Sajó fodrát.

Ha nyílnak is az orgonák, tudom Isten 
halványabb a színük, 

Ha dalolnak is a lányok, tudom Isten fel
sajog a szívük, 

Ha fonnak is vadvirágot koszorúba, nem 
maguknak fonják, 

A szellő is sírva adja a csobogó haboknak
a csókját.

Szabó Gábor.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Iszonyodjatok a gon osztó l!
Ápr. 30. Róma 7.18—24. Az emberek 

szidják a bűnt másra; rejtegetik, tehát szé
gyenük magukon s lehet, hogy szégyenük 
önmaguk előtt is, hogyan lehet tehát, hogy 
ily elítélő vélemény dacára is újra és újra 
megcselekszik a bűnt ? Úgy, hogy a gondo
latoknak nincs elég kormányzó ereje az 
ember életében. Nincs az a hatalmas gon
dolat, melyet egy kis szenvedély is ki ne 
tudna fújni elménkből. Ha tehát nyomorult 
rabként minden elítélő véleményem dacára 
is, újra és újra cselekszem a bűnt, ez arra 
mutat, hogy keresztyénségem még csak 
gondolatvilágomban él, de nem a szívem
ben.

Máj. 1. I. Mózes 39.9. József gondolatai 
tiltakoznak a bűn ellen, de nem ez tartja 
őt vissza, hanem az érzése. Szeretetet érez 
a gazdája, félelmet Istene iránt. Az meg- 
utáltatja vele a gonoszt, az iszonyatot éb 
reszt benne a bűnnel szemben. Az utálat 
a test, az isszonyat a lélek tiltakozása. 
Vannak-e nekem ily hatalmas érzéseim?

Máj. 2. Máté 9.10—13. A farizeusok nem 
tudnak különbséget tenni bűnös és bűn 
között s azt hiszik, hogy amikor utálják a

volt az én fiamért magyarrá lenni. 
Ügy e Zuiejka, te is ezt vallód velem ?

— Ezt vallom halálig, kedves 
anyám, válaszol a menyasszony — 
s az öröm mosolyával borulva napa 
keblére folytató: Gábor az én éle
temnek megmentöje, boldogítója 
Örökké áldom a jó szülőket, akik 
nekem ily férjet neveltek.

Gábor a nyári időt ezután is a 
harctéren, a teli időszakot otthon a
boldog családi körben töltötte Ott 
volt ipa, Hasszán bej is, ki az öreg 
Sátorynak nagyon megnyerte kedvét. 
Még élénk emlékező tehetségével 
buzgón törekedett beletanulni a ma
gyar nyelv használatába. Végül ma
gyarul is képes volt — bár akadozva 
— megértetni magát. Különben Zu- 
lejka volt a szívesen hallgatott tol
mács. (Folytatjuk.)



bűnöst és isszonyodnak a vele való érint
kezéstől, akkor a bűn ellen tiltakozik ér
zésviláguk. Pedig Jézus különbséget tesz 
bűnös és bűn közölt. Amazt szereti, emet
től isszonyodik. Ne ámítsam magam: ha 
a bűnöst utálom, attól még könnyen meg- 
eshetik, sőt bizonyos is, hogy a bűntől 
nem nagyon isszonyodom.

Máj. 3. Máté 2 3 .1—3. A farizeusok utál
ják a bűnöst, de maguk nagyon is ragasz
kodnak a bűnhöz Nehéz nekem azt beval- 
lanom, hogy én is szeretem a bűr.t, de hát 
mégis csak ennek kell lenni az igazságnak, 
akármilyen keserű is. Könnyű Katát táncra 
vinni, mikor maga is szeretne. Húzódozik, 
kéreti talán magát olykor, de a szíve mé
lyén alig várja már hogy mehessen.

Máj. 4. Galata 6 . 1. Ebben a versben 
úgy rajzolja a bífnt az apostol, mint valami 
ragadozó vadállatot, amely leselkedik az 
emberre, ráront hirtelen s leteperi. Az bi
zonyos, hogy vannak szakadékok, amelyek
be nem azért esünk be, mert szeretnénk, 
hanem azért, mert nem láttuk; vannak ki
sértések, amelyek nem azért győzedelmes
kednek rajtunk, mert kívánatosak előttünk, 
hanem azért, mert készületlenül találnak. 
Előfordul, hogy „amit gyűlölök, azt cselek
szem“, de nem szabad elfelejtenem, hogy 
az emberi természetnek s így a keresztyén- 
ségnek is, ha természetté válik, vannak 
önkéntelen védekező mozdulatai is.

Máj. 5. Jelenések 3 . 14—te. Aki nem for
dít teljesen hátat a bűnnek, s nem fordul 
teljesen arccal az Úr felé, aki Janus két
arcú fejemódjára erre is és arra is akar 
nézni, aki tehát nem utáita meg a bűnt, 
azt megutálja az Úr. Mert azt köpjük ki a 
szánkból, amit utálnak. Vigyázz 1 Ez az Is
ten utolsó büntetése 1 III. Mózes 2 6 .30.

Máj. 6. Lukács 2 3 .37—31. Az ember 
természetének ily gyökeres átalakítására 
csak Krisztus képes, aki halálával nemcsak 
a múlt bűneitől szabadított meg, hanem a 
jövőre is tisztává akar tenni. A keresztfán 
látom a bűnnek, még pedig az én bűnöm
nek iszonyú következményeit. »Ha a zöl- 
delő fán ezt művelik, mi esik a száraz fán?* 
Iszonyodom a gonosztól. . .  De Krisztus 
a vérével fehérre is mos, hogy mint a fe
hérruhás ember a szennytől, úgy mene
küljek a bűntől. Utálom a bűnt!

1923. április 29.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés folytatta a mezőgaz
dasági munkabérek vitáját. Búd János mi
niszter a drágaságról azt mondotta, hogy 
olyan világjelenséggel állunk szemben, mely 
ellen a küzdelem teljes eredményt nem igér. 
A kivitel tekintetében sem a teljes felsza
badításnak, sem a teljes korlátozásnak nem 
lehet helye.

A mezőgazdasági hitelről szóló törvény- 
javaslat elkészült s már a minisztertanács 
foglalkozott is vele.

A közigazgatási reform tervezetet is 
most bírálja felül a közélet számos kiváló
ságaiból összeválogatott bizottság.

A községi jegyzők Pestvármegye szék- 
házában tartották nagygyűlésüket, amelyen 
az elnöklő Koncz János kimondta: hogy 
a keresztény nemzeti szellemhez kell iga
zodnia a magyar jegyzői társadalomnak.

Budapesten egy gombgyárban robbanás 
következtében tizenhármán vesztették éle
tüket. A katasztrófa ügyében folyik a nyo
mozás, hogy kit terhel a felelősség.

HARANQSZÓ.

Belgrádban a hadügyminisztériumban 
bombarobbanás történt, amely nagy ria
dalmat okozott. Egy csendőr súlyosan és 
két katona könyebben megsebesült.

Az oláhok újabb erőszakos lépéssel 
döbbentették meg elnyomott erdélyi vére
inket. Kinyújtották kezüket a magyar tem
plomok után. Az a tervük, hogy a protes
táns és róm. kath. templomok tornyára 
feltűzik az oláh orthodox egyházak kettős 
keresztjeit. Az eszmét a vallás- és közok
tatásügyi államtitkár vetette fel. Egyébként 
Bukarestben újabb zavargások voltak.

O laszországban tiszta fascista kormány 
van alakulóban. Valószínűleg feloszlatják a 
kamarát.

Ausztriában a Szeypel-kormány le
mondott, de a nemzetgyűlés 100 szavazat
tal a szociáldemokraták 59 szavazata elle
nében újra megválasztotta a Szeypel-kor- 
mányt.

A Ruhr-vldéki kommunista lázadás 
sokkal nagyobb arányú volt, mint az első 
táviratok jelentették. A vörös gárdisták 40 
vezérét, köztük a hírhedt Kopps Miksát 
elfogták.

Déloroszországban Novorosszijszki- 
ben a várost a „zöldek" elfoglalták és 
szörnyű elégtételt vettek maguknak a kom
munistákon.

Az angol alsóházban Snowden, a 
munkapárt szónoka egy javaslatot ajánlott 
elfogadásra A javaslatban azon van a hang
súly, hogy a munkáspárt a fokozatos át
alakulás híve. A vad, mindent elsöprő bol- 
sevizniusnak nincs helye programmjukban. 
A vita további folyamán kitűnt, hogy az 
angol kapitalista és szociálista vezérek kö
zött nincs is nagy ellentét.

E G Y H Á Z I  ÉLET .

Husvét után 4. vasárnapján.
Ev. János 16 . 5- 75.

A tanítványok bizonytalanságsziilte le
vertségén aranyfonálként vonul végig a Mes
ter vigasztalása: Nem hagylak titeket 
árván, megtérek hozzátok. Mai evangélio- 
munkban rejlő ezen ígéret nekünk is szól. 
Krisztus urunk ezen ígéretéből merítsünk 
napjainkban újra és újra erőt nehéz küz
delmeinkben.

I Jeszenszky Károly f~ | Magyarhoni 
evang. anyaszentegyhazunkat, édes magyar 
hazánkat újból egész váratlanul pótolhatat
lan veszteség érte. Az élet s halál ura 35 
éves korában elszólította a munka mezőről 
Jeszenszky Károly salgótarjáni lelkészt, ki 
a szószéken, a katedrán, a hadak útján, a 
sajtóban, a közéletben, a nemzet újjáépí
tésében, igazi apostolnak bizonyult.

A salgótarjáni ev. egyház kiváló pap
jának elhunyta alkalmából a következő 
gyászjelentést adta k i :

A salgótarjáni evang. egyház mély fáj
dalommal tudatja, hogy érdemdús hű lelki- 
pásztora kisjeszeni Jeszenszky Károly Sán
dor, ev. lelkész, tart. tábori lelkész, városi 
képviselőtestületi tag, Madách Írod. Társ. 
rend tag, „Mátravidek“ c. lap tulajdonosa 
s főszerkesztője stb. folyó hó 15-én éjjel 
egy órakor rövid szenvedés után, életének 
35 ik évében az Urban elhunyt.

Hült tetemét f. hó 16-án, hétfőn délután 
3 órakor helyeztük el az ev. templomból 
örök nyugalomra a helybeli temetőbe.
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„Megszűnt a szívünknek öröme, sira
lomra fordult a mi gyönyörűségünk. El
esett a mi fejünknek koronája: jaj most 
minékünk . . . “ (leretn. sir. 5. r. 15—17. v.)

Legyen a kiváló lelkipásztor emléke 
áldott 1

Templomavatás. A nagvkanizsai gyüle
kezetnek sok áldozatkészséggel újjáépített 
templomát május 6-án avatja fel Kapi Béla 
püspök.

Nyugalombavonulás. A sandi gyüle
kezet lelkésze, Madár Rezső, május 1-ével 
nyugdíjba megy. A gyülekezet adinínsztrá- 
lásával Teke Dénes alsólendvai lelkészt 
bízták meg.

Somogyvámoson Beák János egymaga 
gyönyörű imaházat építtetett ev. hittestvérei 
részére Ugyancsak két szép haranggal és 
egy hatalmas harmóniumma! ajándékozta 
meg a gyülekezetét. Le a kalappal Beák 
Jánosok előtt ev. testvéreim 1

Elhalt felügyelő. Dr. Prok Gyula ügy
véd, a nyíregyházái gyülekezet lelkes fel
ügyelője április 13-án 53 éves korában el
halt. Áldás emlékére!

Rendkívüli kerületi ülés. A dunántúli 
egyházkerület május második felében rend
kívüli kerületi közgyűlést tart.

Emléktábla leleplezés. Magyarbóly 
községnek különböző felekezetekhez tar
tozó 30 hősi halottja van. Ezek közül 19 
ev. vallásu. Tekintve a kb. csak 600 lélek
ből álló egyházközséget, ez nagy számot 
képvisel. Addig is míg a politikai község 
egy közös, nagyobb emlékoszlopot elkészít
tethet, a magyarbólyi egyház ev. vallásu 
hősi halottjait a temp óm belső oszlopára 
felállított díszes márványtáblával is meg
jelölte. A márványtábla felső részén ma
gyarul és németül Jézus mondása van bele
vésve : Légy hű mindhalálig s neked adom 
az élet koronáját 1“ Van olyan szülő, aki 
három fiát vesztette el egyszerre. Az em
léktáblát április 15-én leplezték le. Beszé
det mondott: Vértesi Zoltán lelkész, Schrödl 
Mátyás s. lelkész, Schmidt százados, Jung 
József. Az ev. énekkar Alexi tanító vezeté
sével szép gyászdalt énekelt. Amidőn Vér
tesi lelkész az emléktáblát megáldotta, 
szem nem maradt szárazon. Megható volt 
két Erdélybőf menekült, sok érdemjellel 
kitüntetett és most e határszélen szolgálatot 
teljesített magyar katona bajtársi részvéte, 
akik a hosszú IV2 óráig tartó istentisztelet 
alatt mindvégig feszes, tisztelgő állásban 
álltak elesett bajtársaik emléktáblája mel
lett, úgyhogy még szempillájuk is alig reb
bent meg. — Kiss János hősi halált halt 
tanító emlékét az ev. iskolában külön már
ványtáblával is megörökítette a hálás ma
gyarbólyi egyház.

A györkönyi és nagydorogi egyesült 
műkedvelői csoport április hó 8-án sikerült 
szinielőadást rendezett. Előadta Herczeg 
„Fekete-lovas“ című színdarabját. A bevé
tel felét, 4200 koronát a felállítandó hősök 
emlékoszlopa alapjára fordítja.

Iharosberény. Husvét másnapján Mes- 
terházy Sándor esperes felavatta a köz
adakozásból vett harmadik harangot. Az 
ünnepi beszédet Káldy József lelkész mon
dotta. Megnatva áldotta meg azokat, kik 
a „békesség“ harangjára adakoztak. Volt 
még két karének s a gyülekezet a drak- 
máját megtaláló asszony szívbeli örömével 
távozott. Offertórium a Harangszóra 1500, 
az Evang. Lapra 7C0 K volt.

Este az ifjúság kitűnő alakítással adta 
elő „Legényfurfang“ c. darabot. Szereplők 
voltak: Szakály István, Szakály Sándor, 
Cseresnyés Piroska és Rózsi, Tóth Irén,
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Illés Sándor, Szakály Mariska, Szalai Bözsi, 
Szakály Dezső, Bonc Mihály, Pécsek Sán
dor, Pető József. A befolyt 20.000 koronát 
könyvtárra fordítja. Harangszóra adott 500 
koronát.

Harangavatás. Lélekemelő örömünnepe 
volt április 8-án úgy Kéty anya-, valamint 
Murga leánygyülekezetnek. E napon avatta 
fel Schöll Lajos föesperes, Müller Róbert 
alesperes, Zulauf Henrik kalaznói és a 
helybeli lelkész segédletével a Harangmű
vek készítette új harangokat. A torony előtt 
végbement avatás után a régi és új haran
gok kitűnő harmóniában egybeolvadó hang
jai mellett bevonult a gyülekezet apraja- 
nagyja a templomba, ahol az áldozatkész 
hívek könnyes szemekkel, áhitatosan hall
gatták a főesperesnek Ján. ev. 20, 19., il
letve Máté ev. 5, 16.-ra alapított, szívet- 
lelket emelő, építő, megrázó, lelkesítő, fe
lejthetetlen ünnepi beszédét Murgán a 
Schöpf Ernő vezetésével ez alkalomra ala
kult dalárda ügyesen előadott, szép ének
számai, is nagyban emelték az ünnepi áhí
tatot. Úgy az anya-, mint a leánygyüleke
zetben díszközgyűlés követte az ünnepi 
istentiszteletet, amelyen elhatároztatott, hogy 
a harangavatás lénye, a gyülekezeti tagok 
áldozatkészsége általában, azoknak neve 
pedig jegyzőkönyvileg külön is megörökit- 
tessék, akik a harangot a vasútállomásról 
díjtalanul meghozták és a felszerelési mun
kálatokat elvégezték. Úgy a kétyi, mint a 
murgai hívek boldog örömmel hallgatják 
a sikerült új harangok ékes beszédét, és 
általános az óhaj, hogy a hiányzó orgona- 
sipokat is mielőbb pótolhassák. Schmidt 
Péter, Murga község hitbuzgó bírája, e 
szent célra önkényt 1 q új búzát ajánlott 
fel. A nemes tett önmagát dicséri.

„A veszprémi evang. egyházmegye 
története“ című munkám kész és azonnal 
megrendelhető. Ára 4—500 korona lesz. A 
gyülekezetek saját történeteikből külön le
nyomatokat készíttetnek. — Görög Ernő.

M agyqrszombathelyen husvét ünne
pére az Úr oltárára a következő adomá
nyokat hozták: Dákai Erzsébet 400, Bocska 
István 100, Fűzi Julianna 100, Nagy Erzsé
bet 100, Németh Róza és Erzsébet 200, 
Szabó Erzsébet 650, özv. Sz. Varga István- 
r.é 4 szál oltárgyertyát, Polgár Julianna 
400, Csurgai János 10.000, Farkas István 
4000, Kovács Julianna 2000, Kovács Zsófia 
100, Konfirmandusok: Varga Imre 400, 
Bécsi Dezső 300, Bécsi Julianna 300, Far
kas Róza 500, Polgár Zsófia 500, Kovács 
István 500, Dákai Mihály 100, Tóth Gizella 
500, Magyar János 700, Magyar Julianna 
50, Szabó Róza 150, Bocska Kata 200, 
Szarka Kálmán 200, Kalmár László 200, 
Gombás Piroska 200, Varga Erzsébet 100, 
Imre Sarolta 100, Vitéz Puskás József 2 
iskolás gyermeknek 1000 koronát.

Szegények ingyen temetése. Szép 
tanujelét adták áldozatkészségüknek és 
hitrokoni összetartásuknak az alsósági ev. 
hivek. Özv. Somogyiné szül. Musai Katalin 
földhözragadt szegény hitsorsos temetke
zési költségeit (10.000 K) 24 óra alatt ma
gok közt összegyűjtötték. A gyűjtés áldo
zatos munkáját Nagy Kálmánné, Király Fe- 
rencné és Pózsi Józsefné végezték. Az ada
kozásban a község más vallásu lakói is 
részt vettek.

Hasonló áldozatkészséget tanúsítottak a 
celldömölki szabómesterek és iparosok is, 
mikor Péntek István kartársukat, aki nagy 
szegénységben halt meg és öt árvája ma
radt, gyűjtés útján közköltségen temettettek 
el, sőt az özvegy és árvák részére is gyűj
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töttek. — Az ilyen adakozókat szereti az 
Isten — De ne feledkezzünk meg a még 
élő, de nyomorban levő felebarátainkról se.

Celldömölk. Egy magát megnevezni 
nem akaró család 32 szál gyertyát ajándé
kozott a templom-csillárba. A gyülekezet 
a püspök látogatásra készülve az egyházi 
épületek kerítéseit vagy 70 ezer kor. költ
séggel rendbehozatta. Az ifjúsági egylet az 
Elnémult harangok c. színmű betanulásá
hoz és előadásához fogott. A nőegylet szo
kásos csütörtök esti vallásos összejövete
leit — zsúfolt érdeklődés mellett — foly
tatja az Árpád-utcai iskolában 7 órai kez
dettel.

Egy lelkes nőapostol. A háború alatt 
levita tanítóink is kénytelenek voltak gyü
lekezetüket, iskolájukat árván hagyva, a 
haza védelmére kelni. Bevonult hadiszol
gálatra Jáni János szabadi-i levita tanító is. 
A gyülekezet sorsát szivén viselő felesége 
nem hagyta árván a gyülekezetét, hanem 
elhatározta, hogy hadbavonult férjét helyet
tesíti. A szabadi-i harang nem némult el, 
hanem rendületlenül hívta az Úr házába 
az otthonmaradt és hadbavonultakért imád
kozó nőket, öregeket és gyermekeket. A 
buzgó tanítónő a kántori teendők végzése 
után páratlan lelkesedéssel hirdette az Is
ten igéjét s imádkozott a hadbavonultakért 1

A somlószőllősi gyülekezetnek szép 
örömíinuepe volt április 8-án. Ekkor avatta 
fel a gyülekezet 225 kg.-os új harangját, 
lelkes beszéd kíséretében Takács Elek, a 
veszprémi egyházmegye esperese. Könnye
kig meghatotta az összes jelenlévőket, mi
kor az új harang a háborúban elesett hősi 
halottakért szólalt meg. Az alkalmi szószéki 
beszédet Somogyi Károly lelkész mondotta. 
Beszédét azzal az óhajtással végezte: le
gyen az új harang a békességnek és egy 
boldogabb jövendőnek harangia. Az oltári 
szolgálatot Ihász Mihály kertai és Mátis 
Károly nagyalásonyi lelkészek látták el. Az 
alkalmi karénekeket Rónai Kálmán tanító 
tanította be. Az ünnepély után díszközgyű
lés volt, melyet Bélák Endre t. b. főszolga
bíró, gyülekezeti felügyelő nyitotta meg 
szép beszéddel. A díszközgyűlés keretében 
olvastattak fel az adakozók nevei, akik ál
dozatkészségének a gyülekezet új harangját 
köszönheti. Áz avatás az esperes zárósza
vával és a Hymnusz eléneldésével ért vé
get Az ünnepély oly lelkesítő hatással volt 
a hívekre, hogy rendes termés esetén, mely 
a nagyobbmérvü áldozatkészséget lehetővé 
teszi, a gyülekezet az ősz folyamán a még 
hiányzó 420 kg.-os harmadik harangját is 
be akarja szerezni.

Kisgeresd. A kisgeresdi ifjúság Nagy 
Imre és Benkő István vezetésével szépen 
sikerült műkedvelői előadást rendezett. A 
szereplők: Rozanits Géza, Rozanitsné, Kiss 
Róza, Sárossy József, Király Lajos és a 
rendezők mind fényesen megállották helyü
ket. Az előadás után szavaltak: Kiss Anna, 
Balogh Ida, Németh János, Dénes Ida, Né
meth Ilka, Sárosi Anna és Nagy Imre. A 
tiszta jövedelem 8350 K a harangalap nö
velésére fordíltatott. Külön említést érde
mel, hogy a kisgeresdi ifjúság egészen ön
ként, spontán elhatározásból rendezte elő
adását a harang-alapra.

Nagygeresd. Németh Ilonka és Györgyi 
Gizella konfirmációjuk emlékére 200—200 
K-t adományoztak a harang-alapra. Halász 
Istvánná és Varga István berektompaházai 
lakosok a harang-alapra 500—500 koronát 
adtak.

A pápai ifjúsági Luther-Szövetség nagy
sikerű, gazdag programú estélyt rendezett.

Beszédet Fadgyas Aladár vallástanár tar
tott. A szövetség ének- és zenekara pedig 
alkalmi darabokat adott elő Nagy Gábor 
és Kováts István főgimn. tanulók vezeté
sével. Énekszámokkal és szavalatokkal 
közreműködtek: Iványi Gitta, Szabó Kál
mán, Nagy Gábor, Vikár Sándor, Mester- 
házy László. Meseherceg című vígjátékban 
szerepeltek: Koncz Manci, Németh Piriké, 
Paula József, Mészáros József, Tóth József 
István. Az estély 10.000 K-t jövedelmezett.

A csöngei nőegylet husvét másnapján 
szépen sikerült műkedvelői előadást ren
dezett az ifjúság közreműködésével. Elő
adták a Piros bugyelláris c. népszínművet. 
Szerepeltek: Bognár Juliska, Kiss Lidi, Se
regély Jolán, Bognár Ida, Kiss Ilka, Döb- 
rönley Lina, Gosztola Vilma, Hasza István, 
Bárdossy Géza, Bognár József, Szabó Pál, 
Kiss Dénes, Nagy Dénes, Horváth Sándor, 
Varga István, Németh József, Németh Ká
roly, Nagy Lajos és Kóbor Lajos. A ren
dezést Szabó Dezső tanító végezte nagy 
buzgalommal. A tiszta jövedelem 38.000 K, 
melyet a nöegylct orgonasipok beszerzésére 
fordít. Ez alkalommal felülfizettek: Balogh 
Sándor 350, Horváth Károly 300, Weöres 
Gizella 200, Szabó Dezső 200, Löké Jenő, 
Bárdossy Dénes, Saródy József, Lampért 
Ferencné 100—100, Vági János 60, Bozso- 
nyik Máté, Vajda Sándor 20—20, Németh 
Géza, Balogh Jánosné és Tamaska Ilus 
10—10 koronát. Az. adakozóknak ez úton 
is köszönetét mond a nőegylet.

A dunaföldvári ev. nőegylet Fejes Zol
tánná elnöklete alatt január 21-én tartotta 
számadó közgyűlését. 1922. évi bevétele 
12.347 85 K, kiadása 9940 70 K, pénztár- 
készlet 2407 15 K. — A nóegylet vagyona 
7757'77 K, vagyis egy év alatt szaporodott 
2303 15 K. Közgyűlésén kimondotta, hogy 
az új házaspároknak bibliát és emlékköny
vet ad útravalóul.

A dombóvári gyülekezet templom-alap 
javára a következő adományok érkeztek : 
Kresz Péter 200, Wimmer János 500, Füh
rer János 1000, egy magát megnevezni nem 
akaró 100, Szeifert Andrásné 10C0, N. N. 
600, dr. Oslffy Lajos O^tffyasszonyfa 4950, 
Ev. egyházközség Gyönk 150, Pfiug István 
Csikóstöitös 100, Kiskőrösi ev. egyház 500, 
Kiskörös község 500, dr. Polner Aladár 
Budapest 500, Ev. egyházközség Mucsfa 
1940, Mendéról: Reichel Lajos ta: itő 200, 
Erdei Ferencné 100, Glózik István 100, 
Benyovics Mihály, Fabók Mihály 100—100, 
Ev. leányegyház Mende 400, Mászlonypusz- 
táról özv. Schmidt Fülöpné 220, Fodor 
Mátyás 500, Kubina József Dombóvár 1000 
koronát. A kegyes adományokért köszöne
tét mond az ev. lelkészi hivatal Dombóvár.

Petőfi-ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petöfi- 
ünnepélyeket rendeztek:

Az iharosberényi gyülekezet márc. 11-én 
az Ishenházában áldozott Petőfi szellemé
nek. Ünnepi beszédet mondott Káldy Jó
zsef lelkész. Az offertóriumból 500 koro
nát a Petőfi-gimnáziumra, 300 koronát a 
Harangszóra adott. Az iskolák szintén a 
templomban ünnepeltek délután. A lelkész 
megnyitó beszéde és imája után Thék La
jos tanító tartott felolvasást. Közben a gyer
mekek két hangon énekeltek és Petöfi-ver- 
seket szavaltak. Offertórium a Petöfi-gim- 
názium javára 300 korona. Este a nőegy
let szeretet-vendégsége volt az iskolában. 
Tartalma, építő hatása gazdag volt. A gyü
lekezet nőinek nemcsak étele, de a szíve 
is egy vala. Közének után ifj. Hodoscsek 
Györgyné imádkozott. A himnusz elének-
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lése után a lelkész tartott irásmagyaráza- 
tot. Közének. Káldy Józsefné elnök Thék 
Lajos tanítóval énekelte: , Csíkországi feny
vesekben . . „Amerre a fecskék száll
nak . .  .* szép irredenla nóíákat mély ér
zéssel. Lelkesítőén szavaltak: Szalai Bözsi, 
Cseresnyés Piros és Rózsi, Szakái Józsefné, 
Hodoscsek Györgyné és Cseresnyés János- 
né. Pécsek Katica. Petőfiről felolvasott a 
lelkész. A lányok kara nagyon szépen éne
kelte: „Bús magyarok imádkoznak . .  .“ s 
szebbnél-szebb Petőfi-nötákat. A gyüleke
zet buzgó női a Szózat eléneklése után egy 
felejthetetlen este emlékével oszlottak széj
jel. Az offertóriumból 1000 koronát adott 
a Harangszóra, 500 koronát a Petőfi-gim- 
náziumra. — A férfidalkör március 15-én 
ünnepelt figyelmesen betanult s szépen 
előadott énekszámokkal. Beszédet mondott 
a lelkész. Szavaltak: Harmadás Ferenc, 
Zrincki Jóska, Bonc Sándor, Pető József. 
Mélyen szántó felolvasást tartott Teké La
jos tanító, aki különben karmestere is a 
lelkes- csapatnak. Gyűjtéséből 1000 koro
nát adott a Harangszóra és 1100 koronát 
a Petőfi-gimnáziumra

Kéty és Murga március 15-én áldozott 
Petőfi emlékének. Az ünnepélye zsúfolásig 
megtelt templomban alkalmi istentisztelet
tel. kezdődött, ahonnét az ünneplő közön
ség nemzeti imádságunk hangjai mellett 
vonult át az ifjúsággal együtt az egyház 
veteményes kertjébe, az iskolába. A 14 
pontból álló programmot ügyesen, lelkesen, 
magyar és német nyelven előadott Pctöfi- 
költemények, alkalmi versek, hazafias éne
kek, irredenta dalok és az iskolaszéki el
nöknek az ünnep kettős jelentőségét mél
tató előadása töltötték ki. Az offer,órium- 
ból 600, illetve 500 korona fordittatoit az 
aszódi Petöfi-gimnázium javára.

A nemeskéri népiskola a március 15-iki 
Petöfi-ünnepélyeti kivül április 8-án egy 
újabb hazafias anya- és csecsemővédelmi 
ünnepélyt tartott változatos műsorral. Az 
ünnepélyt a beillesztett színdarabok miatt 
kétszer meg kellett ismételni. A tanterem 
mind a háromszor zsúfolásig megtelt kö
zönséggel. A jövedelem a csekély 20 ko
rona belépti díj mellett az áldozatkész fe- 
lülfizetők támogatáséval 7644 koronára 
emelkedett, melyből 5000 koronát a sop
roni ev. tanítóképző intézetre, 1000 koro
nát az anya- és csecsentővédő budapesti 
akciójára, 1000 koronát a Harangszó ter
jesztésére, a megmaradt összeget pedig is
kolai könyvtára gyarapítására fordította. 
Az ünnepélyt Hajas Gyula tanító vezette.

A veszprémi egyházközség több alkalom
mal is hödolt Petőfi emlékének. Először 
1922 dec. 6-án a veszprémi Petőfi-kör ren
dezett emlékünnepet az összes veszprémi 
egyesületek, hatóságok bevonásával, Szá- 
vay Gyula, Lampért Géza a „Petőfi-Tár- 
saság kiküldötteinek közreműködésével, 
amikor is az1 evang. templomban a város 
minden egyesületének, hatóságának, osz
tályának képviselői jelenlétében ünnepi is

tentisztelet volt. Ez alkalommal a városi 
színház a „Petőfi-szinház“ nevet kapta. — 
1923 január 20-án a Veszprémi Nemzeti 
Szövetség, az Evang. Nőegylet és a Nem
zeti Kaszinó rendezett együttes ünnepet a 
vármegyeháza nagytermében, hol az evang. 
Nöegylet képviseletében dr. Győrffy Zol
tánná mondott ünnepi beszédet. — 1923 
márc. 18-án az evang. elemi iskolában volt 
Petőfi-ünnepély, ahol a lelkész imájával 
kezdődő, az iskolaszéki világi elnök beszé
dével s a Himnusszal végződő műsor ke
retében az iskolásgyermekek hódoltak Pe- 
tőfi-költemények, dalok és színdarab elő
adásával. — Március 24-én a Nemzeti Szö
vetség Veszprémi osztálya rendezett Petőfi- 
ünnepet, amikor is dr. Kovács Sándor teo
lógiai tanár tartott előadást Petőfiről s fel
olvasásra került dr. Zsilinszky Endre nem
zetgyűlési képviselő Petőfi-tanulmánya.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. Súlyos csapás érte Fábry 
László ev. lelkészt. Felesége, Stampfl Gi
zella 9 évi boldog házassága után életének 
30. évében április 12-án hosszú, kínos 
szenvedés után elhalt. Temetése éppen 
születésnapján, április 15-én volt. Két árva 
gyermek maradt, 8 éves Lacika és 5 éves 
Viktorka. A gyászszertartást a háznál Bándy 
Miklós nagybábonyi és Gyarmathy Ferenc 
tabi lelkészek végezték, a simái pedig Né
meth Sándor kötései lelkész tartott beszé
det. — A család a következő gyászjelen
tést azta ki: Alulírottak mély fájdalomtól 
megtört szívvel tudatjuk, hogy a hőn sze
rető feleség, édesanya, gyermek és rokon, 
Fábry < Lászlómé szül. Stampfl Gizella folyó 
évi április ho 13-án reggel 7 órakor, éle
tének 30-ik, boldog házasságának 10-ik 
évében, hosszas szenvedés után az Urban 
csendesen elszenderült. Felejthetetlen drága 
halottunkat április hó 15-én délután 3 óra
kor helyeztük a nagyszokolyi ág. hitv. ev. 
temetőben örök nyugalomra. Nagyszokoly, 
1923 április 13-án. „Boldogok a halottak, 
kik az Urban halnak meg.“ Fábry Dániel 
és neje szül. Fuksz Rozália após es anyós, 
ifj. Fábry Dániel családjával, Fábry Béla 
családjával, Szuchovszky Irén gyermekével 
sógor és sógornők. Fábry László, ev. lel
kész férj. Fábry Lacika, Fábry Viktor gyer
mekei. Stampfl Jenő és neje szül. Veisz Emi
lia szülök. Fuvaros Imre és neje szül. Veisz 
Zsuzsanna és gyermekei, nagynénje.

Eljegyzés. Pásztor Etelkát (Nagyliget) 
eljegyezte szentistvánbaksai Baksy Ernő 
László m. kir. áv. nyug. honv. főhadnagy 
(Zebegény) április 22-én.

HÍ REK.

Két magyar lelkész az oláh bíróság 
előtt. Az oláh hatóságok vádat emeltek

Szombati-Szabó István lugosi és Bokor 
Mátyás bánffyhunyadi lelkészek ellen. 
Szombati-Szabót, ki ismert nevű költő, egy 
verse miatt fogták perbe, habár a vers egy 
sorára sem lehet rábizonyítani az irreden
tizmust. Bokort viszont azzal vádolják, hogy 
megrongálta az oláh király képét s felség
sértés, izgatás és lázadás címén a kolozs
vári hadbíróság börtönébe vetették. A két 
köztiszteletben álló lelkész üldözése Erdély 
magyarsága körében mély elkeseredést 
keltett.

Ellopott menyasszony. Érdekes eset 
történt az elmúlt napokban az egyik vidéki 
faluban. Hegedűs Mária, a falu legszebb 
leánya, nevelőapja akarata ellenére férjhez 
ment Farkas Józsefhez. A fiatal pár már 
átesett a polgári házasságkötésen, a vőle
gény családjánál nagyban készültek a la
kodalomra, mert az egyházi esküvőt más
nap akarták megtartani. Éjjel 12 óra után 
azonban Hegedűs Mária nevelőapja meg
jelent a lakodalmas háznál, egy legénnyel 
kihivatta a menyasszonyt, akit azután csak
hamar közrefogtak és azzal a megokolás- 
sal, hogy az egyházi esküvő még nem volt 
meg, — egyszerűen elvitték. A vőlegény 
házánál azonban csakhamar rájöttek a tur
pisságra és utána eredtek a menyasszony- 
szöktetők csoportjának, amelyet csakhamar 
elértek és olyan parázs verekedést rögtö
nöztek, hogy a csendőrség tudta csak szét
választani a verekedőket.

Újfajta spanyolbetegség. Pár nap óta 
uj betegség tünetei jelentkeznek Erdélyben.
Az orvosok a jelentésekből arra következ
tetnek, hogy újfajta spanyolbetegségről van •* 
szó, amelynek skarlátos tünetei is vannak; 
egyébként azonban, mint a spanyolnátha, 
magas lázzal, hüléssel és gyomorzavarok
kal kezdődik, de lefolyása sokkal gyorsabb 
és súlyosabb. Leginkább a fiatalokat tá
madja meg. Főleg Nagyszebenben és Ko
lozsvárott fordult elő.

A cseh fináncnak nem tetszik a  csár
dás. Az egyik lévai nöegylet nemrégiben 
műsoros estélyt rendezett táncmulatsággal. 
Nagyban járták a csárdást, mikor megjelent 
a teremben egy Ruzet nevű cseh finánc és 
kijelentette, hogy csárdást, általában ma
gyar táncot járni tilos. Mikor a társaság 
nem akart engedelmeskedni, a finánc nagy 
lármát csapott és botjával hadonázni kez
dett, mire kidobták.

őskori lelet Nagytapolcsányban. N.- 
tapolcsányban a Kálvária hegy alatti ho
mokbányában a vízözön előtti korból való 
hatalmas állati csontvázat találtak, mely
nek két méter hosszú csontdarabjai is 
vannak.

Háromezer öngyilkosság négy év 
alatt. Amerikában az utóbbi esztendők so
rán ijesztő méretekben terjedt el a gyer
mekgyilkosság. Hivatalos kimutatás szerint 
1919 óta 3 ezer gyermek ontotta ki önke
zével életét.

Elborult a német trónörökös elméje.
A volt német trónörökös lelki állapota

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszitó bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetbeu a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 19—52
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mindinkább nyugtalanítja környezetét. Két 
kiváló berlini elmegyógyász vizsgálta meg 
nemrégen, akik azt konstatálták, hogy 
progresszív elmebajban szenved. Egy idő 
óta néha rengeteget beszél, máskor pedig 
napokon át hallgat. Közben magához ren
deli egész környezetét és vallásos prédi- 
dációt tart nekik. Titkárát, aki görögkeleti 
vallásu, át akarja téríteni az evangélikus 
vallásra. Az orvosok egyelőre feltétlen nyu
galmat ajánlottak neki.

Kötelező orvosi vizsga a házasság 
előtt — Olaszországban. Az olasz egész
ségügyi szövetség javaslatot készít elő, mely 
azt követeli, hogy a házasságkötés előtt 
úgy a vőlegény, mint a menyasszony or
vosi bizonyítvánnyal igazolják egészséges 
voltukat. A javaslat rövidesen törvényhozás 
elé kerül.

Másfél milliárd rubelt kell fizetni 
az orosz útlevélért. Az orosz külügyi 
népbiztosság másfél milliárd rubelben ál
lapította meg az útlevél diját.

Herc/.eg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek 17. számában folytatódik Herczeg Fe
renc nagysikerű rígjátéka, a „Sirokkó“ és Rudolph 
Stratz érdekes regényét, Az óriás ökle. Azonkívül 
közli a lap Moly Tamás elbeszélését, Pékár Gyula, 
Lyka Károly és Pászior Böske cikkeit, Kálmán Jenő 
humoros írását, Gálfalvy Zoltán és Szenttamás! Alma 
verselt, Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rendkívül ked
velt rovatait, ^ szerkesztői üzeneteket és a szépség
ápolást. Az Új Idők előfizetési ára negyedévre 1000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI.. Andrássy-út 16.

A H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.*»

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok tolytak be : 
Szepper Katica Mecsekszabo’cs 150, Mé
száros László Felsóságh 100, Mesterházy 
Ödönné Mesterháza 50. dr. Borcsitzky D. 
Orosháza 50, Szalay Mihály Kispéc, Rác 
Károly Kispéc 300—300, Dancz I. Rábahid- 
vég 600, Horváth Géza N.-kapornok 100, 
Reitzinger Miklós Csikóstöttős 300, Bakk 
Sándor Szeged 50, Horváth József Varsány 
100, Falb Mária Győr 50, Fischer Kálmánná 
Győr 200, Nagy Dénesné Boba 50, Rupp- 
recht Imre Szombathely 500, Benczik Lídia 
és Varjú Sándor Sopron 100—100, Scháber 
János Sárvár 50, Schneller Karolin Pápa, 
Macsolay István Celldömölk, N. N. Kőszeg 
100—100, Rábakapi off. 600, Lébény 1300, 
Olasz Sándorné Őriszentmiklós 50, Csete 
József Zöldmajor, Balassa Péterné Répce
lak 100—100, Kiss Lajosné Pápa 50, K.ss 
Lajosné N.-simonyi 50, ifj. Horváth István 
Győr 100, Takách Samuné Répcelak 200, 
Károly Kálmán Nagyséti major 100, Mar- 
schalltó Béláné Budafok 250, Kiss Lajosné 
Pápa 50, Balogh István Porrogszentkirály 
150, Nagy Sándorné Meszlen 50, Énekkar 
Pápa ÍOUO, Balassa Péter Répczelak 200, 
Péter András Győrszabadhegy 50, Rosta 
Mihály Kemenespálfa 50, Tóth József Kör
mend 100, Asbóth József Sopron 200, Gyu- 
rátz Ferenc Pápa 200, Győrfiy Gyula Boba 
és Babos Sándor Győr 100—100, Rába- 
bogyoszló 180, ifj. Reiber Lajos Lócs, Soós 
Péterné Sopron 50—50, Erdélyi Pál Enese 
700, Varga Mihály Szilsárkány 50, Karsay 
János Farád 50, Ekkert L.-né Győr 600, 
Pap Jolánka, Halász Lajos Nemeskolta 
50—50, Halász Istvánná Berektompaháza 
200, Győrffy Béláné, Pölöskey Miklósné 
Felpéc 100—100, Szalay Mihályné Felpéc 
10, Károvics Sándorné Meszlen 100, Bor
bély Lászlóné Meszlen 50, Berec Gáborné

Nemeskér 300, Mórotz Gyula, Jakab József 
Beled, Dömötör János Szentivánfa, Lázár 
Jánosné Aba 100—100, Mátyás Dávid Győr 
250, dr. Thébusz Béla Budapest 500, Kiss 
Irén Szombathely 50, dr. Farkas Elemér 
Sárkeresztur 250, Timschmidt S. Majos 75, 
Ritter Janos Lövő 50 K.

Felelőit ■/.erkeHztö in kludú: ( ZII'OT I GÉZA 
Szcntgotlhánl, Ya* várni eery o.

Pályázat.
A győri ev. gyülekezet egyik megürese

dett tanítónői állására pályázatot hirdet. 
Fizetés a törvényes javadalom, részben a 
gyülekezettől, részben államsegélyekből. 
Határidő május hó 1. — Közelebbi felvilá
gosítást az iskolaszéki elnökség ad.
2—2 Iskolaszéki elnökség.

Özvegy kisgazda háztartása veze
tésére falusi háztartásban jártas 45, 
50 év körüli nőt keres. Ajánlatok 
fizetési igény megjelölésével a szil- 
sárkányi ev. lelkészi hivatalhoz kül
dendők. 2—3

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 4—5

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Keresek egy intelligens, szerény, jólelkü 
kisasszonyt egy 4 éves fiúcska mellé. Jó 
bánásmód és jó ellátás biztosítva, németül 
tudó előnyben. Lehetőleg igény és fizetés 
megjelölése és fényképpel ellátott levelet 
k é r : ifj. nádasdi S á r k ö z y  G é z á n é  
Kaposvár, Főutca 24. a—4

I
 Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES 
SÓS BORSZESZT,
mely minden eddigi gyártmányt 

felülműl.
K ü l s ő l e g  lasználható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is nni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Q y á r tja : 14-52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz Szentgotthárd.

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p r o v i r u m s z ö r p ö t  

tölt. A provirum
a l k o h o l m e n t e s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusitásra szál
lítja eredeti palackokban

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:— Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. 5

Csite Károly könyvei:
Csere leány, csere legény. Elbeszé

lések ......................................  200 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék ................................................ 100 K
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban ............................... 500 K
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvonás

ban .............................................  200 K
Ifjúsági képes kötött könyvek . 600 K 
Legény furfang, népszínmű 3 felvo

násban ......................................  400 K
Ágota megbocsát. Kis regény. (Sajtó

alatt.) Díszes kiadás . . . 200 K
Magasan repül a daru. Regény . 250 K

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utcsf 18. Telefon 732.
Műhely Wenneszjenő ut 55. Telefon 82.

Máti8 vándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled, Fő utca.----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 19

P I A C .

Április 24. Zürich: Budapest 0-11. — 
Deviza : Dollár 4783, Dinár 48.—, Osztrák 
korona 6 85, Szokol 139.—, Lei 23, Frank 850, 
Márka 18. — Hús- és zsirárak: Marhahús 
1250, disznóhus 1400, borjúhús 1250, zsir 
2100. — Gabonaárak: Búza 26.475, rozs
16.750, árpa 13.250, zab 15.000, tengeri
13.750, korpa 7300. — Takarmányárak: 
Réti széna 10.000, szalma ——.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli L ntüer-Szövetséo .
Az OrazágOH Luther-Szövet- 

nég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
CB reklamációk a 

IIARANGSZÓ szorkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
VeoJelenlk minden vasárnap.

# Bzarkesztő-kladóhlvatal:
s z e n t o o t t h Ar d ,

Vasvármegye.

i  „HABANfiSZO“ 
előfizetési á ra : 

negyedévre 250 korona. 
Luther*Szöretég! tagoknak 

10%-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Kgjros szám ára «10 korona.

A .Harangszó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányok&t 
küldünk.

Fakadjon gazdag áldás!
A Gusztáv Adolf egylet központi 

bizottsága báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi s iskolai felügye
lőhöz beiktatása alkalmával a követ
kező üdvözlő sorokat intézte:
1032. sz. Lipcse, 1923. márc. 19.

Méltóságos Uram!
Amidőn felette fontos egyházi 

tisztét megkezdi, tisztelettel s meleg 
áldáskívánságokkal köszöntjük.

A jóságos Isten adja, hogy ha
zája  ̂evangélikus egyházának áldás
dús szolgája s vezére lehessen s 
eddigi tevékenységének a gyámin
tézet élén mintegy folytatásaképen 
különösen a szórványban levő hí
veknek mindig több vigaszt, erősí
tést és segítséget nyújthasson, hogy 
a mi Urunk Jézus Krisztusunknak 
evangélioma, amelyet Isten végzés 
folytán a mi Dr. Luther Mártonunk 
a véka alól kivett s a gyertyatar
tóra helyezett, István király koro
nájának országában is Istennek 
ereje legyen, melyből a megfáradt 
emberiség megújuljon s feltámad
jon a jobbnak akarásához. A meny- 
nyei atya az Ön hazájára ép úgy 
mint a mi hazánkra súlyos keresz
tet rakott, olyat, amilyet a mi üd
vözítőnk védtelen szenvedései közt 
hordott.

Fakadjon a mi készséges Krisz
tus-követésünkből gazdag áldás, 
amelyért még unokáink is hálál
kodnak.

Úgy érezzük, hogy amidőn ily 
célú munkában állunk, az önök hit
testvérei vagyunk s a legnagyobb 
javak s a legmagasabb célok kö
zösségéből erőt merítünk a ránk 
bízott munkában való csüggedetlen 
hűséghez.

Tiszteletteljes üdvözlettel marad

tunk a G. A. egylet központi elnök
sége : D. Rendtorff elnök, D. Geiss- 
ler, titkár.

R zsidó misszió
múltja, jelene, jövője.

A »Harangszó* számára irta: Johnson 
Oisle norvég lelkész.

Az első zsidó misszionárius maga 
Jézus volt. Ö maga mondotta: »Nem 
bocsáttattam én, — hanem az Israel 
házának elveszett juhaihoz«. Oly 
szavak, melyek igaz jelentőségét an
nak, aki Israel népe körében ma 
missziói munkát akar végezni, éppen 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Ezen kívül a zsidókkal való vallási 
érintkezés alkalmával még ma is sok 
olyast tapasztalunk, amely mintha 
egyenesen Jézus életéből lenne ki
szakítva. A vallásos zsidó ma is 
ugyanaz, aki volt Jézus idejében. Ma 
is ugyanazzal a jelenséggel van dol
gunk, mint akkor, azzal a különb
séggel, hogy a keresztyénség törté
nelmének folyamán még sok olyasmi 
járult hozzájuk, ami a feladatot ma
napság még bonyolultabbá teszi.

Az apostoli kor után hosszú év
századokon keresztül vallási tekintet
ben egyáltalában nem törődtek a 
zsidósággal. Annak az elveszett, ki
taszított népnek tekintették, amellyel 
az Istennek többé semmi dolga nin
csen. A zsidók között folytatott misz- 
sziónak első kezdetei a 13-ik század
ból datálódnak. A dominikánusok 
voltak azok, akik nagy tudományos 
készültséggel kezdették meg vitatkozó 
és térítő tevékenységüket. Utóbb pe
dig Rómában egy a Ghetto melletti 
kis templomban évszázadokon át 
egyszerűen arra kényszerftették a zsi
dókat, hogy rendesen hallgassanak 
térítő prédikációkat, — valóban bru

tális formája a missziói munkának I 
A zsidók számára létesített egyedüli 
missziói intézmény, amely a római 
egyház kebelében még ma is fönnáll 
a: »Notre Dame de Sion« című fran
cia rend, amelynek Budapesten is van 
kolostora. Ez most már csak indirekt 
utón foglalkozik a zsidókkal, ameny- 
nyiben iskoláit leginkább zsidó gyer
mekek látogatják.

A pietizmus hatását kell látnunk 
abban, hogy a protestantizmus kellő 
érdeklődést kezdett tanúsítani a zsidó 
misszió iránt. És csakugyan a mai 
értelemben vett első zsidó-misszioná
rius, aki egyszersmind a legnagyobb 
is mindazok között, akik ezzel a mun
kával foglalkoztak: Schulz István — 
Spener és Francke barátja volt. Ám 
ezen missziói munka csak akkor öl
tött nagyobb arányokat és nyert meg
felelőbb szervezést, amikor az ango
lok figyelme fordult feléje: neveze
tesen amikor 1809-ben megalakult a 
nagy »Londoni zsidó misszió-társu
lat«. Ennek egyenes leszármazottja 
a »Berlini zsidó misszió-társulat«. A 
norvég társulat sem sokkal fiatalabb ; 
1843-ban alakult. És ma egész sereg 
olyan kisebb-nagyobb társulat van, 
mely a zsidók érdekében működik. 
Azok között, amelyek a legkomolyabb 
és legderekabb munkát teljesítik, meg 
kell említenünk ezeket: a Nyugat
német egyesület a zsidók számára«, 
az »Israel barátai« Bázelben és a 
londoni »Hebrew Christian Testimony 
to Israel«, amely csak zsidókeresz
tyénekből áll és amelynek Budapes
ten is van képviselője. Nem hagyhat
juk említés nélkül a skót missziót sem, 
amely egykor Magyarországon is nagy 
és áldásos munkát végzett. Ennek 
egyik képviselője az utóbbi évtize
dekben Pastor Moody, akinek neve 
felettébb áldásos működéséről isme
retes. Egyszersmind ó az utolsó is, 
aki a zsidókat alaposan ismerve igazi

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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evangéiiomi tevékenységet fejtett ki 
közöttük itt Magyarországon. Mind
abból, ami ő utána történt, hiányzik 
a határozottság, rendszeresség. Az 
sohasem vezet célhoz, ha az ilyfajta 
munka túlságosan nagy területen fo
lyik vagy ha igen merev szervezettel 
bir. Az ilyen munkából hiányzik az 
az élénk, bensőséges, egyéni vonás, 
amelyre különösen a zsidókkal való 
érintkezésben annyira szükségünk van.

A legnagyobb nehézséget manap
ság egyfelől az antiszemitizmus, más
felől az antichristianizmus, — egy
szóval a kőlcsünös gyűlölség okozza. 
Keresztyének és zsidók igen is jól is
merik egymást és pedig rendszerint 
a legrosszabb oldalukról. Így tehát 
igen sok balitéletet kell legyőznünk 
és csak nagy üggyel-bajjal lehet cél
hoz jutnunk. Célunk ugyanis nem le
het az, hogy a zsidókat magunkhoz 
csalogatva »propagandát és prosely- 
tizmust* csináljunk. Az ilen eljárást 
maga Jézus is keményen elitélte. Mi 
a Krisztust a zsidókhoz akarjuk vinni, 
velük igazán megismertetni s szívük
ben az iránta való szeretetet fel
ébreszteni.

Ami a jövőt illeti, erre vonatkozó
lag úgy áll a dolog, hogy ezen ké
nyes kérdésnek egyedüli egységes, 
normális és gyümölcsöző megoldása 
a belülről kifelé építés elvének helyes 
alkalmazásától függ. Ennek véghez
vitele nem könnyű feladat. De szebb 
és áldásthozóbb munka, mint az Is
ten régi népével való foglalkozás, 
alig képzelhető.

Négyes.
Irta: Porkoláb István.

Négy diák-gyerekkel történt. . .
Ötödikbe jártunk. Már nem per te, 

hanem per maga szamaraztak le ben
nünk a tanárok.

A második »félév* ballagott a vége 
felé. És az egyik magyar óra.

A tanár sokat feleltetett, kicsit 
magyarázott, azután megnézte az órá
ját. A megsárgult nikli kronométer 
öt perc múlva 11 - et mutatott. A pro
fesszor becsapta noteszét s hideg, 
pápaszemes tekintetét végighordozta 
az osztályon.

— Otthoni dolgozatot kapnak, 
fiuk, — mondotta száraz, fa hangon 
— az utolsót ebben az évben. Tehát 
vigyázzanak.

És nagy betűkkel felkrétázta a táb
lára az elkészítendő dolgozat címét:

»A tüdővész elleni védekezésről.*

Gyermek imája.
/.

Reggel.
Fölébredtem új reggelre,
S  fölnézek Rád, Istenemre.
Kezem teszem szent imára,
S  kél szivemben buzgó hála, 
Hogy engem megoltalmaztál, 
Szárnyaiddal takargattál :
Atyám, ma is tarts meg engem 
Igaz Istenfélelemben;
Oh segíts, hogy legyek Neked 
Mindsíromig hű gyermeked!

. II.
Este.

Összeteszem két kezemet,
S  úgy imádlak, Istenemet,
Hogy e napon megtartottál 
És énnekem sok jó t adtál.
Kérlek Téged, jó  Istenem,
Ez éjjel is maradj velem!
Kérlek Téged, égi Atyám,
Őrizz engem ez éjszakán,
S  áldlak mind itt, mind az égben, 
Angyalaid seregében!

SÁNTHA KÁROLY.

Petőfi az eklézsiában.
Irta: Payr Sándor.

6. Petőfi Aszódon.
Petőfi Pestről bizony gyenge bizo

nyítványokat vitt haza Szabadszál
lásra. Apja kifakadt, elégedetlen volt. 
De csendes órájában mégis így szó-

A tantermen halk moraj döngicsélt 
végig, mint óriási dongó-légy, jeléül 
annak, hogy ez kemény dió lesz az
V. osztályos koponyáknak.

A tanár szembefordult a padsorok
kal, kedvetlen arcán szigorú ráncok 
sugároztak szét:

— Mi ez, fiuk?
A zord hangra összerezzentek a 

fogasokon a kalapok, a padokban 
vállbarándultak a diákfejek. Az álta
lános kérdést általános hallgatás kö
vette, majd mély, nyomott csend né- 
mult a tanteremre. Hallani lehetett 
a lélekzést, a szuszogást.

És ekkor a pedellus, akinek be
ütött kemény kobakja, kajla fekete 
bajusza s borpiros arca volt, — -az 
udvaron megrázta a kolompszavu 
harangot.

Föllélegzettünk. Csupa mélyen ér
zett, néma hála Isten szállt az egek 
Urához.

A tanár hónaalá csapta az osz

lott a fiaihoz: »Tanuljatok, gyerme
keim, most még tehetünk értetek min
dent, de ki tudja, hagyhatunk-e egyéb 
maradandó örökséget reátok, mint 
azt, amire taníttatunk.* E szavakat 
Petőfi öccse, István jegyezte fel.

A vakációt Petőfi az 1835. év nya
rán ismét Kiskőrösön Martiny papák
nál töltötte s keresztapja, Martiny 
Károly ügyvéd, beszélte rá a szülő
ket, hogy a fiukat az aszódi iskolába 
küldjék. Aszódra a Petrovics pár is 
szívesen gondolt. Hiszen itt keltek 
egybe, fiatalkori emlékek fűződtek 
hozzá. Sok volt a rokon és jó isme
rős. A vidék is a Qalga patak völ
gyében szép és vonzó. Az ev. Podma- 
niczky bárók, akiknek két szép kas
télya már messziről kimagaslott, sok 
áldozatot hoztak az iskoláért.

Petőfi anyjának régi jó asszonya 
volt itt Neumanné, néhai Neumann 
Frigyis kékfestőnek özvegye, ehhez 
adták tehát fiukat szállásra. Több fiú 
és leány is volt a házban. Neumann 
Károly, később Ujfazekasvarsánd lel
késze, tanulótársa s később is bizal
mas jóbarátja volt Petőfinek. Koren 
István, a fiatal tanár és segédlelkész 
is Neumannéknál étkezett s már a 
kővetkező évben nőül vette a nagyob
bik leányt, Júliát, a kisebbik Klárika 
pedig Petőfi iránt volt jó szívvel. Az 
egybekelés után Korea magához vitte 
át Petőfit s ettől fogva az ő kosztosa 
volt. Neumann Julia a derék békés
csabai lelkésznek, Koren Pálnak lett 
az édesanyja. Neumann Klárikát pe
dig Petőfi »Első szerelmem* című 
versében énekli meg. Ebben mondja

tálykönyvet s meredt tartással ment 
kifelé. Nyomában emelkedő zaj csa
pott fel: tíz percnyi eleven élet zsi- 
vajlott a gimnázium épületében.

A katedra körül kisebb csoportokba 
verődve hánytuk-vetettük a magyar 
témát. — Mi négyen álltunk egy cso
portban : Tóth Qyula, a kiváló diák, 
Mike Qyula, a jeles diák, Szabó Laci, 
a közepes, s jó magam, a rossz ta
nuló. Mert — mi tagadás? — az 
voltam. De annyira mégsem rossz, 
ameonyire a tanáraim annak hittek. 
Tévedni azonban gyakori professzori 
dolog. —

Igaz, több olyan tantárgyat nem 
vettem komolyan, amit a kultuszmi
niszter fontosnak tart s ezeket egy
szerűen nem tanultam. Minek? Tud
tam, hogy az életben sohasem fogok 
háromszögeim, logaritmusokkal baj- 
molódni s meggyűlöltetett görög klasz- 
szikusokat olvasgatni. A némettől meg 
éppen viszorgott a hátam. Abban az
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róla bálás emlékezéssel:
Mint iskolás fiú, gazdámnak 
Lyányát szerettem én,
S boldog valék, mert a lyánkától 
Viszont szerettetém.

Mint szeretett ő 1 az ebédnél 
Tálalni ő szokott,
S mindenkor én elémbe tette 
A legjobb falatot.

És uzsonára kaptam tőle 
Sonkát s más egyebet,
Mit szép szerével a kamrából 
Kihozni lehetett.

Neumannéknál a német beszélge
tésekre is volt alkalom. Vele lakott 
most is Sárkány Sámuel és János. 
Egyéb ismertnevii tanulótársai voltak: 
Kemény János, a későbbi kiskőrösi 
lelkész, Dlhányi Zsigmond a szarvasi 
tanár, Esztergályi Mihály, a csomádi 
lelkész fia, Dömök Elek rtb.

Az aszódi iskola jó hírnevét Koren 
István alapította meg. Akkor még 
minden a tanár egyéniségétől függött, 
vele hanyatlott, vagy emelkedett a 
színvonal. A domonyi születésű Ko
ren körül, akit később Ssarvasra hív
tak meg, egész kis vita irodalom ke
letkezett. Némelyek jó magyarnak és 
jó pedagógusnak mondják, mások 
pedig nem. Sajnálni lehet, hogy Fe- 
renczi Zoltán is jeles müvében pán- 
szlávnak tette meg. Nehéz lesz ezt 
már most a köztudatból kitörölni. 
Legutóbb pedig Neményi Imre Koren 
tanári működését szólta le erősen.

A Vasárnapi Újság még 1875-ben 
is pánszlávnak mondja Korent. De 
megvédte őt két tanítványa, Verner 
László és a tüie3 magyarságáról is-

ódon, Ferdinánd párti városban, amely 
egész a legújabb időkig lélekben min
dig közelebb volt Bécshez, mint Pest
hez, — feketesárga szellő fojtogatta 
szűz magyar levegőhöz szokott tor
komat, aminek eredményeképpen 
daccá keményedett bennem a jól vagy 
rosszul értelmezett sovinizmus. Ezért 
nem tanultam meg németül. És velem 
együtt nagyon sokan voltak így.

A latint sem szerettem, valahogy 
mégis össze barátkoztunk. Éreztem, 
hogy vaspántos levelesládák várnak 
reám Öreg kúriák padlásain, amelyek
nek múltról mesélgető pergamenjeibe 
jól esik majdan belefeledkezni

A magyart és a történetet nagyon 
szerettem. Amint becsületbeli köte
lességemnek tartottam nem tudni 
osztrákul, sokszorosan annak tartot
tam : megtanulni édesanyám nyelvét 
s hazám történetét. Némileg talán 
sikerült is.

Szabó Laci, földim, hasonlóképpen

meretes Jeszenszky Károly mezőbe- 
rényi lelkész. Igaz, hogy Koren külön 
órákon a tót nyelvet is tanította, mert 
szerette a jó tót népet és nem akarta, 
hogy a tót nyelv és a kultúra kivesz- 
szén. De azokon az órákon, mondja 
Verner László, többet tanultak ma
gyarul, mint tótul; És Jeszenszky 
szerint 4s, aki Szarvason négy évig 
Koren házában lakott és asztalánál 
étkezett, a jó professzor megmondo
gatta a vele tótul beszélgető apó- 
káknak:

Lirom-iárom,
Nem jár eszünk a Kolláron.

Ez a mondás szálló ige lett a 
szarvasi nép ajkán. És Koren tanár 
a fiát is, Koren Pált erős hazafias 
szellemben nevelte. (Vasárnapi Újság 
1893. és 1909.).

Neményi Imrével szemben pedig 
Raffay Sándor püspökünk, aki szintén 
tanítványa volt, neveléstörténeti ta
nulmánynak is beillő feleletében fé
nyes elégtételt szolgáltatott Korennek! 
Tanára nemcsak tanított, hanem ne
velt is. öntudatos egyéniségeket ne
velt, mint általában a régi protestáns 
iskolák. Tőle tanulta Petőfi a puritán 
becsületességet, a kérlelhetlen igaz
mondást, a kötelességtudást, szorgal
mat, a szenvedések elviselésére a 
kitartó türelmet, az istenben való hi
tet s az önzetlen hazaszeretetet.

Petőfi Aszódon a gimnázium II— 
IV. osztályait (mai elnevezés szerint) 
végezte és pedig kitűnő eredménnyel. 
Első volt az osztályában. Már ez a 
fényes bizonyítvány is mutatja tanár 
és tanítvány között a teljes harmóniát.

volt. Tóth és Mike »jeles* eredmény
nyel gyűrte-marta valamennyi köte
lező tárgyat. A magyar dolgozatírás 
terén azonban ők is engem ismertek 
el »szakembernek*.

így azután négyünk között hallga
tólagos megállapodás létesült, amely 
szerint Tóth és Mike csinálják Szabó 
Lacinak és nekem a számtan és né
met írásbelit — viszont valamennyi
nek én a magyart

Ehhez képest, ahogy megpillantot
tam a fekete táblán fehérlő friss ma
gyar témát a tüdővészről, — én mor- 
rantottam legnagyobbat. Hogyne, mi
kor nekem négy dolgozatot kellett el
készíteni. Négyet egyszerre, négyféle
képpen egy tárgyról, hogy illetékes 
szemek észre ne vegyék s olyan té
máról, amihez nem is konyítottam I 
Ez egy kicsit sok lenne, gondoltam, 
egy medikusnak is, nem egy ötödikes 
diákgyereknek. . .

A fiuk a táblára, onnét reám,

Hogy a tanár e mellett alkalom adtán 
talán ki is porolta a fiút, vagy ott 
fogta az iskolában, az nem változtat 
a dolgon. Petőfi nagyrabecsülte ta
nárát. Bebizonyította azzal, hogy a 
második évben forrón szeretett István 
öccsét is magával hozta s e szavak
kal mutatta be Korennek: »A múlt 
esztendőben engem olyan jól tanított, 
hogy öcsémet is elhoztam, ajánlom 
a tanár úr jóindulatába.“ Mikor ké
sőbb Qödöllón időzött Petőfi, átment 
Aszódra és meglátogatta Korent. Úti 
jegyzeteiben is Isten áldását kéri reá.

Koren beszélte el Verner László
nak, hogy a színész már ekkor is 
kitört Petőfiből. »Sokszor deklamáció- 
kon kaptam, mondja Koren, aminek 
persze örültem. Nekem tőt prédiká
ciókra kellett készülnöm abban az 
időben. Együtt kergettük szónokid 
hadonázásainkkal az aszódi verebeket 
az iskolakertben.* Milyen kedélyes 
kép a régi világból, midőn tanár és 
tanítvány együtt készült a leckéjére. 
Koren ugyanis felavatott segédlelkész 
is volt a rendes aszódi lelkész, Mi
kulás Dániel mellett. Három nyelven 
prédikáltak. A magyar beszédeket 
rendesen Koren mondta. Petőfit jó 
templomjárőnak mondták az aszódiak 
s mint nem régen konfirmált, ekkor 
még buzgón járult társaival az Úr 
asztalához.

Neményi, a modern pedagógus 
megütközik azon, hogy Koren szüre
tein és kukoricatörésein az egész 
tanulóifjúság is résztvett. Volt ennek 
jó oldala is. Tanár és tanuló köze
lebb férkőzött egymás szívéhez. A

hátra, pislogtak, ami diáknyelven ezt 
jelentette: — Semmi közünk a dol
gozathoz. A te dolgod, hogyan csi
nálod. Vérszerződés van köztünk. —

Azután, ahogy kiment a tanár, 
körülfogtak. Egyik a kezét dörzsölte, 
másik a körmét fújta.

— Ez igen nehéz lesz — mondo
gatták — beletörik a tollad I

— Lehet — feleltem — de talán 
meg tudok birkózni vele.

Több szó nem igen esett köztünk 
a dolgozatról, egészen a beadás előtt 
való napokig. Egy hétfői napon kel
lett beadni s előzőleg szombat dél
előtt, bejelentették a fiuk:

— Délután megyünk a dolgozatért.
— Jöhettek, kész.
Valóban, három példányban készen 

volt már és pedig úgy, hogy azok
ban egy kéz munkájára ismerni dupla 
szemüveggel sem lehetett. — A fiuk 
eljöttek érte, boldogan zsebrevágták, 
a hazaimat megették, azután elmentek.
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diák atyát látott mesterében, nem 
itélőbirdt. Koren elismeri, hogy a 
Petrovics fiuk voltak a legserényeb
bek az ilyen munkában. De ilyenkor 
történt az is. hogy mikor egyszer 
éjfél tájban a nagy kukorica-garma
dán ültek, Sándor éktelen nemzetiségi 
dühbe jött — mondja Koren — és 
kemény szavakkal fakadt ki a tötök 
ellen. Ezt a haragot bizonyára még 
Kollárnak kell tulajdonítanunk. Az 
asaödiak nem adtak rá okot. Korent 
ez meglepte s ekkor mondá: hiszen 
az apja, anyja is tőt származású.

Petőfi itt jó kedvvel tanult és szé
pen haladt előre. Szerette a törté
nelmet, a magyar nyelvben annyira 
haladt, hogy a dolgozatok kijavításá
ban is segédkezett. Németül is elég 
jól beszélt. Horatius ódáit már 14 
éves korában tanulja és szavalja. Jól 
rajzolt s erre havi tiz garasért má
sokat is tanított. Zongorázni is tanult, 
de nem volt zenei hallása. Már ver
seket is faragott. Otthon magánszor
galommal is sokat tanult, ö  lévén a 
könyvtáros, maga olvasott legtöbbet. 
A könyvtári jegyzék szerint vallási 
műveket is olvasott, így »Der evang. 
Christ« pozsonyi német munkát, Fock 
bécsi szuperintendens művét: Die
christliche Religion és Aranka Győr 
gyét: A kér. lélek halál elleni orvos
sága. (Folytatjuk.)

Gyüjtsünk előfizető
ket és adakozzunk
a „HARANGSZÓ“ fönntartására.

Térkép.
Térkép van előttem,
Rajt’ egy piros határjelző vonal, 
Szememből egy-egy könnycseppet 
A csúf piros vonal. [kicsal

Ha könnycsepp hull rája, 
El-e!nézem mily nagy a hatalma, 
A piros vonalat mossa —  marja. 
A könnycsepp hatalma.

Istenem, mily szép lesz 1 
Ha a magyar keserűség árja, 
Zúgó záporként özönlík rája.
A magyar könny á r ja i. . .

Győrik György.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A Kálvinista Politikai Szövetség 

által rendezett sorozatos előadások 
utolsó pontja, április 19 én dr. Ra
vasz püspök előadása volt: A kálvi 
nizmus kulturális jelentősége a múlt
ban, feladatai a jelenben címmel

A kiváló püspök előadása során 
többek között a következőket mon
dotta : Az élő hit után való sóvárgás 
szülte a reformációt és csakis ez. 
Soha senki sem fogja fel helyesen a 
reformációt, ha máskép értékeli, mint 
vallásbeli, hitbeli szükségességet. Az 
embernek hit kellett, hogy éljen. Sem 
Luther, sem Kálvin nem gondoltak 
másra. így lép a világ elé a protes
táns kuhur eszmény. . .  Igyekezzünk 
együtt haladni lutheránus testvéreink-
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kel, mert meggyőződésem, hogy a 
lutheránus felfogás világi dolgokban 
kálvinizálódni fog, míg teológiai dol
gokban a kálvinista felfogás közeledői 
fog a lutheránus felfogáshoz.

A mi véleményünk is, igyekezzünk 
együtt haladni, megbecsülni, szeretni 
egymást I Erre utal bennünket a kö
zös mult, a közös történet, a közös 
szenvedés, a közös öröm: az evan- 
géliom.

*
Londonban a Quidhallban Szent 

György-napja alkalmával ünnepi la
koma volt. Az asztalion a walesi 
herceg tilt A lakomán Hervey ame
rikai nagykövet is felszólalt, aki Ang
lia virágzására ürítette poharát. Az 
új és a régi Anglia — mondotta — 
ma is egy úton jár. Mindkettő hű az 
angol elvhez és ellenzi a szociális 
teóriákat; hű az angol keresztény 
hithez és szembeszáll a bolsevisták 
pogányságával; hű a magasabb tö
rekvésekhez és együtt viszi előbbre 
a vadonba a civilizáció fáklyáját.

*

Egész Oroszországban nagy meg
döbbenést és felháborodást keltett az 
egyházfők ellen megindult kíméletlen 
üldözés. A tiltakozás és méltatlan
kodás már már hangosan is megnyil
vánul és Moszkva falait éjszakánkint 
antibolsevista felhívásokkal ragasztják 
tele. A civilizált világ lestíjtó Ítélete 
szemmel láthatóan nem marad hatás 
nélkül a bolsevista vezérekre, de a 
belső elégedetlenséget még kíméletle
nebb terrorral igyekeznek leszerelni.

Én pedig nekifeküdtem, hogy meg
írjam a negyedik dolgozatot a ma
gam számára. A koponyám azonban 
csődöt mondott; egyetlen fel nem 
használt gondolatot sem találtam már. 
Akárhogy törtem, gyötörtem fejem, 
a saját írásbelim nem lett más, mint 
a három, már megirottnak, szerves 
kémiai vegyülete. Ricset. De ezt nem 
én vettem észre ... Én csak Írtam, 
megírtam negyedszer is a .tüdővész 
ellen való védekezés módozatait, le
tisztáztam, s annak rendje s módja 
szerint beadtam.

A tanár űr, úgy egy hónap múlva, 
a vizsgák tövében, szórta szét a pa
dok között a füzeteket. Mi elkapkod
tuk s izgatott kíváncsisággal nézte 
mindenki: milyen az osztályzata?

Néztem én i s . . .  : egy óriási 4-es 
piroslott reám I. . .  Alatta irás, tanári 
magyarázat: »Lopott! Mike és Tóth 
dolgozatából puskázta 1«

Köszönöm szépen!

Úgy éreztem magam, mint akit 
pofonvágtak —: ártatlanul. És nem 
állhattam fel, hogy tiltakozzam: — 
Kérem tanár űr, mi nem lopunk egy
mástól, csak adunk egymásnak. Kü
lönben is fordított a dolog. . .

Nem mondhattam ezt, a diákbe
csület nem engedte. Csak hallgatnom 
volt szabad s nézni az egy lábú, két 
karú szörnyet: a négyest. . .

Az óra végén odaintettem a fiuk
nak :

— Mit kaptatok?
Örömmel ugrottak hozzám. Mutat

ták : mind a háromnak sudár, fess 
l es piroslott a dolgozata alatti . . .

Tóth Gyula kikapta kezemből az 
enyémet:

— Hát a tied?
A fiuk összehajoltak, nézték a fü

zetet. Elkomolyodtak:
— Négyes! — mondták csodál 

kozva.
És néztek reám úgy, mint akivel

nagy-nagy igazságtalanság történt
Szabó Laci a jobb kezem után 

nyúlt, Mike a balt fogta. Tóth Gyula 
szemben állt velem s hol a füzetemre, 
hol reám tekintett. Szelíd arca ellá
gyult, szemében szívének különös jó
sága fénylett.

—  Szegény gyerek, te ! — mondta 
halkan.

S az irkám lapjára rácsurrant egy 
nagy, forró könnycsepp... Éppen a 
négyes mellé.

Négy diákgyerekkel történt. . .
Mind a négynek igen jó szíve volt.
A négy közül már csak egy él.
A jó szívek idő nap előtt elfárad

nak.
Elsőnek elment Szabó Laci. Meg

ölte a szíve. Másodiknak Mike. A 
harcmezőn a szívét fúrta át egy golyó. 
És most harmadiknak elment Tóth 
Gyula. A béke harcterén halt hősi 
halált. Öt is a szívén érte valami. . .
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Budkiewicz prelátus kivégzése óta 
naponta számos embert tartóztattak 
le. Az utcákon éjjel-nappal erős bolse
vista járőrök cirkálnak.

*
Lesújtó példája a mai elkölcsi zül

lésnek az az eset, amely a napokban 
a szombathelyi törvényszék egyik fő
tárgyalásán lejátszódott. Egy éltesebb 
asszony lopásra való felbujtással volt 
megvádolva, mert egy 12 éves kis
lányt felbiztatoU, hogy lopja meg 
nevelőszüleit. A leány ezt meg is 
tette, ékszereket, ruhanemüeket lop
kodott el. Amikor pedig a fogházból 
a börtönőr előkfsérte a fiatal bűnöst, 
hideg közönnyel, minden megbánás 
nélkül, szinte gúnymosollyal nézett 
végig biráin és elszántan mondotta: 
»Hát loptam, igenis loptam és más
kor is lopok. , .  «

*

Kismajsai harangozónak lenni is 
— úgy látszik — nem utolsó dolog, 
mert míg a munkája nem terhes, a 
fizetése se megvetendő. Huszonhat 
hold föld harangozói föld használata, 
a községtől évi 340 korona készpénz 
és a püspökileg megszabott stóladíja
zás, ennyi az egész fizetése. A föld 
hozamát csak 4 q átlaggal számítva, 
kitesz évi 104 q búzát. A mai árfo
lyam szerint ennek értéke (á 28 600 
K) 2 millió 992.000 korona. A többi 
apróság sem éppen megvetendő.

Új (alig használt) rózsaszín damaszt- 
selyem s z a l o n  g a r n i t ú r a  eladó. 
Cím — válaszbélyeg ellenében — megtud
ható a kiadóhivatalban i—4

Nézem, olvasom* a gyászjelenté
s é t . . .  Élt harmincöt évet . . .  Élt? 
Talán nem is é l t . . .  Kez^m meg
reszket, arcomon végigfolyik valami 
melegség. Könny. És egy csepp — 
nagy, meleg, igaz — rákoppan a feke
teszegélyes, kemény papírlapra s szét
folyik rajta, mint akkor, régen, Tóth 
Gyula könnye az én irkám lapján. . .  
A négyes mellett.

A négy közül három halott már.
S a három után a négy következik.

R törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Négy év múlva nagy változás ál

lott be úgy a háború folyamában, 
mint a magyar alkotmányos életben.

Rudolf király a magyart gyűlölő 
hízelgők befolyása alatt mindinkább

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Kenyérgondok.
Máj. 7. János 5 . 17. Magyarországon ma 

súlyos járvány dühöng: a munka nélkül 
való megélhetés keresése. Oly nagy arányo
kat ölt, hogy ha így halad, ez az ország 
tényleg nemsokára egy nagy játékbarlang 
lesz, ahol mindenki máról holnapra akar 
százezreket keresni. Az ilyen sikerek látása 
is nehezíti sokunkon a kenyérgondokat. 
Pedig az Írás szerint a munka hozzátar
tozik az élet lényegéhez. Az Atya s Jézus 
munkálkodik, az ember a bűnbeesés előtt 
is dolgozott az Édenben s a halál után is 
nagyobb munkára való megbízás lesz a 
hivő egyik jutalma. Vájjon nem azért ne
héz-e nekem az élet, mert hivalkodva állok 
az élet piacán?

Máj 8 Zsoltár 127.1—í  Az egy evező 
által hajtott csónak nem halad előre, csak 
körben forog. Az emberi élet hajójához a 
munka evezője mellé nélkülözhetetlen az 
imádság evezője Egyformán értékelem-e 
én mindkettőt? Imádság, istentisztelet-e a 
munkám s a munka, e földi életre is ható 
erő-e az imádságom ?

Máj. 9. Máté 6 . u. Mily boldogság az, 
hogy nemcsak kell, hanem szabad is imád
koznom a mindennapi kenyérért. Isten maga 
biztat rá : »Ti azért így imádkoztok.' Mint
ha mellém lépne valaki, akinek mindene 
van s aki megszánt engem látván, hogy 
egyedül nyögök az élet terhei alatt és így 
szólna: Ne félj, nem hordod ezután egye
dül a terhedet, jöjj bizalommal hozzám 
minden szükségedben s én megsegítelek. 
Mily boldogság!

Máj. 10. Ezsaiás 5 5 .2. Különbséget kell 
tennem az életnek nélkülözhető és nélkü
lözhetetlen kellékei között. A negyedik ké
résben Isten csak az élet nélkülözhetetlen 
kellékeinek kérésére jogosít fel s ha van 
élelmünk és ruházatunk, akkor elégedjünk 
meg. Minek emésztem én magam, hogy 
nincs pénzem olyan dologra, ami nem ke
nyér, ami meg nem elégíthet, hisz ez az 
egész földi élet csak átmeneti állapot 1 
Nincs itt maradandó városunk 1

elidegenedett a nemzettől. Semmi 
gondja nem volt ennek érdekére, tör
vényes jogaira. A megyék, a mellette 
kitartó főemberek panaszai elől el
zárkózva szabad kezet engedett a 
hízelgésükkel kegyeit megnyert sze
rencse lovagoknak és oly idegen ve
zéreknek. kik hatalmukat arra hasz
nálták fel, hogy fosztogatással, sarco
lással minél több kincset zsarolhat
nak össze, másrészről a nemzet ve
zető, tekintélyes embereit akarták 
rendre letörni s az országot zsarnok
ság önkényének végkép alávetni. Ezen 
iránynak fő képviselői voltak Básta, 
az alvidék kormányzója és Belgiojósó 
Kassa várkapitánya. Ezeknek törvényt 
tipró, kegyetlen hatalma vészteljesen 
emelkedett. A honfiak türelme kime
rült. Csak vezérre vártak és ez meg
jött Bocskay Istvánban Ennek nem
csak gazdasága, hanem vezéri tehet
sége, ismert, alapos államférfim böl
csessége is nevelték tekintélyét. Eddig
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Máj. 11. I. Királyok 1 7 .10—1«. A sarep- 
tai asszonynak nem ad az Úr sok időre 
eltett javakat. Egy napi adag van csak a 
korsóban és a vékában mindég. A negye
dik kérés is csak a mai kenyeret kéri. A 
máról holnapra való éles, bizonytalansága 
sok keserű érzés forrása a hitetlennél, de 
sok őröm forrása a hívőnél. Jó nekem, 
hogy érzem, függök az Istentől s oly jó 
újra és újra örülni az Isten gondviselő 
szeretetének!

Máj. 12. Zsoltár 104.24—28. Milyen szé
les látóköre van a zsoltárírónak 1 Álmél- 
kodva látja, hogy mennyi minden kell Isten
nek eleddel megelégitenie. Luther is bizony
ságot tesz, hogy ez a gondolat mennyi erőt 
ad a szegénység türelmes hordozásához. 
Jézus is azt akarja, hogy ne csak a magam 
kenyerére gondoljak, hanem a ,m i' kenye
rünkre Gondolok-e én azokra, akik nálam- 
nál sokkal többet nélkülöznek . . . ,  amikor 
panaszkodom s amikor imádkozom?

Máj. 13. János 6 . sí—35. isten azzal mu
tatta meg legjobban szeretetét irántunk, 
hogy nemcsak e. földi életnek, hanem az 
örök életnek kenyerét is adja nekünk. Ke
nyérgondok ülnek rajtam? Van-e gondom 
arra, hogy az életnek kenyere, Jézus Krisz
tus, belém költözködhessék s bennem élő 
erő gyanánt munkálkodhassék ?

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés háromhetes szünetre 

ment. Gróf Bethlen a pénzügyminiszter 
kíséretében Párisba utazott, ahol a jóvá- 
tételi bizottságnak tett előterjesztéseket Ez 
alkalommal Londonba és Rómába is ellá
togat. A B-listás tisztviselők tekintetében 
a miniszterelnök odanyilatkozott, hogy a 
nyugdíjazások végleges határidejét július 
elsejéig kitolták. Megütközést keltett Palla- 
vicini interpellációja Zita királyné neve- 
napjának megünneplésére rendezett misén 
egy egyenruha viselésére nem jogosult tiszt 
igazoltatása tárgyában. A honvédelmi mi
niszter válaszában hangsúlyozta, hogy min
den katonai egyéntől távol áll a templomi 
áhitatnak bármilyen megzavarása.

leghívebb embere volt Rudolfnak, de 
midőn látta, hogy a király meghitt 
vezérei mint dúlják szét a nemzet 
alkotmányát, pusztítják a honpolgárok 
vagyonát, életét, midőn Belgivjózó őt 
magát is megtámadta, birtokait pusz
títja s nyíltan életére tör: akkor végre, 
mint maga mondá, Ő felsége ágyúi, 
kardja által felkelésre hajtva kitűzte 
a szabadságharc zászlaját.

Felhívást intézett a néphez. Buzdí
totta, hogy ne hagyja honát zsarnok 
ellenség zsákmányakép pusztulásra 
jutni. Akinek magyar szíve van, sies
sen zászlai alá a harcra Istenért, 
hazáért, hitért, szabadságért A min
denükből kifosztott, üldözött szegény 
bujdosóknak, ha mellette küzdenek, 
a győzelem után lakhelyet, földet 
ígért, hol tisztességes munkájukkal 
békességben, boldogan élhetnek.

Bocskay megtalálta a kulcsot a 
nép szívéhez. Amerre felhívása el
hangzott: új gondolkozást, új széllé-
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Az államfő meglátogatta a déli végeket, 
ahol mindenütt kitörő lelkesedéssel fogad
ták. Lelkesen ünnepelték Pécsett, Szegszár- 
don, Tolnán, Báttaszéken, Baján és Kapos
várott, Nagykunicsán. A kormányzó lelkes 
beszédeket intézett a lakóssághoz: Térjünk 
vissza a nemzeti viselethez — mondotta. 
Ápoljuk a keresztyén, magyar szellemet. 
Hazánknak szüksége van arra, hogy fiaiban 
necsak múló lelkesedés, hanem állandó 
hazaszeretet lakozzék. . .  Az a nép, mely
ben elsorvad a nemzeti eszme, pusztulásra 
van Ítélve.

A magyar nemzet gyönyörűen mutatta 
ki háláját Mackensennel szemben. Társa
dalmi utón összegyűlt összegen három szép 
telivér lovat vettek és tábornoki lószer
számmal ellátva a dicső hadvezérnek át
adták.

Az uzsorabiróság Wienert, a budapesti 
Világ-Áruház tulajdonosát három évi bör
tönre és 10 millió korona pénzbüntetésre 
ítélte.

Romániában megindult a bomlási fo
lyamat az egész vonalon. A köztisztviselők 
kimondották a sztrájkot s nagyrésze abba
hagyta a munkát.

Á csehek himi határincidensből kifolyó
lag megszüntették az elmúlt héten a Ma
gyarországgal való vasúti összeköttetést. 
A csehek rosszindulatát mi sem igazolja 
jobban, hogy a sérelmes kiutasítások újból 
napirenden vannak. A külföld közvélemé
nye azonban világosan látja, hogy a cse
hek tulajdonképen miben is sántikálnak. 
A csehek jutalomdíjat tűztek ki a magyar 
határőrök fejére.

Bécsben véres kommunista-tüntetés 
folyt le. Ordítozva és kommunista-dalokat 
énekelve a parlament elé vonultak és az 
épületet birtokba akarták venni. A védör- 
ség azonban útjukat állta.

Franciaország teljes behódolást köve
tel a németektől, feltétlen fegyverletételt. 
A német kormány bizonyára nem kívánja 
magát teljesen kiszolgáltatni az ellenség
nek annál kevésbé, mert ezen a ponton 
az összes pártok tökéletesen egyetértenek.

Törökország úgylátszik elsőnek oldja 
meg az ú. n. legyőzött államok között a 
gazdasági problémát. A törökök erőkifejtése 
eredményezte, hogy a győzők nem tudták 
rákényszeriteni akaratukat a török biroda
lomra. Annak a szerződésnek, melyet Tö
rökország egy amerikai társasággal kötött, 
biztosítja Törökországnak és Amerikának

együttműködését gazdasági s ennek folytán 
valószínűleg politikai téren is.

E G Y H Á Z I  ÉLET.

Hasvét utáni 5. vasárnapon.
Ev. János 16.33-30.

Urunk saját példájával mutatta meg, 
mily drága kincs a hivő léleknek az imád
ság. Mi is tanítványai volnánk a Krisztus
nak. Avagy örökölhetünk-e tőle valami na
gyobbat, mint imádkozni tudó szivet. Ha 
volna köztünk valaki, aki e drága joggal 
szemben még hideg maradt, tanuljon meg 
az imádkozni még ma!

Vallásbölcseleti előadás Jézus tan í
tásáról. Johannes Müller, a hírneves né
met vallásbölcselö előadást tartott Bpesten 
a régi képviselőházban. Meggyőző szavak
kal fejtegette Jézns tanításainak igaz értel
mét. Jézus tanításait —* mondotta — az 
elmúlt kétezer év alatt nem értette meg az 
emberiség. Most, mikor a világot a vég
romlás fenyegeti, a nemzetek közötti prob
lémák százai várnak sürgős megoldásra, 
nem lehet az emberiségen frázisokkal, ku- 
ruzslással segíteni, hanem csakis terem
téssel. S ezért aktuális most Jézus eljöve
tele. Tényleg most kezdődik Jézus igazi 
kora, a mai nemzedék haláltusájában kezdi 
megérteni azokat az igékét, melyek hivatva 
vannak az uj világ alapjait megteremteni. 
A német nyelven tartott magas teozofiai 
előadást nagy érdeklődéssel hallgatta az 
illusztris közönség s a világhírű evangéli- 
zátort élénk ünneplésben részesítette.

Az 1924. évi Luther-Naptár pályáza
tának eredm énye. A Luther-Naptár pá- 
lyázaihirdetése az 1924. évre is szép siker
rel járt. A kisregény pályázatnak nyertese 
(3500 K) még a múlt évről özv. Moravcsik 
(Béri) Gyuláné Budapest „Az ostor vissza
csap“ c. kisregényével. Az elbeszélés 3000 
koronás jutalmát a bírálóbizottság SzUcs 
Sándor magyaróvári evang. lelkész „Márta 
tiszteletes asszony“ c. elbeszélésének ítélte 
oda. A pályázatra beküldött 3 mesének 
mindegyike olyan nagybecsű alkotás, hogy 
a szerkesz.őség a bírálat alapján»mind- 
egyiket 3000—3000 korona jutalomban ré
szesítette. A jutalmazott mesék: „Madarak 
királynője“ (szerzője: özv. Moravcsik (Béri)

Gyuláné, Budapest), „Nagy Turigán király 
pecsétgyűrűje“ (szerzője: Csite Károly, 
Körmend), „Mese a boldogságról“ (szer
zője : Belicska Andrásné szül. Okolicsnói 
Okolicsányi Éva, Szirák). Ez utóbbi csak 
az 1925. évi naptárban jöhet sorra, mert 
még ugyan a döntés előtt, de már a határ
idő letelte után érkezett. A költemény pá
lyázaton jutalmat (1500—1500 K) nyertek: 
Sántha Károly Budapest „Ne sirj“ c. költe
ményciklusával, S. Pohánka Margit Buda
pest „Tudod ki az — mi az?* és Horeczky 
Béla ev. segédlelkész Uraiujfalu „Hajdan 
és mos“ c. költeményével. „Hajnalvárás“ 
(Irta: Virrasztó). „Saale-dal“ (Szerzője: 
Földváry Béla Berlin), „Husvét hite“ (szer
zője : Trucz Károly vallástanár, Budapest).

Budapest. Szuchovszky Gyula vallás
tanár vezetése alatt álló ifjúság újból val
lásos estélyt rendezett, mely alkalommal 
a bibliamagyarázatot dr. Raffay Sándor 
püspök tartotta. Mindkét nembeli ifjúság 
dr. Kelecsényi Jánosné és Szuchovszky Gy. 
„Akik Jézust megtalálták“ című színjátékát 
adták elő. Az est keretében meleg üdvöz
lésben részesítették báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelőt. Megható imát mon
dott Algöver Andor oki. theol. tanár.

A veszprémi gyülekezet ez év folya
mán a következő kegyes adományokban 
részesült: Fülöp Lajosné Nemeskocs 500, 
Töpler Károly Károlyházapuszta 500, Gazsi 
Imréné gyűjtése Tokorcs 2575, Nagyalásonyi 
ev. egyhk. 18.000, Pécsi gyámintézet 310, 
Nagy Károly gyűjtése Zircen 6640, Dezső 
Lajos Kispirit 1000, Almádi hívek 4225, 
Bakonytamási hívek 500, ifj. Bankó Gyula 
250, Schubert Pálné gyűjtése Léva (cseh 
megszállás alatt) 21.000 K, akiknek a vesz
prémi gyülekezet ez úton is hálás köszö
netét mond.

Nagygeresd. A konfirmandus növen
dékek a konfirmációi alapra 4850 K, a ha
rang-alapra 994 K, konfirmációjuk emlé
kére három növendék 800 K-t adományoz
tak. Joós Sándor templomra 100/ Ments 
testverek harang-alapra 500, Horváth Irén 
és Sándor édesapjuk emlékére 500 K-t 
adományoztak.

Beled. A harang-alapra utólag adomá
nyoztak: Teke Sándor 7000, Kámán Sán
dor hadi fogoly 1000, Tóth János v. u. 1000, 
Major Sándor schrapnel hüvelyért 900, 
Teke Mihály 300, Csákváry Lajosné 900 
K-t. Az ifjúság az általa rendezett műked
velő előadás tiszta jövedelmét 52.902 K-t

met keltett a megvetett szegény haj
dúkban.

A szabadság lobogója alá napon
ként csapatokban jöttek a hajdúk. 
Belgiojósó mikor ezt meghallotta gú
nyolódva mondá: Qyülevész, csőcse
lék nép, seregem szétrebbenti, mint 
a polyvát a szélvész.

Hamar kiábrándult. A Petz tábor
nok alatt Bocskay ellen küzdött se
regét Álmosdnál megtámadták a haj
dúk és szétszórták, mint polyvát a 
vihar. Futva sietett Kassára, de en
nek lakossága előtte bezárta a kaput 
s a falakról értésére adta, hogy csak 
Bocskaynak nyitja fel. Tovább me
nekült városról városra s végül is 
kénytelen volt zsoldos népével az 
országot elhagyni. Hasonlókép járt

Básta is. Utoljára is futásban kere
sett menedéket. A magyar csapatok 
Pozsonyig üldözték s ott a várt kö
rülvéve őt a harctértől elzárták.

Bocskay nevét, győzelme hirét 
örömmel fogadta az ország minden 
része. Áldva emlegették mint a ma
gyarok Mózesét. Erdély fejedelmévé 
választotta, a törők szövetségesének 
tekintette s támogatta. A szultán ne
vében Lola Mohamed nagyvezér kar
dot, fejedelmi pálcát és koronát adott 
neki ünnepélyesen, a szerencsi ország
gyűlés az ország fejedelmének nyil
vánította. A király látván, hogy ereje 
Bocskay legyőzésére nincs, végül is 
béketárgyalást kezdett vele. Hosszú 
egyezkedés után létrejött a »Bécsi 
békekötés«, mely a vallásszabadság

első alapja lett s helyre állította az 
alkotmányt, véget vetett a nemzet 
jogait taposó zsarnok rendszernek. 
A hitért, szabadságért felgyűlt lelke
sedés a magyar nép előtt új, biztató 
jövő útját nyitotta meg. Bocskay 
közvetítésével Rudolf király és a szul
tán között is megszüntette a háborút 
a még ugyanezen évben, 1606-ban 
megkötött zsitvatoroki béke.

Sátory Gábor hazafias érzületét 
követve már a nemzeti felkelés ide
jén Bocskay lobogója alá állott és 
vitézségével ott is elismerést szerezve, 
a békekötés után mint alezredes tért 
haza véglegesen boldog családi kö
rébe.

(Folytatjuk.)
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szintén a templom-alapnak adományozta.
Vallásos estély. A budapesti ág. h. 

evang. főgimnázium ifjúsági gyámegylete 
április 21-én este 7 órakor a főgimnázium 
dísztermében szépen sikerült vallásos es
télyt rendezett. A műsort Bereczky S. ta
nár beszéde nyitotta meg. Megemlítendő 
még Piri Lajos és Hegedűs István melo
drámája, Steiner Lajos és Benson Tamás 
szavalata, Kaszás Gyula énekszáma, ki 
többek között Hegyi Pál egyik irredenta
dalát énekelte a szerző zongorakísérete 
mellett. Zajos taps jutalmazta dr. Remport 
Elek tanár szavalatát, ki saját költeményeit 
szavalta el és Petri Endre művészi zon
gorajátékát.

Petőfi-ünnepélyek. Az országos evang. 
Luther-Szövetség keretén belül Petőfi- 
ünnepélyeket rendeztek:

Magyarbóly és Ivándárda dél baranyai 
egyházak többrendbeli Petőfi ünnepélyéről 
az összefoglaló jelentés csak most érkezett 
be, mégis szívesen közöljük e — többi ba
ranyai németnyelvű gyülekezetekre nézve 
is tanulságos — tudósítást, mert fönti köz
ségek csak pár méternyire feküsznek a 
Jugoszláv határtól s az ottani németajkú 
lakosság hazafias megnyilatkozásáról van 
szó. 1. Magyarbólyban ó-év estén, éppen 
a nagy költő 100-ik születése évfordulóján 
tartotta az első Petőfi ünnepélyt zártkörben 
a nagyobb ifjúság az olvasókör támogatá
sával élőképpel, énekkel és szavalatokkal. 
Petőfit Friedrich Vilmos ábrázolta, Jugovics 
csendőrőrmester tárogatón Petőfi dalokat 
játszott ügyesen, Puskás Lajos szépen éne
kelt. Március 15-én délelőtt elemi iskolai 
és templomi, délután nagyobb népünnepélyt 
tartott, a) Az evang. elemi iskolában: 1. 
Hiszekegy. 2. Alexy Ervin tanitó beszéde 
németül. 3. Ezután következett magyar ha
zafias dalok közepette, minden osztályból 
2—2 szavalat teljes magyar nyelven, de 
anyanyelven is előzetesen megmagyarázva 
és megértetve. A Talpra magyar utolsó verse 
elszavalása után szívet-lelket megragadó 
volt, midőn a kis magyarosodó németajkú 
tanulók a padokban felállva, kis nemzeti 
szinü zászlócskáikat magasan lobogtatva 
kiáltották: „A magyarok Istenére esküszünk, 
rabok tovább nem leszünk!“ 4. Zárszót 
mondta az isk. elnök. 5. Szózat, b) Az ev. 
templomban: 1. Közének „Ez a nap mit az 
Úr szerzett“. 2. Hazaszeretetről magyarul 
prédikált Vértesi Zoltán lelkész. 3. Imád
kozott magyarul és németül Schrődl Mátyás 
segédlelkész. (Magyarbólyban csak márc. 
15, és aug. 20-án tartatik az istentisztelet 
magyarul.) c) Népünnepélyen : 1. Megnyitó 
beszéd magyarul és németül Vértesi Zoltán.
2. Petőfiről előadás német nyelven Schrödl 
Mátyás. 3. 1848. március 15-ről magyar 
előadást tartotta Friedrich Vilmos. Ezután 
következett Petőfi szebb költeményei el
szavalása magyarul és németül. Az egyes 
szavalatok előtt a versek tartalma (figye
lemmel Petőfi életmozzanataira) mindig 
megmagyaráztatott és igy a szavalatoknak 
óriási és maradandó hatása volt. A hatást 
fokozta az evang. férfi énekkar és a köz
ségi vegyeskar által Alexy Ervin kántor 
ügyes betanításával lelkesen előadott Petőfi 
dalok. II. Ivándárdán a zsúfolásig megtelt 
olvasókörben március 18-án tartatott Petőfi 
ünnepély. Az ünnepély rendezése és nagy 
sikere különösen Wölfel József ev. kántor
tanító buzgalmának köszönhető. A szava
latok és énekek előadásában úgyszólván 
résztvett és belekapcsolódott az egyház- 
község apraja és nagyja. Meglett 30—50 
éves (különben szinte németajkú) férfiak

hazafias szent érzülettel s oly lelkesen 
énekelték a nemzeti hiszekegyet s a Petőfi 
dalokat, hogy a Jogoszláv határon is áthal
latszott leigázott magyar testvéreinkhez. 
Beszédeket tartottak : Vértesi Zoltán leik., 
Schrödl Mátyás s. lelkész, Daday Tibor 
aljegyző, Schultheisz Péter biró, Pflug P. 
és Ritz János. — A magyarbólyi Petőfi 
ünnepélyeken befolyt adományokból 3000 
K az ev. iskolai könyvtáralapra, 3000 K-t 
pedig az aszódi gimn.-nak jutott. Ivándárda 
17 223 K bevételéből harmónium beszer
zésre 9223, könyvtáralapjára 3000, temp
lomalapra 3000, az aszódi Petőfi gimnázi
umra 2000, Harangszónak ? ? ? koronát 
juttatott.

Petőfi ünnepélyt rendezett a Deák-téri 
Luther-Szövetség és a Lutheránia vegyes
kar május 4-én a Zeneakadémia nagyter
mében. Közreműködtek: dr. Pékár Gyula 
ünnepi beszéddel, Győry Lóránt, Basilidesz 
Mária, Szemere Árpád, Zs. Kabos Ilona, 
Kerpely Jenő, T. Mátray Erzsi, dr. Kesztler 
Ede és a Lutheránia vegyes és gyermek- 
kórusa Mendöl Ernő karnagy vezetésével.

A szegedi evang. egyetemi és főiskolai 
hallgatók Luther-Szövetsége április 15-én 
a templomban Petőfi ünnepélyt tartott a 
következő műsorral: Hymnusz (közének) 
Országi) József ág. ev. tanító orgonakísére
tével. Élet vagy halál. Szavalta Katona L. 
felsőipariskolai hallgató. Petőfi-dalokat éne
kelt Dobsa Sándor felsőipariskolai hallgató 
Országh József orgonakísérete mellett. Ün
nepi beszéd. Tartotta dr. Rotaridesz Mihály 
tanársegéd-elnök. Petőfi verseket szavalt 
Dózsa Mártha gyógyszerésztan-hallgató 
Biblia-magyarázatot Thomay József lelkész 
tartott. Szózat (közének) Országh József 
orgonakíséretével.

K Ü L F Ö L D I  HÍREK.

Mercler belga érsek keresztes háború 
gondolatát veti fel az európai sajtóban 
Oroszország mai urai ellen.

Az angol protestánsok tiltakozó gyű
lést tartottak az ellen a terv ellen, hogy a 
király a római pápát meglátogassa. A ka- 
tholikusok ugyanis úgy magyarázzák ezt a 
látogatást — mondja a határozat —, mint 
a katholikus ügy előtt való meghajolást.

A jugoszláv megszállás alatt levő ven
dek május 2-án Battyándon egyházmegyei 
gyűlést tartottak.

Jugoszláviában az evangélikusok erő
sen hozzálátnak a Diakonissza intézmény 
kiépítéséhez.

Alsólendva bevétele 1922-ben 44.734 
K 96 jugoszláv korona volt. Templomalapra 
520 korona folyt be. Harangalapra 5518 
koronát adományoztak.

Szárazhegyen április 2-án szép vallá
sos estélyt rendeztek. Előadásokat Hima 
Sándor lelkész és Polgár Sándor tanító 
tartottak. A gyermek és a szivárvány című 
költeményt Polgár Olga szavalta magyar 
nyelven.

A zágrábi ev. egyházmegye dr. Popp 
Fülöp esperes elnöklete alatt április 14. és 
15-én tartotta rendes évi közgyűlését.

Fiiszár Sándor volt sáli tanító Mura
szombaton elhalt.

Bécsben a legutolsó 2 hónapban 12.096 
katholikuá tért át.

Anglia és Hollandia követei az új ro
mán alkotmánnyal kapcsolatban tiltakozó 
jegyzéket nyújtottak át a protestáns álla
mok nevében Románia belügyminiszterének.

Az ev. keresztyén diákegyesületek 
száma meghaladja a 2500-at.

Dr. Marolly Rudolf, a bécsi egyetemen 
a theológia tanára elhalt.

Esztlandban újból bevezették a vallás- 
oktatást az iskolákban.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. Németh János cipész 45 éves 
korában Pápán elhalt.

Áldás emlékére!

H Í R E K .

Budapesten tartják  meg az idei diák
világkongresszust. A Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Hallgatók Egyesülete értesítést 
kapott a Keresztény Diákszövetség genfi 
főtitkárságától, hogy az idei világkongresz- 
szust Magyarországra hívja egybe.

Székesfehérvárott honfoglaláskori 
leletre bukkantak. A székesfehérvári drót
nélküli távirótelepen az egyik munkás ásás 
közben hatalmas markolatu, kétélű, arany 
és ezüst díszítésű kardra bukkant. Mellete 
arany és ezüst díszítésű kengyelvasat és 
lócsóntvázat talált. A további kutatások 
nyomán Szent István korabeli sírokat fe
deztek fel. A szakértők azt mondják, hogy 
a kard nagyon hasonló az első magyar 
király kardjához.

A jövő városa. Amerikai lapok írják : 
Chikagó város lakosainak száma ebben az 
évben 2,701000 emelkedett. A hivatalos 
statisztika azt is kimutatja, hogy az autók 
január első felében negyven embert gázol
tak halálra. Az Egyesült-Államok más negy
ven városában amelyeknek lakossága ösz- 
szesen 4,153.000, csak harmincnégy embert 
küldöttek a másvilágra az autók. Mégis 
csak Chikagó a jövő városa, — jegyzik meg 
önérzetesen az amerikai lapok.

X. Pius pápa szenttéavatása. A római 
egyház bibornoki testületé már átnyújtotta 
a pápai Curiának azt az előterjesztését, 
amelyben X. Pius pápa szenttéavatását kéri.

A vonat „becsülete“. Berlin egyik 
pályaudvarán történt, hogy egy utas bumli- 
vonatnak nevezte a portás előtt az egyik 
vonatot. Nosza, lett erre hadd el hadd. A 
portás is, majd a főnök is azonosítva ma
gát az illető vonattal, kemény szavakkal 
támadt az utasemberre, kitanítván, hogy 
bumlivonatról csak a műveletlen ember 
beszél. A berlini lapok szintén a közintéz
mények megcsúfolásának írják az efajta 
elnevezéseket.

Elég. Indiában egy apának nemrég ötö
dik gyermeke született. Az apa, ki úgy lát
szik, nem barátja a gyakori istenáldásnak, 
az ötödik gyereket Enonyk névre keresz
telte, ami magyarul annyit tesz, hogy : Elég!

A táncőrület áldozatai. Néhány ami- 
rikai táncos és táncosnő napokon keresztül 
táncolva egymást igyekeztek időrekord te
kintetében túllicitálni. Többen közülök most 
szélhüdés következtében haldokolnak. Egy 
táncmester is, aki 85 óra hosszat polkázott, 
végül agygutát kapott.

Húszezer szívbajos gyermek van 
New-Yorkban. A new-yorki egészségügyi 
hivatal adatai szerint a new-yorki iskolás - 
gyermekek közül legalább húszezer a szív
bajnak valamilyen formájában szenved. A 
gyermekek közül a tüdővész mellett a szív
baj öl meg legtöbbet.
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Arany egy liba hasában. Brit-Colum- 
biában egy farmer felesége levágván annak 
rendje és módja szerint egy libát, a kivég
zett szárnyas pára begyében végtelen meg
lepetésére öt font sterling értékű (100 000 
korona) finom aranyat talált. Mondanunk 
sem kell, hogy az eset a környéket való
sággal lázba hozta. Utánajárván a dolog
nak, szakértők kikérdezése után az a nézet 
alakult ki, hogy a baromfi olyan patakból 
ihatott, amelynek kavicsa aranytartalmu. 
Nosza, nekiállott a környék minden gazd
asszonya s derüre-borura kés alá fogták 
a szegény ludakat, kik is ezt a libairtást, 
a libáknak afféle bertalanéjét szomorú szív
vel látva, el nem tudták képzelni, hogy 
árva fejükkel miben is ludasak ők volta
képpen ?

Megdrágult a trafik. A pénzügyminisz
ter a dohánygyártmányok új árjegyzékét 
léptette életbe. így a hazai pipadohány 
220, kapadohány 220 koronába kerül 100 
grammonként; magyar pipadohány 40 ko
rona 25 grammonként. Cuba 70, portoriko 
50, vegyes külföldi 35 kor. darabonként.

A mezőgazdasági munkások baleset
biztosítása. A földmivelésügyi miniszter 
rendeletben figyelmezteti az érdekelt gazda
sági munkaadókat, hogy a balesetbiztosítási 
kötelezettségüknek a foglalkoztatott mun
kásaik érdekében tegyenek eleget. Ha mu
lasztás történik és a gazdasági cselédek 
után fizetendő hozzájárulási díjakat az Or
szágos Gazdasági Munkáspénztár részére 
idejében nem fizetik be, akkor esetleges 
baleset esetén a munkaadókat szigorúan 
felelősségre fogják vonni.

Többek érdeklődésére közöljük, hogy 
a »Tekintetes asszony“ című nekrólogot 
Porkoláb István fró irta.

Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek 17. számában folytatódik Herczeg P'e- 
renc nagysikerű vígjátéka, a „Sirokkó“ és Rudolph 
Stratz érdekes regényét, Az óriás ökle. Azonkívül 
közli a lap Lőrinczy György elbeszéléseit, Pékár Gv; 
és Ráday Dénes cikkeit, Farkas Imre versét, Kálmán 
Jenő humoros irás&t, Mühlbeck Károly elmés fej
léceit, számos művészi és időszerű képet éa a lap 
rendkívül kedvelt rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Új Idők előfizetési ára ne - 
gyedévre 1000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andráasy 
út 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E RS E L YE .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok tolytak be : 
Kiss Gáborné Szentgotthárd 1000, Latsnyi 
István Csepreg 100, Dóka István Sobor 100, 
Varga László Abaujszántó 50, Gisle Johrí- 
son Budapest 2500, Pribay Ferenc Dombó
vár 100, Kemenesmagasiból: Guóth István 
200, Rákóczi Anna 200, Magasi György 100, 
Tompa Elek 50, offert. 910, Németh Já
nosné Magyarkeresztur 150, Borsódi István 
Mosonszlevél 50, Szopory Jánosné, Alszo- 
por 100, Pauer Imre Sárvár 50, Odor K. 
N.-sitke 50, Bernáth István Hegyfalu 100, 
Lévay Lajosné Alsóságit 100, Mészáros J. 
Cegléd 100, Hudy Ilona Zebegény 250, 
Puhr M. Csánig 100, Horváth S Szilsár
kány 50, Bakó Béla Felsőrajk 50, Hajdú 
György Orosháza 100, Soós István Tét 50, 
Markovszky Ernőné Nyúl 100, Novák M. 
Iharos 100, Mesits Lajos Mesterháza 100, 
Király Erzsébet Sárvár 100, Ritter Frigyes- 
né Győr 50, Németh Jánosné Alszopor 100, 
néh. Szabó István hagyománya Győrszabad- 
hegy 1000, Király Józsefné Vése 100, Far

kas Mihályné Pécs 250, Tés 100, Schneider

Jánosné Zalaszentgrót 100, Medveczky M. 
íáczalmás 100, Gross Jánosné Németujvár 

600, Paveszka M. Győr 50, Koritsánszky 
Oltó Budapest 400, Tóth L. Alsómesteri 
100, Varga József Devecser, Bors János 
Csőt, Mihátsi Pálné Ostffyasszonyfa, ínotai 
János Győr 100—100, Török L. Zalaszent- 
lőrinc 50, Vörös Sámuelné Nemeskolta 50, 
Horváth Dezső Zalakoppány 50, Nikelszky 
Laura Cegléd 304, Iskolások Zalalövő 200, 
Balikó Lajos Liszó 100, Tóth Lajosné Be
led 100, Kovács János Szany 50, Reválló 
Jánosné Kiskőrös 50, Szakáll László Ke- 
menesmagasi 100, Ádám Antalné Kecel 
250, Kiss Pál Szentantalfa 100, Tárnokréti 
721, Gősi Bözsi Tárnokréti 300, Kovács 
Zsigmond 100, Schintinger Lászlóné Székes- 
fehérvár 500, Hanzély Etus Mezőberény 
250, Biszkup Ferenc Mezőberény 100, Ba
logh János Kőszeg 50, id. Kovács Sándor 
Sobor 100, Boros M. Gérce 100, Gráf Ö. 
Pápa 200, Rácz István Söpte 100, Coriáry 
István Ásvány 200, Pindor László Bánszál
lás 100, dr. Adorján Gyula Pápa 250, báró 
Kaás Albert Budapest 1820, Németh Jenő- 
né Alszopor 500 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
Szentgotthárd, Tas vármegye.

Jutányosán készítek terveket úri lakások
ról, villákról, polgári és munkás lakóházak
ról, gazdasági épületekről és elvállalom 
azok teljes felépítését, elvállalok továbbá 
mindenféle javítási és tatarozási munkát 
jutányosán. A Beled és környékbeli protes
táns közönség szíves pártfogását kéri: 
M o l n á r  J ó z s e f  képesített kőműves- 
mester B e l e d  65. 1—5

Csite Károly könyvei:
Csere leány, csere legény. Elbeszé

lések ....................................... 200 K
Betlehemi pásztor. Karácsonyi me

sék .................................................100 K
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban ............................... 500 K
Tóth Lidi. Népszínmű egy felvonás

ban ..............................................  200 K
Ifjúsági képes kötött könyvek . 600 K 
Legény furfang, népszínmű 3 felvo

násban ....................................... 400 K
Ágota megbocsát. Kis regény . 200 K 
Magasan repül a daru. Regény . 250 K

C élszerű

vizsgái jutalomkönyvek,
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem- 

képző munka.)
Farkas Mihályné: Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.

1923. május 6.

Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke
resztyén egyház történetéből.

Borsos István: A gályarabok története.
(Egyháztörténeti munka.)

Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem v o lt ... 

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián. 

(Mesék.)
Hamvas József: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkőtésben, 648 korona, díszkö
tésben 872 koronáért megrendelhetők 
W e llisch  Bé lánál Szentgotthárdon 

és Kókai Lajosnál Budapesten.

özvegy kisgazda háztartása veze
tésére falusi háztartásban jártas 45, 
50 év körüli nőt keres. Ajánlatok 
fizetési igény megjelölésével a szil
sárkány! ev. lelkészi hivatalhoz kül
dendők. 3—3

Lószerszám ok kaphatók m in
den kivitelben, úgyszintén jav í
tásokat elfogad 5—5

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES
SÓSBÖRSZESZT,
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K U l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBÖRSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: x 15—52 
DIOGENES KERESKEDELMI VÁL

LALAT, SZENTGOTTHÁRD.
Telefon szám : 17. Sürgönyeim: Sós- 

borszesz Szentgotthárd.

P L A C .
Április 24. Zürich: Budapest O'IO'A. — 

Deviza: Dollár 5205, Dinár 53*/s, Osztrák 
korona 7 30, Szokol 154.—, Lei 26, Frank 950, 
Márka 18. — Hús- és zsir.árak: Marhahús 
1400, disznóhus 1500, borjúhús 1400, zsir 
2500. — Gabonaárak: Búza 26.875, rozs 
17.250, árpa 16.500, zab 16.750, tengeri 
16.750, korpa 8050. — Takarmányárak: 
Réti széna 11.000, szalm a----- .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Alapított»
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  Dunántúli L ntö er-S zö velséo .
Az Oruzágo* Luthcr-Szövet- 

ség hl » utaló* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
„ kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvra.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkősz 

és tanító.
MaoJelonlk minden vasárnap.

Szerkefiztő-kiadóhlratal:

SZENTOOTTHÁRD,
Vasvármegye.

A „HAttANBSZO“ 
elóflaeMal á ra :

negyedévre 250 korona. 
LaUter-Siöretégl tagoknak 

10“/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 30 korona.

A .H arangszó“ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek lngyenpáld&nyokat 
küldünk.

Püspökeink egyház- 
látogató körúton.
Püspökeink közül kettő is, Kflpi 

püspök Dunántúlott a soproni alsó, 
a kemenesaljai, a tolna-baranya-so- 
mogyi egyházmegyében, Raffay püs
pök a bányai egyházkerületben, a 
békési egyházmegyében egyházláto
gató körúton vannak, kanonika vizi- 
tációt tartanak.

A próféták lelkesedésével és az 
apostolok fáradhatatlan buzgőságával, 
az erő, a szeretet, az igazság és a 
békesség lelkének a birtokában: jár
ják a falvakat és városokat, szítják 
a kereszt alatt fogcsigorogva roska
dozó magyarok lelkében az egyház 
és haza, az Isten és emberszeretet 
szent tüzét; keltegetik új életre a 
szerte szét szórt élettelen csontokat, 
az aludni látszó evangélikus öntuda
tot és önérzetet.

A püspökök egyházlátogatása, vi- 
zitációja máskor is fontos egyházi 
és nemzeti missiőval járt. Napjaink
ban kétszeresen. Köztudomású dolog, 
hogy a kanonika vizitáció nyomán 
nem egy gyülekezetben pezsgő hitélet, 
munkás szeretet, hótiszta erény lépett 
a tespedő közöny helyébe. A pezs- 
dülő hitélet kapcsán, pedig njra lé- 
lekzetvételhez jutott, uj erőre kapott 
a nemzet egyetemessége. Ezt remél
jük, várjuk most is püspökeink egyház
látogató kőrútjától. Szentül meg va
gyunk győződve, hogy ajkaikról nagy 
ékesszólással elhangzott intelmek, ta
nácsok, imádságok mindenfelé a gyü
lekezetekben termékeny talajra talál
nak és megtermik még idejekorán a 
maguk áldott gyümölcseit.

Végre is, itt a legfőbb ideje, hogy 
öntudatra ébredve egyszer már vilá
gosan lássunk. A lelkek mindenfelé 
megmozdultak. A kedélyek huliám- 
zanak. Az ellenfél sorakozik, előre

tolt hadoszlopai már-már bástyáinkat 
fenyegetik. A harc kimenetele ránk 
nézve azonban nem lehet többé két
séges abban a pillanatban, amint is
mét, mint egy ember az örökkévaló 
Ige kétélű fegyverére bízzuk magun
kat, családunkat, sorsunkat, egyhá
zunk és hazánk ügyét. Amint az 
evangéliom forrása teljes erővel újra 
felbuzdul bennünk: a jövő újból a 
miénk 1

Qyermeknyaraltatás.
Sokszor olvassuk az újságokban, 

hogy megint elindult fővárosunkból 
a holland vonat és viszi messze, 
messze idegenbe a magyar gyerme
keket szerelő hitrokonaink meghitt, 
barátságos otthonába, ahol is igazi 
evangóliomi szellemtől áthatott szere
tettel fogadják a mi szegény gyer
mekeinket, akiknek a gyermekkor 
boldogságából alig jutott csak ízelítő 
is és mást sem ismertek meg, mint 
gondot, könyet, panaszos sóhajt. Oly 
lelketemelő nemes isteni szolgálat ez, 
amely mellett el kell némulnia a go- 
noszlelkü istentagadók vádjának, akik 
szeretnék ráfogni a keresztyénségre, 
hogy immár csődöt mondott. Ezen 
nemes részvét bizonyságát szolgál
tatja annak, hogy igen, az evangéli- 
omi hit manapság is megtermi cso
dás gyümö'csét: az érdeknélküli igazi 
szeretetet.

Amikor lelki gyönyörűséggel és 
Isten iránt tartozó hálaérzettel látom 
az evangéliom szellemének a testvér- 
szeretetben megdicsőülését, csalodás- 
szerü lelki fájdalom hatja át szíve
met. Egy keserű kérdés tóiul elém: 
miért nem tapasztalhatunk mi ma
gunk közt is hasonló igazi keresztyén 
szeretetet? Avagy a mi magyar ev. 
egyházunkban nem talált-e igehirde
tésünk oly jó talajra, mint a külföldi

hitrokonainknál? Kihalt volna tán a 
hagyományos magyar vendégszeretet 
szépséges erénye ? Nem volna nálunk 
is keresztyén szeretetteljes részvét a 
segítségre szorulók iránt?

Igaz, hogy mi nem mondhatjuk ei, 
amit egyik holland neveld szülő hoz
zám irt levelében oly szépen kifeje
zésre juttat, hogy megkímélve a há
ború annyi szörnyű áldozat kíváná
sától a megtartó úr iránt érzett alá
zatos hálából kedves kér. kötelessé
güknek ismerik a mindenekkel és fő
kép a hitük cselédjeivel való jőltevéat, 
igaz hogy minden osztálybelinek szün
telen harcolni kell, a már szinte ré
mes ellenséggel, a drágasággal: ámde 
hála legyen a Mindenhatónak, a ma
gyar föld az nem lett meddő, meg
hozza még a mindennapi kenyeret és 
akad még nem egy ház, ahol nem 
okoz gondot a kérdés, mit együnk, 
mit igyunk, mivel ruházkodjunk, van
nak jómódú hitsorsosaink, akiknél 
alig számitana valamit, ha eggyel 
többet kellene teríteni.

És hány ilyen szegény gyermekünk 
van még, akiknek nagyobb örömöt, 
boldogságot nem tudnánk szerezni, 
mintbogy, ha csak a nyári két hó
napra mehetnének el jobb levegőre 
és jobban tápláló helyre, ahol ihat
nának jóllakásig hamisítatlan jó tejet, 
ehetnének bőségesen kenyeret, ízes 
gyümölcsöt. Az embernek fájdalmá
ban elfacsarodik szive, amikor látja 
különösen a gyárfüstös városok sá
padt képű növendék gyermekeit, akik 
egészséges lakás, hiányos táplálkozás, 
üdítő levegő hiányában egyre sat- 
nyulnak és végre is a tuberculosis 
áldozataivá lesznek. Szegény hazánk 
fáján nem lehet gyümölcs, ha az még 
virágjában elpusztul.

De aztán nem volna-e lelketemelő, 
idegen országi hitrokonaink előtt is 
tiszteletet parancsoló dolog, ha rá 
mutathatnánk a magunk evangéliomi

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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keresztyén szeretetünk gyakorlásaira ? 
Nem fokoz<5dnék-e részvétük, tiszte
letük irántunk, ha látnák: ime ott
hon is szeretik egymást, otthon is 
betöltik a Krisztus parancsát, hogy 
a magyarban igaz nemes érzület la
kik, akikben bizhatunk, ha mi is ha
sonló szomorú sorsra jutunk.

Az idegen országban járt gyerme
keink a legkedvesebb emlékekkel gaz- 
dagulva térnek vissza. Soha nem 
fogják felejteni a Németalföld mezőit, 
népét, szeretetét. Örök hálával és 
bensőséges rokonszenvet fognak ve
lük szemben érezni. Szép dolog I 
Ámde nem sokkal kívánatosabb, szebb 
és jobb volna-e, ha a magyar városi 
gyermek elsőbben is megismerné a 
magyar földet, a kies Kemenesalját, 
a tipikusan magyar Rábaközét, a ma
gyar tenger vidékét, a Bakony szép
ségeit? Néma magyar földet szeres
se-e meg mindenekelőtt és mindenek 
fölött a magyar gyermek, ne a magyar 
lélekben lássa a maga leikének vissza- 
tükröiődését és tanulja meg szeretni 
legközelebbi testvérjét a magyar faj
testvérében? De tovább menve egyházi 
szempontból fogva fel a dolgot nem 
volna-e a gyermek egész életére áldá
sosán kiható, ha a többnyire katholikus 
városokból kikerülhetne, ha csak rö
vid időre is, teljesen evangélikus 
környezetbe, evangélikus gyülekezőibe 
és láthatná azt, hogy hisz vannak 
helységek, amelyekben majd minden 
ember evangélikus és aztán hallhatná 
Kemenes, Celldömölk, Rábaközben, 
Vadosfa történetének dicséretét, Sop
ron közeléből alkalmat nyújtanának

Szívek zenéje.
Irta: Porkoláb István.

A fehérrózsás asszony leikiesen 
szép arcáról olvastam. . .

A dal hazájából jött. Álmodozó, 
barokknézésü házak közül, amelyek
nek boltíves ebédlőiben ott tikk takkol 
a Múlt muzsikája. Ahol aranypiro3 
estéken magyar és lengyel daliák 
tánczenéje csendül az összekocintott 
kristálypoharakból s az árkádos fo
lyosókon szattyáncsizrnás gárdisták 
sarkantyúi pengnek, fehér és bibor- 
asszonyok ezüstös azúros selyeinvi- 
ganói susognak. A visszhang dalol- 
gat, mesélget; oly halkan, hogy csak 
elnémult téli alkonyokon hallani, ami
kor úgy tekintget a kandalló hamva- 
dozó tűzrőzsáiba a félhomály, mint 
lecsukott asszonyszemekbe a félig- 
nyitott férfiszemek.

a vendéglátók a gyermeknek megis
merni egyházi központunk intézmé
nyeit, Qyőr közeléből a győri tem
plomot, szeretetházat, Vasban Kősze
get a leánynevelő intézettel stb.

E gyermeknyaraltatási terv meg
valósításával mily sok nemes célt 
tudnánk szolgálni: evangéüomi, nem
zeti, egyházi magasztos célokat; váj
jon akad e hilfeleink közül, aki meg
érti magyar evangélikus gyermekeink 
iránti meleg szeretetem sugalta sza
vaimat és kész egy két szegény gyer
meket a vakációra szívesen fogadni 
vendégül ? Mit is mond Urunk Jézus : 
(Máté 18.5.) Valaki egy ilyen gyer
meknek gondját felveszi az én ne
vemben, nékem veszi fel gondomat.

Baldauf Gusztáv.

Szeresd a hont. . .
„Szeresd a hont, bár vérpirosán kél a nap, 
Vigyázz, vigyázz, lásd, elleneink nem al

szanak !!!
Bűnös világ! A sirba döntéd nemzetem.
S most éjsötétje til lomhán a lelkeken. 
Kortes fogó a hit s a pap gyűlölni kész, 
„ Pogány ! Eretnek! “ . . .  — szól — s a 

könyvéből idéz. 
S a pénz, a sok pénz a polgár-kézben

gyilok,
A lélek, a szív, hon, miatta bús titok.
És ifjaink ? ! . .  4 H aj! Férges a gyümölcs

s hazánk
A végveszélyben új csodák után kiált. 
„Szeresd a hont!" Talán megérti szóm

néhány
S nem lesz kötél, nem a szegény hazánk

nyakán!. . .
És buzdító szóm szélvihar zilálja szét,
Hol vagy te lelkes, hont imádó nemze

dék?! . .  . 
Bévárdy Gyula.

JÓS tudom, hogy az én 
Megváltóm él!

Temetési beszéd Kapi Gyula nyug. tanító
képző-intézeti igazgató felett. 

Tartotta: Ziermann Lajos soproni lelkész.

A protestáns zene-művészet egyik 
legnagyobb mesteréről: Händel György 
Frigyesről jegyezték fel, hogy több íz
ben ama óhajának adott kifejezést, 
hogy nagypénteken, Messiásának ha
lála napján szeretne meghalni Az Úr 
meghallgatta szolgájának kérését; 
Händel nagypénteken halt meg s ott 
nyugszik Nagybritaunia királyai s nagy 
férfiai mellett a westminsteri apátság
ban. Sírja felett egy díszes emlék tel
jes nagyságában mutatja be a művészt, 
amint az orgona előtt áll, kezében 
egy hangjegy-lappal, melyen az igék 
olvashatók: »Jói tudom, hogy az én 
megváltóm él!« (Job. 19.25)

Kapi Gyula nyug. tanítóképző in
tézeti igazgató, a kiváló paedagógus 
és zeneszerző oly végtelen szerény 
volt s annyira az Urra hagyta min
den dolgát, hogy még a legsúlyosabb 
kereszt alatt, amikor mások bizonyára 
ismételten így szóltak volna a prófé
tával: »Eiég immár az én életem, 
most, óh Uram, vedd el az én lelke- 
metl« (Kor. I. 19.4),  nem kívánta 
halálát s nem kívánta annak napját, 
óráját még óhajtáskép sem megjelölni. 
S íme az Úr mégis mily kegyelmes 
volt hozzá 1 A nagyhétben, a mi Urunk 
Jézu3 Krisztusunk szenvedésének he
tében szólította magához s nagypán-

lanét jött. Trubadúr szivében zsongó 
melódiákkal, lelkében leánykézhimezte 
álmokkal, szemében fehér arcokat 
pirbagyullasztó lánggal. Közében lant
tal. És dalolt, muzsikált harmatgyöa- 
gyös, hajnalüde, édes bájos dalokat; 
utánozhatatlan tolmácsa, művésze lett 
minden ifjú szív érzéseinek, álma a 
kék fehér leányszobák lakóinak.

A Kis kadét diadallal járta be 
Pest-Budát s az Iglói diákkal kar
öltve, meghódította a szép, a boldog, 
a nagy Magyarországot.

. . .  A Riviérán először nyíltak a 
rózsák. A májusi rózsák. . .

A budai hegyekben rózsaszínbe 
borultak a mandulák.

Bent a városban kinyíltak a lány
szobák ablakai, beröppent rajtuk a 
szívek jázminos, orgonás illata s ki
surrant a tavaszban úszó utcákra a 
titkokat zenélő zongoraszó.

Fent, a Várban, — ahol a Felvi
dék barokkhangulata lassítja a rohanó

emberek üzleti lépteit — mámoros 
illatárral minétezett a halkult zongo- 
raszó s bent, egy öreg ház alkóvos 
ieáuyszobájában az Iglói diákról ál
modott Valaki. Egy sziromfinom fehér 
Csoda, amilyenek kúriák melegében 
születnek s budai házak művészi lég
körében nyílnak megbámulnivaló szé
pekké. — A zongorájának panaszolta, 
duruzsolta seiyemreszőtt álmait, mir- 
tuszos vágyait és az örvösgalamb- 
fészkes vadgesztenyéknek, ott a Vár 
alatt. Itt történt... amiről az Iglói 
diák így dalolt:

A Várban, a vadgesztenyék alatt 
Jött énfeléin egy kaicsú lányalak. 
Aranyosbarna szép szemébe néztem 
— És ez a kislány lett a feleségem.
. . . A  Riviérán másodszor nyíltak 

a rózsák. Az októberi rózsák. . .  
ősz  volt; aranyhaju ősz. 
Esküvőre szólt az ének. . .
A tavasszal kezdődött mese őszre 

valósággá vált. A bécsikaputéri tem-
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1 teken, a mi Urunk Jézus Krisztusunk 
j halálának és eltemettetésének napján I mondja néki: Térj a földbe ember

nek fia! S ő mindent, mindent vissza- I hagyva s kiejtve kezéből, készségesen 
I engedelmeskedik az Ur hivő szavának.

Nézem, nézem jő öreg igazgatónk 
kezéből kiejtett sok-sok hangjegyla- 

I pót s keresem — hiszen ő tanított 
I meg arra — azok thémáját. S nekem 
I úgy tetszik, hogy a sok lapnak csak 

egy a thémája, az, amely az imént 
I említett nagymester kőszobrának ke- 
| zében levő hangjegylapon olvasható: 
1 „Jól tudom, hogy az én üdvözítőm él!“ 
j A bűneinkért nagypénteken meg

halt, de megigazulásunkra husvétva- 
I sárnapján feltámadott Jézus Krisztus 
I  üdvözítője volt a mi drága halottunk- 

nak is, élő üdvözítője a bölcsőtől a 
koporsóig, aki látatlanul bár, minde- 

I nütt vele volt, mint a pásztor az ő 
I bárányával. Ez az üdvözítő felvette 

az apátián, anyátlan árva gondját s 
idehozta közibénk, itt hagyta gyöke
ret verni. Ez az üdvözítő mindig job
ban alakot nyert a megboldogult szí
vében s kirajzolódott barátságos ké
pében s jóságos szelíd szemében, meg
szólalt nyájas szavában, úgy hogy 
egész haláláig mint Krisztus szerény 
apostola meleg szeretet és megkü
lönböztetett tisztelet vette körül s ko
porsójánál mély gyászba borult csa
ládjával együtt sok ember, sok tanít
vány, sok intézmény, az egész egy
ház s a haza is a veszteségnek és a 
hálának könnyeit hul’atja. S méltán, 

j mert Kap* Gyulával a magyar és 
evangéliomi szellemi élet fájának is-

plom oltára előtt Farkas Imre, a  ki- 
j váló író és Búth Mid, a reszkető 
j fehér csoda, hűséget esküdtek egy- 
j másnak.

Azután eltelt egy tél, egy tavasz, 
J egy nyár. . .  És ismét ősz lett; szo- 
j moru tekintetű november, 
j A Vár alatt ködkönnyeket bullat- 
j tak a vadgesztenyék.

A zebegényi hegyekben nyílt a 
borostyán.

Különös virág e z ; késő ősszel 
; nyílik. Virágját szomorúság- virágjá- 
| nak hívják fent, északon. Talán mert 

alig virul 8 máris elhervasztja a dér, 
a hó, a f8gy. . .

Farkas Imréné a zebegényi kúria 
kertjében borostyánvirággal szedte 
tele leánykori virágosvázáit. A szép 
fehér Csoda egyedül rótta az élet- 
útat. És egyedül rótta a férj is. El
váltak.

Miért, hogyan ? — Ki tudná 1 Az 
elárvult férjnek szomorúan szólt a

mét letörött egy erős ága, amely év
tizedeken keresztül gazdagította ter
mésével a hazát s az egyházat s 
mindkettőben kiváltképen az iskolát 
s a templomot. Szóljak erről bőveb
ben? Elmondjam, hogy mint tanul
tunk meg mi öregebbek már ott a 
népiskola padjain az ő kicsi dalköny- 
vecskéjéból, s ti fiatalabbak az ő 
gyermeklantjából magyarul, hazafia
sán, egyháziasan énekelni? Elmond
jam, hogy mint vezetett bennünket 
a tudomány forrásaihoz, mint tanított 
meg bennünket minden szépért, ne
mesért hcvtilni, lelkesedni s mint szállt 
az ő tiszta, fehér lelkének sok szép, 
fényes gondolata, évtizedeken keresz
tül az ő tanítványai s ezek révén szé
les az országban magyar evangélikus 
népünk szívébe? Elmondjam, hogy 
mint építette a hívők seregét a leg
kisebb faluban épúgy mint a legna
gyobb városban koráljaival, »az an
gyalok beszédével«, s »az elveszett és 
elkövetkezendő paradicsom zenéjével« 
hatalmas, szép ünnepi karénekeivel, 
magyar motivumu dallamai- s vallá
sos énekeivel s mint tette népünket 
ez által szelidebbé s nemesebbé ? El
mondjam, hogy hány gyülekezetben 
énekelték ma is az ő gyűjteményéből 
a szép éneket, »Krisztus ártatlan bá
rány, ki miértünk meghaltál«, s hány 
gyülekezetben fogjuk husvétkor éne
kelni »Ma Krisztus győzedelmes lett, 
síron, halálon erőt vett« ? Elmond
jam, hogy hány kultúrintézmény lé
tesítése és fenntartása körül fárado
zott az ő közismert pontosságával s 
lelkiismeretességével ? Óh, valóban

lantja :
Oh, nem sokáig mentünk egy úton.
Miért, miért nem ? Magam sem tudom. 
Csak azt tudom: valami megtört itibent, 
Csak azt tudom : százszor megbántam

mindent.
S az elhalványult szőke asszony 

sem tudta. Minden telte, gondolata, 
sóhaja, imádsága az uráé volt és 
maradt ezután is. Vannak ritka szí
vek, akiknek a szerelme holtigtartó, 
az esküje örök. Ö ezek közül való.

Hát miért mégis? Talán — mert 
nagyon szerették egymást.

Ilyen is történik az életben.

Öt tél, öt tavasz múlt e! . . .
És nem történt semmi. Csak két 

vonás ült ki a fehérrózsás asszony 
halovány arcára Hajszálnyi, alig 
látható vonás a pici, összeszorított 
szájszögletben, amely még nemesebbé, 
szebbé, lelkiesebbé varázsolta a ré
vedező arcot. És elbeszélte, — bár-

úgy van, amint Krisztus Urunk mondja: 
»Aki énbennem hiszen, abból élővíz
nek folyásai folynak.« (Ján. 7.38.)

De a legnagyobb áldás, amit néki 
köszönhet az egyház és haza, hogy 
ő adta s ő nevelte áldottlelkü jó ne
jével egyetértve Istennek félelmében, 
emberek iránti szeretetben többi, rész
ben már a mennyei hazába megtért, 
gyermekével együtt azt a férfiút, aki 
ina százezreknek vezére, pásztora s 
aki azt, amivé lett, Isten után szülei
nek s annak a példás, tiszta harmo
nikus családi életnek köszönheti, ame
lyet soha semmiféle szívfájdalom nem 
tudott megzavarni s amelynek áldását 
hálás gyermekek és unokák Isten ke
gyelméből oly soká élvezhették. Rit
kán megy oly szemmel láthatólag 
teljesedésbe a Példabeszédek köny
vének szava, mint ahogy itt teljese
désbe ment: »A véneknek ékességük 
a fiák és az unokák és a fiáknak 
ékességük az atyák.“ (Péld. 17, 6.)

A ti ékességtek, a ti fejeteknek 
koronája elesett; az aki oly benső- 
ségteljesen, oly gyengéden szerette, 
közel egy félszázadon át jó- és bal
sorsban hű hitvesét s oly önfeláldo- 
zóan gyermekeit s unokáit, aki kezén 
hordozott titeket, hogy meg ne üssé
tek lábatokat a kőbe s aki körül ti 
hálás szívvel most angyali szolgála
tokat teljesítettetek, a ti ékességtek s 
a mi ékességünk, aki teljes életében 
önmagát fogyasztotta, emésztette, 
hogy másoknak világoljon, elhamvadt, 
elégett. De nem, nem I Annak a sok
sok hangjegylapnak, amely atyátok
nak, atyánknak kezéből kihullott, té-

mennyire hallgatott is az összecsu
kott szájacska, — hogy igenis sok 
minden történt az elmúlt öt tél foly
tában I . . .  Visszafojtott sóhajok, lé- 
lekrehullt könnyek emléke, áloé-szív 
tűrése, várása, szenvedése, hite, re
ménysége: ez a két kicsinyke finom 
vonás; glória, amelyet olyan ritkán 
látni ma szépasszonyok fehérlő hom
lokán.

A férj, — akinek minden megvolt 
az életében, valami mégis úgy hiány
zott — meglátta ezt a ritka fényt és 
tudta már, ki hiányzik, egy Valaki: 
a glóriás asszony. Elbűvölten emelte 
kalapját földig a nemes fehér hitves 
előtt, az Egyetlen, az Igazi, a Múzsa 
előtt. . .  s hangja elfátyolosult:

— Oh, vedd kezedbe szegény 
szívem sorsát, ki Úr vagy itt lenn 
és fenn a mennyekben I . . .

S két egymásért reszkető szív 
összedobbant forrón, két egymásfelé 
nyújtott kéz egybefonódott — elvá-



156 HARANOSZÖ 1923. május 13.

mája máskép szól: >Jól tudom, hogy 
az én megváltóm él.« Jézus üdvözí
tőm él, vele együtt én is élek! Jól 
tudom, hogy a nagypénteket husvét, 
a halált, feltámadás és élet, a sir 
partján való bucsuzást Isten házában 
való viszontlátás követi

Ezt tudjuk mi is s azért csak egy 
kevés időre búcsúzunk, csak addig 
amíg a mi porunk felett is megáll 
a mi megváltónk, mi is — mint el
költözött pályatársunk — már nem 
földi, hanem mennyei zenében, Isten 
angyalainak énekében gyönyörködünk. 
Addig Isten veled jó öreg igazgatónk, 
barátunk, áldottlelkü jó férj, édes
atyánk ! Ringasson sok-sok keresztyé- 
nies megadással s türelemmel hordo
zott szenvedés után édes álomba a 
temető kert fáinak altató dala, csen
des susogása! Vidd el családod, pá
lyatársaid, barátaid, tanítványaid, egy
házad, hazád áldását, forró háláját 1 
Vidd el az én áldásomat, az én há
lámat is I Isten veled 1 Áldás lebegjen 
sirodon 1 Áldd meg emlékét Jézusom !

Száraz virágok . . .
Száraz virágok, régi levelek 
Ha én meghalok mi lesz veletek! 
Tűzbe kerültök — bár meglesz írva : 
Tegyetek velem — mindent a sírba. . .

Fáj a lelkem — hogy mi vár tirátok: 
Ezerszer csókolt hervadt virágok. . .  
— 5  egykor mint hamut visznek a szelek: 
Könnyel áztatott — régi levelek. . .

laszthatatlanul.
Esküvőről szól az ének. . .
Farkas Imre új frigyet kötött Far

kas Itnrénével. Mindörökre.
A budai begyekben hatodszor bo

rultak rózsaszínbe a mandulák.
A Riviérán most is nyílnak — 

mindig nyíljanak a rózsák!
A májusi rózsák.

R törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Miklóst ki sebeiből kigyógyult Fer

hád basa a téli hadi szünetre Kon- 
stantinápolyba menvén magával vitte 
és miután megtudta, hogy nem gaz
dag, uricsalád tagja, aki után nagy 
váltságdíjat várhatna, mint lovászt, 
kocsist szolgakép tartotta magánál. 
Rendszeretetével, ügyességével a fo 
goly megnyerte a szigorú, de igaz
ságos urának tetszését.

Tudom — majd egykor — valaki fogja 
S  gúnnyal— mosollyal szemétre dobja. 
. . .  Jobb lesz, ha magam végzek veletek: 
Hervadt virágok — régi levelek. . .

Tóthné Munkácsy Eleonóra.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A kálvinista Rómában, Debrecen

ben, ahol a mi anyaszentegyházunk- 
nak is virágzó egyházközsége van, 
katholikus nagygyűlést tartottak a 
pápisták. A gyűlést, amint azt Túri 
Béla kijelentette, a keresztény egyet
értést volt hivatva szolgálni. A gyű
lésen felszólalt többek között Bangba 
Béla jezsuita is, aki a következőket 
kötötte hallgatói szívére : Három em
léket szeretnék — mondotta —, ha 
szívük fölé tűzve vinnének el innét. 
A kath. öntudatot, másodszor a kath. 
egységet, tevékenységet és tömörülést, 
s harmadszor, hogy ne legyenek kö
vetkezetlenek és megalkuvók. Ez a 
három emlék kísérjen végig az életen 
s akkor a pokol kapui sem vehetnek 
erőt a magyar katholikus egyházon.

Mintha mi ezeknek az emlékeknek, 
azaz kellékeknek valamikor már a 
birtokában lettünk volna. Hogy ma 
gyengék vagyunk, bizony jól mondja 
Bangha, ennek oka az, hogy nincs 
bennünk öntudat, egység, tevékeny
ség, nem tudunk tömörülni, minde- 
nekfelett pedig megalkuvók vagyunk. 
Volnánk csak öntudatosak, meg nem 
alkuvók mint régen, egyetlen rever-

zálist nem kapna tőlünk a kath. egy
ház. De így pusztulunk, veszünk!

Rabmagyarok ajkán . . .
Rabmagyarek ajkán sóhaj ha kél, 
fülem be zengi a faoaszi szél.
A  panaszszó fájó színembe o á g :
Rab Földeken mesf nem nyílik  nirág! . . .  
<3sak tűrjelek szegény rabmagyarek, 
Uennek még szebb s dicsőbb laoasznapek! 
M essze-messze Birnám-erde azl susegja: 
A  Rárpáfek, a Bácska mienk lesz újra! . . .

Győrlk György.

A spárga feje.
Deák Ferenc előtt nagyon dicsérte 

valaki egyik unokaöccsét, akiről köz
tudomású volt, hogy igen távol áll szel
lemileg azoktól, akik a puskaport je l
találták, ellenben nyurga, hosszú le
gény volt, akár az égimeszelő. — 
Derék, okos fiú, — mondta róla az 
illető, mindenképen hízelegni akarván 
Deáknak, — csak kár, hogy szegényke 
olyan, mint a spárga, — amivel az 
unokaöccs vékonyságára célzott. — 
Dehogyis olyan, — vágta rá Deák, 
—  mikor a spárgának éppen a feje 
a legjobb.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harancjszó“ fentartására.

A tél elmúltával Ferhád basának 
Temesvárra kellett hadi szolgálatra 
bevonulnia. Midőn Mahmud basától, 
egy már nyugalomba lépett jó barát
jától búcsúzott, ez előadta, hogy ő 
Kisázsiaba, a tengerszoros közelében 
levő birtokára költözik át. Ott a fő 
várostól sem lesz messze, másrészről 
a szabad természet kedvezőbb az 
egészségre, mint a nagyvárosi levegő.

— Csak egy a fennakadásom — 
mondá — hamarjában nem találok 
oly értelmes, hű szolgát, akire a gaz
dálkodás vezetését bízhatnám.

— E bajodon segíthetek — szól 
Ferhád. Van nekem egy Mezőkeresz
tesnél sebesülten fogságba esett ma
gyar szolgám. Ez amint magától ér
tettem otthon földmivas volt. Komoly, 
derék ember, értelmes és teljesen 
megbízható. Átadom, fogadd el a jó 
barátság jeléül.

Mahmud köszönettel vette az aján
latot.

Cser Miklós még az nap elfoglalta 
helyét új uránál.

Az átköltözés a tengerszoros túlsó 
partjára megtörtént. A birtokon a 
családot egy tága^ urilak várta az 
udvarban egy melléképülettel, mely 
a szolgáknak is lakhelyül szolgált. 
Miután Ferhád barátja mint vitéz 
katonai altisztet is rajzolta előtte: 
megbecsülése jeléül a szolgák lak
osztályában külön szobát rendelt neki.

Itt töltötte ezután Miklós, mint 
gazda, kertész további fogsága idejét. 
A bánásmódról nem panaszkodhatott. 
Ura felismervén benne az értelmes, 
példás szorgalmú, hű munkáit, teljes 
bizalmat tanúsított iránta s többször 
értékes adomáanyal tüntette ki. Az 
így nyert arany, ezüst pénzt Miklós 
gondosan félrerakta, azon számítás
sal, hogy ha a háború véget ér s 
családja kiváltani akarja, ő is hozzá
járulhasson a váltságdíj előállításá
hoz. Aránylag kedvező helyzetében
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I R O D A L O M .

Kis kékfödeles verseskönyvet ho
zott a posta, Bévárdy Gyula költe
ményeit, (Szelestey László, Csatazaj
ban, Napsugarak.) Szentmártoni Radó 
Lajosnak, egyházunk áldozatkész, 
buzgó fiának, lapunk pártfogójának, 
a dunántúli Luther-Szövetség elnö
kének ajánlja a szerző. Végig lapoz
tuk. A természetben gyönyörködő, 
a múltért, hazáért lelkesedő, vitéz- 
szívű és karú, családját szerető egy
szerű lélek egyszerű szavait rejti a 
kék födél. Legsikerültebbnek tartjuk 
a Napsugarak versikéit, melyeknek 
egyike másika a népdalok közvetlen 
üde hangján szólal meg. Egyszerű 
embereknek egy-két kellemes órát 
szerezhet e könyvecske, mely kapható 
a szerzőnél, Répceszemere (Sopron 
megye.)

Egymás között
Szalónakon a Batthiány grófokhoz 

nagyon bejáratos volt— nagyon szeret
ték jó  kedélyéért és humoráért, no 
meg egyenes jelleméért — Kirchknopf 
Mátyás, az ev. esperes. Gyakran meg
hívták a grófi asztalhoz, különösen 
szerették olyankor meghívni, midőn 
plébános-vendégek is voltak. A gróf 
mindig talált valakit, aki még nem 
ismerte Kirchknopf öt és ezért felbiz
tatta, hogy a lutheránus papot tá
madja vallásáért, előre mulatott an
nak talpraesett feleletein.

Egy alkalommal az ebédnél, mi
dőn kedélyesen beszélgettek, az egyik 
plébános oda fordul Kirdiknopfhoz: 
Térjen át esperes ur az egyedüli üd
vözítő egyházba, hiszen a maga egy
háza úgyis csak fattyúhajtása a róm. 
kath. egyháznak. Igaz! igaz! De hát 
mondja csak plébános ur, kinek van 
fattya ? Természetesen nagy derültség 
fogadta a választ.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Isten sóvárgása.

Máj. 14 Lukács 15.4—7. Istennek min
dene van, csak egyben szűkölködik: sze
rető emberi szívekben. Az Ö hajlékában is 
mindenkinek megvan a maga helye, amely 
üresen tátong az Atya felé, ha elhagytuk 
az atyai házat. Ezért veszi észre, ha száz 
közül csak egy is hiányzik. A szülő rend
szerint azt a gyermekét szereti legjobban, 
amely távol van tőle. Isten is a századik 
juh, a tékozló gyermek után sóvárog leg
jobban. Va'ahol vár téged egy megtérített 
asztal mellett egy üres szék, amit szerető 
szív készít oda napról napra számodra. S 
te még tudsz messze tőle árván, hontalan 
élni!

Máj 15. Máté 6 . 20—80. Aki után só- 
várgunk, annak hivó leveleket szoktunk 
írni. Istennek ilyen hivó levele a természet 
nagy könyve, amelynek minden lapjára, a 
mező liliomaira, az ágakon csicsergő mada
rakra, a harmatcsepptól csillogó fűszálra, 
a porba aláhullott verébfiókára, az van fel
írva: Fiam, elhagyhattál engem, de az én 
szeretetem nem hagy el téged soha. El tu
dom-e én olvasni az Isten üzenetét.

Máj. 16. Ezékiel 18. sí—w. Hány ember 
jár a természetben úgy, mint a barom, 
amely lelegeli a virágot, rátapos a fűszálra 
s észre sem veszi a madarak csicsergését. 
Ezért küldött az Isten betűkkel írt hívó

is lelke mindennap vissza-visszaszállt 
a mesze távolban levő kedves családi 
körbe. Sóhajtva merengett a szívére 
nehezülő kérdéseken: hogyan vannak 
felesége, gyermekei ? Élnek-e még jő 
szülői ? Bántotta a honvágy. Sokszor 
bevallá magának, hogy távol honától, 
szeretett övéitől nem érzi ő magát 
boldognak a legjobb sorsban sem. 
Szerencséjére a háborúba indulásakor 
egy kis énekeskönyvet vitt magával 
s ebből merített a táborozásban is 
— ha ideje került — lelki épülést. 
Ez lett a szolgaság napjain leghűbb 
szövetségese, ez élesztette hitét, mely 
megóvta a kétségbeeséstől s a szo
morú órákon új életre keltette hal
dokló reményét. Egy napon a mezőn 
az eke után lépdelve is erős, csengő 
hangján zengi egyik kedves énekét, 
és amint a birtok egyik felét határoló 
széles szekérúthoz ér: meglepetten 
lát itt három utast állani, az egyik 
fegyveresen, a másik kettő kopott,

szakadozott ruhában, egyik kezükön 
s lábukon lárcot zörgetve. Arcukon 
szomorúság ül, szemeikben könyek 
rezegnek. Az egyik e szavakkal iép 
Miklós e lé :

— Üdvözlünk, magyar testvér, itt 
az idegen földön. Te is fogoly kép 
hordozod hazádtól távol a nap hév- 
ségét és terhét?

— Igen, kedves honfitársak, szól 
Miklós megölelve a két szánalmas 
állapotban levő jövevényt. A harc 
vihara sodort török kézre. És ti ?

— Mi már a háború elején estünk 
fogságba egy ütközetben. Azóta egyik 
úrtól a másikhoz hány-vet bennünket 
a sors. Adnak, vesznek bennünket, 
mint nálunk a barmot. De egyre ké
rünk, testvér, kezd el még egyszer 
azt a szent éneket, hadd zenghessük 
mi is veled. Elmúlt már tiz éve, hogy 
nem énekelhettünk, nem hallottuk a 
szent igét és pedig ily elhagyottan, 
ily nyomorúságban vergődve szomju-

leveleket is az ember után. Ez a biblia. 
Minden oldala a sóvárgó isteni szeretet 
hívása: Fiam, látom, hogy boldogtalan vagy 
bűneidben s a halál felé rohansz. Megér- 
demled, mert nagyon megbántottál, de én 
még sem tudok gyönyörködni bünhődésed- 
ben. Térj vissza hozzám szegény fiam . . .  
Lehet-e, szabad-e nekem az apám utánam 
siró levelét olvasatlanul hagynom?

Máj. 17. II. Korinthus 3 .i—s. Isten egyik 
hivó levelét a másik után irta, egyre sóvár- 
góbb szeretet nyilatkozott meg bennök, de 
a porlepte bibliák arról beszélnek, hogy a 
fiú — bármily lehetetlennek látszik is — 
nem olvasta el apja után síró levelét. Ek
kor Isten elhatározta, hogy élő ember által 
küld üzenetet, amit nem lehet félretenni, 
amit kénytelen ismerni és olvasni minden 
ember. Megszentelt keresztyén életek kiált
ják felém: Atyád házában még a béresnek 
is jobb dolga van. Óh jöjj haza!

Máj. 18. Ezsaiás 1 . 4—6. Amelyik gyer
mek szép szóra nem akar hazajönni, azt 
meg kell próbálni visszővel is hazakergetni. 
A szenvedés is Isten szeretetének hivó le
vele. Csak azért ostoroz, hogy hazamen
jünk Hozzá s csak addig, amíg ehez re
ménysége van.

Máj. 19. János 3 . íe—n. Mikor sem le
vél, sem üzenet, sem ostor nem használt, 
Isten maga jött le Jézus Krisztusban hoz
zánk s a szívét szögezte oda a keresztfára, 
hogy mindenki lássa, mennyire sóvárog 
utánunk. A keresztfa Isten sóvárgó szere
tetének szíve vérével írott hívó levele. Le
het ennek nem engedni?

Máj. 20. II. Péter 3 .8—». „Egy nap az 
Úrnál olyan, mint ezer esztendő.“ Ez nem 
csak azt jelenti, hogy Istennél nincs idő, 
hanem azt is, hogy ily „hosszan tűr éret
tünk.“ Ha valakit várunk, akkor igen las
san jár az idő s minél jobban szeretjük 
azt, akire várunk, annál lassabban jár az 
idő. Isten úgy sóvárog utánunk, hogy egy 
nap nélkülünk oly hosszú neki, mint ezer 
esztendő nekünk. Zúgj lélek szele, ki oly 
sok népet térítettél az Atyához s röpíts 
engem Ahoz, aki után úgy sóvárog az én 
szívem is.

bozik a mi lelkünk az Istenhez.
Miklós elkezdte a szép éneket s 

az ő diktálása mellett vele együtt 
zengték új ismerősei is közben a 
meghatottságtól el-elcsukló hangon.

— Most pedig köszönjük szíves
ségedet, testvér. Áldjon meg az Isten. 
A sáfár felszólítására indulni akartak, 
midőn Miklós így szól:

— Várjatok, óhajtanék sorsotokon 
enyhíteni. Az én uram jószívű ember, 
ha ő megtart benneteket, sokat nyer
tek vele. Birtokán két embernek még 
lehet helyet találni. Jertek, megké
rem, hogy egyezzen meg felettetek a 
sáfárral. Ezek örömmel fogadták az 
ajánlatot s vele a basa lakásához 
mentek. Útközben röviden elmondták 
mily sorsban, mily munkával foglal
koztak. Az egyik, Szabó Pál, a saját 
kisbirtokán gazdálkodott, a másik, 
Makkos József, a község kovácsa 
volt. Mindketten családosak.
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H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés szünetel. A belpoliti
kában egyenlőre csend. Egyes politikusok 
ugyan ki akarták használni Bethlen távol
létét, de maga Apponyi intette le őket. A 
miniszterelnököt és a pénzügyminisztert 
egyébként mindenütt kedvezően fogadták. 
Francia és amerikai bankárokkal tárgyaltak.

Az országos központi hitelszövetkezet 
most ünnepelte negyed3zázagos jubileumát.

A csehek a kiutasításokat tovább foly
tatják. Kassán az utolsó három nap mint
egy 60 ember kapta meg a kiutasító végzést.

Belgrád és Athén között megegyezés 
jött létre a szaloniki kikötő jugoszláv sza
bad zónája tekintetében.

Az angol királyi pár Rómában látoga
tást tett a királyi családnál. Az olaszok nagy 
lelkesedéssel fogadták.

Bukarestben az egyetemen az antisze
mita tüntetések tovább tartanak.

Az orosz szovjet hivatalos lapja sze
rint sztrájkot nem tűr, mert az állami üze
mekben dolgozó munkásoknak — úgymond 
— nincs joguk sztrájkolni.

Ném etország jegyzéke foglalkoztatja 
különösképen a nagy ántántot, itt is Fran
ciaországot.

A franciák úgylátszik még mindig nem 
hajlandók semmit engedni álláspontjukból. 
A 30 milliárd aranymárka nem elégíti ki 
őket.

M A G Y A R  G A Z D A .

Uj lóherefajta .
Az Egyesült Államok egyik álla

mának, Alabamának egy tudós tanára 
egy uj here fajtát termelt ki, mely 
méltán kelt nagy feltűnést nemcsak 
Amerikában, hanem Európa azon or
szágaiban is, ahol ezt a fajtát ki
próbálták. Hubám here a neve s mag- 
vát a tenyésztő tanár sokaknak ki
osztotta kipróbálás végett. Ez a ló
here nem két, hanem csak egy éves 
és dgy takarmánynak, mint zöld trá
gyának kitűnő. Egy kolumbiai farmer

A basa a két eléje állított foglyot 
megnézte, a sáfárral az árban meg
egyezett s ez a pénzt felvevén, a 
láncot róluk levette és használatuk
hoz szerencsét kívánva távozott.

Szabó Pál azonnal gondjai alá vett 
egy pár ökröt. A kovács számára is 
a műhelyt Miklós ura megbizásából 
csakhamar a cselédházak egy kam
rájának átalakításával előállította s 
felszerelte.

A három magyar jól érezte magát 
Mahmud szolgálatában Estelenkint 
sokszor összejöttek Miklós szállásán. 
Együtt elmélkedtek hazájuk sorsáról, 
a véget érni nem akaró háborúról, 
amelynek megszűnése előtt nem is 
gondoltak hazamenetelre.

(Folytatjuk.)

leírja egy amerikai újságban, hogy 
náluk próbára vetettek egy darab 
földbe Hubám lóhert május 1 én ; a 
vetés július 17-én már 120—150 
centiméter magas volt. Július 17-étől 
augusztus 6 ig (21 nap) ismét 80 
centimétert nőtt a Hubám (átlagban 
a nagy meleg napokban 5 centimé
tert). Tehát a leírás szerint ember
magasságnál is nagyobbra fejlődik az 
uj herefajta.

Az 1921. évi nagy szárazságot a 
Hubám fényesen kiállotta. Az egyik 
kísérletező tudatja, hogy náluk úgy
szólván alig volt eső és a Hubám 
mégis 130 centiméter magasra nőtt.

Bámulatosnak mondják a Hubám 
magtermését is. Egyik tenyésztő pró
bára 12 deka Hubám magot vetett; 
a vetés 150—240 centiméter msgasra 
nőtt és magnak hagyva, 270 kiló ma
got adott. Ha ez így igaz, akkor egy 
hold földön vígan lehetne egy miliió 
korona értékű Hubám-magot termelni.

A Hubám minden talajjal meg
elégszik ; természetesen a jó termő
erőben levő földben jobban díszük. 
Amerikának Ohio, Michigan, Dako
tas, Alabama, Columbia államaiban 
óriási Hubám-mezők vannak. Európa 
államai közül tudomásunk szerint 
még csak Olasz- és Angolországban 
termelik.

Jó volna, ha a többi európai ál
lamokat mi megelőzhetnénk a ter
meléssel és a szomszédos országokat 
mi láthatnánk el Hubám-maggal. 
Ilyen módon lehetne valutát javítani. 
Mindenki Írjon amerikai ismerősei
nek, hogy küldjön Hubám lóherma- 
got, ha többet nem, legalább egy 
levélborítékkal (az amerikai postahi
vatal megmondja, hogyan lehet fel
adni a küldeményt). A legcsekélyebb 
maggal is kísérletezhetünk. Próbáljuk 
ki mindjárt egy részét védő növény
nyel vetve is. Ha semmit se próbá
lunk, akkor semmire se megyünk 1 
Ha van sok takarmány, akkor lehet 
sok állat, sok trágya, jó föld, sok 
termés 1

A kísérletek eredm ényét tudassuk  
m ásokkal is Görög Ernő.

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Husvét utáni 6. vasárnapon.
Ev. János 15.26, 16.4.

A mai evangéliomot különösképen ajánl
juk  a hivő és imádkozó lelkek becses f i 
gyelmébe. Bár a régiek elmúltali, mindenek 
megújultak . . .  „A gyülekezetekből kivetnek 
titeket; sőt eljő az idő, mikor valaki tite
ket megölend, állítja, hogy istentiszteletet 
cselekszik" . . .  Mintha ez az idő már itt is 
volna 1

Templomavatás. Somogycsicsón Beák 
János áldozatkészségéből emelt templomot 
május 13-án avatja fel és adja át magasz
tos rendeltetésének Kapi Béla dunántúli 
püspök.

Luthertársasági közgyűlés. Irodalmi 
társaságunk, a Luther-Társaság ez évi ren
des közgyűlését június 2—3-án Orosházán 
tartja.

Világnézeti előadások. Kapi Béla püs
pök május 27—30-ig Sopronban világnézeti 
előadásokat tart.

Személyi hir. Szalay Mihály szerkesztő- 
társunk a budapesti Császárfürdőből — 
mint írja — nem ugyan gyógyulva, de a 
gyógyulás reményével szerető családja és 
gyülekezete körébe visszaérkezett. A baj 
súlyossága és hosszúsága miatt a nyáron 
még pár heti utókurára kell mennie.

A dunántúli püspök egyházlátogatásá
nak a programmja a soproni alsó egyház
megyében : május 8-án Farád és Jóbaháza, 
9-én Szilsárkány és Némethi, 10-én Nagy- 
geresd, Répczeszemere, 11-én Nemesládony, 
Pórládony, 16-án Felsőszakony, 17-én Ne
meskér, Alszopor. A kemenesaljai egyház
megyében: június 6-án Borgáta, 7-én Duka, 
Egyházashetye, 8 -án Jánosháza, Kemenes- 
pálfa, 9-én Boba, Nemeskocs, 10-én Ne- 
mesdömölk, Alsóságh, 11-én Kisköcsk, 
Alsómesteri, 12-én Kemenessömjén, Keme- 
nesszentmárton, 13-án Kemenesmagasi, 
Magyargencs, 14. Kemeneshőgyész. A tol- 
na-baranya-somogyi egyházmegyében: 20- 
án Hács, Somogyvámos, 21-én Polány, 
Ecsény, 22-én Somogyszil, Gádócs, 23-án 
Somogydöröcske, Bannya, 24-én KötseSzöl- 
lös, 25 én Tab, Torvaj, 26-án Nagybábony, 
Magyarkér, 27-én Nagyszokoly, Tamási.

Közgyűlés. A prot. asszonyok nemzeti 
szövetségének győri csoportja április 29-én 
tartotta évi közgyűlését Győrött Földváry 
Valéria elnöklete alatt. Ez alkalommal 130 
gyermeket meguzsonáltattak. Megjelentek 
a közgyűlésen Horváth Gézáné köponti 
alelnöknő és Gregersen Lujza. A pénztár 
állományáról Pálmai Kata tett jelentést.

Benka Gyula, a szarvasi gimnázium 
nyug. igazgatója elhalt. Május 1-én temet
ték el nagy részvéttel. Áldás emlékére!

A Harangszó köréből. A Harangszó 
szerkesztősége május 3-án Győrött sajtó 
értekezletet tartott. Az értekezleten részt- 
vettek: Kovács Zsigmond tárnokréti és Kiss 
Samu nagybarátfalui lelkészek is.

A zalaegerszegi gyülekezet a protes
táns diákszövetséggel együtt az utóbbi hó
napokban 3 szépen sikerült ünnepélyt tar
tott ; közöttük egy Petőfi ünnepélyt és egyet 
Luther biblia fordításának emlékére.

Rendkívüli közgyűlés. A dunántúli 
egyházkerület május 24-én Kapi Béla püs
pök és dr. László Kálmán h. felügyelő el
nöklete alatt Szombathelyen rendkívüli köz
gyűlést tart.



1923. május 13. HARANOSZÖ. 159

Államsegély a lelkészözvegyeknek.
A vallás és közoktatásügyi miniszter a lel
készözvegyeknek 42.109. sz. rendeletével 
kisebbinérvü államsegélyt utalványoztatoít 
az illetékes állampénztároknál.

Áthelyezések. Kapi Béla püspök Te- 
rényi Béla husztai s. lelkészt és Poltstcr 
Gyula dombóvári adminisztrátort Szombat
helyre áthelyezte.

Lelkészválasztás. A balti gyülekezet 
Schermann Sándor szomolnoki lelkészt a 
németjárfalui, üeisztlinger Frigyes Károly 
s. lelkészt Szombathelyről lelkészévé vá
lasztotta.

A fasori evangélikus főgimnázium
cserkészcsapata szép ünnepély keretében 
tartotta zászlóavatását. A nívós program
ból — melyet a nagyszámú és előkelő kö
zönség nagy tetszéssel fogadott — különö
sen ki kell emelni Barcza Imre parancsnok 
tartalmas felolvasását a cserkész-idealiz
musról. A zászlót Rafíay Sándor püspök 
áldotta meg.

Gyónón április 22-én avatta fel Krult- 
schmith Antal főcspercs Opoczky Mihály 
és neje Kovács Julianna által adományozott 
331 és 154 kg. súlyú harangokat. Előttevaló 
szerdán lélekemelő fogadtatásban részesül
tek a harangok, nemcsak az egyházközség, 
hanem az egész vidék könnyes szemmel 
fogadta a jövevényeket s a festői szépségű 
magyar lovasok és magyarruhás lányoktól 
kísérve valóságos virágerdőben hozták őket 
a templomhoz, úgy a község haláránál, 
mint a templomnál Kvóii Ferenc lelkész 
mondott beszédet. Bradofka Károly erdő
tanácsos is ez alkalommal tette le felügye
lői esküjét. Hirdessék e harangok Isten 
dicsőségét, az adományozók nemes lelkű- 
letét.

Igric-estély. Szuchovszky Gyula vallás
tanár vezetése alatt álló ev. ifjúság május 
9-én Budapesten sikerült igric-estélyt ren
dezett. Az estélyen közreműködtek Szu
chovszky Gyula, ki a megnyitó beszédet 
mondotta. Alkalmi előadást dr. Kováts Sán
dor theol. tanár tartott. Ezenkívül a sze
replőknek egy egész gárdája tette művé
sziessé a programmol.

Szentgotthárd. Még a húsvéti ünnepek 
alkalmából az egyház céljaira adakoztak: 
Kósik Péterné 1500, Biczó Ferenc 500, Dax 
Ferenc 100, Wolf Cilii 100, Kurz Rudolf 
200, Dreinmel Antalné 300, Horváth Károly 
500, Andreics Mihály 1000, Sbül István 
1000, Novák Franciska 1000, Weber János- 
né 200, Fébert Gyuiáné 500, Ajkay jenöné 
1000, Malasits Kálmán 1000, Düh István 
Zsida 300, N. N. 500, Orbán Ferenc 1000, 
Leibinger Imre 500, Kurz család 300, Kol
lár Elek, Dervarics Ferenc, Steiner János, 
Steiner Gusztáv 500— 500, Steiner Ferenc 
200, N. N. 2000, Gilly Ferenc 100, Nikit- 
scher Teréz 200, Steiger Gusztáv 500, Kurz 
Teréz 100, Kogelmann Samu 500, Lang 
Gyula 1000, Stangl Alajos, Neubauer Fe
renc, K. F., Stángl József 500—500, Mayer

Károly és fel. 1000 K, Andreics Mihály 
40 000 o. é. K.

A kemenesmagasii ev. ifjúsági leány- 
és daloscgyesület az iskolás növendékekkel
karöltve gyönyörű műsor keretében ünne
pelte meg az idén március idusát. A meg
nyitó és záróbeszédet Szabó István lelkész 
mondotta. Az ünnepi beszédet Szakái László 
tanító tartotta. Az ünnepségen közremű
ködtek : Molnár Gizus, Antal Mári, Böröndy 
Bözsi, Szényi Róza, Kiss Gyula, Nagy Ká
roly, Kiss Ilona, Zsiray Jolán, Csecseno- 
vits Elza, Döbrönte Szidi, Nagy Pista, Fleck 
Teréz, Huiber Katus és a vegyeskar.

A 75 tagból álló vegyeskart az énekekre 
az ifjúsági egyesület buzgó karmestere, 
Pálffy Mihály tanító tanította be s vezette ; 
a két iskolás leányka a szoló énekeket 
bátran s szép csengő hangon adták elő 
tanítójuk Szakái László orgona kísérete 
mellett.

A szavalók is mindannyian nagy hatással 
szavaltak s a szépen sikerült ünnepély a 
vallásosság és a hazaszeretet nemes füzét 
szította az ünnepélyen jelenlevők szivében. 
Az ünnepély offertóriuma 1000 K volt, mely 
az elesett hősök emlékalapjának gyarapí
tására fordittatolt.

Április 22-én pedig az ifjúsági egyesület 
nagy sikerre! adta elő Rákosi Jenő „Éjjel 
az erdőn“ című három felvonásos vígjátékát.

Szerepeltek: Nagy Károly, Kiss Irma, 
Konc Ida, Gulyás Sándor, Bodor Károly, 
Kiss Ilonka, Szényi Lajos, Mógor János, 
Nagy üyu;a, Kálmán Lajos, Laky Gyula, 
Laky Ilonka, S/.uh Lina, Lőke Lina, Mester- 
házy József, Iványi Lina, Iványi Károly, 
Rácz Sándor, Kiss Juliska, Gulyás Erzsi, 
Verasztó Lina, Páli Ida, Laky Mariska, Kiss 
Lina, Keresztény Sarolta, Mesterházy Gy., 
Mógor Károly, Huiber Sándor, Ta abér I., 
Szakáíy Miklós.

Az ifj. egyesület az előadás tiszta jöve
delméből mely 56.000 K volt a tél folya
mán beszerzett vetitőgép árát 40.000 I< át 
kifizette, a soproni evang. tanítóképző in
tézet javára 2000 K, a helybeli ev. nőegy
letnek 500 K-t adományozott. Elhatározta 
továbbá az ifj. egyesület, hogy 30 konfir
mandus növendéknek ez évben is díszes 
„Emlék levelezőlapot“ vásárol. A vezetőség 
úgy a tagoknak szíves fáradozásaiért, va
lamint a t. közönségnek szives pártfogásá
ért ez utón is köszönetét mond.

K Ü L F Ö L D I  H ÍREK.

Oroszországban, ahol 24 ev. lelkészt 
lemászárohatott a vörös uralom, rendeleti
leg eltiltották a gyermekek megkeresztelését.

Lengyelországban uyiltan üldözik a 
protestánsokat és irtják őket. Pózén váro
sában ezelőtt még három évvel is 65.000 
volt az evangélikusok száma. Ma számuk 
8000-re zsugorodott össze. Hasonló a hely
zet Felsősziléziában.

Angliában meghalt Lord Kinnaird, az
ev. ifjúsági egyesületeknek elnöke.

Olaszországban erős mozgalom indult 
meg bibliát a nép között minél jobban ter
jeszteni és ismertté tenni. Bibliaterjesztó 
egyesületek vannak alakulóban. Kezd de
rengeni I

Amerikában ezzel szemben bizonyos 
nem protestáns rétegek erűs ellentállást 
fejtenek ki ama országos mozgalommal 
szemben, amely egy-egy bibliai résznek 
mindennapi olvastatását akarja az ameri
kai iskolákban kötelezővé tenni.

HÍ REK.
UJ magyar találmány. Pósta János 

szekszárdi vasúti lakatos az eke taligájára 
szerelhető kukorica- és babvetőgépet ta
lált fel, melynek előnye, hogy szántáskor 
egyidejűleg lehet vetni kukoricát és babot.

Mire költik a  munkanélküli segély t?  
A pozsonyi rendőrség razziát tartott a 
korcsmákban, lebujókban. Negyvenkét elő
állítás történt. Köztük tizenhármán teljesen 
ittas állapotban kerültek a rendőrségi épü
letbe. Mind a tizenhárom a munkanélküli 
segélyét költötte.

Csechoszlovákiában a kormány újév
kor valamennyi adóhivatalt feloszlatja. Ezek 
helyébe számvevőségi ügyosztályokat fog
nak felállítani. Az adóhivatal tehát meg
szűnik, de az adófizetés megmarad.

Vagyonváltság; búza ára m ájus hó
ban. A pénzügyminiszter a vagyonváltság 
fejében fizetendő búza árát május hónapra 
métermázsánként 23 ezer koronában álla
pította meg.

A megveszett tehén. A morvaországi 
Freistadtban egy gazdaasszony megfejni 
készült tehenét. Egyszerre a tehén elbődi- 
tette magát, lehajtotta a fejét s neki döfött 
az asszonynak. Amikor az a földre bukott, 
még egyszer felnyársalta szarvaival, majd 
lábaival dolgozta meg s a szó szoros ér
telmével összetaposta. Mire a házbeliek az 
istállóba értek, már csak az asszony holt 
tetemét találták meg a feldühödt állat lábai 
alatt. Amint kitűnt a tehén veszett volt.

Patkányélet Lengvárton. A szepesi 
Lengvárt nevű kis faluban az utolsó időben 
annyira elszaporodtak a patkányok, hogy 
már az emberek és a marhaállomány élete 
sem volt tőlük biztonságban. Megrágták a 
teheneket, lovakat, véres sebeket vájtak a 
festőkön, sőt bemásztak a csecsemők böl
csőjébe és lerágták a magukkal tehetetlen 
csecsemők orrát, fülét. A falu lakossai már 
a legnagyobb kétségbeesésben éltek. A mi
nap segítségül hívták Iglóról Valent városi 
patkányirtómestert, akinek a működése ugy- 
látszik meghozta az eredményt, mert Valent 
mester a falu birájától kapott oklevéllel 
tért nagy büszkén vissza.

Genuában vörös eső esett. Genuában 
nagy vihar volt, miközben hatalmas zápor

V I T Á L I S  K Á R O L Y  keSínemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztftását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívlll, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is p repará l. 20—52
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kerekedett s vörös eső esett, melynek színe 
nagyon hasonlított a vérhez. A környékbeli 
lakosság nagyon megdöbbent az eseten, 
azonban a meteorológiai állomás csakha
mar megnyugtatta őket azzal, hogy az eső 
nem vért, hanem vörös homokod tartalma
zott, melyet a vihar minden valószínűség 
szerint Középafrikából sodort magával.

Mennyi élelm iszert lehet kivinni pod- 
gyászban. Május 4-től kezdve az utasfor
galomban a földmivelésügyi miniszter en
gedélye folytán az élelmiszerek 20 kg-ig 
kézipodgyászként illetékmentesek és külön 
engedély nélkül szállíthatók ki. Ebben zsír 
vagy vaj egy kg., liszt tiz kg. lehet.

Ball Mihály is fizetésemelést kér. 
Báli Mihály állami Ítéletvégrehajtót is arra 
kényszeritette a nagy drágaság, hog fizetés- 
emelést kérjen. Báli nem is annyira a maga 
részére állt elő fizetésemelési kérelemmel, 
mert tudvalévő dolog, hogy körülbelül 40 
holdas saját gazdasága van, hanem segédei 
részére, akiket ezzel a csekély honoráció- 
val nem tud úgy díjazni, hogy megéljenek.

A méhcsaládok mézelése. Szakembe
rek megfigyelése szerint olyan méhcsaládok, 
melyeknél a kas kirepülőnyilása észak felé 
fekszik, sok mézet hordanak be, mig olya
nok, melyeknél az délre fekszik, inkább a 
rajzásra hajlanak: legrosszabb, ha a kire
pülő nyílás nyugat felé van.

Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek 10. számában kezdetét veszi Szederké
nyi Anna uj regénye, a „Virradatra várni“, ezenkí
vül közli a lap Kosztolányi Dezső és Maupassant 
elbeszéléseit, Endrődi Béla versét, Felvinczi Takács 
Zoltán művészeti cikkét, Rudolph Stratz érdekes 
regényét, Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rendkívül nép
szerű és kedvelt rovatait,,a  szerkesztői üzenoteket 
és a szépségápolást. Az Új Idők előfizetési Ara ne
gyedévre 1000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Audrássy 
út 16.

Az Eb Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélése
ket. tudományos cikkeket és verseket közöl. Előfize
tési Ara negyedévre 300 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. 
Andrássy út 16.

A H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok tolvtak be :
Szabó Jenő Szentgotthárd 500, Oarab 

Béla Nagycsákány 400, Góher Miháiyné, 
Szilágyi Miháiyné, Tóth Andrásné Kiskőrös 
500—500, N. N. Körmend 250, Gyékényes
ről : Horváth Lajos lelkész 200, Ritecz Já
nos bond, Péter György, Kis jánosné 18. 
hsz. 100—100, Ritecz Sándor, Ritecz Sán- 
dorné, özv. Kis Sándorné márt. Korosa 
Andrásné, Kis Ernő, Vas Sándor 50—50, 
Balázs Istvánná 30, Tóth Józsefné, Becse- 
ics Ferencné 20—20, Erdos István Faráil, 
Gazdag Jánosné, Boros Erzsébet Czák 50 
—50, Heizer József Győr 100, Pálmai La
jos Győr 500, Lébeny 725, Szebik György 
Lébeny 120, Czirák László Farád 50, Ta
kács l.-né Miskolc 50, Sebők János Szöce 
50, Nagy Péterné Farád 50, Német Dénes 
Felcsut 100, Oppel Ödönné Keszthely 50, 
Szabó Györgyné Felsőpaty 50, Németh 
Sanyi Rábcakapi 100, Mórotz Sándorné 
Vasvár 50, Balogh K. Uraiujfalu 500, Ernszt 
János Győr 1000, Schmiedt János Györ- 
köny 500, Szigethy Miháiyné Lajoskomá- 
rom 50, Antal Sándorné Kisköcsk 200, 
Szakái László Kemenesmagasi 100 K-t.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
Szentgotthárd, Vaavármegye.

C élszerű
vizsgái jutalomkönyvek,
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
Farkas Miháiyné: Történetek az életből. 

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve. 
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

Oagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
Pósa Lajos : Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem v o lt... 

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián.

(Mesék.)
Hamvas József: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésben, 648 korona, díszkö
tésben 872 koronáért megrendelhetők 
W e llisch  Bélánál Szentgottlnrdon 

és Kókai Lajosnál Budapesten.

Jutányosán készítek terveket úri lakások
ról, villákról, polgári és munkás lakóházak
ról, gazdasági épületekről és elvállalom 
azok teljes felépítését, elvállalok továbbá 
mindenféle javítási és tatarozási munkát 
jutányosán. A Beled és környékbeli protes
táns közönség szíves pártfogását kéri: 
M o l n á r  J ó z s e f  képesített kőműves
mester B e l e d  65. 2—5

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES 
SÓS BORSZESZT,
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talraak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert fze kellemes és üdítő.

Gyártja: 15—52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz Szentgotthárd.

Pályázat.
A bonyhádi ev. főgimnázium fenntartó- 

sága a lemondás áltat megüresedett ev. 
vallástanári állásra pályázatot hirdet.

Javadalmazás: a fennhatóságtól évi 2400 
K törzsífizetés, amely 3200 K-ra emelked- 
hetik, szabályszerű lakásbér és ötödéves 
korpótlék, az államtól fizetéskiegészítő ál
lamsegély és egyéb segélyek.

Felszerelt kérvények az Iskolai Nagy
bizottsághoz intézve, alulírottnál június hó 
10-ig adhatók be.

Bonyhád, 1923 április 27.
1—1 Fáik Henrik, főgimn. igazgató.

A kőszegi ev. leánynevelő-intézet tekin
tettel arra a sok nehézségre, amelybe fia
tal lányoknak magukban való nyaraltatá- 
suk ütközik, július és augusztus hónapok
ban rendszeres kirándulásokkal és sporto
lással egybekötött leánynyaraltatást rendez.

Bővebb tájékoztatót küld az intézet 
igazgatósága. 1—6

Állandó helyet kereső mindenesleány és 
háziszolga alkalmazást kaphat a kőszegi 
ev. leánynevelő-intézetben. 1—4

Új (alig használt) rózsaszín damaszt- 
selyem s z a l o n  g a r n i t ú r a  eladó. 
Cím — válaszbélyeg ellenében — megtud
ható a kiadóhivatalban 2-4

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p ro v iru m szörp öt  

tölt. A provirum

a l k o h o l m e n t e s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teába pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:—  Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. 6

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

P I A C .
Május 8. Zürich: Budapest 0T07*. — 

Deviza: Dollár 5250, Dinár 55, Osztrák 
korona 7.25, Szokol 154.—, Lei 26, Frank 940, 
Márka 18. — Hús- és zsirárak: Marhahús 
1482, disznóhus 1600, borjúhús 1482, zsir 
2600. — Gabonaárak: Búza 26.500, rozs 
17.750, árpa 15.750, zab 16.750, tengeri 
16.250, korpa 8050. — Takarmányárak: 
Réti széna 10.000, sza lm a----- .

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P l  B É L A

1010-ben.

Laptulajdonos:
9 Dunántúli Lntüer-Szövelség.
Az OrH/.ágOü Luther-Szövet

ség lilvntales lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő
kiadóhivatalának 

özentgotthárdra (Vasvm.) 
'  küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
SásüJelenlú minden vasárnap.

Bzerk«sató-kladúhlv«Ul:
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HA1UNÖ8Z0“ 
elóflxetéaf á m : 

negyedévre 250 koron«. 
LuLher-K/.öretégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába kBIdvo előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 80 korona.

A „TTarangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink- 

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A Lélek murtkája.
Irta : Novák Rezső.

A vallási titkok mélységeibe nem 
látó emberi elme tépelódő bámulattal 
áll meg a pünkösdi üdvesemény előtt, 
mely Isten Szentlelkének a kitölteté
sét és csudálatos működését beszéli 
el. A tapasztalati igazságokkal kér
kedő természettudomány kétségbe
vonja ezt az értelemmel fel nem fog
ható isteni kinyilatkoztatást, mert testi 
érzékeinkkel nem győződhetünk meg 
létezéséről. Az ok és okozati össze- 
függés rideg szabályait hiába is pró
báljuk alkalmazni Isten csudálatos 
utainak felderítésére, mert hiszen a 
szél is fii, ahová akar, zűgását hal
lod, de nem tudod honnan jő és hofá 
megy. . .  A kutató ész zavarodottan, 
tanácstalan nézi a rendkívüli, termé
szetellenes isteni beavatkozást, ma- 
gyarázgatja, érthetővé igyekszik tenni 
az érthetetlen titkot s midőn ez nem 
sikerül, egyszerűen kétségbevonja a 
megtörténtét

A látható anyagi világban végbe
menő összes változások és a látha
tatlan szellemi világ eszményei egy 
előttünk ismeretlen, magasabb egy
ségben, egymást kibékítő és kiegyen
lítő megoldásban egyesülnek. Ennek 
a magasabb egységnek isteni világ- 
kormányzás a neve, amely törvényt 
szab a csillagok járásának, össz
hangba hozza az ártatlanok könny
cseppjét a világmozgató események 
tanulságaival, amely bölcs egymás
utánban, egymásba kapcsolódó érte
lemmel valósítja meg az örök Esz
mét: a Szellem, a Lélek örökkévaló 
világprogrammját. Istennek mindenek
ben működő Szentlelke egy pillanatig 
sem szünetel, szakadatlanul folytatja 
az emberiség nemesítésének, tökéle
sítésének öntudatos munkáját. Nem
zetek történelmében, korszakalkotó

eseményekben, társadalmi osztályok 
küzdelmeiben, az egyes ember élet- 
körülményeiben folyik le lassú, élet
mentő. lelket megihlető, embert át
alakító működése. Zűgását hallod a 
vihar tombolásában, a természeti 
csapások borzalmaiban, a háborúk

Pünkösdi ének.
— 1 9 2 3 .  —

Akit bár bízva, de remegve, félve 
Egy akarattal vártak a hívők 
S kegyelmed által a félénk szivekbe 
Plántálál akkor elszánt szent erőt,
Te Hozzád szólnak, kik kétségben élnek: 

Jövel vigaszoddal,
Égi mulasztóddal,

Oh, erős Szentlélek!

Véres Golgotánk rémes éjszakája 
Megrémített és kétség szállt belénk 
És mint a puszta megriasztott nyája, 
Megtébotyultan szerteszéledénk.
Egy akaratra ez átokvert népet 

Jövel egyesitni,
S szivünk erösitni,

Jóságos Szentlélek!

Künn életünkre orvok fenekednek,
Kajánul lesve, hogy miként züllünk.
Itt bent meg testvérgyfdöletnek 
Ádáz tusája rombol közöttünk. . .  
„Egymást szeressétek, megbecsüljétek !“

Ez igékre taníts 
És békességre ints 

Irgalmas Szentlélek!

A fórumon törtetők tolongnak,
Vásári zajjal ordít a tömeg;
Nem bántja őket bús sorsa a honnak 
Csak ök, csak ők érvényesüljenek,
Forduló pontján honunk végzetének: 

Riaszd őket végre 
Magukba térésre 

Hatalmas Szentlélek!

Jöjj tüzes nyelvekkel és égessed ki 
Magyar szivekből a visszavonást,
Hogy ne légyen itt e hazában senki,
Aki hitéért gyűlöli a mást.
S  együtt örülve Pünkösd ünnepének 

Várjuk az ujulást 
Lelki megtisztulást,

Oh, égi Szentlélek!
RÁBAI ZSIOMOND.

véres fergetegeiben, lüktetését érzed 
a történeti igazságok következetes ér
vényesülésében, ihletét megszentelő, 
megtermékenyítő hatását láthatod az 
egyes kiváló szellemek halhatatlan 
alkotásaiban, de nem ismered rejtett 
működési törvényeit, titokzatos belső 
rugóit, mert a Lélek belül végzi lát
hatatlan munkáját. A belső embert 
keresi meg: a szív érzelmeit, az agy
sejtek gondolatait, az akarat erejét, 
a lélek karakterét.

Ez a léleknevelő, életalakító munka 
az emberi lélek legmélyén szunnyadó 
tehetségeket vetíti felszínre s ütköz
teti ki a legragyogóbb vonásokat. 
Azok a félénk tanítványok a Szent
lélek adományából nyertek erőt, bá
torságot, értelmet s lettek az evan
géliumi hithűség rettenthetetlen baj
nokai. A Szentlélek ereje táplálta a 
reformátorok hitét, világosságot ter
jesztő szövétneke mutatott előttük 
utat. bölcsesége adott ajkukra bizony
ságtevő szavakat. A Szentlélek csu
dálatos érintésétől szellemóriások szü
letnek, jellemek kristályosodnak, ne
mes elhatározások támadnak. Nem 
érzed e a Lélek sugallatát, midőn 
szívedben kegyes érzelem ébred, mi
dőn emberbaráti érzésed a szeren
csétlen iránt könyörületre indul, mi
dőn elméd magasba törő gondolato
kat termel, midőn egyházért, hazáért 
áldozatot hozol, midőn hivatásodat 
hűséggel betöltőd és egyéni munkád
dal az emberiség szellemi kincseit 
gyarapítód.

A pünkösdi Szentlélek amaz első 
pünkösdön kettős tüzes nyelvek alak
jában nyilatkoztatta ki magát s nyelv
adománnyal, bölcs értelemmel, tiszta 
ítélettel ajándékozta meg a tanítvá
nyok lelkét. A legutóbbi világesemé
nyekben tüzes lángkorbácsokkal vá
gott mély sebeket az emberiség tes
tén s kitörölhetetlen betűkkel égette 
lelkiismeretébe az Istenkeresés, a bün-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót,
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bánat, a megjobbulás parancsszavát. 
A Szent Léleknek kell belenyúlni a 
mai átmeneti időszak alakításába is, 
a Lélek érintésére van szükség, hogy 
életet öntsön a holt tetemekbe, hogy 
megelevenítse a száraz csontokat s 
új eszményt adjon rombolásban, az 
értékpusztításban kimerült, beteglelkü 
emberiségnek. Erkölcsi züllöttségünk, 
borzalmas lelki elszegényedésünk har
sogó szóval kiált Isten Lelkének a 
megelevenítő, gyógyító munkája után, 
hogy megtisztult érzéssel, az anya
giasságtól megszabadított, emelkedett 
gondolkozással s a krisztusi eszmé
nyekért lelkesedő elhatározással ké 
szítsünk elő egy jobb, boldogabb jör 
vendőt, az igazság, a szeretet, a bé
kesség országát, aminek az eljövete
léért Dáviddal így imádkozunk: »Te
remts bennem tiszta szívet óh Isten 
és az erős lelket újítsd meg énben- 
nem. Ne vess el engem a te orcád 
elől és a Te Szent Lelkedet ne vedd 
el éntőlem 1*

Májusi reggel.
Gyéngypirágillates —  májusi reggelen, 
ftünt járeR a réten.
Százszer-szépeR Rezei!, oigyázoa lépRedeR
—  s gyenyerRecbe nézem.
Napsugaras Fényben, játszi libbenéssel
—  begárRáR zümmegneR.
ftis harang csengése —  pacsirta zengése: 
lágy harmeniában Istent dicsőítőé,
—  szárnyal fel az égneRÍ

Hudy Ilona.

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Egy éjjel Miklós hirtelen felugrik 

ágyából, hű kutyája ugyanis mind 
hangosabban morog s az ajtót ka
parja. Felkel s félig öltözötten fejszé
jét ragadva kilép s látja hogy több 
ember ura lakásának szárnyas ajtaját 
feszegeti. A nagy erdőkben tanyázó 
vad rablók voltak. Nem kérdi hányán, 
mily fegyverekkel fogadják: oda ro
han e kiáltással: »Rajta, BodriI« A 
kutya dühösen ugrik a legközelebbi 
rabló nyakába s mielőtt meglepeté
séből magához térne a földre rántja, 
tépi, marja, torkát, Miklós villám
gyorsan forgatott fejszéjével tör a 
vele szembe állókra. Kettő pisztolyt 
fogott reá. Az egyik nem talált, a 
másiknak golyója bal karját sebezte 
meg, de a másik pillanatban keze a

Főpásztori körlevél.
A gyülekezetek tagjainak békesség 
Istentől, a mi Atyánktól és az Űr 

Jézus Krisztustól!
Mint az egyházkerület püspöke, 

hivatalos kötelességemhez híven tu
datom veletek, egyházkormányzatom 
alá tartozó gyülekezetekkel és egyház
tagokkal, hogy egházkerületünket, an
nak tanintézményeit és intézményeit 
a mostani szomorú idő súlyos anyagi 
helyzetbe sodorta. Előirányzatainkat 
megcsúfolta a szédítően emelkedő 
drágaság. Számításaink semmivé vál
tak. Uj kötelezettségeink támadtak 
s minden téren megnövekedtek gond
jaink. Saját tapasztalástokból Ítéljétek 
és értsétek meg egyházkerületünk 
helyzetét.

A nyomorúság próbái között hoz
zátok fordulok és az Üdvözítő Jézus 
nevében kérlek: tehetségtekhez ké
pest adjatok és pedig azt, amit nék- 
tek Isten adott; gabonát, kinek ga
bonát adott s pénzadományt, kinek 
Isten csak azt juttatott. De mindnyá
jan adjatok és mindnyájan erőtök 
szerint, nem mintha hozzátok szóló 
Írásom titeket erre kényszerítene, ha
nem mert megismertétek Istennek hoz
zátok való kegyelmét s jó dolog, ha 
a szív az anyaszentegyház felsegíté
sében mutathatja háláját.

Aki ajándékozni kíván, ajándékoz
zon anyagi erejéhez s szíve érzüle
téhez képest. Aki pedig eképen ada
kozni nem tud, vagy nem hajlandó, 
adakozzék ez évi egyházi járulékára

pisztollyal együtt esett le. Míg hár
man handzsárral vagdalkoztak, a ne
gyedik lándzsát feszített ellene, de a 
fejsze ketté szelte a dárda nyelét s 
a rablónak ezt szorító markát. A 
megmaradt három rabló erre riadtan 
az utca felé futott. Amint azonban 
körülnézve látták, hogy csak egy el- 
ellenfelük van: a kapunál megfordul
tak s magukhoz intve az utcán őr
kép álló társukat é3 sip jelzéssel se
gélyre híva a cselédlakásokhoz állí
tott őreiket, újra támadtak. Miklós 
másodszor is elfogadta a harcot. Hú 
kutyája most is segítségére volt. Or
dítva rohant az új ellenségekre, hol 
egyik, hol a másik felé ugrott s az 
ellene való védekezés megosztotta a 
rablók erejét. A nagy zaj, ugatás, 
lövés felverte a cselédeket is. Azon
nal tudták, hogy ez rablótámadás 
uraságuk háza ellen s mind véde
lemre siettek. Legelői Szabó Pál egy 
hamarjában felkapott kaszával és a

adott elölegképen, ami néki egyházi 
fizetésébe beszámítást nyer.

A gyűjtés elvégzésére a gyülekezet 
presbitériumának néhány érdemes tag
ját kérettem fel, kik megjelennek há
zatokban és ott beírják és általveszik 
adományotokat. Fogadjátok őket be
csüléssel, amint én is és az anya- 
szentegyház is hálával vagyunk szor
galmatos fáradozásukért, nem felejt
vén, hogy nem önmaguknak, hanem 
anyaszentegyházunknak gyűjtögetik az 
áldozatkészség adományait.

Amidőn az adakozásra nézve ön
magátokkal számot vettek, ne felejt
sétek, hogy amit cselekesztek, az Űr
ért cselekszitek és valamit áldoztok, 
azt az anyaszentegyház és Isten di
csőségére áldozzátok. »Aki szűkön 
vet, szűkön is arat, — mondja Pál 
apostol, — és aki bőven vet, bőven 
is arat. Mindenki, amint eltökélte szí
vében. úgy cselekedjék, nem szomo
rúságból, vagy kénytelenségből; mert 
a jókedvű adakozót szereti az Isten. 
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy 
rátok árassza minden kegyelmét; hogy 
mindenben, mindenkor teljes elégség- 
tek lévén, minden jótéteményre bő
ségben legyetek.«

A mi szerető mennyei Atyánk ke
gyelme legyen mindenkor tiveletek 
mindnyájatokkal!

Szombathely, 1923. évi május hó
2-ik „aplío. • s.

püspök.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harartfiszó“ fentartására.

kovács sgy súlyos pörölyt rengetve 
A helyszínére érve a holdvilágnál 
látják, hogy Miklós egyedül küzd több 
támadó ellen. E látvány még szila- 
jabbá teszi rohamukat. Szabó Pál az 
egyik handzsáját reá emelő rablónak 
egy kaszasuhintással levágta jobb lá
bát, Makkos József pedig rövidnyelvü 
pörölyét úgy hajítja egy másikra, hogy 
hörögve rogyott össze. Miklósnak már 
homloka is vérzett de még lankadat
lan forgatja a fejét s ezzel megsebe- 
sítőjének vállát repeszti meg. A rab
lók látván a támadók szaporodását, 
akik még épek voltak, eszeveszetten 
menekültek a közeleső erdő felé.

Ekkor végre előkerültek az udvari 
jámbor inasok is sopánkodva, rémül
dözve.

Kijött az öreg Mahmud is s látva 
az éji harc eredményét így szólítja 
meg Miklóst:

— Köszönöm fiam, hogy hozzám- 
tartozóimmal együtt megmentettetek.
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Templomavatások.
Nagykanizsán.

Május 6-án avatta fel Kapi Béla püspök 
a nagykanizsai, közel egy millió költségen 
renovált templomot. Az állomáson küldött
ségek fogadták a főpásztort, kiknek sorá
ban ott láttuk a somogyi egyházmegye el
nökségét, a gyülekezet lelkészét, a város 
és az államrendőrség képviselőit. A somo
gyi egyházmegye nevében Mesterházy Sán
dor esperes, a város nevében annak pol
gármestere üdvözölték az érkező püspököt. 
Innen hosszú kocsi sorban a templom elé 
hajtattak, hol a lelkész, a nőegylet, az ifjú
sági egylet üdvözölte őt. Délután a 6. honv. 
gy. ezr. tisztikara az ezredparancsnok ve
zetésével, a református gyülekezet lelkésze, 
a róm. kath. hitközség, az államrendőrség, 
a nöegylet és a presbitérium tisztelgett 
előtte. A püspök szokásához híven ezúttal 
is minden küldöttség üdvözlésére külőn- 
külön meleg szavakkal válaszolt, majd még 
a délután folyamán látogatásokat tett a 
küldöttségek vezetőinél. Másnap megkapó 
ünnepség keretében adta át rendeltetésének 
az Isten házát. „Megáldom és átadom ren
deltetésének ezt a templomot. . . “ hang
zottak a püspök szavai s az elhangzásuk 
után beállott csendben megkordu't a ha
rang s eldördült a katonai díszszázad disz- 
tüze. Harangzúgás s a 6. honv. gy. ezred 
zenekarának kísérete mellett felhangzott a 
szívek ajkán: „Isten áldd meg a magyart“ 
s szállt fel a magasba. Istentisztelet után 
a honvéd díszszázad ellépett a püspök előtt. 
Délután még sokáig elbeszélgetett a fő
pásztor a lelkészlakban nagyszámban meg
jelent hívekkel és vendégekkel, majd az 5 
órakor induló vonattal, hová szintén elkí
sérte a hívek szerető sokasága, visszatért 
Szombathelyre.

Somogycsicsón.
Csodálatos az az áldozatkészség és 

csodálatos az az élettörténet, mellyel egy 
teljesen felszerelt templomot építtetett Beák 
János somogycsicsói testvérünk az Isten

Hüségteknek e bizonyságát nem fe
lejtem el.

— A mai naptól fogva szabad 
vagy, nem szolga De a szabadságon 
kívül hivatalt i3  akarok számodra 
rendelni. Én ö/eg koromban nem te
hetem ki magamat egy jöhető dj 
rablótámadásnak. Visszamegyek Kon- 
stautinápolyba és neked ajánlom fel 
a sáfárságot, a birtok igazgatását jő 
fizetés mellett Ez a ház lesz lakásod, 
hozz ide feleséget, férjhezmenő leányt 
itt is találsz.

— Nagyságos tír, nekem otthon 
van feleségem, gyermekem. Ök vár
nak engemet és az én lelkem csak 
ő utánuk eped.

— Tehát házasember vagy? Ak
kor természetesen mint keresztyénnek 
nincs is jogod más asszonyra gon
dolni. De egy jő hirt is mondok, amit 
bizonyosan örömmel hallasz. Tegnap 
vettem az értesítést, hogy hatalmas 
császárunk békét kötött királytokkal

dicsőségére. Két fiát a haza védelmében 
veszhette el, a harmadikat pedig itthon 
ragadta el tőle a halál. De azért nem for
dult el Istentől, nem álkozódott, mint ten
nék sokan, sőt a sors kegyetlen ostorcsa
pásai alatt közelebb jutott Istenéhez s mi
ként a bibliabeli Jób, megnyugodott annak 
akaratán. Közel 3 millió költségen építtetett 
hajlékot két haranggal, orgonával, szent 
edényekkel ellátva az urnák. Főpásztorunk 
kötelességétől vezérelve egyrészt, másrészt 
pedig méltányolva a példás áldozatkész
séget, megszakította egyházlátogató kör
útját s május 13-án felavatta és átadta 
rendeltetésének a templomot.

12-én délután érkezett a püspök Nagy
kanizsára, honnan Iharosberénybe kocsin 
ment s a helyi lelkésznél szállt meg. Fo
gadta a róm. kath hitközség, a nőegylet, 
a somogyi tanítóegyesület és a presbitérium 
tisztelgő küldöttségeit. A hívek kérésére 
este 7 órakor az Isten igéjét is hirdette a 
templomban. Másnap Somogycsicsón a 
somogyi egyházmegye felügyelője fogadta 
s miután áhitatos ünnepséggel a templomot 
felavatta, délután visszatért Szombathelyre.

Debrecenben.
Szép és lélekemelő ünnepség volt áldozó

csütörtökön Debrecenben. Farkas Győző 
leik. március havában a templom-renoválás 
és festés érdekében széleskörű mozgalmat 
indított, amely néhány hét alatt teljes siker
rel járt. A több százezer koronát kitevő 
munkálatok befejeződtek, a szépen kifestett 
templom Nagy József tanár ajándéka foly
tán Haranghy Jenő jeles festőművésznek 
erre az alkalomra kitett új művészi oltár
képhez (Ecce humo) jutott. Az avató szer
tartást Geduly Henrik tiszakerületi püspök 
végezte, aki hatalmas beszédben elismerését 
nyilvánította az egyháznak ama rendkívüli 
áldozatkészségéért, amelyet az egyház a 
legutóbbi évben tanúsított. Az avatás után 
a gyülekezeti lelkész a konfirmációt végezte, 
majd a főpásztor külön megáldotta a kon- 
firmándusokat és úrvacsorát osztott. A szép 
emlék sokáig fog élni az áldozatkész deb
receni hívekben.

és ezzel megnyílt az tít népeiknek a 
szabad közlekedésre.

— Hála Isten 1 Ez a hir nekem 
örvendetes üzenet. Szíveskedjék Nagy
ságod tudatni, mi lesz a váltságdíj 
értem, hogy családomnak azonnal 
megírhassam.
. — Elég váltság az a két seb, amit 

az én és családom megmentésében 
kaptál. Nem tartozói semmivel, én 
vagyok neked adósod. Szabadon me
hetsz, csak arra kérlek, várj indulá
soddal két hétig, míg a fővárosba 
beköltözünk. Ott magam szerzek szá
modra levelet, amellyel ameddig a 
török uralma terjed, mindenütt bátran 
járhatsz. Addig homloksebed is jól 
beheged.

A fővárosba költözés után Mah
mud basa kieszközölte Mik!Ő3 és a 
vele együtt szabadon bocsátott két 
társa számára az títon minden zakla
tástól biztosító útlevelet. Magyar ru
hát készíttetett mindhármunknak ezzel

Pünkösdi ének.
Évezredek ködüíte tájait 
Borongva járja lelkem e napon,
5 amíg köröttem május éj piheg: 
Pünkösdi hírnek könyvét olvasom. 
Előttem ált egy félénk kis csapat,
A szíve féí, a teste úgy remeg . . . 
Körötte kővel, botfái hömpölyög 
Az izzóíelkü, öínikész sereg.

De ím : a széfnek zengő hangja kél, 
Merész kezekkel léíek-hurba vág, 
Pünkösdi nyelvek kettős lángja gyűl,
És messze száíí a félelem, a vád . . , 
A kis csapatnak ajka szót tüzel, 
hirdetve bátran: „ftrtünk halt meg ő  I" 
A zaj csitul —  majd semmiségbe tűn, 
Ököl kinyílik s főidre huff a kő . . .

Amint a lelkem múltból visszatér 
Magával hozza szép remény daíát 
5  íátom derülni bús hazám fölött 
A szép jövendő rózsás hajnalát.
A Lélek az, ki Pünkösd ünnepén 
Elűzi messze gyászos felleget,
5  derít reánk, kik féíve hallgatunk, 
Szabadbeszédre biztató eget.

Jövel-Jövel hát Pünkösd ünnepe,
És nyisd meg ajkunk bátor szóra már: 
..Elég volt eddig I Tűrnünk nem lehet, 
Hogy elborítson teljesen az ári"
Amit így ajkunk bátran szólni kész: 
Igazság szója, félni nincs okunkI 
A Krisztus meghalt minden emberért, 
így élni van tán nekünk is jogunk I

Jövel-jövel hát Lélek ünnepe,
Sebes szeleknek zengő szárnyain I

is jelezni akarván, hogy nem mint 
lenézett, kopott rabszolgák, hanem 
mint érdemeikért önként szabadon 
bocsátott derék emberek távoznak tőle.

A kitűzött idő leteltével fgy szól 
Miklóshoz a basa:

— Fiam, minden rendben van, 
társaiddal együtt elindulhatsz. Szép 
emléket hagysz itt magad után. Allah 
szemei őrködjenek feletted. Gondvi
selő keze segítsen haza szerencsésen. 
E levelet pedig Pécs felé menve add 
át Ali fiamnak, aki ott a várőrségben 
janicsár tiszt.

Egyszersmind két erszényt — min- 
denikben száz arannyal — adott át 
neki s még emlékül egy szép ezüst
veretes pisztolyt. Szabó Pált, Makkos 
Józsefet is ellátta jó utravalóval.

A felszabadult hadifoglyok meg- 
hatottan vettek btícsut a nagylelkű 
Mahmudtól és még az nap elhagyták 
Konstantinápolyt. Fennakadás nélkül 
utaztak. Ahol a török hatóság fel-
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Gyűljön ki, Pünkösd, izzó szellemed 
Magyar bereknek néma tájain I 
Tudom, ha hallják zúgó hangodat, 
Akik ma kővel lesnek ránk talán: 
Szavuk se lesz, csak állnak szótlanul 
Magyar Pünkösdünk fesfő hajnalán.

Horeczky Béla.

Egyházlátogatás a soproni alsó 
egyházmegyében.

Kapi Béla püspököt egyházlátogató 
kőrútjában a soproni alsó egyház
megyében mindenütt osztatlan lelke
sedéssel és szeretettel fogadta a hí
vek serege. Útját, kocsiját virággal 
halmozta el. Az egyházlátogatás lé
lekemelő részleteiről a alábbiakban 
számolunk be:

Május 7-én este fél 7 órakor ér
kezett a püspök vonata a csornai ál
lomásra, hol a csornai járás dísz
magyarba öltözött főszolgabirája, dr. 
Czifrák János, s a farádi gyülekezet 
fiatal felügyelője, Szilvásy Dénes, üd
vözölte meleg szavakkal. Másnap 
Farádot s Jóbabázát látogatta meg 
a püspök s dacára a szorgos munka
időnek, Furádon a templom, Jóbahá- 
zán az iskola zsúfolásig megtelt a 
hívekkel.

Május 9-én Szilsárkány és Sopron- 
németi részesült canonica visitátió- 
ban. Különösen megható volt a sop- 
ronnémeti hívek szeretető. Ez a kis 
leánygyülekezet utolsó tagjáig ki
kísérte a püspök kocsiját az állomásra 
s szűnni nem akaró óvációkka! bu-

hivására igazolványukat megmutatták, 
mindenütt jóakaratra, szíves előzé
kenységre találtak. Zimonyig együtt 
mentek. Itt Szabó és Makkos elbú
csúzva Miklóstól, Debrecen felé vették 
útjokat, Miklós pedig Pécs felé haladt.

Odaérve felkereste Alit s átadva neki 
atyja levelét. A fiatal tiszt az átolvasás 
után örömtől sugárzó szemekkel kérdi:

— Te vagy az a Cser Miklós, aki 
apám házáért harcra szállottál a rab
lókkal ?

— Társaimmal együtt kötelessé
gemet teljesítettem. Jó urunkat meg- 
kellett védenünk.

— Fogadd kö3zöí’etemet és jobb 
kezemet bajtárs. Vitézi magaviseleted- 
del cngemet is magyarbaráttá tettél. 
Ma nem mégysz tovább; kedves ven
dégem vagy.

Este a fiatal házi gazda dúsan te
rített asztalhoz ültette vendégét s fi 
gyelraesen hallgatta ennek előadását 
atyjának kisázsiai birtokán tartózko-

csuzott az induló főpásztortól. Este 
10 órakor érkezett a püspök vonata 
Ivánegerszeg állomásra, ahol az úti 
fogatok hosszú sora várakozott reá. 
Felejthetetlen volt ez az ut Nagyge- 
resdig. A hosszú kocsisort fáklyások
kal megrakott társzekerek világították 
be s mint egy hosszú tűzoszlop, úgy 
kígyózott a menet a sötét éjszakában. 
Az állomáson dr. Mesterházy Ernő 
gyülekezeti felügyelő, Nagygeresden 
pedig dacára a késő esti órának az 
egész község előtt a község jegyzője 
várta és üdvözölte. Másnap, áldozó
csütörtökön, Nsgygeresden zsúfolásig 
megtöltött templomban hirdette az Is
ten igéjét a püspök. A lelkészlak előtt 
Balogh Dénes főszolgabíró, a tem
plomajtóban pedig Nagy Ferenc lel
kész köszöntötte. Az istentisztelet és 
a közgyűlés végeztével számos kül
döttség tisztelgését fogadta. Délután 
Répceszemerében, másnap Pórlsdony 
és Nemesládony leánygyülekezetekben 
járt a püspök A tisztelgő küldöttsé
gek sorában majdnem kivétel nélkül 
ott láthattuk a politikai községet, a 
róm. kath. hitközséget, a nőegyletet, 
a tanítótestületet, a presbitériumot s 
ahol ilyen volt, a más hilfelekezetek 
küldötteit. A püspök minden küldött
ség üdvözlésére hosszasan válaszolt. 
Pi indikációiban pedig mindenütt a sze- 
retetre, hazaszeretetre és a felekezet- 
közi békességre s annak ápolására 
intette híveit s minden gyülekezetben 
cffsrtóriumot taitott ás pedig szép 
eredménnyel a soproni theol. akad. 
jajára, illetőleg a hallgaíók segélye
zésére, A püspök kíséretében voltak

dásáról, a rablók leveréséről s a csa
ládnak fővárosba vis3zaköltözéséfől.

Másnap Miklós utrakészülten bú
csúzott Alitól. Ez kikisérve őt egy 
kardot nyújt át neki e szavakkal:

— Vedd emlékül, hogy ezután, ha 
vész fenyegetne, ne kelljen fejszét 
keresned, hanem — mint ez a vitézt 
megilleti — kardot ránthass. Egy ott 
álló felszerelt paripára mutatva foty- 
tatá: Fogadd ezt is hála jeléül. Ne 
szegényesen, fáradtan tárj haza. ha
nem mint egykori huszár, lovon. Hadd 
lássa családod Í3, hogy a török is 
tudja, mire kötelez a jótett.

Miklós köszönettel vette a két em
léket. A kardot övére kötve felült a 
lóra s végbúcsut hangoztatva elrobo
gott. Derült arccal, vidáman szállott 
a jó lovon a szülőföld felé. Harmad
nap estére beért falujába. Már későre 
járván az idő, nem akarta eddig bi
zonnyal lepihent családja nyugalmát 
zavarni. A község vendégfogadójába

Héricts Lajos a soproni alsó egyház
megye esperese. Balogh Ernő püspöki 
titkár, Takács Lajos a soproni alsó 
egyházmegye világi jegyzője és szá
mos úri családunk. A soproni alsó 
egyházmegye felügyelője dr. Ajkay 
Béla betegsége miatt az egyházláto
gató körúton nem kísérhette a püspö
köt, csupán a falujához közel eső 
Répceszemerén jelent meg. Itt a püs
pök megszakította körútját s Somogy- 
csicsóra utazott az ott újonnan épült 
imaház felavatására. A soproni alsó 
egyházmegyei körútját Felsőszakony, 
Nemeskér és Alszopor meglátogatása 
után f. hó 17-éa fejezte be.

Megható ünnepség keretében lep
lezték le május 6 én a bezi-i tem
plom falába elhelyezett, a világhábo
rúban hősi hatáít haltak emléktábláját, 
melyet Németh Márton karróspusztai 
földbirtokos á dozatké3z, szerető apai 
szíve emelt felejtheiet'en hős fiának 
és vele együtt hősi halált halt 32 
társának emlékére.

A leleplezés ünnepélyén ott voltak 
Fricke Emii, Ländler Aladár, Purgly 
Béla birtokosok, dr Haha Béla szol- 
gabiró a vármegye, vitéz tihanyi Túl 
Ferenc rokkant főhadnagy, Horváth 
Ferenc és Schmidt Imre rokkantak a 
Hadröá képviseletében s a falu és 
környék népe valláskütönbség nélkül. 
A lelkésznek ezen ünnepélyre irt al

tért be s lovát a háziszolga gondjára 
bizva, a vendéglőstől éjjeli szállást 
kért. Néhány ember még a kocsmá
ban beszélgetett, de senki sem ismerte 
meg. Vármegyei kornmiszárusnak gon
dolták. Mielőtt nyugalomra térne mé
gis vonzotta a vágy, óhajtotta meg
tekinteni a családi hajlékot. Odament 
az elcsendesült utcán. Háza ablakai 
még világosak voltak, így lakói még 
ébren vannak. Az egyik ablakot be
lülről Ldó kpel által hagyott kis 
nyíláson megdöbbenve látja, hogy a 
terített asztalnál egy fiatal bajuszos 
úr ül, az ő felesége pedig étellel kí
nálja, cirógatja, csókolja. Lelke fel- 
háborúi, keze önkéntelen is pisztolya 
után nyúl. De legyőzi indulatát e 
gondolatiak hogy világos nappal megy 
be a házba s akkor vonja száma
dásra az asszonyt és vendégét. Visz- 
szatér a vendéglőbe. Az étel nem íz
lett neki, a'udni ezen éjjel nem tudott.

(Vége következik.)

Hősök emléktáblájának 
leleplezése Bezin.
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kalflii éneke s az oltári funkciók után 
DuboVay Qéza lelkész gondolatokban 
gazdag beszédével ragadd magával 
a hallgatóságot, a magyar szebb jö
vendő reménység világába. »Emléke
zünk — úgymond — egy boldog or
szágról, egy szép, egységes földről, 
mely mint számtalan fia csonkán, 
bénán, félholtan fekszik ott a népek 
vérvirágos, rögös országutján.

Oh ha fiai átko3 nemtörődömsé
gének volna szomorú záloga, szánal
mas helyzete — akkor nem nyita- 
nánk, mert nyithatnánk még panaszra 
sem jogosan ajkunkat.

Da nem 1 Miként egy ezredéves 
múlt minden megpróbáltatásában e 
nép szive egy dobbanás volt, hogy 
ha érezett, s ha tenni kellett, tudott 
emelni egyetlen kezet«, azonképen 
a lezajlott nagy világégésben is a 
magyar vitézség példátlanul ragyogott 
népek milliói előtt 1

De fájdalom, nem is jutott egy 
hadakozó fél fiainak sein annyi jel
telen sir, annyi néma fakereszt, a 
hősiesség jutalmául, osztályrészül, 
mint a magyarnak. Érzem vigasztalni, 
reménységet táplálnom kell itten. Mind 
a kettőt Fáinak, a nagy apostolnak 
tanításával teszem. Mert amiket szen
vedünk, nem hasonlítható ahhoz a 
nagy dicsőséghez, mely néküak meg
jelentetik.«

Vigasztalódjunk 1 Bár kibeszélhe- 
tetlenül sokat szenvedtek hőseink — 
mégis szenvedésük nem hasonlítható 
ahhoz a nagy dicsőséghez, mely né
kik mint egy szent eszme vértanúnak 
ott az örrökkévaióság hazájában im
már megjelentetett.

Reménykedjünk! Bár roskadozva 
hordozzuk egyéni é3 nemzeti életünk 
keresztjét, az éjszakai sötétségnek, a 
feltámadás ragyogó hajnalával kell 
végződni. A nemzet golgotái kerésztje 
alól kell elindulni a nemzet ama uj 
sarjának, mely visszaveszi ősi örök
ségét a bitorlóktól az ész, a munka, 
a sz ív , a becsületesség és nemes 
gondolkodás fegyverével. Mi minden 
szenvedések mellett is higyjünk és én : 
Hiäzek egy Istenben, hiszek egy ha
zában, hiszek egy isteni örök igaz
ságban, hiszek Magyarország feltá
madásában.«

Az ünnepi beszéd után Fónyad 
Gyula »Hősök emlékére« című köl
teményt szavalta el a tőle megszokott 
szavalólf épességgel. Majd a lelkész 
megáldd az emléktáblát, mely után 
vitéz Tihanyi Till Ferenc tartott rö
vid, de szívből fakadó és szivek me
lyére ható beszédet. Meg Horváth 
Károly és Balogh Zoltán tanítók köny-

nyeket fakasztó alkalmi szavalataik s 
az iskolás gyermekek lelkes irredenta 
énekeik emelték az ünnepély fényét, 
mely a Himnusz eléneklésével vég
ződött.

A jugoszláv megszállás alatt levő 
9 vend gyülekezet (30.000 lélek) 
gyámintézeti célokra a folyó 1923-ik 
évben 348.425 koronát gyűjtött. Váj
jon mi mennyit fogunk és tudunk 
gyűjteni ?

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Magyarországon már ott tartanak 

az emberek, hogy a gor.dok elvisel
hetetlen súlya elől a pohárhoz me
nekülnek.

E tekintetben is azonban, úgylát
szik Budapest vezet, mert az ország 
fővárosában az utóbbi időben feltű
nően elszaporodott a rés/egemberek 
száma úgyannyira, hogy a főkapitány 
kénytelen volt szigorú utasí'ást adni 
a rendőrségnek, hogy a büntető tör
vénykönyv idevonatkozó paragrafusát 
a legszigorúbban alkalmazzák a ré
szeg emberek ellen.

Jó volna ezt az egész ország te
rületére elrendelni. Vagy úgyis hiába
való minden ? 1

*
A párisi Petit Bleu több apró cik

ket közölt a í életjáradékot éivezö ál
latokról. Az érdekes cikkekre a kö
zönség köréből több levél érkezett a 
szerkesztőséghez, amelyek uj adatok
kal szolgálnak. így például London
ban egy tiszteskoru hölgy két macs
káját tette meg örökösévé. Ámde a 
háziúr, bizonyos Honver, nyilván az 
ottani lakáshivatal közbejöttével a 
két macskát az utcára tette. Eljárá
sát, amely az élemedett háziasszo
nyok köreben nagy felháborodást kel
tett, azzal indokolta, hogy egyetlen 
állam sincs, amelyben a macskák 
örökösök gyanánt szerepelhetnének. 
Tehát fel Í3 ut, le is ut. Megnyugtat
juk olvasóinkat, hogy a két hajlékta
lan macskának hamar akadt pártfo
gója. A járadékból élő állatok közt 
előkelő helyet foglal el Ti műk, egy 
indiai elefánt. Lord Harding, a volt 
indiai alkirály ennek a vasíagfcőrünek 
köszönheti az életét. Amikor a lord 
ünne-pies bevonulását tartotta Delhibe, 
bomba robbant föl, amely súlyosan 
megsebesítette. Timuk az általános 
fejetlenség közepette is megőrizte

hidegvérét és kivitte urát a megriadt
tömegből. Magatartása még a tömegre 
is jó hatással volt és ezzel megaka
dályozta az általános pánikot. Az al
király, amikor felgyógyult, megemlé
kezett Timuk szolgálatairól és egy 
rendeletével évi 2500 rúpia évjára
dékot biztosított számára. Timuk eb
ből a járadékból él ma is és mivel 
jó  egészségnek örvend, még sokáig 
fogja élvezni az életet, nem mint ná
lunk egy-egy szegény nyugdíjas lel
kész, tanító vagy a lelkész, a tanító 
özvegye, árvái, kiknek tengődés és 
nyomorúság az élet; életjáradékuk 
nem lévén, nem igen örülnek az élet
nek. legkevésbé sem élvezet az élet 
rájuk nézve napjainkban.

*
A moszkvai vörös kabinet elhatá

rozta, hogy játékkártyák gyarapítá
sára adja fejét. Búfelejtőnek, éhség- 
csillapítócak, gondüzőnek nem árt a 
szegény népnek egy ki3 makaó, ferbli 
és egyéb biattozás. Ami végre nap
jainkban nálunk is nagyon dívik Az
tán végeredményében nem is olyan 
rossz üzlet a kártyagyártás. Hoz egy 
kis pénzt az üre3 kasszába. Persze 
a dicső szovjetviiágban különösen 
festenének a királyok a kártyalapo
kon A dolgokat tehát módosítani kell. 
Ler.in lesz a vörös király, Csicserin 
a tök felség, Trocki a makkcsászár, 
Litvinov a zöld király. S a nép, óh 
a szegény nép, mely kénytelen a négy 
király szavára hallgatni, nem lesz más, 
mint a harminckét levelű biblia tök- 
filkója.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Viszontlátás.
Május 21. Apóst. csel. l .s .  A halálban 

nem az elmúlás a legborzasztóbb, hanem 
az elválás. Husvét azzal vígasztal, hogy 
nem a halál a legnagyobb úr ezen a föl
dön, áldozócsütörtök azt a reménységet 
kelti bennünk, hogy e földön túl is van 
életlehetőség, pünkösd azonban már bizo
nyossá is tesz minket arról, hogy van egy 
másik ország a halálon túl, ahol a szere
tet szálai nem szakadnak meg. Jézus be
tartja Ígéretét s lekiildi onnan az erőnek 
lelkét. Bizonyos vagyok-e én abban, hogy 
van a halálon s földön túl is élet ? Szent
lélek nélkül nincsen bizonyosság.

Május 22. Lukács 7 . n —is. Bizonyos, 
hogy vannak kőszivü emberek, kiket a vi
szontlátás nem érdekel, de az is bizonyos, 
hogy a szerelő szív nem tud belenyugodni 
ebbe: most már nincs többé. Az Írás ki
fejezetten nem tanítja ugyan ezt a viszont- 
látást, de ez a reménység azért Irásszerü. 
Aki a naini ifjút visszaadta feltámasztása 
után anyjának, „az bizonyára, mikor a nagy 
.keljetek fel' az összes halottakat hívja, épen 
így visszaadja az egymástól elválasztottak-
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nak kedveseiket “ . Mily dicső reménységI 
Mily szeretet az Úrtól 1

Május 23. Lukács 1 6 .22—24. A Sátán 
hazugsága elhitette az emberek óriási tö
megével, hogy az üdvösséghez, a viszont
látáshoz nem kell más, csak a meghalás. 
Ezért hallja az ember sokszor temetőben: 
Milyen jó azoknak már, akik itt vannak 1 
Honnan tudod ? A gazdag ember szívesen 
cserélt volna bármelyik földi koldussal, 
amelyik él. Mert amig élek, kegyelmi időm 
van, megtérhetek, a halál után pedig már 
az ítélet alá kell állanom. Térj meg, míg 
nem késő.

Május 24. Apóst. csel. 4 . 12. A viszont
látásnak egyik feltétele, hogy én üdvözöl
jek. Ezt pedig nem lehet kiérdemelni, mert 
Isten szentsége és tökéletessége előtt em
ber nem állhat meg. Ennek csak egy útja 
van: bűnbánó, minden érdemről lemondó, 
összetört szívvel odaborulni arra a kereszt
fára, amelyen értem, az én bűneimért is 
meghalt Jézus.

Május 25. I. Thessa'onika 4 . 13—is. A 
viszontlátás másik föltétele az, hogy az én 
kedvesem is üdvözöljön. Pál vigasztalja el
hunyt kedveseik fölött kesergő híveit, de 
csak azokról állítja, hogy velük együtt lesz
nek az Úr előtt, akik ä Krisztusban haltak 
meg. Szeretetteimnek nem csak földi, ha
nem földön túli életéről is gondoskodnom 
kell 1

Május 26. Lukács 1 6 .27—31. Van egy 
viszontlátás a halálon túl, amelytől őrizzen 
meg mindnyájunkat az Isten: a kárhozat
ban való találkozás. A gazdag ember szive 
már most összeszorul arra a rémes gon
dolatra, hogy egymásután hozzá fog jönni 
mind az öt testvére. Sietve kell gondos
kodnom enyéim üdvösségéről, amíg élek !

Május 27. 1. János 3 . 2—3. „Vannak em
berek, akiknél annyira előtérben áll a ked
veseikkel való újraegyesülés gondolata, 
hogy a mennyország tulajdonképen csak 
ezért fontos és kívánatos előttük. Az Írás 
azért beszél oly keveset erről a viszontlá
tásról, hogy az Istennel való közösség utáni 
vágy mindennél előbbre való legyen szá
mukra.“ Mindennél előbbre való az én 
számomra is?

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar miniszterelnök és a pénzügy- 
miniszter külfö'di útjáról az eddigi tárgya
lások eredményéről kedvező hírek érkez
nek. Úgy az angol, mint a párisi lapok 
általában a magyar kívánság mellett fog
lalnak állást. Franciaország hivatalos körei 
mégis a kisántánt megbizottaivai hivatalo
san megállapítani kívánják Magyarország 
fizetőképességét és hogy az esetleges köl
csönt jóvátételi fizetésre kell felhasználnia.

Belpolitikában semmi újság. Néhány 
képviselő beszámolóját tartotta. A kultusz- 
miniszter meglátogatta Pécs városát, ahol 
is az egyetem elhelyezése tárgyában érte
kezett az illetékes tényezőkkel.

Több zászlószentelési ünnepély volt az 
elmúlt napokban. A kormányzó többek kö
zött résztvett az alcsulhi hősök ünnepén.

Németország londoni és római kép
viselői vasárnap kapták meg a brit és olasz 
kormány válaszjegyzékét a német javasla
tokra. A két válaszjegyzék főbb vonásaiban 
azonos egymással. Sem az angol, sem az 
olasz jegyzék nem tartja kielégítőnek a né
met javaslatokat, de mindkettő azzal vég
ződik, hogy a német kormánytól újabb, 
kielégítőbb javaslatot várnak.

Csehországot meglátogatta Foch mar
sall. Az üdvözlő beszédekre válaszolva azt 
mondta: Amikor fegyvereinket a Rajna felé 
vittük, ez az elnyomott nemzetek független
ségéért történt.

Törökország nem ismeri el a konstanti
nápolyi orosz külkereskedelmi missziót és 
az általa láttamozott útleveleket nem fo
gadja el. Emiatt a szovjet kormány és 
Angora között a helyzet egyre feszültebb 
lesz.

A svájci kormány Ahrens-et kiutasítja, 
aki azzal vádolta meg a szövetségi ható
ságokat, hogy bűntársai Vorovszki gyilko
sának.

A porosz tartománygyűlést a kommu
nisták állandóan zavarták." Emiatt az elnök 
az ismételten megintett kommunistákat ki
zárta az ülésről.

Amerika és Khina közt konfliktus tá
madt a santungi vonatrablás miatt, ahol is 
az utasok legnagyobb része külföldi, ame
rikai volt, kiket a rablók magukkal hur
coltak.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Pünkösd ünnepén.
Ep. Ap. csel. 2 .1 —13.

Pünkösd, ünnepe van. A Lélek ünnepe. 
Ezen a napon áradt k i emberre és emberi
ségre az Isten szent Lelke. A tanítványok 
csöndes imádkozással, egy akarattal
várták az ígéret teljesedését. Gondolatuk, 
érzésük, de elhatározásuk és akaratuk Is
tenre irányált. Hát mi hogyan gondoljuk 
bevárni az ígéret teljesedését?

E lőftzetőiriknélt, m un k a tá r-  
sa in k n a k , és la p u n k  m in d en  
jó a k a ró  tá m o g a tó já n a k  Isten 
tő l m egá ldo tt bo ldog  p ü n k ö sd i 
ünnepeket k ív á n u n k  !

Raffay püspök kö rú tja  a békési egy
házmegyében. Dr. Raffay Sándor evang. 
püspök két héten át tartó kanonikavizitációs 
körutat tett a békési egyházmegye terüle
tén. Négy napot töltött Kondoroson és tiz 
napot Szarvason Mindkét helyen bandérium 
fogadta és az utcákon hatalmas embertö
meg sorakozott. Ottléte alatt megvizsgálta 
az összes lelkészi hivatalokat és az egyház 
egyéb hivatalait és meglátogatott negyven
négy iskolát, valamint tanyai iskolákat, 
melyekben minden diákot kikérdezett. Ott
létével kapcsolatban az Országos Luther- 
Szövetség zászlóbontási ünnepélyt rende
zett mindkét helyen. Az ünnepségek szó
nokai a püspökön kívül dr. báró Kaa3 Al
bert, az Országos Luther-Szövetség elnöke, 
dr. Rasó Lajos, a Deák-téri Luther-Szövet
ség elnöke és Kuthy Dezső egyetemes 
előadó, dr. Scholtz Oszkár, az Országos 
Luther-Szövetség igazgatója voltak.

Ev. tanárok gyűlése Aszódon. Az ev. 
tanárok és tanítók országos egyesülete 
Aszódon tartotta ez idei vándorgyűlését, 
A gyűlésen, mely dr. Deák János theol. 
tanar felemelő imájával vette kezdetét elő
adásokat tartottak: dr. Szlgethy Lajos, dr. 
Osváth Gedeon, dr. Hittrich Ödön, dr. Ha- 
beren Gusztáv es dr. Klement Jenő.

Elhunyt ev. főesperes. Kaczián János 
főesperes, budapesti lelkész, egyetemes 
nyugdíjintézeti ügyvivő, fővárosi bizottsági 
tag, kinek nevéhez több egyházi alkotás

fűződik, 62 éves korában elhunyt. A fővá
ros által adományozott díszsírhelybe ál
dozócsütörtökön temették el óriási részvét
tel. Koporsója felet Raffay püspök, Majba 
Vilmos beszéltek. A simái dr. Hittrich Ödön 
főigazgató, Iiovszky Ferenc és Késmárszky 
Lajos vettek tőle búcsút. Legyen emléke 
áldo tt!

Uj egyházmegyei felügyelő. A Meskó 
Lajos halálával és dr Zelenka Lajos ke
rületi felügyelővé történt megválasztás által 
megüresedett tiszavidéki egyházmegyei fel
ügyelőjévé dr. Haende! Vilmos udv. tan. 
egyetemi tanár, a debreceni egyház fel
ügyelője választatott meg. Az uj egyház- 
megyei felügyelő egy jól ismert ev. főes- 
peresi család sarja, aki bizonyára továbbra 
is édesatyja nyomdokain járva értékes szol
gálatokat fog tenni az egyháznak.

Bethánia. Gazdag program mellett 
áldásdús konferenciát tartott a Bethánia 
egylet Budapesten A konferencia előadói 
voltak: Konrád György, Vargha Gyuláné, 
dr. Ravasz László püspök, ifj. Szabó Ala
dár, Nyáry Pál, Pauer Irma, báró Podma- 
niczky Pál stb. Az imaórák vezetését Olasz 
S., Sailai Bozsy L. és Benkő V. végezték. 
Az igét a templomban vasárnapi istentisz
telet keretében az ev.-nak Gáncs Aladár 
székesfehérvári lelkész, munkatársunk és 
br. Podmaniczky Pál hirdették. Az úrva
csorát Thuróczy Zoltán munkatársunk szol
gáltatta ki a kegyelmet szomjuhozóknak. 
A közgyűlésen Molnár Gyula táblabiró, 
elnök szivhezszóló megnyitó beszéde után 
dr. Csia Sándor titkár jelentését hallgatták 
meg.

Halálozás. Turczák Mihály nyugalma
zott hévizgyörki evangélikus tanító hatvan
négyéves korában elhunyt. A megboldogult 
harminckét évig munkálkodott nagy buzga
lommal a magyar t3nügy terén. Gödöllőn 
temették el tisztelőinek és volt gyülekeze
tének nagy részvéte mellett.

A nagyacsádi ifjúsági egyesület husvét 
másnapján a harang-alap javára, Orbán 
István ev. tanító vezetése mellett fényesen 
sikerült műkedvelő előadást tartott. Szinre- 
került Csite Károlynak Legény furfangja és 
Virág Gyula Erdőben című népszínműve. 
Mindkét darab szereplői kifogástalanul ala
kítottak. Különösen kitűnt Sütő Dezső Jankó 
szerepével. Az előadás úgy anyagilag mint 
erkölcsileg jól sikerült. Összbevétel 46.000 
K. Ebből a harang-alap tőkéjének emelé
sére 30.000 K fordíttatott.

Iíérő szó. A mérgesi evang. gyülekezet 
még a tél folyamán elhatározta, hogy a 
roskadozó lelkészlakást újjá épiti; az egyre 
növekedő drágaság következtében azonban 
a 287 lélekből álló parányi gyülekezet az 
óriási kiadások elviselésére képtelen. Mivel 
az építés halaszthatatlan, ft. püspök úr en
gedélyt adott a nehéz helyzetben levő gyü
lekezetnek a gyűjtésre. Szeretettel kérem 
evang. hittesívéreinket, segítsék a mérgesi 
egyházat célja elérésében, s az építés cél
jaira jó szívvel adakozzanak. Adományokat 
lehet akár közvetlenül a mérgesi (Győr m.) 
lelkészi hivatalhoz küldeni, akár a nt. lel
készi hivatalokhoz szétküldött gyűjtőívekbe 
jegyezni. A mérgesi evang. nép áldozatkész, 
buzgó nép, megérdemli a szíves támogatást. 
A mérgesi egyház szándékára s a hitroko
nok áldozatkészségére Isten gazdag áldását 
és megsegítő kegyelmét kérve maradtam 
hittestvéri szeretettel Baráth József lelkész.

Szegénysorsu theol. akad. hallgatók 
segélyezése. A mostani ínséges időkben 
a segítésnek egy igen kedves formáját vá
lasztotta az ostffyasszonyfai nőegylet, ami.
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dőn szegény theol. hallgatók közt leendő 
szétosztásra 4 postacsomagban élelmisze
reket küldött az akad. igazgatóság címére, 
mely szives adományért ezen az úton is 
hálás köszönetét mond a megajándékozot
tak nevében az igazgatóság. Ezzel kapcso
latban jegyezzük meg, hogy a múltkoriban 
nyugtázott 1580 korona nem Kelemen Ist
ván, hanem az ostfiasszonyfai gyülekezet 
adománya.

A kem enespálfal gyülekezet március 
11-én vallásos estét tartott. A hívek lelkét 
áhítatra hangoló közének és imádság után, 
Pethő Jolán, Rosta Mária, Farkas Ilus és 
Rosta Tini egy-egy szívhezszóló vallásos 
költeményt adott elő. A gyermekek Tompa 
Lajos tanító vezetése melleit két szép böjti 
énekünk elmondásával szolgálták a gyüle
kezet épülését. Nagy M. lelkész igehirde
tése után imádsággal és közénekkel záró
dott a vallásos ünnepély

Uj konfirmációi emléklap. A debre
ceni egyház Nagy József tanár ajándéka 
folytán egy Haranghy Jenő ismert művész 
által készített gyönyörű konfirmáció emlék
lap rajzához jutott. Egy széles keret buza- 
kalászokból és szőlőfürtökből körülveszi a 
kelyhet és a bibliát. A középen van a meg
felelő szöveg. A kiállítás a maga egyszerű
ségében oly művészi, hogy ezen rajzot 
egyházunk számára feltétlenül nyereségnek 
kell lenni. Ha ezen lapot a lelkészi hiva
talok elfogadnák, akkor a debreceni lelkész 
szívesen végezné a sokszorosítás munkáját.

Szeretetvendégség. A szombathelyi 
Protestáns Kör most tartotta első nyilvános 
összejövetelét a Sabária nagytermében. Ez 
az igazán bensőséges és kedves ünnepség 
első nyilvános szereplése volt a szombat- 
helyi protestáns társadalomnak, mely tanu- 
jelét adta annak, hogy igazi bensőséges 
összetartás mindig meghozza az. eredményt. 
A megnyitó beszedet Jánossy Gábor, a kör 
elnöke mondotta. Utána Jánossy Piroska 
adott elő Chopin Fantáziájából, majd Schök 
Gyula másodlelkész és üeiszlinger Pál s. 
lelkész zongorakíséret mellett adott elő 
néhány kurucdalt, mely frenetikus hatást 
váltott ki a jelenlevők körében. Utána a 
kör dalárdája szerepelt, ez alkalommal 
először, Geiszlinger segédlelkész vezetésé
vel és egy régi kuruckesergöt adott elő. 
A szeretetvendégség fél 9 órakor ért véget.

Szentgotthárd. A Diák-Szövetség va
sárnap délután templomi összejövetelt ren
dezett, mely alkalommal Knausz József 
gimn. tanuló A biblia eredetéről olvasott 
fel, Belső Károly és Onódy Katinka pedig 
megható szavalataikkal emelték az áhítatot.

A bobai gyülekezet böjt V. vasárnapján 
tartott vallásos estét. Nagy M. lelkésznek 
az egyéni és a nemzeti élet egyedüli, de 
biztos orvosáról. Krisztusról tartott böjti 
előadása és az ifjúsági énekkarnak — me
lyét Csirkovics Kálmán tanító buzgó fára
dozással tanított be — két áhitatos kar
éneke képezte az est tartalmát. Hisszük, 

az Úr megáldja a jó igyekezetei is. 
árcius 15-én hazafias ünnepet tartott. 

Az esti harangszó összegyűjtötte a híveket, 
akik egy akarattal mondották el Karsay 
Sándor volt püspökünknek hazafias énekét. 
Az ifjúsági énekkar két éneket, Győrffy I. 
és Győrffy László, valamint Vida Béla II. 
tanito hazafias verseket szavaltak. Nagy M. 
lelkész beszédet mondott és imádkozott. 
Vajha szolgálhatta volna ez a szerény kis 
ünnepély is a magyarság várvavárt újjá
születését I

A nemeskocsi gyülekezet husvét má
sodünnepének délutáni óráiban emlékezett

meg a száz éves Petőfiről. A délutáni kö
nyörgés után átvonult a gyülekezet az is
kola-terembe, ahol a magyar Hiszekegy 
bevezető hangjai után Horváth Lajos ev. 
tanító irányította felolvasásában a figyelmet 
Petőfire. A fe’olvasás alkalmas pontjainál 
egy-egy tanítvány vette át tanítójának sza
vát és mondott egy-egy odaillő Petőfi ver
set. Nagy M. lelkész befejező szavaiban 
Istennek adott hálát, hogy Petőfi lelkét, 
mint egy drága ajándékot, magyar nemze
tünknek adta. Az aszódi Petőfi gimnázium 
javára 1500 K jutott.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Strassburgban az ott állomásozó fe
kete csapatoknak 20 katonáját keresztelték 
meg. Az ifjú keresztyének Madagaszkár 
szigetére való négerek.

Szancsbutakban a kurdok meggyilkol
ták Bachimont misszionáriust.

Uj bibliaforditások. Az utóbbi eszten
dőben 10 uj bibliafordítás jelent meg. Az 
újabb nyelvek közt szerepelnek? a venda 
(Észak Transvaal), a popo (Togo), a tan- 

gále (Észak Nigéria), a kilökve (Angola), 
a honar (Asszám), a patpatar (Bismarck szi
getek), a jáó (Nyassza tó).

A lu theránus világkonferenciát aug. 
19—25-ig tartják Eisenachban. A konfe
rencia színhelye a székesegyház, a hercegi 
palota gyüléstermei és Wartburg vára lesz.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. Özv. dr. Dillnberger Emilné 
szül. Palesch Malvin hosszú, kínos szen
vedés után Budapesten elhalt. Az elhunyt
ban Raffay Sándor püspök neje édesany
ját gyászolja. Áldás emlékére 1

Ú J D O N S Á G O K .

Leleplezték Dudics Andor „Eskü a 
vérmezőn“ című festeményt ünnepi keretek 
közt vasárnap a Nemzeti Múzeum kupola- 
csarnokában. A festményt ünnepi beszéd 
kíséretében Urmánczy Nándor adta át a 
magyar államnak, melyet Petri Pál kultusz- 
miniszter vett át.

Minden em ber tisztelegjen a m agyar 
nemzeti zászló előtt. A magyar nemzeti 
szövetség lelkes hangú felhívást intézett 
minden magyar emberhez: mindenkit arra 
szólít fel, hogy ha a magyar katonák nem
zeti zászlót szorítanak büszke hévvel a 
csapat elején: vegyük le a kalapunkat!

Repülő püspök. Gróf Mikes János 
szombathelyi püspök legutóbb az utat Ró
mába és vissza repülőgépen tette meg.

Inzultált ev. lelkész. A besztercebá
nyai ev. lelkész legutóbb egyik ismerősé
vel Zólyomlipcsén járt — írja a komáromi 
Barázda. Az utcán menve magyarul beszél
getett. Meghallotta ezt a volt községi jegyző 
Schustek, rája támadt és inzultálta, mert 
hogy mer az utcán magyarul beszélni.

Négy gyermeke született egyszerre. 
A hevesmegyei pétervásári járásnak Fedé- 
mes községében Berta József erdőőr fele
sége négy gyermeknek adott életet. Az ör
vendetes eseményt csakhamar gyász követte, 
mert mind a négy gyermek meghalt.

A sétarepülés áldozata. A Budapest 
felett rendezett sétarepülés alkalmával egy

Juncker tipusu hydroplán Csepel közelében 
lezuhant. Négy utasa közül egy meghalt.

A m áriaradnai hires bucsujáróhelyt 
a tűzvész elpusztította. A tűz a zárdaépü
letben keletkezett, valószínűleg kéménytüz 
következtében, mely a májusi forróságban 
néhány perc alatt lángbaboritotta az egész 
tetőt.

Göteborg jubileuma. Göteborg városa 
megünnepelte fennállásának háromszáz éves 
jubileumát. Ebből az alkalomból nagyará
nyú ünnepségek voltak. Gusztáv király ko
szorút telt le Gusztáv Adolf emlékszobrára. 
Később rendkívül ünnepélyes és impozáns 
formák között, 150000-nél több néző jelen
létében, megnyílt a nagyszerű jubileumi 
kiállítás. A külföldi követek között feltűnt 
báró Bornemissza Gyula magyar követ, aki 
diszniagyarban jelent meg

Villám csapott az Eiffel-toronyba. 
A párisi EiffeLtornyot villámcsapás érte, 
amely tetemes károkat okozott és  a torony 
központi szikratáviróállomásáról továbbított 
hangversenyt félbeszakította.

Két esztendeig tartó  tyukverseny. 
Október elsején kezdődik meg Klosterneu
burgban a két esztendeig tartó nagyarányú 
tyukverseny, amelyre Ausztria valamennyi 
tyukfajtáját meghívták. A versenyen meg 
akarják tudni, hogy melyik tyuk tud legtöbb 
tojást tojni az emberiségnek.

Iskolák helyett börtönöket épit a 
szovjet. Moszkvai jelentés szerint a köz- 
oktatásügyi népbiztosság elrendelte, hogy 
megfelelő anyagi eszközök hiánya miatt 
2430 elemi iskolát zárjanak be Ezzel egy
idejűleg az igazságügyi népbiztosság ren
delkezésére kétszázezer aranyrubelt folyó
sítottak börtönök építésére.

Cseh katonák egy nyúl ellen. A Prágai 
Magyar Hírlap Írja: Az oroszvári csehszlo
vák- magyar haláron átfutott egy nyúl, amely
nek farkára magyar területen — valószínűleg 
tréfából — egy piros-fehér-zöld szalagot 
kötöttek. A szemfüles határőrök észrevették 
hogy a nyúl farkán irredenta-jelvényt lenget 
a szél és rátüzeltek a nyulra, amely a lö
véstől találva el is esett. A köpcsényi vám
parancsnokságnak jelentést tettek az eset
ről, a szalagot elkobozták, az irredenta 
nyulat pedig — bár most vadászati tilalom 
van — megfőzték paprikásnak.

A Rajnába zuhant egy vonat. A lapok 
jelentése szerint St. Goarnál egy vonat, 
amelyet franciák vezettek, a Rajnába zuhant. 
Eddig 29 halottat állapítottak meg. A fran
ciák elzárták a szerencsétlenség környékét, 
hogy semmi se szivárogjon ki a részletekről.

Egy tizenhétéves fiú megölte a m os
tohaanyját. Eger kisvárosi nyugalmát meg
döbbentő tragédia rázta meg. Ifj. Urlfy 
Sándor 17 éves üvegestanonc előre meg
fontolt szándékkal zsebkésével szivenszurta 
mostohaanyját. A gyereket azonnal előállí
tották a rendőrségre, ahol kijelentette, hogy 
atyjával is végezni fog, ha kiszabadul.

Falvakat pusztított el a forgószél. 
Franciaországban Rennes város környékén 
óriási forgószél dühöngött, mely 10 falut 
romba döntött és a környék termését tel
jesen elpusztította.

Kitört az Etna, s a lávafolyam napi 
hat kilométer sebességgel halad előre a 
keleti irányban levő völgyekben. A közeli 
városokat egyelőre veszély nem fenyegeti. 
A tüneményt állandóan kisebb földrengések 
kisérik.

Óriási vonatrablás Kínában. Körül
belül ezer rabló egy vonatot Shantung felé 
haladó útjában kisiklásra kényszeritett és 
az utasok közül háromszázat, nagyobbrészt



168 HARANQSZO. 1923. május 2Ö.

külföldieket elfogott. Huszonkilenc utas 
elmenekült.

Csehszlovákiában leszállítják  a tiszt
viselők fizetését. A csehszlovák kormány 
leszállította az állami alkalmazásban levő 
tisztviselők állandó segély- és pótdíjait. A 
rendelet az intézkedést azzal indokolja, 
hogy Csehszlovákia egész területén a lét- 
fenntartás költségei olcsóbbodtak. A ren
delet már a májusi fizetéskiuialással élet- 
belépett.

Horczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 
Új Időknek uj száma közli Szederkényi Anna és Ru
dolph Stratz érdekes regényeit, Pékár Gyula, Lyka 
Károly, Szenészi Gyula cikkeit, Pásztor József elbe
széléseit, számos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű és kedvelt rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Új Idők előfize
tési ára negyedévre 1000 korona. Mutatványszámot 
kivánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássv út 10.

Az Én Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélése
ket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Előfize
tési ára negyedévre 300 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. 
Andrássy út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül elbe
széléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 400 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI. Andrássy ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok tolytak be : 
Meszten 38.320, Acsád 34.400, N. N. Csorna 
10.000, Lébény 5000, Kovács Ferenc Tár
nokréti 1000, (sajtóra) 1000, Letkész Ipoly- 
vecse 50, Molnár István Kápolnásnyék 100, 
Járfás Gergely Györszabadhegy 100. Póczi 
István Győr 50, Sziller Józsa Pécs 50, Rú
zsa Ilona Szombathely 1000, Móritz Lajos 
Boba 50, László Lidia Buba 50, Csuka 
Istvánná Rlak 50, Takács József Bogyoszló 
100, Krajcs Etel Tordas 50, Brunner Emilia 
Pécs 200, Pórládony-Berekionipaháza 500, 
Németh Lajosné Győrujfalu 200, Hegyfalu 
500, Huber Etelka diakonissza Rákosszent
mihály 500, Nőegylet Sober 125, Keresztes 
Sándor Jánosháza 50, Mészáros Lajosáé 
Rábabogyoszló 500, Dubovay Gáza Sárvár 
100, Fülöp Simuelné Boba 400, Ifjúság Boba 
1000, Szekey Andorn é Egyházasdengeieg 
500, Farkas Mihály Réde 270, ifj Farkas 
János Meszlen 50, Takácsi 500, özv. Görög 
Lajosné Paióznak 150, Kmetykó István Kis
kőrös 100, özv. Müller Györgyné Lajos- 
kornárom 300, Németh Márton Győr 50, 
Makker Mihály Ujmaiomsok 100, Bödecs 
János Boba 50, Nagyacsád 150, özv. Ko
vács Lajosné Ujmaiomsok 200, Farkas L. 
Meszlen |50, O.idrejka Árpád Gyón 100, 
Ivándárda 500, Sümeghy István Sárvár 50, 
Halász István Beled 956, Huber Mihály 
Medina 100, Meszlenből: Takács Fáni 200, 
Hetyési Lina 200, Takács Irén 300, Bernáth 
Sándor 100, Acsádról: Horváth Lidia, Ko
vács Pál, Tóüi István, Tóth Sándor 200— 
200, Béres Ilona, Kolonics Irma, Kovács 
Irén, Kovács Sándor, Boros László 100— 
100, Németh Márton Bezi 1000, Bezi-i of- 
fertórium 2000 K.

Felelős szerkesztő és kledé: CZIP0TT UÉZA 
Hieutgotthérd, Vas Tárni egye.

Új (alig használt) rózsaszín damaszt- 
selyem s z a l o n  g a r n i t ú r a  eladó. 
Cím — válaszbélyeg ellenében — megtud
ható a kiadóhivatalban a—4

Kereskedelemügyi m. kir miniszter 
8105. sz. X. 1923.

Újabban egyre több magánvállalkozás 
gyűjt a távbeszélő előfizetők foglalkozás 
szerinti (szak) névsorára s az ebben köz
zéteendő hirdetésekre megrendelést. Mint
hogy a gyűjtés többnyire olyan formában 
s olyat! szövegű nyomtatványok felhaszná
lásával történik, hogy a közönség nagy 
része ezek alapján a postának tulajdonítja 
az egész vállalkozást, a m. kir. posta úgy 
a saját, mint a közönség érdekében szük
ségesnek tartja ezúton kijelenteni, hogy 
szaknévsor hivatalos kiadásával ezidő sze
rint nem foglalkozik és mások részére sem 
adott annak kiadásaira megbízást.

Budapest, 1923. április hó 26-án.
Aláírás s. k.

Másolat hiteléül: 
Herr Ferenc.

Használja mindenki háztartásában j 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

D IO G E N E S  
SÓS B O R S Z E S Z T ,
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOGENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 

j vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 16—52
| DIOGENES KERESKEDELMI VÁL- 
I LALAT, SZENTGOTTHÁRD.
[Telefon szám 17. Sürgönyeim: Sós- 

borszesz Szenfgotthárd.

Mátis S§ándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 20

A kőszegi ev. leánynevelő-intézet tekin
tettel arra a sok nehézségre, amelybe fia
tal lányoknak magukban való nyaraltatá- 
suk ütközik, július és augusztus hónapok
ban rendszeres kirándulásokkal és sporto
lással egybekötött leánynyaraltatást rendez.

Bővebb tájékoztatót küld az intézet 
igazgatósága. 3—6

Állandó helyet kereső mindenesleány és 
háziszolga alkalmazást kaphat a kőszegi 
ev. leány nevelő-intézetben. 2—4

Szegénysorsu soproni theol. akad. 
hallgató  (III. éves) a nyári szünidőre cor- 
repetitor-nevelőül ajánlkozik. Közelebbi 
fölvilágosítást ád a soproni theol. akadé
mia igazgatósága. 1—5

Szegénysorsu soproni theol. akad. 
hallgatónő (!I. éves) lelkész-árva, a nyári 
szünidőn, leginkább kisebb leánygyerme
kek mellé, corridor-nevelőnőül ajánlkozik. 
Zenéhez (zongora) is ért. Közelebbi fevi- 
lúgosítást ád a soproni theol. akadémia 
igazgatósága. 1—5

Jutányosán készítek terveket úri lakások
ról, villákról, polgári és munkás lakóházak
ról, gazdasági épületekről és elvállalom 
azok teljes felépítését, elvállalok továbbá 
mindenféle javítási és tatarozási munkát 
jutányosán. A Beled és környékbeli protes
táns közönség szíves pártfogását k é ri: 
M o l n á r  J ó z s e f  képesített kőműves- 
mester B e i e d 65. 3—5

Lószerszám ok kaphatók m in
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 1—5

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Minden okos háziasszony |
aki szívén viseli gyermekei és csa- ■  
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p r o v i r u m s z ö r p ö t  fi 

tölt. A provirum
a l k o h o l m e n t e s  |
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál- Ü 
!al egy csésze teaba pótol rumot, ^  
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban 

„PROV1TA“ Alkoholmentes Italok 
:—  Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. 7

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

P L A C .
Május 16. Zürich: Budapest O‘IOV.4 — 

Deviza: Dollár 5250, Dinár 55, Osztrák 
korona 7 40, Szokol 155Va, Lei 25, Frank 940, 
Márka 12. — Hús- és zsirárak: Marhahús 
1800, disznóhus 1950, borjúhús 1800, zsír 
3000. — Gabonaárak: Búza 24.710, rozs 
15.625, árpa 15.230, zab 17.250, tengeri 
15.750, korpa 7400. — Takarmányárak: 
Réti széna 10.000, szalm a----- .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított*
K A P I  B É L A

1910-bCD.

Laj»tulajdonos:
a Dunántúl LottiBr-Siövetsáo.
Az OrtzágOR IiUther-Szövct- 

gég hivatni«« lap ja .

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkeBztő- 
kladóhivatnlának 

Özentgotthérdra (Vaevm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Hogjeleolk minden vasárnap.

Bzerkeszt<3-ki»dóhiv*t»l:
SZENTGOTTHÄRD,

Vas vármegye.

A „HABANGKS50“ 
előfizetési Ara: 

negyedévre 260 korona. 
Luther-Szöretégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 doll&r. 
Kgyes szám ára 30 korona.

A »Harangszó- terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

„Gyermeknyaraltatás.“
Lelkem mélyéből fakadtak a sorok, 

melyek e cím alatt a »Harangszó« 
hasábjain megjelentek s úgy éreztem, 
itt a cikkíró olyan hangot pendített 
meg, amelynek tettrekész s még inkább 
tettekben nyilvánuló visszhangot kel
lene keltenie. Magam is napról napra 
a városi iskola fülledt levegőjében 
nézem a sápadt gyermekek fonnyadt 
arcát és nem egyszer elszoruló szív
vel kiáltottam a megsegítő kéz után. 
Igaz, hogy a holland hittestvérek —  
soha ne feledjük, hogy a mozgalom 
a protestáns Hollandiából indult ki — 
erejükhöz mérten igyekeznek segíteni. 
De aki nap-nap után látja maga előtt 
a sápadt, rosszul tápiáit, betegségek 
csiráit magukban hordó gyermekek 
arcát, az tudja azt is, miiyen sok 
gyermek számára marad a fogalommá 
lett »Hollandia« soha valósággá nem 
levő színes-fájdalmas ábránd. S itt 
különösen egy körülményre szeret
ném felhívni a figyelmet: Hollandiába 
C3ak a tisztviselők gyermekeit viszik 
ki. S ebben ma. amikor nemzetünk 
középosztálya, — a nemzeti gondo
lat hordozója és fenntartója, — a 
végpusztulás gyászos napjait éli, igen 
sok igazság van. Itt menteni keli, amit 
még menteni lehet. De nem kellene 
itt épper nekünk evangélikusoknak, 
akik sohasem a társadalmi osztályo
kat, hanem mindig az embert, abban 
is a lelket keressük, azokra figyelünk, 
akik szinte hasonlóan mostoha kö
rülmények között szenvednek ? Értem 
a munkások gyermekeit. Aki csak egy 
kissé ismeri a valóságos helyzetet, 
annak nem kell magyaráznom, hogy 
a látszólagos magas bérek ellenére 
is, mennyi ott a nyomor. Ne beszél
jünk most arról, bogy talán máskép 
lehetne és ne keressük a hibást. A 
megbocsátás a keresztyén szeretet 
legszentebb joga. Legyen elég annyi,

hogy segítségre és pedig sürgős se
gítségre van szükség.

A múltkori cikkben felsoroltak mel
lett itt csak azt szeretném hangsú
lyozni. hogy ilyen eredményes moz
galomnak egyházunk hitélete szem
pontjából is sokkal nagyobb jelentő
sége lehetne, semmint azt előre még 
csak el is gondolnék. Ahogyan nem 
a parlagon heverő, hanem csak a be
fektetett tőke hoz kamatokat és gya
rapszik, úgy van az a keresztyén sze
retettel is. Az is »devalválódik«, ha 
nem »forgatják«, sőt, ha »kosztra« 
nem adják. Elsatnyul, ha nem gya
korolják. Azért mutatkozik egyházunk 
élete fáján olyan kevés gyümölcs, 
amivel a kevés szeretetet, amely meg
van, nem merjük uzsorakamattal ki
aknázni. S hogy egyházunk talán ilyen 
munkával megtalálná az utat ismét 
akárhány munkáscsalád szívéhez, az 
utat, amelyet a legtöbb városi pap 
már eddig kétségbeesve ítélt járhatat
lannak, — ez egy oly gazdag lehe
tőség, hogy már a kilátás kárpótol 
minden fáradságért, melyet a siker 
érdekében magunkra kell vállalni.

A falusi lelkésztestvérekhez fordu 
lók: rajtuk áll, hogy a »gyermek
nyaraltatás« csak eszme marad-e, 
vagy pedig testet ölt. Hogy meg lehet 
valósítani, kétségtelen, hogy meg kell 
valósítani, azt a keresztyén szeretet 
parancsolja. Hogy megvalósítjuk-e, 
az a mi hitünk próbája. Kérve kér
jük mindazokat, akik ebben a dolog
ban tehetnek valamit: ne várjanak 
külön, névre menő felszólítást, ne 
hárítsák másra, a szomszédra, aki 
»jobban« ráér, »könnyebben« teheti. 
Járjanak elől jó példával a lelkész
testvérek, utánuk indul a nyáj. Imád- 
ságos lélekkel viseljék gondját ennek 
az ügynek mindazok, akik még eb
ben a súlyos, válságokkal teli időben 
evangélikus keresztyének akarnak 
lenni.

A jóságos Isten megáldja a leg
szerényebb munkát is, mellyel az ő 
országát akarja építeni. —ry.

Petőfi az eklézsiában.
Irta: Payr Sándor.

(Folytatás.)
6. Petőfi Aszódon.

A tanulás örvendetes menetét két 
eset zavarta meg itt. Aszódon 
tanult akkor néhai Cancriny Karoly 
hartai lelkésznek és özvegyének Gre- 
guss Teréziának legkisebb leánya 
Emília is. Petőfinek a kis papleány 
megtetszett és verset írt hozzá, mely 
Koren kezébe került. A tanár úr azu 
tán Petőfit külön ültette a padban s 
mint vőlegényt mutatta be az osztály 
előtt, barátaikat pedig mint vőfélye
ket. El lehet gondolni, hogy az ilyen 
megszégyenítés hogyan hatott az ér
zékeny s büszke, dacos fiúra. »A 
bütelenhez« című verse és a »Galga- 
pártihoz« Cancriny Emíliára vonat
kozik. Ez utóbbiban mondja:

Emlékezve küldsz-e még sóhajt a 
Szív után . . .
Melynek első éneket lantjára 
Te csalál-

Tehát papleány volt Petőfinek első 
szerelme, akár csak mint Goethének. 
Neumann Klárika házikisasszony iránt 
inkább csak a jó ebédekért és uzson
nákért volt hálás. Emilia családjából 
dunántúli lelkészünk is volt: Cane- 
riny András Körmenden, aki Ácsán 
1756. született és rokonságban állott 
Haftel György borostyánkői lelkész- 
szel. (Cbugyik P. szíves közi.).

A másik eset már súlyosabb volt. 
Színészek jöttek Aszódra. És hát a 
fiú, ki a gyermekkorból most serdült 
ifjúvá, ismét a színészek körül ólál
kodott. Majd gondolt nagyot és me
részet. Beállított Korenhez és bizo-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.

(REFORMÁTUS Főiskola)  z e  r  k  e  s z t  I k :

SZ A4 AY  m j h Aí - Y ^ é m e t h  k á r o l y , c z i p o t t  G é z a .

____  e
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nyítványát kérte. De hadd mondja el 
ő maga:

Színészek jöttek, s elhatározám 
Közéjök állni és elmenni vélök. . .
S elmentem volna; ámde megtudá 
E lázadó szándékomat tanítóm 
S az indulásnak napján elfogott 
És rám csuká szobámnak ajtaját,
S rab voltam, míg a szinésztársaság 
Határunkon túl messze, messze járt.
Úti jegyzeteiben még többet mond 

az esetről: »Professzorom (Isten áldja 
meg őt I) jónak látta tettbe menendő 
tervemet egy oly férfinak megírni, 
kinek eléggé nem dicsérhető tulajdon
sága volt a színészetet csodálatra 
méltóképen való módon gyűlölni. Ezen 
ritka tulajdonú férfi történetesen épen 
az atyám volt, ki — mint jó atyához 
illik — a veszedelmes hirvétel után 
egy percig sem késett pokoli örvénybe 
stiiyedendő fia megmentésére rohanni. 
S istentelen szándékomtól csakugyan 
eltérítettek atyai tanácsai, melyek még 
hetek múlva is meglátszottak. . .  há
tamon és lelkem porsátorának egyéb 
részén.«

Petőfi itt kedélyesen tréfálkozva 
szól az esetről. Az az »Első esküm« 
tehát még sem lehetett olyan nagyon 
komoly, mint később a »Felhők« 
hangulatában írja. Es bizonyára túloz 
költői szabadsággal a vers elejéa is, 
mikor az aszódi iskolázásról mondja:
Fiú valék még, iskolás fiú,
Tizenöt éves; és az iskolázás
Rám nézve nyűg volt, nagy nehéz nyűg,

[amely
Rajtam napestig szomorún csörömpölt 
S még álmaimból is föl-fölriasztott.

Ezek a sorok méltán fájhattak ké-

A törökvilágból.
Elbeszélés. Irta: Gyurátz Ferenc.

(Folytatás.)
Másnap délelőtt ment házához. A 

tornácra belépve, ott az este látott 
fiatal úrral találkozik. Jó napot kiván 
s röviden kérdi:

— Itthon van Cser Miklósné asz- 
szony ?

— Igen — felelt ez s a konyha 
felé fordulva folytató. Kedves anyám, 
valaki keresi.

Ez a szó, mint villám a sötét éjt, 
szakította meg a lelkén borongott 
kétség, bánat ködhomályát. Hiszen a 
deli fiatal úr az ő fia. Mielőtt szól
hatott volna, ott áll előtte neje, ki 
amint rátekint sikoltva omlik keblére 
e szavakkal: Miklós, kedves uram s 
boldogan zokog.

Az ott álló ifjú erre így kiált be 
a szobába:

sőbb Korennek, aki atyai jó tanára 
volt a költőnek. Ezekbe már a sel- 
meci hangulat játszik bele. Ellenmond 
nekik Petőfi jókedvű szorgalmas ta
nulása, a kitűnő bizonyítvány s a 
hálás megemlékezés az Úti jegyzetek
ben. De ellentmond az a szép han
gulatos bucsuünnepály is, mellyel 
Petőfi aszódi diáksága végződött. A 
tanév végén ugyanis Koren Petőfit 
bízta meg, hogy a Valedikciót, va
gyis az iskolától és a pártfogóktól 
való Bucsuzót írja meg és mondja 
el. Máskor ezt a tanár szokta meg
írni, de most Petőfi is emberül meg 
felelt a bizalomnak. Hexameterekben, 
tehát ily nehéz versformában vágott 
ki egy költeményt, mely úgy tartal
mával és helyes szerkezetével, mint 
folyékony és ügyes verselésével méltó 
előpostája a jövendő nagy költőnek. 
Ez Petőfinek legkorábbi, fenmaradt 
verse.

És érdekes a világhírű nagy költőt, 
aki később oly hatalmas riadókban 
szólott az egész nemzethez és em
beriséghez, ebben az eklézsiabeli, 
kezdő és bizalmas szereplésében is 
megismernünk. A tizenöt éves diák
nak azért itt i3 elég előkelő közön
sége volt Megjelentek az évzárón 
Mikulás Dániel helybeli lelkészen kí
vül báró Podmaniczky Lajos az es- 
perességi felügyelő, id. Sárkány Sá
muel főesperes, Esztergályi Mihály 
csomádi lelkész, alesperes, Braxato- 
ris Károly dékán, Valentiny János 
nógrádi főesperes stb.

Petőfinek ezt az ifjúkori zsengéjét, 
mely 1838 ból való legelső ismert

— András, megjött édesapánk 1
A családfő örömtől túláradó szív

vel ölelte feleségét, fiait.
Kibontakozván karjaikból, első 

kérdése hozzájuk:
Az én jó apám, édesanyám élnek-e 

még?
— Neje válaszolt:
— Szegény édes anyánk már a te

metőben pihen, nyugodjék békével. 
De édes atyánk még él, bár elgyön- 
gülten. Itt fekszik a szobában.

Miklós oda sietett atyja üdvözlé
sére. Az öreg felkelve örömkönyeket 
hullatva ölelte meg régóta várt fiát 
e szavakkal:

— Boldog vagyok fiam, hogy újra 
láthatlak. Áldott legyen az Úr, ki e 
napot megérnem engedte.

Majd Miklós e kérdéssel fordult 
nejéhez:

— Mond csak, édes feleségem, 
hogyan lettek ezek a mi fiaink urakká. 
Mint egyszerű, szegényesen öltözött

verse, nem szokták közölni. De min
ket érdekelhet ez is, azért néhány 
sort közlünk belőle:

Bucsuzás 1838-ik évben.
Immár kész koszorúnk, melyet tíz hónapig

[izzadt
Arccal, gyenge eszünknek gyűjtve díszét,

[fonogattunk
A zöld Pindus alatt, a nyájas Múzsasereg

[közt.
Azután sorban búcsúzik el Ovidi- 

ustól, Nepostól, az iskolától, majd 
pedig Podmaniczky bárótól és a többi 
egyházi elöljáróktól ilyenképen:
Nagyságos Báró tanodánk kegyes elnöke s

[atyja 1
S Ti tisztelt Figyelők, Ti nagytudományu

[Atyáink 1
Volt türedelmetekért szivünk miint Nektek

[adózzon ?
Hogy minket hallgatni nem untatok el, re-

[begőket.
Gondotokért hálás kebelünk forró köszö-

[netjét
És a csekély szálku koszorúnkat kegybe

[vegyétek 1
Hosszú éltetőket soha gond, bú, baj ne

[epessze,
Létünk és tanodánk folyton kegyetőknek

[örüljön.
Ezután tanítójától, utoljára pedig 

diáktársaitól búcsúzik e szavakkal:
S végre Deáktársaim, kik nem köz s renyhe

[erővel
Jártátok velem a tudomány ösvényit: ez óra 
Tőletek elválaszt, szétoszlunk mostan; egy

[erre,
Másik amarra megyen születése helyére

[hoiottan
Hány örömek várják édes szüléinknek őlé-

[ben 1
És a többi Az egész vers 54 sor. 

Koren mentette meg, aki már akkor 
egy kéziratos könyvébe lemásolta.

gyermekeket hagytam itthon őket. 
Azt hittem, hogy ha megjövök az 
eke, ásó, kapa mellől jönnek hozzám, 
és megérkezvén mint urakkal talál
koztam velük, ami engemet először, 
mondhatom, nagy zavarba hozott ?

— Édes apjuk, válaszolt moso
lyogva a nő, itthon a gyermekek jól 
tanultak. Az öreg nagyságos úr —  
ki mindenben segítségünkre volt — 
városba vitte, kitaníttatta őket.

—  Igen, kedves apánk — veszi 
át a szót András — és én a nagy
ságos úr beleegyezésével a jogot ta
nultam s most patvaristának készülök 
Győrbe. Ha végeztem, a vármegyénél 
is pályázhatok állásra, mert Sátory 
alezredes úr meghozta édes apám 
számára a háborúban tanúsított vitéz
ségéért a nemesi diplomát.

— Én pedig — folytatja a választ 
Gábor, az ifjabbik fiú — a Krisztus 
szolgálatára, az evangéliom hirdeté
sére készülök. Mindig biztatott a re-
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Úgylátszik sokra becsülte a tanítvá
nyát. Petőfinek meleg családias érzése 
ez első verséből is kitűnik, mert az 
utolsó két sorban ismét a szülőket 
emlegeti:
Jó Isten veletek, tanodánkat hagyjuk öröm-

[m el
Es szaporán édes szüléink kebelébe sies

sünk I
Ez a vers forduld pont Petőfi éle

tében. Ezzel búcsúzott el nem csak 
Aszódtól, hanem egyszersmind gond
talan, boldog gyermekkorától is. Ami 
ezután következik, az már viharos 
élet, gyötrő gond és szenvedés, ne
héz vívódás önmagával és a világgal.

Aszódnak Petőfi jellemfejlődésében 
kiváló része van. Koren olajfestményti 
arcképe méltán foglal helyet a buda
pesti Petőfi ház dísztermében. S a 
mozgókép színházak is méltán muto
gatják az aszódi gimnázium szerény 
épületét Koren káplán-professzorral.

Nem csoda, ha Aszód is mindig 
büszke volt halhatatlan nevű tanít
ványára. Kegyelettel őrizték ők is a 
régi iskolateraraben azt a padot, 
amelyre Petőfi a nevét bevéste. Kü
lönösen Caengey Gusztáv, a rokou- 
lelkű jeles költő tett sokat, hogy 
Aszódon Petőfi lelkét új életre keltse. 
Mint igazgató ő rendezte ott 1875. 
az első Petőfi-ünnepélyt, midőn a 
gimnázium emeletes épületét (mely 
Petőfi korában csak földszintes volt) 
emléktáblával jelölték meg. ó  készí
tette a szép verses feliratot i s :
„Petőfi Sándor itt járt iskolába 1835/6—

[1837/8.

mény, hogy — ha Isten segítségével 
végre megjön — jó atyánknak s édes 
anyánknak örömöt szerzek a szent 
ige hirdetésével templomunkban. Az 
ősszel fogok kimenni Németországba, 
Wittenbergbe egyetemi tanfolyamra 
és onnét mint felavatott pap térek 
vissza.

— örvendek pályaválasztásodon 
fiam — szól az spa — ezzel egy 
szívemben őrzött óhajtásom teljesül. 
Az utravalót kimeneteledre meghoz
tam a fogságból.

A 13 évvel ezelőtt hadbavonult s 
váratlanul megérkezett Cser Miklós 
üdvözlésére már az első nap jöttek 
a rokonok, ismerősök. Amint a hirt 
meghallotta, azonnal jött Sátory Gá
bor is Amint meglátja, e szavakkal 
öleli meg:

— Isten hozott megmentő bajlárs 1 
Megjóveteled boldoggá tett; többé 
nem bánt a gondolat, hogy engemet 
védelmezve saját életedet vesztéd el.

Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olynipi tüzét a 
Legszeretőbb költő, a haza Tyrtaeusa. 
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi, szegény

[bár:
Kincse, e lángemlék, átragyog ifjairal*

Már ekkor Petőfi-alapítványt gyűj
töttek, Podmaniczky Géza és Levente 
bárók jártak elő jó példával. Csengey 
Gusztáv alapította 1881. a Petőfi- 
önképzőkört. 1912. óta Petőfi isko
láját főgimnáziummá fejlesztették s a 
közoktatási kormány 1914. ennek az 
egy iskolának adta meg az országban 
hivatalosan a »Petőfi főgimnázium * 
nevet.

A százéves jubileumot is a Petőfi- 
társaság képviselőinek, Pékár Gyu
lának és Ferenci Zoltánnak szép be
szédeivel Aszód az elsők között már 
december 2-án ünnepelte. Dr. Raffay 
Sándor püspök Koren tanárról, dr. 
Osváth Gedeon igazgató pedig Petőfi 
aszódi élményeiről tartottak igen ér
tékes előadásokat. Csengey Gusztáv, 
a régi direktor is »Aszód ünnepe* 
címen szép ódával adózott egykori 
iskolájának. És Neumannék házát is, 
Petőfi egykori lakóhelyét a Pő-úton 
emléktáblával jelölték meg.

A fényes ünnepélyen csak az volt 
elszomorító, hogy Petőfi egykori is
kolája (ma 330 növendékkel) xoska- 
dozó állapotban van. A világháború 
kitörése miatt a szokásos államsegé
lyeket már nem kapta meg. De egy
házi részről indult meg országos 
gyűjtés. Petőfi-internátust is tervez
nek. Aki csak teheti, járuljon hozzá 
e maradandó és áldásos Petőfi-emlék 
megvalósításához. (Folytatjuk.)

Imádság
harangavatáskor.

Szenteld meg e harangokat, Úristen, 
Dicsőségedre szóljanak nekünk! 
Ércnyelvük a magasból arra intsen,
Hogy a magasba mélyedjen szemünk!
Ha kondul a harangszó s hív imára,
Add, Istenünk, hogy hallgassunk reá ja,
A te szavad ez — ne hívjon hiába:
Jertek, oh hívek, az Ur templomába!
Ha temetésre hívnak a harangok,
Hogy elsirassák a halottakat,
S  a gyászolók, mint búgó bús galambok 
Velük zokognak, hogy szivük szakad:
Ints minket, Isten, s add eszünkbe vennünk, 
Hogy el kell innen nemsokára mennünk,
S  vigasztalj, hogy a percnyi búcsuzársa 
Egyesítesz örök találkozásra1
Elfogy az élet, női az esti árnyék,
Múló napunknak le kell szállnia;
De ránk új élet zöld pálmája vár még,
Ha életünkben kél harmónia.
Meghasonolva, áldott béke nélkül 
Pusztul az ország és a ház nem épül;
Itt e harangok összhangzatja - képen 
Adj egyetértést, ki trónolsz az égben!

S  nézz le reánk I Az örizők hiába 
Őrzik a várost, hogyha csak Te nem. 
Midőn a félrevert harang szavába 
A vészkiáltás hangzik rémesen:
Tárjuk segélyre a mi kezeinket 
És irgalomra nyissuk sziveinket;
Sirókkal sírva hordjuk a keresztet, [két! 
S  könnyet törüljünk, mely szemünkbe’ resz-

Ki egyedül vagy szent, fölséges Isten, 
Kérünk, szenteld meg e harangokat,
S amint kondidnak, lelkünk Rád tekintsen, 
S halljuk szavakban a te hangodat!
Üt a végóra, napjaink lefolynak,
S kapuja nyílik már az égi honnak,
Hol áldunk Téged dicsőbb szózatokkal, 
Krisztus lábánál, a szent angyalokkal!

Ámen.
SÁNTHA KÁROLY.

— K> sem mondhatom, mennyire 
örülök én is, hogy az én vitéz kapi
tány uramat, most mint alezredest 
láthatom újra.

— De Miklós, honnét ez az új 
sebforradás homlokodon ?

De hogyan kerültél haza? Min
denfelé kerestettelek, hogy kiválthas
salak, de sehonnét sem kaptunk ér
tesítést rólad.

A jólelkü basa a rablók leverése 
után társaimmal együtt hálás köszö
netének nyilvánításával váltságdíj nél
kül szabadon bocsátott. Azon kívül 
— mint maga mondá, addigi szolgá
latom jutalmául szép összeg pénzt 
adott családom jövőjének biztosítá
sára. Fia pedig Ali janicsártiszt Pé
csett — kinek utamban atyja levelét 
adtam át — egy paripával és egy jó 
karddal ajándékozott meg.

Szép, ha az ember tetteivel, bő
ségével idegen földön is kivívja kör
nyezetének tiszteletét, Miklós te ezt

tetted. A törökök között is a magyar 
név becsülésére tanított életed.

Holnapra fiaiddal együtt meghív
lak ebédre. Bemutatni akarlak felesé
gemnek is. ö  kétszeres őrömmel fogja 
hallgatni beszédedet török rokonairól 
és szülőhelyéről, Konstantinápolyról.

Este, mikor a család magára ma
radt Miklós előkeresve a használat
ban már megkopott, szakadozott kis 
énekeskönyvét, így szólt kedveseihez : 

Ez a kis könyv volt derült, borult 
napjaimban leghubb utitársam. Ebből 
merítettem vigasztalást, mikor tőletek 
távol szomorúan ettem a rabság ke
nyerét. Ha hozzátok vágyó lelkem az 
utamat álló legyőzhetlen akadályok 
felett csüggedezve sóhajtott: ez a 
könyv Istenhez vezetett és ezzel tűrni, 
reményleni tanított. Jertek most a 
viszontlátás reményének teljesülését is 
szenteljük meg egy énekkel.

Elkezdte az ismert szent éneket s 
ez atyja, felesége, gyermekei ajkain
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Ahol nem feledkeznek meg az űrről!
Kicsiny, szegény az egyház, de 

hívei lelkiekben nagyon gazdagok. A 
kávai evangélikus gyülekezetről aka
rok szólni, akik nem nézve szegény
ségüket, fáradságukat, templomot épí
tenek az Úrnak. Jól esik tudni ezt a 
mai világban, hogy vau még érzés 
a szívekben s él az isteni szeretet 
az emberek lelkében

Ezeknek az embereknek örökké 
fennmarad emlékezetük s példaadásul 
fog szolgálni a késő utódoknak. Sze
gény és legszegényebb egyformán 
azon buzgólkodik, hogy minél előbb 
hallhassák a kávai kis harangnak 
templomba hivó szavát.

Csoda nyílott minden hivő szívé
ben, mert van Istenfélelmük és van 
hitük.

Az életnek nagy óráján látom a 
mutatókat gyorsan tovább peregni. A 
szép tavasz és nyár után látom a 
levélhullató őszt s a kietlen telet; de 
ezeknek az embereknek a lelkében 
örök tavasz van. Az a mag, umi az 
Istenfia kezéből hullott, jó földbe esett, 
mert terebélyes fa lett belőle. Ez a fa 
sohasem fog elszáradni, mert a sze
retet és a hála könnyei öntözik.

Bár mindenki kivette a maga ré
szét egyenlően, mégsem tehettem, 
hogy azoknak a nevét le ne írjam, 
akiket az oroszlánrész illet a templom- 
építésben. Legelsősorban is a boldo
gult emlékű Szuchovszky Sándor ta
nítót említem, aki hosszú esztendő
kön át prédikálta az Igét, — s nem 
hiába. Sokat fáradozott dr. Szuchov
szky Gyula ev. lelkész, vallástanár, 
aki lelke teljes melegével azon volt, 
hogy az Istenháza felépüljön.

Sokat köszönhet az ev. egyház id. 
Halász Gyula földbirtokos, ev. egy
ház felügyelőjének; Sieszenka Pál 
egyházi gondnoknak, Veszteg Mihály, 
Szluka János, Szeszenka István. Hajdú 
János ifjabb és idősebb egyháztagok
nak.

egybeolvadva, a m eghalottság köny- 
nytiitől kísérve hangzo tt el. Utána a 
p3paö\endék  iíju m ondott szívből fa
kadt buzgó imát.

Végül így szólt a boldog csa lád
apa :

— Fiaim, én már gyermekkorom
ban hallottam, a sors változásai kö
zött is ott visszhangzott mindig lel
kemben és most saját életem is ta
núsítja azon igazságot, hogy »ki Is
tenben bizik. nem csalatkozik meg«. 
E hittel járjatok ti is az élet utján.

(Vége.)

Az Úrnak áldása legyen a kávai 
gyülekezeten! P. J.

Még húsz évvel öre- 
• gebbet. . .

A nagyon öreg és nagyon gazdag 
asszony — olyan Rothschild-fajtára 
tessék gondolni — igen beteg lett. 
Három doktor is járt hozzá és két 
hires-nevezetes egyetemi tanár. A na
gyon öreg asszony türelmetlenül ve
szekszik a professzorokkal, hogy nem_ 
vigyáznak rá eléggé, nem kezelik kellő 
gonddal, nem állítják helyre elég ha
mar az egészségét.

Végre kifakad az egyik tanár:
— De asszonyom, ne várjon tő

lünk csudát! Nem tudunk mi öreg 
asszonyból fiatal menyecskéi csinálni.

— Nem is akarom, nyöszörög az 
öreg asszony az ágyban, hogy fiatal 
asszonyt csináljon belőlem. Azt aka
rom, hogy öreg asszonyt csináljon 
belőlem. Még húsz évvel öregebbet!

A  keresztény eszme dia
dala Hollandiában.

C. van der Voort van Ziip, a hol
landiai parlament tagja a keresztény 
politika eredményei Hollandiában cím
mel előadást tartott Budapesten. A 
holland képviselő történelmi vissza
pillantással kezdette előadását. Vá
zolta Orániai Vilmos utáni idők vi 
szonyait és a francia forradalom ká 
ro3 hatását Hollandiára. A liberáíiz- 
mus elieni harcot 1830-ban kezdette 
néhány mély keresztény érzésű férfi. 
Kuysser ' Ábrahám feliépése tette a 
harcot a nép széles rétegeiben is
mertté. A keresztény politikai pártok 
»forradalom ellen evaogéliom« jelszó 
alett tömörültek. A liberálizmus által 
meghonosított szellem, melyet Hol
landiában a hitetlenség diadalának 
tekintenek, döntő vereségét 1888 ban 
szenvedte, amikor elsőkben alaku't 
keresztény kormány. 1918 óta kérész 
tény kormány tartja kezében a hatal
mat. A hollandiai keresztény pártok 
küzdelmeinek eredménye volt, hogy 
az európai általános bizonytalanság
ban sem tudott lábra kapni ott az 
internscionále. A liberálizmus bűneit, 
a közerkölcsiség leromlását törvé
nyekkel javították. A népoevelés terén 
vi3szaái ították a felekezeti iskolákat, 
a vallás uralmát. Törvénnyel üldözik 
a pornográf-irodalom terjesztőit. Tör

vényt hoztak a mozgószinházak el- 
kölcsrontó képei ellen és a nyilvános 
házakat kivették a hatósági ellenőr
zés alól. A törvénytelen gyermekeket 
az apaság kutathatóságának behoza
talával védik. A hollandiai keresz
tény politika mai jelszava: »isten és 
haza«. Harc minden ellen, ami e ket
tőt veszedelembe hozhatná. Ebben a 
nagy eszmében egy Hollandia lakos
sága és az ő imádott legnagyobb 
asszonyuk Vilma királynő.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.

A Szent István Társulat a közel
múlt napokban ünnepelte fennállásá
nak és működésének háromnegyed 
százados évfordulóját. A közgyűlésen 
megjelent Horthy Miklós kormányzó 
is a feleségével és kíséretével A köz
gyűlést Cierntch János biboros, her
cegprímás nagyszabású beszéddel 
nyitotta meg, amely alkalommal is
mét gyönyörű tanujelét adta megértő 
lelkének. Ha el akarjuk kerülni — 
úgymond — a modern kuhura teljes 
összeomlását, a szociális harcokat a 
keresztény elvek szerint igazságos bé
kével kell vezetnünk . . .  A válságos 
időket élő magyar haza javára mű
ködjünk mi magyar kaihohkusok 
mindazokkal, akiket velünk közös ha- 
zafiság és nemzeti érzés tölt e l . . .  
Mellékes szempontokon felülemelkedve 
legyünk egységesek, egymást szeretők 
és egymást becsülök.

Kár, hogy a hercegprímás őeminen
ciája apostoli szavait Magyarország 
virágos kertjében soha oly kéjjel még 
néni turkáld vakondok nem veszik 
be. Többek között a Magyar Kuhura 
csak legutóbb is a legélesebb harc 
indítását ígéri a protestánsok ellen. . . 
No de elébe állunk!

■*

Egy Zuckermann nevű jezsuita atya 
a svájci St. Galleuben is előadásokat 
szeretett volna tartani. — A tanács 
nem engedélyezte, nehogy az addigi 
összhang kath és prot. polgárság 
között megbomoljon.

*

Minden hónap első csütörtöké már 
hónapok óta alig várt napja a budai 
lutheránusoknak. Ifjú päpjuk nemcsak 
igével táplálja híveit. Az iskolautcai 
Bagyikfále — persze hogy lutherá
nus — vendéglőben gyűjti maga köré 
őket csendes esti beszélgetésre és 
ezeknek a beszélgetéseknek a meleg-
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séget éppen az adja, hogy az egyre 
bővülő társaságban már az első be
lépésre mindenki tudja, hogy kivel 
van dolga. Varsányi nagytiszteletü úr 
egy politikai nyomozó ügyességével 
nyilvántartja bárányainak egész ku- 
rikulum vitejét és amint az utolsó 
vendég is elhelyezkedett, az újonnan 
jöttékét találó és szeretetre méltó jel
lemzésükkel üdvözölve mutatja be 
egy generális fdköszöntóben a régi 
csiitörtökösöknek. A budai promená- 
dokon azóta annyi a felemelt fejjel 
járó ember, ahány luteránus. Persze I 
♦ Sohasem tudtam, hogy én ilyen ki
tűnő ember vagyok, hiába Varsányi 
pompás emberismerő 1< Ilyen gondo
latoktól még feszesebben lép ki az 
ember.

*

A jelenlegi pápa nemrégiben el
rendelte X Pius szentté avatását A 
kánoni előírások szerint a szentté 
avatáshoz szükséges, hogy az elhunyt 
életében több csodát vitt légyen vég
hez. Most gyűjtik a pár év előtt meg
halt pápa csodatetteit. Hz adatok sze
rint 1912-ben két beteg flötend apáca 
kereste föl kihallgatáson a pápát, aki 
fejükre tette kezét s mondá: Meg 
fogtok gyógyulni. A két nővér a kö
vetkező pillanatban egészségesen tá
vozott. Egy nyilvános kihallgatáson 
történt, hogy egy apa béna gyerme
két vezette a sztntalya elé, aki így 
szólt: Add ide I Azzal pár pillanatig 
a térdén tartotta az apróságot, aki 
leszállva onnan, fürgén futni kezdett. 
Sok hasonló eseten kívül megtörtént 
több Ízben az is, hogy azok, kikért 
életében könyörgött, a szent atya ha
lála után is fölépüllek gyógyíthatat
lannak hilt betegségükből (?). . .

*
Katona Péter sápi földbirtokos 

ötvenötezer koronáért megrendelte a 
temetését és kifizette, sirkövet csinál
tatott magának s a temetőben előre 
felállíttatta, ravatalt állított, körül 
gyertyákkal, koszorúkkal és minden 
nap imádkozott a saját üres kopor
sója előtt. Egy vasárnap a színben 
gödröt ásott, egy dézsát tett bele, 
megtöltötte vízzel, azután a fülét be
dugta vattával, az állát felkötötte és 
a dézsa vízbe fojtotta magát.

*
Sok minden furcsaság megtörténik 

mostauában, de ki hitte volna, hogy 
a furcsaságokban is vannak világ
rekordok. Mert hiszen érdekes dolog, 
hogy a repülés terén, a sportban és 
autógyorsaságban folytonosan javít
ják a világrekordot, de még érdeke
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sebb, hogy valaki az evésben, a tánc
ban vagy épenséggel a krumplihá- 
mozásban teremtsen világrekordot. 
Már pedig ilyen rekordok is vannak 
— amint az alábbiakban láthatjuk.

Egy Fink nevű svéd ember hét 
perc alatt kilencven hatalmas barac
kot evett meg. Egy Krame nevű né
met egy óra alatt 100 főtt burgonyát 
kebelezett be. A londoni diótörő ver
senyen egy fiú nyerte el az első díjat. 
Ez a fiú ugyanis egy óra alatt 2788 
diót tört meg puszta kézzel. A krum- 
plihántolásban egy angol azzal te
remtett világrekordott, hogy 12 kiló 
burgonyát 19 perc alatt hámozott meg. 
A husevés terén legtöbbre vitte egy 
newyorki ember, aki 3 perc alatt 7 
kiló húst evett meg, míg ugyanakkor 
egy másik amerikai ugyanannyi idő 

••alatt csak 3 kilót tudott megenni. 
Még furcsább rekordot teremtett egy 
másik angol ember, aki Manchester
től Londonig lábával gurított egy 
negyven kilós hordót. A dohányzás 
terén egy See nevű amerikai ember, 
aki egymásután 50 darab szivart 
szívott el.

*

A nemrég meghalt amerikai ban
kár, Park Benjámin — Caruso apósa 
—, kiről már életében sokat beszél
tek, mikor leányának Carusoval való 
házasságát minden eszközzel meg 
akarta akadályozni, érdekes végren
deletet hagyott hátra. Utolsó kíván
sága szerint holttestének elégetése 
után leányának: Annának az olasz 
partok közelében a végrendeletben 
meghatározott napon atyja hamvát 
a tengerbe kell szórnia. Ezért leánya 
még március tizenhetedikén kihajó
zott a »President Wilson« nevű tri
eszti oceánjárón a tengerre és atyja 
végakaratát terjesítette.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Lelki restség.
Május 28. Példabeszédek 2 2 .13. Mint 

minden életnek, a keresztyénnek is n3gy ve
szedelme a restség Abban kezd jelentkezni, 
hogy mindig többször keresünk pihenési 
alkalmakat s mindig több akadályt látunk 
tornyosulni munkánk előtt. Pedig a rest 
ember akadályai csak kibúvók, amelyek 
sokszor ép oly nevetségesek, mint az, hogy 
nem lehet munkára menni, mert hátha fe
nevad van az utcákon. Bizonyos, hogy van
nak komoly akadályok is, de azért vizs
gáljam csak felül mulasztásaim mentségeit 1

Május 29. Lukács 18.1—8. Az imádko
zásban szokott legelőször jelentkezni a lelki 
restség. Előbb csak meghidegüinek, gépies, 
megszokott mondatokba fagynak, azután 
megrövidülnek, megritkulnak, nemsokára 
csak rövid sóhajtások, égre nézések lesz

nek az imádságok, végre teljesen meg
szűnnek s csak a nyilvánosság előtt való 
imádkozások maradnak meg. Pedig lehet-e 
egészséges viszony atya és gyermek között 
ott, ahol a gyermek nem szól az atyjához ?

Május 30. János 5 . ao. A bibliaolvasás 
elhanyagolása a lelki restség második ál
lomása. Először csak a rá szabott idő rö
vidül meg, azután már kezünkbe sem vesz- 
szük, elégnek találjuk a bibliai kalauz el
olvasását, végül egyszerre csak ezer elfog
laltságot „látunk* magunk körül, amelyek 
miatt még a bibliai kalauz elolvasására 
sem „érünk rá“. Pedig János nem azt 
mondta: olvasgassátok, hanem azt, hogy 
tudakozzátok az írásokat, ami állhatatos 
munkát jelent. Veszedelem van ott, ahol a 
gyermek kerüli az atyjával való találkozást!

Május31 Máté 10.87 —88 Mennyi ment
séget tudunk felhozni igazolásunkra, midőn 
egy-egy bizonyságtételt elmulasztottunk, 
pedig az mind csak a rest szolga kifogás
keresése ! Jézus Krisztus alkalmas és al
kalmatlan időre nem néző, rettenthetetlen 
bátorságu, mindenre elszánt bizonyságte
vőket akar.

Június 1. Róma 12. u. Mennyire szor
galmazza az apostol az Istennek való en
gedelmességet I Nem csak így korhol: ne 
legyetek restek, niég ez a biztatás sem elég 
neki: igyekezzetek, neki az kell, hogy az 
igyekezetben ne legyünk restek. Pedig hány
szor keresünk mi kibúvókat az engedel
messég alól! Meg akarjuk váltani magun
kat. Pénzt, időt, munkát szentelünk az Is
tennek s azt hisszük, hogy ez elég. Isten
nek „én“ kellek. Az engedelmesség több 
az áldozatnál.

Június 2. Példabeszédek 19.16. A rest 
természetű embert hiába szidjuk, csak egy 
mód van megváltoztatására, megdöbbentő 
formában elébe mutatni restségének követ
kezményeit. Imé itt van az én lelki rest
ségem eredménye: álomba merülök, elve
szítem helyes önismeretemet, ábrándokkal 
áltatom magam s a vége az örök halál, 
mert a rest ember lelke nem csak meg
éhezik, hanem éhen is hal.

János 3. Ezékiel 3 . íe—21 Restségemnek 
magamon jelentkező következményeinél is 
megdöbbentőbb látni mulasztásaimnak má
sokra való rettenetes hatását. Szabad-e 
nekem megrestülnöm, mikor ki tudja, hány 
lélek figyel engem s ki tudja, hány nem 
figyelő lélekhez küld engem az Úri"

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar miniszterelnök a pünkösdi 
ünnepeket Rómában töltötte, itt úgy a ki
rály, mint a pápa magánkihallgatáson fo
gadta Bethlent. A miniszterelnök vatikáni 
látogatása nem csupán udvariassági aktus, 
hanem annak során gróf Bethlen Magyar- 
ország kath. hierarchiájára és a Vatikánhoz 
való viszony újjászervezésére vonatkozó 
fontos kérdéseket is tárgyalta.

A Felvidéken a kér. szociálistapárt 
Pöstyénben naggyülést tartott, amelyen a 
prágai kormánynak egyházellenes erősza
koskodásai ellen felemelte tiltakozó szavát.

Berlini hírek szerint az a kedvezőtlen 
hatás, amelyet az angol válaszjegyzék kez
detben okozott, tűnőiéiben van s a pártok 
körében az a felfogás kezd túlsúlyra jutni, 
hogy egy újabb német ajánlat megindíthatja 
a tárgyalásokat. Az új német javaslat állí
tólag néhány héten belül elkészül.
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Anglia miniszterelnöke Bonar Low 
egészségi okokból lemondott. A király a 
lemondást sajnálattal tudomásul vette. Hogy 
Bonar Low lemondásának tulajdonképeni 
oka mi, az majd a legközelebbi jövőben 
elvállik.

Az orosz szovjet jegyzéket intézett a 
svájci szövetség-tanácshoz, amelyben Vro- 
vszky meggyilkoltatásáért a svájci szövet
ség-tanácsot teszi felelőssé.

Antánt körökben a Lausennei konfe
renciával kapcsolatban az újabb szakítás 
lehetőségével számolnak s a béke felbom
lásától tartanak.

M A G Y A R  G A Z D A .

A földbirtokreform - novella 
főbb irányelvei.

A földbirtokreform-novella külö
nös figyelemmel van a házhelyek ki
adására, ahol az eddigi gyakorlatot 
szentesíti, amennyiben kimondja, hogy 
az oldalági rokonoktól, vagy házas
társtól várható öröklés csak akkor 
vehető figyelembe, ha ez a kis csa
ládi birtok törvényes területét eléri.

A novella szabályozza az önálló 
kereset fogalmát, rendezi a gazdasági 
cselédek házhelyhez és földhöz jutta
tását is. Egyéb birtok híján részükre 
abból az ingatlanból kell kielégítést 
találni, amelyen legutóbb alkalmazás
ban voltak. A kis családi birtok fo
galmát ügy irja körül a javaslat, hogy 
annak akkorának kell lenni, amely 
egy öttagú földmívescsaládnak kielé
gítő megélhetést biztosít.

Ezenkívül fontos intézkedés, hogy 
az ingatlanok elidegenítésének tudo
másulvételét a birtokrendező bíróság 
csak akkor tagadhatja meg, ha a föld- 
mívelésügyi miniszter élni-kíván az 
elővásárlás jogával. Hivatásos gaz
dának a tervezet szerint nem lehet 
tekinteni azt, aki csak a háborús bir
tok megszerzése óta folytat gazdál
kodást.

Kimondja a novella, hogy az ezer 
holdat elérő birtok középbirtoknak 
nem minősíthető. Járadékbirtokok kö
telező alapítását rendeli el a háborús 
birtokra és a háromezer holdon felüli 
birtokokból megváltott területekre, a 
háromezer holdon aluli ingatlanokra, 
amelyekből vitézségi érmesek és gaz
dasági cselédek jutnak járadéktelep
hez. A nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok birtokaiból megvál
tott területeken szintén kötelezhetők 
járadékbirtok alapítására, míg a kö
zépbirtok megváltott részének csak 
a hadirokkantak részére kötelező já
radéktelep alapítása. Ezek a járadék
birtokok csak azoknak juttathatók,

HARANGSZÓ.

akik a birtokbavétel után 3 éven át 
a nekik adott földet rendesen műve
lik és ellenük semmi kifogás nem 
merült fel.

E G Y H Á Z I  É L E T .  .

Szeníháromságvasárnapján.
Ev. János 3 . 1—13.

„Szükség néktek újonnan születnetek...“ 
Hangzik felénk is Krisztus intése. És ez 
ma mindennek a feltétele. Csak a Krisztus
hoz, jó l értsük meg, csak a Krisztushoz 
visszavezető út, a szabadulás, az új élet, a 
feltámadás útja! Vissza a Krisztushoz!

Rendkívüli közgyűlés. A dunántúli ev. 
egyházkerület Kapi Béla püspök és dr. 
László Kálmán h. felügyelő elnöklete alatt 
május 24-én Szombathelyen rendkívüli köz
gyűlést tartott. A közgyűlésen a még min
dig üresedésben levő egyházkerületi fel-' 
ügyelői állás betöltése körüli intézkedéseket 
és az egyházkerület szomorú pénzügyi vi
szonyait, súlyos anyagi gondjait beszélték 
meg. Részletesebb tudósítást lapunk leg
közelebbi számában hozunk.

Kinevezték az érettség i kormány- 
b iztosait. A vallás és közoktatásügyi mi
niszter az autonom felekezeti középiskolák 
ezévi rendes érettségi vizsgálataira a kö
vetkező kormányképviselőket küldte k i : A 
dunántúli ágostai hitvallású evangélikus 
egyházkerületben: a bonyhádi főgimnázium
hoz Szlávik Mátyás dr. budapesti teológiai 
tanárt, a kőszegi leánygimnáziumhoz Bole- 
man Géza bánya- és erdömárnöki főiskolai 
tanárt, a soproni főgimnáziumhoz? dr. Deák 
János budapesti teoiógiai akadémiai tanár. 
— A bányai ágostai hitvallású evangélikus 
egyházkerületben : az aszódi főgimnázium
hoz Wiesinger Károly balassagyarmati fő
gimnáziumi igazgató, a békéscsabai főgim
náziumhoz üaál István dr. szegedi egye
temi magántanárt, a budapesti főgimnázi
umhoz Sztehló Zoltán dr. a miskolci jog
akadémiai tanárt, a szarvasi főgimnázium
hoz Melich János dr. budapesti egyetemi 
tanárt. — A tiszai ágostai hitvallású evan
gélikus egyházkerületben: a nyíregyházai 
főgimnáziumhoz Habán Mihály dr. egri fő
reáliskolai igazgatót, a nyíregyházai leány- 
gimnáziumhoz Pröhle Vilmos dr. debreceni 
egyetemi tanárt.

Egyházfegyelem a gyakorlatban. A
nyárádszentannai ref. presbitérium a gyüle
kezet egyik tagját, aki egyházellenes maga
tartást tanúsított, kizárta.

Gyűjtés a kaposvári ev. templomra. 
A belügyminiszter megengedte, hogy a ka
posvári ág. ev. egyházközség az ott épí
tendő ág. ev. templom építésének fedezése
ként erre a célra már engedélyezett ado
mánygyűjtést május 15-től számított újabb 
hat havi időtartamon át Budapest területé
nek kivételével, az ország egész területén 
folytathassa.

Az ev. harangokért. Özv. Kluge Ká- 
rolyné és fia : Ferenc, boldogult férje, ille
tőleg atyja emlékére, aki a pápai evang. 
gyülekezetnek éveken át buzgó pénztárosa 
volt, 500 ezüst koronát, mai értékben mint
egy 250.000 K-t ajándékoztak a pápai ev. 
gyülekezet harangalapjának gyarapítására, 
jelentősen előmozdítván ezzel a gyülekezet 
régi törekvését, hogy a háború folyamán.

elrekvirált második harangja helyébe mi
előbb újat öntessen.

Hősi halottak em léke. A pápai evang. 
gyülekezet hősi halottainak emlékét méltó
képen megörökítendő, neveiket emléktáb
lára vésette, s azt a templom előcsarnoká
ban helyeztette el. A díszes emléktáblát 
gyászünnepély keretében, polgári és katonai 
hatóságok jelenlétében leplezték le.

A pécsi ev. diákszövetség könyvtára 
javára f. évi május hó 6-án jól sikerült 
ünnepélyt rendezett a következő műsorral: 
1. Közének. 2. „A protestantizmus hatása 
a XVI. század magyar költészetére“, irta 
és felolvasta Lágler Béla fg. VII. o. t. 3. 
Balassi Bálint költeményeit szavalta Váncsa 
Juliska tkp. i III. é. t. 4 „Protestantizmus 
és művészetek“ címen előadást tartott Kar
ner Károly hitoktató. 5. Szabrleska Mihály: 
Krisztus keresztjénél, szavalta Seyfried Ilma 
gimn. III. o. t. 6 a) Händel; Largo; b) Bach 
Ph. E .: Frühlingseiwachen, hegedűn ját
szotta Hornyacsek Pál főreálisk Vili. o. t., 
zongorán kisérte Dadó Erzsébet. 7. Közének.

A homokbödögei ev. ifjúság május hó 
21-én jótékonycéiu szinielőadást rendezett.

Külmisszió. Kimutatás a magyarhoni 
ág hitv. ev. Misszióegyesület pénztárába 
1923. jan. 1—febr. 28-ig befolyt összegek
ről. a) Alapítványok : özv. Győry Vilmosné 
szül. Székács Etelka lelkészözvegy Buda
pest 2000. b) Tagdíjak 1923. évre: Kótsch 
Mihály lelkész Pusztavám 20, Lauff Géza 
vallástanár Sopron 50, Zimmermann János 
lelkész Kajka 3, Kajkai ifj. egylet 3, Balfi 
nőegylet 100 K. c) Offertóriusnok, gyűjté
sek, adományok: Magyarboly 700, Sárvár 
289, Arnód 664, Magyarszombathely 126-33, 
Pilisi Márton Mezőberény 1000, Majos 90, 
Tinschmidt Sándor lelkész Majos 100, Ág
falva 694, Sopronbánfalva 1922. évre 230, 
1923. évre 555, Kiskőrös 300, Hegyeshalom 
350, Kispéc-Kajár 130, Liszó 320, Harka 
101, Tokaj 210, Pusztavám 400, Kótsch M. 
lelkész Pusztavám 80, Siklós 530, Balfi 
nőegylet 200, Balf 70, Rábaszenttamás 310, 
Rábaszeníandrás 150, Harta 100, Rajka 
926 89, Rajkai ev. ifj. egylet 32-11, Lelkész
lak Rajka 200, Oroszvár 141, Bielka Anna 
Budapest 300, Várpalota 125-88, Suur 50 K. 
Budapest, IV. Deák-tér 4. I em. Broschko 
Gusztáv Adolf pénztáros.

A nagybábonyi gyülekezet május 13-án 
avatta fel 84 kg.-os új harangját. A külső 
keretekben egyszerű avatási ünnepély ben
sőséges, lelkeket megragadó és a könnyekig 
megható volt. Az egyházmegye főesperesét 
Gyarmathy Ferenc tabi lelkész képviselte, 
mint megbízott, míg a kötcsei és a nagy- 
szokolyi lelkészek segédkeztek az isteni
tiszteleten. A vallás felekezeti különbség 
nélkül megtelt templomban 10 órakor vette 
kezdetét az ünnepélyes istentisztelet. Az 
oltári szolgálatot Németh Sándor és Fábry 
László lelkészek végezték. A felavató lel
kész „ma ha az ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek a ti szíveiteket“ szentirás- 
beli igék alapján tartotta meg építő, ható, 
felemelő ünnepi beszédét. Mikor pedig az 
Úri imádság alatt megcsendült az új harang 
szava, egy szem sem maradt könny nélkül. 
Istentisztelet végeztével közgyűlés volt, me
lyet Fábry László lelkész nyitott meg. Be
szédében a harangnak a múltban, a jelen
ben és a jövőben való feladatát ecsetelte 
oly meggyőző szent lelkesedéssel, hogy 
szavai melyen bevésődtek a hallgatók szí
veibe s nem egyszer sírt az egész gyüle
kezet, átérezve a mondottak nagyságát. 
Majd Bándy Miklós lelkész köszönte meg 
a fungáló lelkészek szives fáradozását.

1923. május 27.
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Üdvözölte az ünnepélyen megjelent ref. 
egyházat és a politikai községet. Felolvasta 
a harang történetét, az adakozók névsorát. 
A hívek a két harangnak szép összhangban 
való szólása közben tértek meg otthonaikba. 
A harang felirata a következő: «Készült 
1923-ban a nagybábonyi ág. hitv evang. 
gyülekezet tagjainak önkénytes adakozásá
ból az amerikában élő nagybábonyi evang. 
hívek támogatásával. „Dicsőség legyen Is
tennek és békesség az embereknek.“ Vajha 
e föliratot úgy zúgná, úgy hirdetné, úgy 
szólna közöttünk a "szeretet filléreiből ké
szült kedves harangunk, hogy az emberek 
azt ne csak hallanák, hanem be is teljesí
tenék. A harang 211.450 koronába került.

A Luther-Társaság közgyűlése. A 
Luther-Társaság 1923. évi június hó 3-án 
d. e. 11 órakor Orosházán rendes évi köz
gyűlését tartja, amelyre a Társaság tagjait 
tisztelettel meghívjuk. A tárgysorozat főbb 
pontjai: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az 
1922—23. évről. 3. Az 1922. évi számadás, 
vagyon-mérleg, 1923. évi költségelőirányzat 
és kapcsolatos ügyek. 4. Jelentés a Luther- 
könyvtár és Múzeumról, a kiadványokról, 
a könyvkereskedésről, Mozgóvállalatról. 5. 
A tisztikar és igazgató-tanács kiegészítése, 
ö. Indítványok. Kelt Budapesten és Szom
bathelyen 1923. május 10-én. Báró Rad- 
vánszky Albert világi elnök. Kapi Béla püs
pök egyházi elnök. Dr. Kovács Sándor fő
titkár. — Tudnivalók. A Társaság külön 
meghívókat nem küld szét, hanem tiszte
lettel kéri a lelkész urakat, hogy szíves
kedjenek a közgyűlés idejét és helyét a 
szószékről híveikkel közölni. Gyülekezetek, 
tantestületek, egyesületek valamely társa
sági tag által "képviseltethetik magukat a 
közgyűlésen. A megbízó levél a gyűlés 
napján reggel a titkárnak átadandó. Elszál
lásolás végett a részvéte] május 27-ig a 
főtitkárnál (Budapest, V., Hold u. 29) be
jelentendő. — A Társaság központi tiszti
kara június hó 2-án reggel 9 óra 10 perc
kor indul Budapest keleti pályaudvarról 
Szolnokon, Békéscsabán át (3 ó. 19 p.); 
érkezés Orosházára 5 ó. 17 p. — Az ün
nep rendje: június 3-án d. e. 10 órakor 
ünnepi istentisztelet, 11 órakor közgyűlés 
a templomban, déli 1 órakor közebéd, d. u. 
6 órakor vallásos ünnep Kapi Béla püspök, 
Pékár Gyula, dr. Hegedűs István közre
működésével. Június 4-én mintagazdaságok 
megtekintése, elutazás.

A hegyaljai egyházmegye Nemes Ká
roly diósgyőri lelkészt választotta meg es
peresének s homrogdi Lichtenstein László 
nyug. főispán, miskolci egyházközségi fel
ügyelőt egyházmegyei felügyelőjének.

Az arnóti ev. egyházközség máj. 13-án 
380 mázsa búzát vetett ki önmagára, hogy 
templomát rendbehozhassa. A csak 110 
adófizetővel biró egyházközség e súlyos 
terhet pünkösdi egyakarattal vállalta.

Adományok a tokaji templomra. 
Budapestről Lengváry Jucy gyűjtése 2860, 
Burchard-Bélaváry Lóra gyűjtése 2200, dr. 
Schulek Alfrédné 1000, Kemény Hugó 500, 
Prot. Iparosképző Egylet 4000, dr. Raffay 
Sándor püspök 10 0Ö0, Kultsár Stefánia 
gyűjtése 10.000, Szarvasi egyház 6000, Vá
sárosfaluról küldött özv. Tompa Józsefné 
1000, Tompa Gyula 1000, vásárosfalui le
ányegyház 1105, Beledi konfirmandusok 
1100, nőegylet 1119, mendei leányegyház 
400, szegedi egyház 913, Gaudy László 
budapesti vallástanár gyűjtése 2950, lébényi 
egyház 400, uraiujfalui egyház 1150, debre
ceni egyház és lelkész 1200, Hauszky S. 
Buda 150, Mátis Béla nyíregyházi tanító

gyűjtése 1300, lovászpatonai egyház 2000, 
mórichidai egyház 300, tiszaföldvári egyház 
5000, Karan Gyula gyűjtése Rakamazon 
1860, Gömböcz Sándor Csánig 500, Kozma 
Ferenc gyűjtése Kispesten 4000, Luther 
Társaság könyvkereskedése 3780, Káposzta 
Gyula Debrecen 1000, egy theológus 1000, 
Ujcsanálosi egyház 6028 K További test
véri adományokat kér a tokaji ev. lelkészi 
hivatal.

Szentgotthárd. Pünkösd ünnepeiben 
az egyház céljaira adakoztak: özv. Ernszt 
Samuné, Alexy Pál 3000—3000, Knausz ]., 
Czipott Iván, Káply Elemér és László, Bi- 
csák Aranka, Ebenspanger Béla, Ebenspan- 
ger Géza, Mákos Ferencné, Ernszt Margit, 
Ernszt Irma, Magyary Adolfné, Gröller J., 
Kiss Elvira és Ilona, Horváth K. 1000—1000, 
Sárkány Ferenc, Beilschmidt Eszter, Eben
spanger Jenő, Ernisa Karolina, Marosa Já
nos, Obetkó István 500—500, Farkas József
né 600, Ambrus István 350, Knausz Károly 
300, ifj. Alexy Pál és Zoltán 200-200 K. 
Egyházkerületi intézmények támogatására 
Novák Franciska, Horváth Károly és fele
sége 1000-1000 K.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

A rigai Szt. Jakab apostolról elnevezett 
evangélikus templomot a parlament 53 sza
vazattal 21 ellenében a róm. kath. érsek
ségnek utalta ki. Mi volna az más, ha nem 
közönséges rablás. A rigai protestánsok 
között emiatt nagy az elkeseredettség és 
fölindulás. Az utolsó szót ebben a kérdés
ben népszavazás útján kívánják most ki
mondatni.

Az oláhok tehetetlenségükben újabban 
a Károlyi-féle magyar bibliát kobozzák el, 
azon a címen, hogy magyar a nyelve.

Svédországban rendkívül nagy érdek
lődés mellett folyt le „a svéd egyházi nap.“ 
Az emberek nagy tömegekben vonultak fel 
bátran vallást tenni a Krisztusról az em
berek előtt. Az ünnepségen képviseltette 
magát Norvégia, Dánia, a finek, az esthek 
és lettek. Az esth püspök Reválból aerop- 
lánon jött át. Németországot báró Pechmann 
és dr. Th. Kaftan képviselték.

Az eisenachi ev. nagygyűlésen képvisel
tetik magukat a tamuiok is.

Rausch missziónárius és Pfitzinger há
zaspár szerencsésen Afrikába érkeztek, ahol 
nagy lelkesedéssel és örömmel fogadták 
őket. Aruschába menet 2 óra hosszat fák- 
lásmenettel kísérték őket.

A brémai misszió Anglia fennhatósága 
alá került, részben Togo vidékére három 
missziónáriust állíthat munkába.

Jugoszláv megszállás alatt lévő vendek 
Siftár Károly bodóhegyi lelkész indítványára 
a legutóbb tartott egyházmegyei közgyűlé
sükön egy Muraszombaton felállítandó Ev. 
Diákotthon céljaira 100.000 koronát szavaz
tak meg.

Erfurban és W eimarban május 2-án 
anyák napját rendeztek Angliában, Ameri
kában és Skandináviában már évek óta 
megünneplik ezt a napot. Az anyák napja 
családi ünnep, amelynek középpontjában 
az anya áll, s ez a nap az ő pihenőnapja. 
Az anyák napján, amelyet a gyermekek 
rendeznek az anyákat minden munkától 
megkímélik a templomokban róluk prédi
kálnak.

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. Réthi Fadgyas Józsefné, 
született Tatay Karolin evangélikus lelkész 
özvegye hetven éves korában Budapesten 
meghalt. Az elhunytban Bónitz Ferenc új
ságíró kollégánk anyósát gyászolja.

Ú J D O N S Á G O K .

IV. Károly útiköltsége a francia ka
m arában. A francia kormány a kamarában 
javaslatot nyújtott be, amellyel 70 ezer 
frank megszavazását kéri. Ezzel akarják 
fedezni Károly király medairai útjának 
Franciaországra eső költségeit.

Országos diákhangversenyt rendez
tek a fővárosban, amelyen a nyíregyházai 
ev. Kossuth Lajos főgimnázium a második 
díjat nyerte el.

Akik szerint Szombathely Jugoszlá
viában van. A külföldön, sőt nem is mesz- 
sze tőlünk, Bajorországban, úgylátszik, még 
mindig nincsenek tisztában a magyar föld
rajzzal. Nem ismernek bennünket annyira 
sem, hogy tudnák, hol feszik egy-egy vi
rágzó kereskedelmi városunk, például a 
fontos vasúti gócpont, Szombathely . . .  A 
napokban Münchenből az egyik szombat- 
helyi úrhoz egy postai küldemény érkezett. 
A címzése érdekes, de lesújtó, a következő : 
X. Y. Szombathely (Jugoslavien).

Kapuvár pert indít Számuelly örö
kösei ellen. Kapuvár község elöljárósága 
perre! támadja meg Számuelly örököseit és 
a maga számára követeli az örökséget. 
Számuelly u. i. Kapuvárott az ellenforra
dalmi mozgalmak idején többeket felakasz
tatott és a községre hadisarcot vetett ki. 
Számuelly öröksége mintegy 40 milliót tesz 
ki. Kapuvár község elöljárósága most per 
utján akarja visszaszerezni, amit hadisarc
ban fizetett.

Tizennyolcmilliárdos hagyaték a né
met tudomány és művészet szám ára.
Mond német származású angol nagyiparos 
elhunyt özvegye végrendeletében a heidel- 
bergi egyetemnek 50.000 font sterlinget, 
a müncheni képzőművészeti akadémiának 
20.000 font sterlinget és Kassel város taná
csának szintén 20.000 font sterlinget ha
gyományozott.

Angliában elitéit bolsevista futárok.
Az istingtoni rendőrbiróság ötperces tár
gyalás után Kővessy István és Fritz Géza 
bolsevista futárokat hathónapi kényszer- 
munkára és kiutasilásra Ítélte. Az ítélet 
megokolásában a biró szigorú bírálatot 
mondott arról a veszedelemről, amely a 
társadalmi rendet a nemkívánatos idegenek 
földalatti tevékenysége révén fenyegeti. A 
biró kifejtette, hogy a brit alkotmány min
denesetre hivatva van előmozdítani a sza
badságot, a haladást és a demokráciát, 
ebben az irányban nem mehet oly messzire, 
hogy a civilizáció és a közrend áldásait 
áldozatul dobja oda a felelősség teljes 
hiányában bűnöző gonosztevőknek.

A német férjek kötelessége. Német
országban egy nemrégiben hozott törvény 
kötelességévé teszi a német férjeknek és 
családapáknak, hogy jövedelmük egyharmad 
részét átadják feleségüknek. A házbért és 
cselédet azonban ezen az összegen felül a 
férjnek kell fizetnie. Az asszonyok panasz
kodnak, hogy a férfiak nem sietnek enge
delmeskedni a törvénynek, a törvény azon
ban megvan és a lázadó férjekkel éreztetni 
lehet a súlyát.
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Meghalt egy pofontól. Mátészalkán a 
korcsmában mulatozott Bodon Barna, iszá- 
kosságáról közismert gazdaember, aki a 
korcsmába betévedt Sallai Káro y 21 éves 
fiatalembert minden ok nélkül háromszor 
pofonülötte. Sallai elterült a padlózaton és 
úgy kellett hazaszállítani, mert a pofonoktól 
agyhártyagyuladást kapott. Az orvosi bon
colás azt á lapitotta meg, hogy az erős 
ütésektől agyvérömlése keletkezett Sallai- 
nak és ez okozta a halálát.

Négylábú liba kelt ki a tojásból. A 
Karcag környéki tanyák egyikén egy olyan 
kisliba kelt ki a tojásból, amelynek négy 
lába van. Az állat, bár torzszülött, egész
ségesen fejlődik és 4 lába közül kettőt 
felgörbülten visel s ezeket járásra nem 
használja.

G yilkol a szovjet. A szovjet-kormány 
Moszkvában április első két hetében ösz- 
szesen 2000 embert végeztetett ki.

Am erikában a férjek háromévenként 
megverhetik egyszer az asszonyokat. 
Az európai olvasó előtt akármilyen furcsán 
hangzik is, bizony igy van az újvilágban, 
maga a newyorki bíróság mondotta ki egy 
válópörrel kapcsolatosan, ahol az asszony 
szándékozott váini, mert megverte a férj. 
A bizonyítás során aztán kiderült, hogy az 
asszony kilenc év óta él az urával együtt 
és az alatt az idő alatt a férje összesen 
háromszor fenyitette meg. A bíróság ki
mondotta tehát, hogy mivel csak három- 
évenként történt egy verés, ez még nem 
ok arra, hogy egy embert verekedőnek 
bélyegezzünk és a válást az asszonytól 
megtagadta.

Cukorbojkott Am erikában. A cukor 
Amerikában is alpesi turistának képzeli 
magát és hihetetlen magas régiókba kúszott 
föl. A newyorki háziasszonyok végre meg- 
sokalták a cukorspekulánsok árfelhajtását 
és a napokban óriási tüntetést rendeztek 
ellene. A városi hatóság hozzájárulásával 
az egyik parkban nyilvános gyűlést ren
deztek, amelyen huszonötezer asszony vett 
részt. Elképzelhetjük, hogy a gyűlés nem 
minden zaj nélkül zajlott le. Az asszonyok 
igen sokat és lehetőleg egyszerre beszéltek 
és a végén megállapodtak abban, hogy a 
cukrot mindaddig bojkottálják, mig a spe
kulációt le nem törik. A legnevezetesebb, 
hogy a bojkottot a gyöngébb nemre valló 
következetességgel végre is hajtják.

Oroszlánvadászat Szolnok határá
ban. A vadász szenvedélyétől túlfűtött urak 
régebben útra keltek és saját hazájában 
keresték fel az állatok kiráját, az oroszlánt. 
A mostani fordított világban azonban meg
változott a helyzet. Most már az oroszlán 
utazik le — természetesen erős vasketrec
ben a vérére vágyó urakhoz. Mint a Szol- 
nokvármegyei Lapokban olvassuk, pár ottani 
ur megvásárolta a budapesti állatkerttől a 
legKiérdemesültebb apaoroszlánt, egy be
kerített helyen szabadon engedik és belépti 
dij mellett körvadászatot rendeznek az agg 
állatkirályra.

Villamosságot fejlesztett az ideg
beteg nő teste. A bielefeldi városi kór
házban egy idegbeteg asszonyt kezeltek, 
akin eddig még nem tapasztalt érdekes 
tüneteket észleltek. A nő 49 éves és egész 
testében remeg, de teste olyan villamos
ságot fejlesztett, hogy az a villamos jelen
ségek egész sorozatát mutatja. Ha ruháit 
este levetette, akkor az egymás mellé he
lyezett gyapjú cs selyem ruhái önmaguktól 
közeledtek egymáshoz. Ha ruháját kézbe

vette, éles sercegést lehetett hallani. Az 
általános remegésben levő emberi test 
villamos fejlesztőképességét eddig is is
merték, de ilyen esettel, amelynél a villa
mosság nagy mértékben mutatkozott még 
nem találkoztak.

Mit igyunk ? A franciák lelkivilágára 
jellemző az a kis cikk, mely egyik párisi 
lap hasábjain a napokban megjelent. Mit 
igyunk ebéd alatt? — kérdi a gall to'lfor- 
gató. Ezirányban már kész tervezetet tálal 
a nagyérdemű olvasók elé. Az első fogás 
után niadejrat vagy rajnai bort. A második 
fogás után burgundi vöröset, a harmadik 
fogás izét reforkoival, a negyedik izét chian- 
tival öblítsük le, az ötödik fogást tokaji 
kövesse s mindeme ivászatra pezsgő föl
hajtásával tegyünk koronát. Ah, bőtorku és 
szomjasgégéjü gallusok!
f Herezegr Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az 

Új Időknek uj száma közli Szederkényi Anna és Ru
dolph Stratz érdekes regényeit, ezenkívül a lap Pé
kár Gyula és Kálmán Jenő elbeszéléseit, Rády Dénes 
divatcikkét, Ady Endre és Környey Zoltán verseit, 
számos művészi és időszorü képet és a lap rendkívül 
népszerű és kedvelt rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Új Idők előfizetési ára ne
gyedévre 1000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy 
út 16.

Az Kn Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélése
ket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Előfize
tési ára negyedévre 300 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. 
Andrássy út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül elbe
széléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 400 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI. Andrássy út 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Ssentgotíiiárd, Yasrármegje.

Pályázati hirdetmény.
A szarvasi ev. tanitónőképző felügyelő

bizottságának a'uiirt elnöksége pályázatot 
hirdet az intézetnél megürült természet- 
földrajz szakos és rajz-női kézimunka sza
kos tanári állásokra. Pályázhatnak meg
felelő képesítésű evangélikus tanárok és 
tanárnők július 15-ig. Tornatanításra ké
pesített pályázók előnyben részesülnek. Il
letmények egyenlők az állami tanárokéval.

Szarvas, 1923. május 17. 1—2
Bartos Pál, D r. Sziráczky János

egyh. elnök. világi elnök.

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p r o v ir u m s z ö r p ö t  

tölt. A provirum

a lk o h o lm e n te s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszonteiárusitásra szál
lítja eredeti palackokban

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:—  Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. 8

Szegénysorsu soproni theol. akad. 
h allgató (III. éves) a nyári szünidőre cor- 
repetitor-nevelőül ajánlkozik. Közelebbi 
fölvilágosítást ád a soproni theol. akadé
mia igazgatósága. 2—5

Szegénysorsu soproni theol. akad. 
hallgatónő (II. éves) lelkész-árva, a nyári 
szünidőn, leginkább kisebb leánygyerme
kek mellé, corridor-nevelőnőül ajánlkozik. 
Zenéhez (zongora) is ért. Közelebbi fevi- 
lágosítást ád a soproni theol. akadémia 
igazgatósága. 2—5

Jutányosán készítek terveket úri lakások
ról, villákról, polgári és munkás lakóházak
ról, gazdasági épületekről és elvállalom 
azok teljes felépítését, elvállalok továbbá 
mindenféle javítási és tatarozási munkát 
jutányosán. A Beled és környékbeli protes- 
táns közönség szíves pártfogását kéri: 
M o l n á r  J ó z s e f  képesített kőműves
mester B e l e d  65. 4-5

A kőszegi ev. leánynevelő-intézet tekin
tettel arra a sok nehézségre, amelybe fia
tal lányoknak magukban'való nyaraltatá- 
suk ütközik, július és augusztus hónapok
ban rendszeres kirándulásokkal és sporto
lással egybekötött leánynyaraitatást rendez.

Bővebb tájékoztatót küld az intézet 
igazgatósága. 4—6

Állandó helyet kereső mindenesleány és 
háziszolga alkalmazást kaphat a kőszegi 
ev. leány nevelő-intézetben. 3—4

Pályázat.
A kis- és nagyköcski egyesült evang. 

leánygyülekezet a kebelében megüresedett 
kántortanítói állásra ezennel pályázatot 
hirdet. Javadalmazás: megfelelő lakás és 
gazdasági épületek, kert és 6373 □  szántó 
és rét szabad használata; továbbá 625 liter 
búza, 1250 liter rozs, 310 liter árpa, 12 m3 
tűzifa és 200 K készpénz, valamint a meg
felelő államsegély. Kellően felszerelt kér
vények június 15-ig az evang. lelkészi hi
vatalhoz küldendők Celldömölkre 1—1

Új (alig használt) rózsaszín damaszt- 
selyem s z a l o n  g a r n i t ú r a  eladó. 
Cím — válaszbélyeg ellenében — megtud
ható a kiadóhivatalban. a—4

Léhner György
ácsmester

Győr, Vásárhelyi Pál utca 12.

P I A C .

M ájus 24. Zürich: Budapest 0‘lOVa. — 
Deviza: Dollár 5220, Dinár 54Va, Osztrák 
korona 7 40, Szokol 155'/a, Lei 17, Frank 940, 
Márka 9.40. — Hús- és zsirárak: Marhahús 
1800, disznóhus 2000, borjúhús 1800, zsir 
3000. — Gabonaárak: Búza 25.950, rozs 
18125, árpa 15.250, zab 18 750, tengeri 
16.375, korpa 7650. — Takarmányárak: 
Réti széna — szalma — .

Nyomatott Weilisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A PI  B É L A

1910 beu.

Laptulajdonos:
i  Dunántúli Lnttisr-Szövetséo.
Az OrozágOM l.utliPr-S/ÖTct- 

aég hirnlaloK I a *.J a.

Kéziratok, előfizetési díjak 
én reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (VftBvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
8ZENTOOTTHÄRD,

V s 3v á r n i c g > 8.

A „HAHANGSZO“ 
előfizet«*! Ara:

negyedévre 250 korona. 
Lathrr-Sz5tetégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 30 korona.

A .Harangszó” terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Az északamerikai evangélikus szinódus tiltakozása.
Az északamerikai evangélikus szinódus a ruhrvidéki eseményekkel kapcsolatban nyilatkozatot tett közzét 

amely ezeket mondja: Lelkiismeretűnk arra ösztönöz bennünket, hogy nyilvánosan tiltakozzunk a világ békéjét ve
szélyeztető erőszakosságok ellen, amelyeket egy nemzet szomszédja ellen követett el. A türelmes várakozás és hall
gatás idejének vége. A keresztény világ lelkiismeretének kell felébrednie és minden nemzetre és minden kormányra 
kell appellálnia, hogy ne vérrel és vassal, hanem az igazság és jog erejével fogja le a békebontók karját.

Dunántúli egyházkerüieti 
közgyűlés.

A dunántúli ev. egyházkerület 
május hő 24 éa rendkívüli közgyű
lésre gyülekezett össze Szombathelyen. 
Néhány fontos tárgyon kívül különö
sen az egyházkerület súlyos anyagi 
helyzete tette szükségessé az egyház
kerületi közgyűlés összehívását Da
cára a nehéz közlekedési viszonyoknak 
az egyházmegyék kiküldöttei rendkívül 
nagy számban jelentek meg, úgy hogy 
a kiküldöttek száma elérte a 80 at. 
Minden egyházmegye képviseltette 
magát a közgyűlésen úgy, hogy az 
elejétől végig a legnagyobb érdeklődés 
mellett folyt le.

Az egyházkerületi közgyűlést meg
előző istentiszteleten Pálmai Lajos 
egyházkerületi főjegyző imádkozott 
és olvasott szentigéket

A közgyűlésen Kapi Béla püspök 
és dr. Lászlő Kálmán h. egyhárkerü- 
leti felügyelő elnököltek. Dr. Lászlő 
Kálmán helyettes egyházkerületi fel 
ügyelő megnyitó szavai után Pálmai 
Lajos egyházkerületi főjegyző felöl 
vassa az egyház kerületi felügyelő 
választásra kiküldött szavazatbontő 
bizottság jelentését, mely szerint a 
leadott 237 szavazatból 139 szavazat 
esett dr. Ostffy Lajosra, 78 szavazat 
esett dr. Mesterházy Ernő egyház- 
kerületi pénzügyi bizottsági elnökre. 
A többi szavazat több jelölt között 
oszlott meg. Kap» Béla püspök be

mutatja és felolvastatja dr. Ostfiy 
Lajos megválasztott egyházkerületi 
felügyelő lemondó levelét s bejelenti, 
hogy dr. Ostffy Lajos minden kérés 
dacára sem változtatta meg elhatá
rozását, hanem újból is kijelentette, 
hogy egészségi s egyéb viszonyai 
semtniképen sem teszik lehetővé szá
mára azt, hogy a rendkívül meg 
tisztelő megválasztást elfogadja. Az 
egyházkerületi közgyűlés fájdalmas 
érzéssel vette ezt tudomásul s egy
szersmind elrendelte az egyházkerü
leti felügyelői állásra az új szavazást 
s a szavazat leadásának terminusát 
júniU3 hó 30 ban állapította meg.

Kapi Béla püspök ismertette az
1922. évi VI. t.-c. alapján megszün
tetett népiskolák ügyét, valamint a 
tanítói fizetések újra becsülésének 
ügyét. Az egyházkerületi közgyűlés 
többek hozzászólásával tárgyalta mind
két ügyet. Mélységes fájdalom, sőt 
sokszor elkeseredés hangzott ki a 
felszólalásokból. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy az iskolák megmentéséért 
minden lehetőt megtesz s ugyancsak 
mindent elkövet, hogy az önhibájukon 
kívül állás nélkül maradt tanítók mi
előbbi biztos elhelyezkedését bizto 
8Ítsa

Az egyházkerületi közgyűlésiig! i 
dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
pénzügyi bizottsági elnök és Hanzmann 
Károly helyettes foszámvevő előadá
sában tárgyalta az egyházkerület 
súlyos pénzügyi helyzetét. Megállapí
totta a közgyűlés, hogy a súlyos

pénzügyi helyzet egészen természet
szerűleg elkerülhetlenül állott be, 
mert az évekkel ezelőtt megállapított 
készpánzjárulékok kivetése semmi
képen sem nyújthat kellő fedezetet a 
mostani gazdasági viszonyok között. 
A háború előtt az összes egyház- 
községek járuléka 40.000 kor. volt, 
ami megfelelt 20 vaggon gabonának, 
most pedig az összes járulék 132 000 
kor. volt, ami megfelel 6 q gaboná 
nak. Épen ezért elhatározta, hogy az 
egyházkerület új adó kivetésénél áttér 
a buzavalutára s az új kivetések 
megszavazása céljából leküldi az 
egyházközségekhez. Ugyancsak elha
tározta, hogy az egyházkerület szük
ségletei közé felvesz egy bizonyos 
összeget és ilyen módon gondoskodik 
a nyugdíjas lelkészek, özvegyek és 
árvák segélyezéséről.

A mindvégig emelkedett nívójú 
közgyűlés 9 órakor kezdődött és fél 
2 órakor fejeződött be.

Az én házam az imádkozásnak háza.
E m l é k e z é s  B a k ó  G y u lá r a .

Dunántúliegyházkerületünkben van 
egy gyülekezet, melyet a kerületi név
tárban hiába keresnénk. A statisztika 
nem szól róla; hivatalos tisztikara, 
elnöksége nincs, körvonalazott hatá
rai sincsenek, de vannak buzgó, ál
dozatkész tagjai, akik minden eszten
dőben felkeresik egymást s más-más

Olvassuk és terjesszük a Harang-szót.
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vendéglátó háznak falai között össze- 
gyülekezve istenitiszteletet tartanak s 
az evangélikus öntudatot, az össze- 
tartozandóság érzését emelve, pár 
meghitt, csendes órát töltenek együtt.

Akik ezt a gyülekezetei ismerik, 
vagy tudnak róla, úgy hívják, hogy 
»zalai szórványgyülekezet«; tagjai 
pedig azokból a hivatalosan szerve
zett gyülekezetektől távoleső egyház
tagokból kerülnek ki, akik — épen 
a nagy távolság miatt — csak nagy 
ritkán juthatnak el egyházközségük 
templomába, hogy ott az istentiszte
leten résztvehessenek.

Akik előtt nem idegen az az érzés, 
mit jelent rég nem látott testvért keb
lünkre ölelni, idegen felekezetek közé 
ékelődve a magunk nyájabeliekkel 
találkozni, hosszú idő múltán régen 
hallott kedves dallamu ének, ima 
szárnyán Istenhez emelkedni, az evan- 
géliom hirdetőinek elhalkult szavát 
hallgatni, azok talán megérzik és 
megértik azt is, miért sietnek ennek 
a szórványgyülekezetnek tagjai min
den évben örömmel a hívogató szóra 
— találkozásra

Ennek a »zalai szórványgyüleke
zetnek« néhai való Böjtös János és 
Varga Gyula kemenesaljai esperes 
mellett egyik alapítója és sok éveken 
át nesztora Bakó Gyula felsőrajki 
földbirtokos volt. Az ö vendégszerető 
háza volt a szórványgyülekezet első 
temploma. Az ősi kúriának, teremnek 
is beillő tágas szobájában gyűltek 
össze a környék evangélikusai évente 
rendesen Úrnapján s ének, ima szár
nyán a prédikáció buzdító szavainak

hatása alatt felszállt a hívek lelke 
Istenhez.

S Bakó Gyulának mindenkor gyö
nyörűség volt hitfeleit együttlátni há
zában ; jól esett neki s boldoggá tette 
az a gondolat, hogy ő így szolgálhat 
Istennek. És szolgált is. Ki tudná 
megmondani, hány magárahagyatott, 
a hitrokonok köréből kiszakított, s 
egyedülvalóságában már-már csüg
gedő lelket tudtak megmenteni ezen 
szórvány istenitiszteletek az evangé- 
liom hivei táborának ? I. . ,

Mert nemcsak kedélyes kirándu
lások, >uri< összejövetelek vpltak 
ezek, hanem igazi evangéliomi szere
tettől összehozott együttlét. Az egy
szerű földmives, a konvenciós béres 
együtthallgatta kenyéradó gazdájával 
az Úr igéit s együtt térdepelt oda 
arra á zsámolyra, ahonnan a szent 
vacsorával megvigasztalva emelkedett 
fel. Akik annak a szobának levegőjét 
szívták, valahogy az ős keresztény
ség egyszerűségében is megható, a- 
vagy a protestantizmus martiromsá- 
gának oly megrendítően szomorú, de 
a lélekbuzgóság által mégis gyönyör 
ködtető keretei közé képzelhették 
magukat.

De akinek hivó szavára, vendég- 
szerető házának falai között oly sok
szor gyülekezett össze a hívők serege 
messze földről, hogy imájával az Is
teni kegyelem ajtaján kopogtasson, 
most ahoz hangzott el a hivó szózat, 
most az is elment messze útra, ott 
kopogtat és kér bebocsátást az örökké
valóság kapuján. Május 7-én meghalt 
Gyenesdiáson.

Amikor halálhírét vettem első pil
lanatban az jutott eszembe, hogy a 
Gyula bácsiról is már csak éz a 
gyászkeretes lap beszél. Elment ő is. 
Itt hagyott bennünket De nem 1 Bakó 
Gyuláról a szíveink beszélnek; ott 
őrizzük a kedves emlékét sokan. Első 
sorban azok, akiké egészen volt mint 
az édesapjuk; azután a faluja, ahol 
szerették az emberek, meg mi is so
kan akik sokszor láttuk a lelkesedé
sét, részesei voltunk a vendégszere
tetének 8 élveztük szívélyes, derűs, 
magyaros modorát.

Most már a gyenesdiási temető 
bokrai susogják neki tovább a csen
des mesét. Én pedig meghatva oda
lépek a sirja mellé s a frissen fel
hányt könnyöntözte hantok közé el
ültetek egy kis virágot, mely a pom
pázó május mieden virágát felülmúlja, 
az ismerősök, a szórványbeli hitsor- 
sosok szíve szeretetének drága haj
tását : a kegyeletes hálás emlékezést

Isten vele kedves Gyula bátyánk! 
Az idén már nem lesz köztünk; a 
rajki kúriára szomorúság borult. De 
mi elmegyünk ismét s ha a szobájába 
lépünk érezni fogjuk, hogy itt hagyta 
nekünk örökségül a lelkesedését az 
ősszetartozandóság, a hitrokoni sze
retet nemes érzéséi s amíg szomorúan 
idézzük emlékezetünkbe az alakját, 
úgy érezzük, mintha mégis közöttünk 
volna. Bakó Gyula életrajzi adatait 
itt közöljük:

1848. május 5-én született Nagy- 
geresden, Sopron megyében- Tanul
mányait az ősi soproni lyceumban, 
majd a keszthelyi gazdasági taninté-

A becsület.
Irta: Porkoláb István.

A hold delelőn állt a hegy felett. 
Az ég országutján poroszkáló Gön- 
cölszekér rudján éjfélre fordult a csil
lag-lámpás. Aludt a csönd. Oly mé
lyen aludt, hogy hallani lehetett a 
föld pihegésót. A holdfény alatt lenge, 
könnyed ködfátyol reszketett könnye
sen : a föld lehelete, zsolozsmája vi
torlaszárnyakon úszott az ég felé.

A hegy néma és zöldes-fekete volt, 
mint ravatalra helyezett óriási ko
porsó, amelyet fehér foltok tarkítot
tak. Ézek a foltok: a hegy peremén, 
eresz alatt gubbaszkodő hajlékok, be
csukott fatábla szemekkel világtalanul 
tekintettek a csillagokra.

Csak egy hajlék herge-lyuknyi ab
lakán sütött ki firhangszürte, tompa 
fény; de ez sem világolt messze, le
esett a zsuppkalapos házikó tűzfala 
elé s ott szétömlött a rőzsekerítésen.

Pál, a hegypásztor, meggyujtotta 
a mécset. Pedig alig egy órája, hogy 
eloltotta s öltözetesen ledobta magát 
az ágyra. Szunditani akart, de nem 
tudott. Nem volt nyugta.

— A becsület, a becsület I. . .  —  
dohogta és lekászmálódott az ágyról.

A falról leakasztotta vele együtt 
megöregedett perkussziós szerszámát, 
töltögette. Csak úgy, a markából, 
gondoloraformán. Mert uraknak való 
a z : gondosan, vigyázva mérecsgélni, 
töltögetni a puskaport meg az ólom- 
göbecset — nem neki.

A kászmálódásra az asszony —  
ványadt és öreg — nyöszörögve ült 
fel ágyában :

^ ^ M á r megint mégy ? 1 Egyedül, 
Majd egyszer aztán nem érsz 

haza. . .  Leütnek...
Nagyot fohászkodott és rákezdett 

egy Miatyánkra.
Pál tovább bajmolódott a puská

val, belefujt piramedlijébe, fölporozta,

rárakta a gyutacsot s lassan leeresz
tette az iromba kakasokat. Közben 
felelgetett a feleségének:

— Persze megint. Mindig. Addig 
megyek a gazemberek után, míg el 
nem kapom az Üstökűket. Mert tudod- 
e, asszony, a faluban már engem is 
gyanúsítanak ? I Azt mondják, én is 
tudós vagyok a pincetörésekben I Be
csület dolga hát, hogy meglegyen a 
tolvaj. A becsületé 1. . .

Az ember kihúzta magát. Még 
mindig erős, szálas férfi volt, feje 
elérte a mestergerendát. A közel het
ven esztendő mindössze behavazta 
sűrű sörte haját és mintha egyik lá
bából ellopott volna néhány ujjnyit. 
Bicegett. De ezt sem az idő okozta, 
hanem az uraság hordója. Egyszer, 
még virágában, bort eresztettek le 
ketten, túlbecsülték az erejüket s a 
hordó elnyargalt. Néki csak eltörte, 
megrövidítette a jobb lábát, ám a 
társa rosszabbul, legrosszabbul járt,
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is zetben végezte s mint honvéd a hazát
ti is szolgálta. Pelsőrajkra 1868-ban 
uf került s fáradhatatlan munkával, ki
tt tartó szorgalommal dolgozott minden- 
d kor családjáért, egyházáért. Pihenést 
n nem ismert. Neki mindig sok dolga 

volt. 1914-ben elveszítve nejét, gazda- 
* ságát fiának adta át és Qyenesdiásra 
■ költözött, még ott is folyton fárado

zott. Oyenesdiáson halt meg és ott 
temették el május 9-én. Gyermekei, 
kiterjedt rokonság és sok-sok ismerős 
fájlalják elhunytát.

Áldás emlékére ! Nagy István.

I Jegyzetek a rendkívüli egyházkerfl- 
leti közgyűléshez.

Az egyik közgyűlési tag sajnálat
ig tál állapította meg, hogy hiányzott 
h a lelkesedés, amelynek lobognia kel- 
»I lett volna akkor, mikor ősi taninté- 
i  zeteink fentartásáról, a szükséges 
b anyagi eszközök előteremtéséről ta- 
r> nácskozunk. Igaza volt. De ne felejt- 
t  sük el, hogy húsz millió koronás hi- 
f áay fedezetéről gondoskodni mostani 
r nyomorúságos helyzetünkben lelkese- 
b dést és áldozatkészséget kíván ugyan, 
b  de nem valami lelkesítő Kőzállapo- 
t taink és az egyházközi helyzet egy- 

r  aránt nyomasztólag hatnak a kedé- 
1 lyekre. A körülmények által az ál- 
I lamra kényszerített szükkeblüség és 
ß szűkmarkúság sokakat keserít. Az 
s értékek eltolódása következtében egy- 
r f  házunk a viszonosság elvének rová-

5 sára nagyonis a háttérbe szorult. Ha 
tovább is ebben a tempóban folyta

it tódik egyházunk erőforrásainak apa- 
t  —........ .............  - - ag g

Iazt szétsodorta, lapitotta a nehéz 
hordó, mint sodrófa a mácsik-tésztát.

— Azt mondod, Kati, — bökdöste 
tovább a szavakat — hogy egyedül 
megyek. Még magam is ember va
gyok. Meg kivel is mennék? Talán 
a fiunkkal?! ö t  csak nem hívom éj
szakának idején tolvajt, gazembert 
lesni, kergetni a gyerekei, a családja 
mellől. Rossz a világ, otthon is szük
ség lehet rá. Aztán velem hátha ve
szedelem, baj érné. Fiatal még a 

; gyerek, had örüljön az életnek. Sze- 
i réti a feleségét, a gyerekeit. Érttd, 
t feleség, az unokáinkat I. . .

A két öreg arca fölragyogott, mint 
az alkonyodé nap. Az asszony bele
kapcsolta szemeit az uráéba, úgy be
szélt hozzá:

— Bizony, igazad van apjok, a 
gyerekünk, az unokáink 1 . . .  Azoknak 
had legyen jobb sorsa, mint nekünk

dása és az államtól nyert támogatás 
értékcsökkenése, akkor belátható időn 
belül nem marad más hátra, mint
beszüntetése annak a kulturmunká- 
nak, melyet egyházunk évszázadokig 
hazánkban végzett De ennek nem
csak az egyház fogja kárát látni.

•
Kétségtelen, hogy egyházunk élet

működésének szempontjából legfonto
sabb valamennyi tanintézetünk közül 
a theológiai akadémia. Nem lehet 
hát zavartalan örömünk akkor, midőn 
arra gondolunk, hogy az akadémia 
fentartásának ma évi hat millió ko
ronára kalkulált ‘ költségét az állam 
leveszi a mi számadásunkról Mert 
ez olyan teher volt, amelynek hordo
zása nem kötelesség, hanem az egy
háznak életnyilvánulása. S ha majd 
költségvetésünk evvel a tétellel meg
könnyebbül, bizony lehet, hogy egy- 
némelyikünk szíve megnehezül. Köny- 
nyű szívvel nem búcsúzhatunk el a 
soproni theológiától, amely annyi papi 
generációt nevelt.

*
Kérdezték, hogy nem lehetne-e itt- 

ott takarékoskodni. Helyes. Takaré
koskodni kell a kerület pénzével, a 
kellő helyen és módon. De a jó sá
fárkodás nem merül ki a takarékos
ságban. A deficitet nem tékozlás 
okozta. Hogy a kerületnek 1,700.000 
K-t kitevő tőkéi ma egy pár ökörnek 
az árát jelentik, azt nem róhatjuk fel 
az egyházkerületnek. Ha azok az ér
tékek nem pénzben, hanem földben 
feküdtek volna, akkor ez a szomorú 
helyzet nem állott volna elő. Tanul
junk meg az Istenben bízni 1

*

volt. Had éljenek nyugalmasan bent 
a faluban, abban a kis házban. . .  
Eleget huztunk-vontunk, kucorogtunk 
érte, amíg összekapartuk... Nekünk 
már itt is jó lesz, ebben a hegyi 
viskóban. . .

Az ember vállára lendítette fegy
verét :

— Én már öreg vagyok, értem 
nem kár. De a gyerekekért meg a 
becsületért kár lenne. A szegénynek 
úgysincs egyebe. . .

Oda fordult az asszonyhoz:
— Ne félj, Kati I Azért nem le

szek egyedül. Az erdőn-mezőn járó 
ember soha sincs egyedül. Ha igaz 
utón jár, vele van az Isten.

Füttyentett, halkan, ahogy kora- 
ősszel a szellő fütyörészget, s az ágy 
alól viháncolva ugrott elő egy rőtt- 
szőrü, beszédes szemű kuvasz, osz
tályos társa a pásztorembernek erdőn-

Egy vagon búza árát a nyugdíjas 
lelkészeknek, lelkészözvegyeknek és 
lelkészárváknak! Mai pénzben két
millióötszázezer korona! Milyen nagy 
összeg! De békeértékben csak ezer 
forint. Valamikor egy lelkésznek a 
nyugdíja; ma valamennyinek együtt 
jut annyi, ha a gyülekezetek meg
szavazzák. De hiszem, hogy ezt szí
vesen megszavazzák, mert az nem 
más, mint a háború égbekiáltó igaz
ságtalanságnak valamelyes kiköszö
rülése azoknál, akik a nyomorúságát 
szenvedik csak annak, hogy elvesz
tettük a háborút

*
Nem tudok szabadulni ettől a 

gondolattól: hogyan van az, hogy 
egyházunk közigazgatási államsegélye 
csak tízszeresre emeltetett akkor, mi
dőn a drágulás több, mint ezerszeres. 
Hogyan tudjuk ezt az anomáliát el
tüntetni, ha nem a közigazgatást 
egyszerűsítésével. De lehet-e olyan 
közigazgatást egyszerűsíteni, amely 
eddig is puritán volt? N. K.

A  D u n á n tú l i  E g y h á z k e r ü le t i  
L e lké sze g y le t augusztus hó 7., 8., 
9., 10-re tervezi n y á r i  k o n fe r e n 
c iá já t  Sopronban. Elhelyezést a 
tanitóképzőintézetben, élelmezést a 
tápinfézetben kapnának a konferencia 
résztvevői. Mivel a konferencia csak 
kellő érdeklődés mellett lesz megtart
ható, kérem azokat, akik résztvenni 
szándékoznak, szíveskedjenek június 
hó 15-ig nálam jelentkezni. A további 
intézkedésekről a Harangszóban köz
lök értesítést. N é m e th  K á r o ly  ügy
vezető alelnök Lébény, Moson megye.

mezőn, éjszaka való barangolások 
idején.

Az ember megsimogatta:
— Aztán ez is velem lesz, a ku

tya. Többet ér, mint egy ember. Mint 
sok ember. . .

Letolta a reteszt az ajtóról, kilé
pett. Arcát végigsimogatta az elol
vadt hó alól felszabadult föld üde 
pára-illata, s ahogy az aludni készülő 
hold képén egyre több fénysugár sá
padt el, megelégedetten fordult a hegy 
elsötétedett lankája felé: — Jókor 
megyek. Ilyenkor jönnek a tolvajok, 
félsötétben. . .

Az ablak alatt elmenőben még 
beszólt:

— Jól csukódj be, Kati I
Azután elnyelte a vizmosta mély

út sötét szája.

(Vége következik.)
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Koldus vígság.
Májusi est nyugalmas csendjében 

Elszáll lelkem angol, olasz földre, 
Oda hol a magyarok „nagyjai“ 
Egymás után járnak könyörgőbe’.

Hogy fáradnak azok ott miértünk! 
Mennyi a gond, mennyi érv, kérő szó ! 
Gondolatim megzavarja közben 
Közel s távol felharsanó cécó:

Muzsikálnak mindegyik utcában, 
Mulatoznak — vigalom az élet! 
Szegény hazám, szerencsétlen népem, 
Azért vigadsz, meri vesztedet érzed ?

Kihalt már a régi honszerelem ? 
Nyoma sincs a magyar önérzetnek? 
Muzsikaszó, tánc, vigalom itthon; 
Idegenben nekünk kéregéinek.

GERENCSÉR ZSIGMOND.

A dunántúli egyházkerü
let mentőakciója.

Egyik múlt számunkban közöltük 
Kapi Béla püspök pásztorlevelét, 
mellyel mentőakciót indított az egy- 
hdzkerületben az egyházkerület tan
intézeteinek fenntartására és egyéb 
szükségleteinek biztosítására. Az egy
házkerületet súlyos anyagi helyzetbe 
sodorta a mérhetlenül emelkedő drá
gaság és azok a kormány intézkedé
sek, melyeket az egyházkerület saját 
iskoláiban és saját alkalmazottaival 
szemben is érvényesített Nagyon ter
mészetes, hogy az összes gyülekeze
teknek összesen 132 000 K összeget 
kitevő járuléka nem nyújthatott ele
gendő fedezetet az összes egyház
kerületi szükségletek fedezésére. Hi
szen a békében a gyülekezetek összes 
járuléka 40.000 K volt. ami annak 
idején megfelelt 20 vagon gabonának. 
A mostani 132.000 K pedig alig felel 
meg 6 q gabonánál többnek.

A gyülekezetek lelkészei felolvas
ták a szószéken Kapi püspök pásztor
levelét s ennek nyomán megindult 
minden gyülekezetben a mentőakció. 
Nemcsak adományt kért az egyház
kerület részére a püspök, hanem a 
később megállapítandó egyházi adóra 
előleg befizetését is kérte, meiy előleg 
azután az adófizetésbe betudatik.

Örömmel jelezzük, hogy a dunán
túli egyházkerület gyülekezeteiben 
megszólalt a régi lelkesedés és ál
dozatkészség. Lelkészek, tanítók, egy
háztagok egyforma lelkesedéssel siet
nek az egyházkerület támogatására.

A beérkezett jelentések szerint a 
kicsiny zalagalsai gyülekezet Stubán 
Károly főgondnok, Koppányi Dénes, 
Óvádi Sándor, Kiss Gyula, Egyed 
Dénes gondnokok, Ferency Kálmán 
és Kiss Sándor presbiterek buzgól- 
kodása folytán 47.320 K segélyt ajánlt 
fel. A lovászpatonai gyülekezetben 
Bucsi János, Kováts György gond
nokok és Finta János 3 Kiss István 
presbiterek végezték a gyűjtés mun
káját, mely 18.000 K-t eredményezett. 
A győrújfalusi kicsiny leánygyüleke
zetben. Horváth Sándor gyülekezeti 
gondnok, Németh Ferenc és Németh 
Mihály presbiterek 22.200 K-t gyűj
töttek össze. A gyönki gyülekezetben 
(gyűjtők: Becker János, Steitz Henrik, 
Lerch Konrád, Wiesmandel János, 
Petermann Ádárn, Buchholz János, 
Resch Henrik, Resch János, Weil 
Ádám és Amtmann Henrik) 18.300 
K-t gyűjtöttek össze. A györkönyi 
gyülekezet is (gyűjtők: Bock Ádám, 
Braun Lőrinc, Koch János. Roha 
Mihály, Rohn Mátyás, Just Henrik, 
Rimlcr Pál, Pámer Lőrinc. Plesser 
Ádám. Gselmann János, Gaude Ádám 
és H, ffmaaa Henrik) 35.000 K t gyűj
töttek.

Szinte megható, hogy a kicsiny 
gyülekezetek sokszor mennyire meg
szégyenítik a termelő egyházíagokből 
álló nagy és anyagilag erős gyüle
kezeteket. A kicsiny nagykanizsai, 
kaposvári, zalaegerszegi gyülekeze
tekben csodálatos buzgősággal folyik 
az adakozás.

Eddig legnagyobb eredményt hallo
más szerint a vadosfai gyülekezet 
érte el Böjtös László lelkész, Pfabl 
János felügyelő, a buzgó tanítók, 
presbiterek és áldozatkész egyházta- 
gok támogatásával, úgy hogy állító 
lag 14 q gabona jött össze. Ugyan
csak fényes eredmény koronázta a 
körmendi gyülekezet áldozatkész mun
káját, hol Zongc-r Béla esperes, a 
tanító és presbiter munkatársainak 
fáradozásával eddig 11 q gabona 
folyt be.

A többi gyülekezetben is folyik az 
áldásos munka. A hívek lelkében ég 
az egyházszeretet és megértik, hogy 
a mostani nehéz időben gyengeség 
a kishitűség és szégyen as egyház
nak cserbíshagyása.

A többi gyülekezetek mozgalmairól 
és eredményeiről a legközelebb szin
tén hozunk tájékoztatást.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Konfirm. emléksorok.
Lengyel mezőkön vagy orosz földön 
Nyugosznak csendben az édes apák. 
Sírjukhoz nem megy az özvegy s árva, 
Hogy ott sírják ki kebiük panaszát. 
Feledve mégis emlékük nincsen,
Hisz az árva szív gyakorta sajog 
S a hitestárs is órájuk gondol,
Ha nyomják vállát tengernyi bajok. 
Nyújtsál ilyenkor gyógyírt szívünkre 
Jóságos Isten, ég és föld ura,
Az özvegy s árvák könnyét töröld le,
Ne hagyd őket soha magukra,
Hadd tapasztalják éltük folyamán,
Hogy mind igaz, mit Jézus hirdetett, 
Nem akarod te senkinek vesztél, 
Felkarolod az árvát, özvegyet.

1923. június 3.

Te is olyan korán megizeiéd 
Az árvaság keserű kenyerét,
Mert a jó anyát, kit úgy szerettél,
Hiába hívod, nem jő már feléd.
Kint porlad ö is a temetőben.
De csak teste, mert lelke égbe szállt. 
Onnan néz a’á csillagos este 
S lelke tégedet még onnan is áld.
Csak légy jó gyermek és háladatos, 
Szeresd'a rokont, ki most felkarolt, 
Féljed az Istent s fiát a Krisztust,
Kinek szent vére éretted is folyt.

Horváth Sándor.

Az életmentő.
Hét vagy nyolc éves fiú lehettem 

akkor. Egy szép meleg nyári napon 
kimentem kis barátaimmal a malom
árokba fürödni. A város alatti ma
lomnál volt a fürdőhelyünk még pe
dig husz-huszonöt lépésnyire a malom 
fölött, ott, ahol a viz még szép csen 
desen, néhány fától beárnyékolva 
folydogált. Közvetlenül a malom előtt 
sebes rohanással iramodott a viz, 
mert majdnem emeletnyi magasság
ból zuhant le a malomkerékre hatal
mas lendületet adva annak. Szüléink 
sokszor figyelmeztettek bennünket, 
hogy ne fürödjünk ott, mert még ba
junk történhetik, a rohand ár magával 
ragadhatja valamelyikünket s aki a 
malom kereke alá jut, annak vége 
lesz. De nem hallgattunk a figyel
meztetés- e, csak azért is, mert a tiltott 
doiog anoá1 inkább ingerel, jártunk 
erre a veszélyes helyre Jó soká nem 
is történt baj. Egy nap azonban az 
egyik fiú merészebb és merészebb 
lett és mindinkább közeledett a zu- 
hatag felé. Hivott minket is, jöjjünk 
utána, mert ez nagyszerű, milyen erőt 
kell kifejteni, hogy az ember megáll- 
hasson a rohanó árban. Hivalkodva 
még egy lépést tett a nyakig érő víz
ben előre s akkor egy velőtrázó s i
koltást haliunk é3 rémüíve látjuk, 
mint viszi a viz kis barátunkat fel- 
tartóztathatlanul a zuhatag felé. Volt
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köztünk sikongatás és kiabálás, mert 
már-tnár azt hittük, hogy vége van. 
Ebben a pillanatban kilép a malom 
kis ajtaján a molnár kezében egy 
erős kötéllel. Egy szempillantás alatt 
megérti a helyzetet és máris dobja a 
kötél végét a fuldokló fiú felé. Ez 
örömmel ragadja meg a nyújtott se
gítséget és a molnár könnyű szerrel 
kihúzza a biztos elvesztésnek Ítélt fiút 

Az élet csendesen folydogáló fo
lyamában uszunk mi is s minél in
kább öregszünk, annál inkább köze
ledünk ama zuhatag felé, melynek 
neve halál. Mindig gyorsabban és 
gyorsabban folyik az élet árja és ré
mülve vesszük észre, hogy rohanó 
árból kimenekülni nem tudunk, sodor 
az, sodor a veszedelembe, önerőnk
ben nincs segítség, a rohanó ár 
visz minket feltartóztathatlanul. De 
az élet partján ott áll a mi megmen- 
tőnk az ur Jézus Krisztus és kínálja 
nékünk az ő kegyelmét. Vájjon van-e 
bennünk annyi hit, hogy azt elfogadva 
teljesen ő reá bízzuk magunkat?

Dr. Tirtsch Gergely.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Bethlen magyar miniszterelnök — 

római jelentés szerint — pünkösd 
hétfőjét a vatikáni követségen töltötte. 
A délután folyamán a pápa a leg
nagyobb egyházi kitüntetést, a Pius- 
rend nagykeresztjét küldte meg a mi
niszterelnöknek. A kitüntetéshez csa
tolt dekrétumban a pápa kijelenti, 
hogy ezzel a cselekvéssel nem a 
gyakorlatnak hódol, hanem a minisz
terelnök személye iránt érzett nagy
rabecsülésének és Magyarország iránt 
érzett nagy szeretetének akarja jelét 
adni.

ügy látszik tehát, hogy a szent
atya szemében mégsem olyan kivetni 
való nagy eietnek az a protestáns 
ember s nem olyan főbenjáró biine 
a magyar miniszterelnöknek, hogy 
véletlenül protestáns. — De hát nem 
lehet róla tenni, mindig voltak em
berek, kik a pápánál is pápistábbnak 
igyekeztek lenni.

*
Budapesten pünkösd ünnepén kör

menetet tartottak a kapucinusok. Az 
Iskola utca és Vám utca sarkán kalap- 
feltéve nézte végig a körmenetet egy 
úriember, akihez odalépett egy gyáros 
és felszólította hogy vegye ie a kalap
ját, amire az illető kijelentette, hogy 
ő nem katholikus. A gyáros erre 
megismételte felszólítását, majd kalap

jával az ismeretlen kalapja felé le
gyintett, bár azt nem is érintette —  
igy irja legalább egy fővárosi lap —  
az úriember mégis botjával úgy vágta 
fejbe a gyárost, hogy azt nyomban 
elborította a vér. Az úriembert a 
kapitányságra kisérték és az eljárást 
megindították ellene. Tehát kezdődik...

*

Newyorkban most alakult meg az 
özvegy és elvált emberek klubja. En
nek a társas egyesületnek csak olyan 
özvegy vagy elvált férfiak lehetnek 
tagjai, akik megfogadják, hogy soha 
többé nem nősülnek meg. A klubnak 
palotája is van, melynek homl rkzatán 
arany betűkből összetéve ragyog ez 
a két szó: Never more! (Soha többéi) 
Egy rosszmájú amerikai újságíró meg
jegyzi, hogy a klubnak legnagyobb
részt olyan elvált és özvegy emberek 
a tagjai, akiknek első feleségük erősen 
házisárkány természetű volt. Azért 
fáznak hát a másodszori megnősü- 
léstől.

*
A newyerseyi Bridgetonban fényes 

esküvőn kelt egyba Percival Wilson 
választottjával. Mekkora volt a rokon
ság és a barátok meglepetése, amikor 
az állomáson a nászúira induló pár 
egymáshoz bilincselve jelent meg. Az 
újdonsült menyecske jobb csuklóján 
karperec helyett vadonatúj acélbilincs 
ragyogott, amelynek lánca a férj bal
jához volt bilincselve. Percival Wilson 
egyáltalán nem feltűnés kedvéért lán
colta össze magát nejével Egyszerűen 
óvatossági rendszabály volt ez ré
széről. A newyerseyi Bridgetonban 
ugyanis tréfás emberek laknak, akik
nek abban a legnagyobb öröme, ha 
nászutra induló párokat egymástól 
valamilyen ürüggyel elválaszthatják. 
Amig a férj jegyet vált, addig a fe
leségét az északra induló vonatba 
ültetik, a férjet pedig a gratulálók 
rendszerint a vonat indulásáig tar
tóztatják fel és az utolsó pillanatban 
ugrik föl a — délre menő vonatba. 
Percival Wilsonnak már a zsebében 
volt a jegye s amikor az indulás 
ideje elérkezett, hidegvérrel vette elő 
tárcájából a kulcsot és fölnyitotta a 
bilincseket, A notórius agglegények, 
akik ilyenformán fölsültek szellemes 
tréfájukkal, savanyu ábrázattal néztek 
a kendőt lobogtató ifjú pár után és 
azzal vigasztalták magukat, hogy Per
cival barátjuk immár felnyithatatlan 
bilincsekbe van verve.

M a t a i i  a Haranoszó tírászlésére!

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Illés.
Június 4. I. Királyok 17. í—r. Isten em

berei közül egyik a legcsodálatosabbaknak: 
Illés. Isten azért tudott általa nagy dolgo
kat véghezvinni, mert engedelmes volt. Há
rom száraz esztendő, nagv drágaság és 
éhség áll az ország előtt. Ő bizton tudja, 
más talán csak fenyegetésnek gondolja. A 
józan ész azt diktálná, hogy — mint József 
— a három szűk e ztendőre gyűjtsön ma
gának eleséget. Isten pedig azt parancsolja : 
Menj a pusztába. És Illés nem okoskodik, 
ráhagyja életét Istenre és megy. Engedet
len lelkekkel nem tud Isten nagy dolgokat 
véghezvinni, csak feltétlenül engedelme
sekkel

Június 5. I Királyok 17.8—la Illés nem 
csak maga engedelmeskedik Istennek, ha
nem — ami már többet jelent — másokat 
is rá mer vinni az Istennek való engedel
messég „vakmerőén kockázatos* útjára. 
Mert nem kis dolgot kíván Illés a pogány 
özvegytől. Nem lehet azt mondani: úgyis 
éhen hal, mindegy, hogy egy nappal hama
rább vagy később ! Nem mindegy 1 Olykor 
nem napokon, hanem perceken múlik az 
ember élete, hogy a segítség megérkezéséig 
fenn bfrja-e magát tartani I Milyen szikla
szilárd az Illés bizodalma Istenben I Az 
ilyen bizodalom ragadós. Még a halálra 
készülőkbe is életet önt I

Június 6. I. Királyok 17. n —ia Isten 
emberein a nyomorúságban is megőrzött 
bizodalom, a kereszt alatt is boldog arc 
teszi az első felejthetetlen benyomást a 
világ fiaira. A másik benyomást azután a 
tiszia élet teszi. A világosság kirívóbbá 
teszi a sötétséget, a megszentelt élet a 
bűnt. Lelkiismeretébresztő-e az én életem?

Június 7. I. Királyok 1 7 .19—24 Isten 
azért tudott nagy dolgokat véghez vinni 
Illés által, mert nagyon engedelmes volt s 
Illés azért tudóit nagy dolgokat véghez 
vinni Isten által, mert nagy imádkozó volt. 
Ez az imádság nem megszokás, kegyes 
időtöltés, képzelt érdemet szerző jócsele
kedet, hanem erős, férfias munka. De Igy 
imádkozni csak az tud, akinek az élete 
is igazolja az Úrnak ajakán hordozott be
szédét.

Június 8. Jakab 5 . n —is. A legtöbb em
ber imádsága csak bajok ellen védekező 
babona, nem imádság. De az igazán imád- 
kozók imádságainak tartalma is nagy rész
ben bajok ellen akarja biztosítani az életet. 
Mikor Illés szárazságért imádkozik, nem 
a gyűlölet átka ez az imádság. Amikor bün
tetésért imádkozik, a maga büntetését is 
kéri, mert ő is szenvedni fog. De illés előtt 
több a lélek, mint a teßt s Isten országá
nak fontos érdekei előtt eltörpül az ö éle
tének érdeke. A lélek kárvallását az egész 
világ megnyerése sem tudja pótolni s a 
lélek üdvösségéért az egész világ elvesztése 
is semmi ár.

Június 9. I Királyok 1 8 .1—is. Abdiás 
sokat tesz az Istenért, de munkájáért elis
merést akar s Istenben nem bizik feltétle
nül. Veleszemben Illés maga a rettenthe
tetlen bátorság, aki nem keres emberi el
ismerést, hanem nyugodtan megy halálos 
ellensége elé. Mfg valami határozott meg
bízatásunk van Istentől, amit véghez kell 
vinnünk, eddig sérthetetlenek vagyunk.

Június 10. I. Királyok 1 8 .19—40. 850 
hamis próféta holtteste hirdeti, hogy Illés 
nem csak a maga életével bátor, hanem a 
másokéval is. A bűn erjesztő kovászával
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szemben nem ismer irgalmat. Kétféle sánti- 
kálást nem tűr Semlegességet nem fogad 
el. Vagy vagy! Vagy az Isten mellett, vagy 
az Isten ellen!

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés kedden rövid formális 

ülést tartott, amennyiben a napirenden 
kizárólag a további teendők felett való 
határozathozatal szerepelt. Legközelebb 
ismét csak kedden ül össze a ház. A mi
niszterelnök bizalmas értekezletre hívta 
össze a pártok vezéreit és tájékoztatta őket 
külföldi utjának eredményeiről.

A külföldi kölcsönnel kapcsolatban olyan 
hírek terjedtek el, hogy a kölcsönt csak 
úgy kaphatjuk meg, ha kellő biztosítékot 
és ellenőrzési lehetőségeket adunk a jóvá- 
tételi bizottságnak, hogy Sir Clarknak és 
Garaminak is szerepe lesz az ellenőrzésben. 
Illetékes helyen kijelentik: hogy erről szó 
sincs.

Németországban újabban ismét, itt is, 
ott is erős kommunista fészkelödések ész
lelhetők. A rendőrség minden igyekezetével 
azon van, hogy az esetleges kommunista 
zavargások megakadályozására megtegyen 
minden intézkedést. Egyébként a Cuno 
kormány az utóbbi napokban meggyöngült.

Az angol miniszterelnököt, Baldwint 
a konzervatív párt vezérévé választotta. 
Baldwin kormányában erős radikális elemek 
is helyet foglalnak: Max Kenna és Lord 
Cecil.

A jugoszláv kormány hirdetményekben 
felhívta az összes 18—60 év közötti férfia
kat, tekintet nélkül arra, hogy voltak-e 
katonák vagy sem — 8 napon belül jelent
kezzenek az elöljáróságnál. A hirdetmény 
megjelenése óriási ijedelmet keltett a köz
véleményben.

Bulgáriában állítólag forradalom tört 
ki. A kormány helyzete kritikus.

Hamburgban a szocialisták most tar
tották tanácskozásukat egy új internacionálé 
megalkotása tárgyában.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 1. vasárnapon.
Ev. Luk. 16.19—31.

Mai evangéliumunkban a Gazdagról és 
Lázárról szóló történetben üdvözítő urunk 
fellebbenti előttünk a fátyolt, mely szemeink 
elöl a mindennapi élet küzdelmei közepette 
rendszerint az örökkévalóságot eltakarja. 
Reámutat a boldogtalan gazdagokra és 
a  boldog szegényekre, hogy így félelem
mel és rettegéssel vigyük véghez a mi 
üdvösségünket.

Kapi püspök Sopronban. Kapi Béla 
dunántúli püspök Sopronban három nap 
egymásután a városháza dísztermében 
világnézeti előadásokat tartott. Az előadá
sok iránt mindvégig Sopron közönsége 
óriási érdeklődést tanúsított. Kapi püspök 
egy alkalommal az ifjúsági körben külön 
németnyelvű előadást is tartott.

Egyházkerület! felügyelőjelölés. A 
dunántúli ev. egyházkerület esperességeinek 
elnökségei a rendkívüli egyházkerületi köz
gyűlés után bizalmas értekezletet tartottak, 
amelyen az egyházkerületi felügyelői méltó
ságra egyhangúlag Mesterházy Ernő nagy- 
geresdi földbirtokost jelölték.

Mi a magunk részéről ennek az egy
hangú jelölésnek rendkívül örülünk, mert 
végül is minden dologban az egyhangú, 
egyetértő állásfoglalás imponáló erőt jelent 
napjainkban.

Püspöki biztosok. Kapi Béla dunántúli 
püspök egyházi elnökül püspöki biztosként 
kiküldte a soproni főgimnáziumhoz, az 
érettségi vizsgálatok idejére: dr. Pröhle 
Károly theol. akadémiai tanárt; a bonyhádi 
főgimnáziumhoz: Schöll Lajo3 a tolna— 
baranya—somogyi egyházmegye főespere
sét; a kőszegi leánygimnáziumhoz: Pálmai 
Lajos esperest, egyházkerületi főjegyzőt; 
a soproni tanítóképzőhöz képesítő vizsgá
latokra : Ziermann Lajos soproni lelkészt, 
az egyetemes gyámintézet elnökét.

Keszőhidegkuton május 13-án avatta 
fel Schöll Lajos tolnai esperes Perl János 
helyi s Sparas Elek száraz.di-i lelkész segéd
letével a gyülekezet 2 új harangját. Isten- 
tisztelet után díszközgyűlés volt a templom
ban, melyben Perl János lelkész a gyüle
kezetnek rövid viszontagságos történetét 
vázolva, lelkes örömmel konstatálta, hogy 
a keszőhidegkuti gyülekezet hűséggel volt 
mindenkor hite iránt, amit áldozatkész 
egyházszeretetével bizonyított mindenkor 
s most is. A harangok beszerzéséhez az 
Amerikából hazatért Gerberich János 12 
dollárt, a künnlevő testvérek 95 dollárt 
adományoztak.

Lelkészavatás. Kapi Béla dunántúli 
püspök július 1-én avat fel három végzett 
theologust lelkészi szolgálatra a soproni 
templomban.

Theologlal szak- és alapvizsgák.
A soproni theol. akadémián június 30-án 
lesznek a szak- július 2-án az alapvizsgák.

Egyetemi és főiskolai hallgatók kö
réből. Az ev. főiskolai hallgatók soproni 
szervezete elnökké Horváth Pált, másod
elnökké Svehla Jánost választotta meg. 
Titkárok lettek: Frank Lajos. Lukics Ist
ván ; pénztáros Visnyovszky Dániel: ellen
őrök : Láng János és Réz Mihály Az egye
sület a volt elnöktől, Krug Lajostól szép 
beszédben búcsúzott el. A Mefhosz Raffay 
Sándor dr. püspököt tiszteletbeli tagjává 
választotta.

A Lutheráni Gyermekkar május 26—28 
rendezte rendes hangversenyeit Bpesten a 
Deák-téri polgári leányiskola’nagytermében. 
A hangversenyen svéd, norvég, dán, finn 
és holland karművek kerültek bemutatásra. 
Az énekkart Mendö! Ernő székesfővárosi 
énektanár vezényelte.

Zalaszentgróton az evang. templomra 
a következők adakoztak: Varga Károly 
róni. kath. vallásu elhalálozása alkalmával 
50.000, Hamburger Mihály 5000, Laub János 
áll. isk. tanító 3000, Molnár Imre, Franko- 
vics Ferenc 2000—2000, Gólják Jánosné, 
Lukácsi Kálmán 1000—1000, Erhart Fe- 
rencné 9 sz. gyertya és 500 K, id. Krajczár 
Imréné 500 K, Horváth Jánosné 8 sz. gyer
tya és 300 K, Buzgó Jolán 300 K, Jobbágyi 
Sári, Molnár Margit 200—200 K, Szűcs 
József 6 szál gyertya és 100 K, Wattai 
Lajos 100 K, Dervarics Józsefné 50 K, 
özv. Márkus Lajosné 2 szál oltárgyerlyát.

Kölese. Gyönyörű ünnepe volt a kölesei 
(Szatmár vm.) egyháznak áldozócsütörtökön, 
amikor is az egyházközség újonnan be
szerzett harangját adták át magasztos ünnep 
keretében nemes hivatásának. Az ünnepély 
Isten szabad ege alatt ment végbe az 
Istennek háza előtt a vadregényes Túr folyó 
partján, amely folyó olyan szép fekvésűvé 
teszi e templom környékét, hogy hozzá 
hasonló nem igen akad Csonkamagyar-

országon. Valami felemelő érzés volt az, 
midőn felcsendült a szabadban a 281. sz. 
ének és ide-stova 1000 ember ajkáról szál
lott a hála a magasságos mennyek felé. 
Ének után Tariska Gábor helybeli ref. 
lelkész mondott szívből jövő gyönyörű 
imádságot, amellyel a hívek lelkét Isten 
trónjához emelte, áldásért könyörögvén, 
majd az Erős vár a mi Istenünk éneknek 
elhangzása után Varga László abauiszántói 
ev. lelkész lép a rögtönzött szószékre és 
Luk. 2 . u  alapján megható beszédben 
tolmácsolja a hívek előtt a harang magasz
tos hivatását, mely a békesség terjesztője, 
Isten dicsőségének hirdetője kell, hogy 
legyen és akkor érezni fogják a hívek min
denkor az emberekhez való jóakaratot. 
Ezután ismét énekelnek és Dómján Elek 
tiszavidéki főesperes felavatja a harangot 
gyönyörű beszédével, melyben a harangnak 
békés szolgálata mellett a háborús hivatá
sára is reá mutat és Isten áldásának kívá
násával bocsátja hivatása teljesítésére, egy 
énekvers után Szelényi Endre helyi lelkész 
mond záróiniát és a hívek áhitatos éneke 
alatt megindul a harang a toronyba, ahol 
egy néhány perc alatt megerősítik és meg- 
csenditik. A magasztos ünnep a Hymnusz 
eléneklésével ért véget. Nem érdektelen 
megemlíteni, hogy a hívek áldozatkészség
ben egymást igyekeznek túlhaladni, pl. a 
magok között tartott árverésen 70.000 
koronáért vette meg a harang keresztapa
ságát Máté Vince másodfelügyelő. S alig
hogy felavattuk harangját, már is orgona 
beszerzésén gondolkodnak s hisszük azt is 
felavatják rövid időn belül. Ez a vallás
szeretet és áldozatkészség olyan foka 
lelkészük, Szelényi Endre érdeme, ki az 
ev. öntudat nevelése mellett állandóan 
nyitogatja a szivek áldozatkészségének 
forrásait is. Nagyban emelte az ünnepély 
fényét megjelenésével dr. Zelenka Lajos 
felügyelő is, ki fővezéri méltóságával, a 
hivek iránt táplált meleg szeretetével, a 
velük való szives beszélgetéseivel hosszú 
időkre feledhetetlenné tette e napot a köl
esei ev.-ok életében.

A szekszárdi evang. gyülekezet és 
Luther-Szövetség első Ízben 1922 dec. 31-én 
ünnepélyes esti istentisztelet keretében 
emlékezett meg Petőfiről (Petőfi és a Ma
gyar s egyetemes művelődéstörténet). Az 
év első napjának délutánján folytatólag: 
Petőfi és magyar evang. egyházunk címen 
tartott előadást a lelkész.

Márc. 18-án az Ev. Diákszövetség is 
rendezett bensőséges, kedves ünnepséget. 
Közének után Becht Dénes a szöv. titkára 
imádkozott: majd megnyitó beszédjében 
talpraesett üzenetet küldött annak a magyar 
tanárságnak, amely az „Erő“-ben üzent a 
Petőfi jubileum alkalmából a magyar diák
ságnak. Gaskó Márta Petőfinek Szivem c. 
költeményét mondta el kedvesen közvet
lenül. Szarka József a szöv. ifj. elnöke 
„Imádlak Isten . .  tudom, ki vagy 1“ (Petőfi) 
címen, szorgalmasan összegyűjtögetett idé
zetek alapján arról olvasott fel, hogy az 
a Petőfi az igazi, amelyik az Apostol c. 
költeményében ezeket a szavakat adja hőse 
ajkára. Gaskó M. lágyan csengő hangon 
négy Petőfi dalt énekelt harmonium kíséret
tel. Hoff Aurél: A király esküje c. melo
drámát adta elő Künsztler Kálmán dr. 
cselló- és Németh Gyula harmonium-kisé- 
retével; az erőteljes szavalat és az eddig 
ismeretlen gyönyörű kisérő-zene szinte 
megrázó hatással volt a szépszámú kö
zönségre.

Németh Gyula a szöv. vezetője beszéd-
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del és imádsággal zárta be az ünnepséget, 
amelyekből kicsendült az a gondolat, hogy 
a magyar ifjúságnak szeretnie, ismernie, 
követnie kell Petőfit is, ha azt nem akarja, 
hogy beteljesedjék rajta az, amit Petőfi 
egyik költeményének hőséről mond: »gyer
meksége úgy úszott el, mint virág az iszapos 
patakban“. A Hymnus eléneklése után 
offertúrium volt (3100 K), mely az előbbi
ekkel együtt jórészt az aszódi Petőfi gim
náziumé lett.

Ifjúsági-egyesület Alszoporon. Ápri
lis hó elején alakult meg az evang. elemi 
népiskolával kapcsolatban Nagy Lajos tanító 
kezdeményezésére és annak igazgatása 
alatt az »Álszopori ifj.-egyesület*, melynek 
tagja a község egész ifjúsága, felekezeti 
különbség nélkül Működését a máj. 10-én 
rendezett műkedvelő szinielőadással kezdte 
m eg; mely alkalommal előadták Csite 
Károly »Tóth Lidi“ c. 1 felv. és „Legény- 
furfang“ c. 3 felv. népszínműveit. A néző
teret megtöltő közönség a legnagyobb 
gyönyörűséggel szemlélte az átérzett elő
adást és sokszorosan nyilvánította őszinte 
elismerését a szereplőknek, kik mindany- 
nyian — mondhatni — páratlan ügyességgel 
és sikerrel jelentették meg a színpadon a 
népszerű szerzőnek eredeti alakjait. Az 
egyesület fáradozásának e nagyértékű erköl
csi sikerét anyagiak is koronázták, ameny- 
nyiben 38.700 K lett a tiszta jövedelem, 
melyért a V. K. M. lskolánkívüli Népműve
lési Központja segítségével népkönyvtárt 
állít fel. Ä jövedelemből 3200 K-t a soproni 
evang. tanítóképző-intézet segélyezésére 
adtak s egy kisebb összeg a folyó kiadások 
fedezésére lesz fordítva. A műkedvelők 
tanítását s az előadás rendezését Nagy 
Lajos tanító, az egyesület vezetője végezte 
szép sikerrel s a népművelés nemes ügyé
hez méltó fáradhatatlan buzgalommal.

KÜLFÖLDI HÍREK.

János apostol sírja. János, a szeretett 
tanítvány, életének utolsó szakaszában 
Efézusban a keresztyén gyülekezet püspöke 
volt Itt is halt meg késő vénségben Kr. u. 
100 körül. Sírja fölé templomot építettek, 
amely azonban idők folyamán omladozni 
kezdett s ezért I. Justinianus császár 
( f  565) a régi és egyszerű templom fölé 
egy hatalmas és díszes új templomot épít
tetett, úgy, hogy az apostol sírja felett 
emelkedett a templom kupolája. A középkor 
folyamán a háborúk és az idő viszontag
ságai ezt a templomot is rombadönlötték. 
1921-ben dr. Sotiriu athéni régiségbuvár 
ásatásokat rendezett Efézusban, rátalált a 
Justinianus-féle templomra sebben a kupola 
alatti részen egy kettős falazatú félköralaku 
építményt talált, amelyről a további kuta
tások folyamán bebizonyosodott, hogy ott 
volt az apostol sírja.

Ásatások Ábrahám városában. A phi
ladelphiai, és a britt múzeum Chaldea 
földjén, Úr városában, ásatásokat végez s 
igen sok érdekes leletre bukkant. Úr városa 
Kr. e. 6000 körül igen nagy műveltségű 
város volt. Ma is láthatók még a csatorna- 
hálózat nyomai. Körülbelül 3000 esztendőn 
át mégis teljesen feledés borította s csak 
a legújabb időben fordult feléje a tudós 
világ érdeklődése. Ábrahám ' korában a 
város a Hoidisten tiszteletének a központja 
volt. Innen költözött ki Ábrahám az élő 
Isten felszólítására, hogy Kanaán földjén 
találjon új hazát.

A kanadai presbiteriinus egyház diá
kokat akar kiképezni a Kanadában lakó 
magyarok lelki szükségletének ellátására.

CSALÁDI  ÉRTE S Í T Ő.
Házasság. Dr. Traeger Ernő m. kir. 

miniszterelnökségi miniszteri osztálytaná
csos, a magyarországi határmegállapító bi
zottság magyar biztosa és báró Lipthay 
Gyuláné, született kisbédi és makkfalvi 
Sándorffy Irén május hó 26-án délelőtt 
házasságot kötöttek. Tanúként dr. vitéz 
Simon Elemér, Sopron város és vármegye 
főispánja és morthali Schneller Kurt feld- 
kircheni földbirtokos szerepeltek. Az egy
házi szertartást Raffay Sándor evangélikus 
püspök végezte.

ÚJDONSÁGOK.
Acsádon, Rákosi Jenő szülőfalujában 

nagy ünnepély keretében jelölték meg azt 
a házat, amelyben 81 évvel ezelőtt Rákosi 
Jenő született.

A Magyar Asszony, a MANSz. havi 
értesítője, folytatólagos pályázatot indított 
olvasói számára: „Több szem többet lát“ 
címmel. — Már az első kérdés: „Hogyan 
lehetne eredménnyel küzdeni az egyke ellen ?“ 
— mutatja, hogy nálunk szokatlan komoly
sággal igyekszik előbbre vinni ezt a nagy 
horderejű problémát a Magvar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége, amely Csonkamagyar- 
ország hölgyeinek szine-virágát egyesíti 
magában. A kérdésre beérkezett nagyszámú 
pályamunka közül négyet díjazott a bíráló
bizottság s tizenegyet dicséretben részesí
tett. A megdicsértek között van Budakeszi 
Weöreös Gizella (Csönge) munkája is, aki
nek nevét örömmel olvastuk, mert lapunk 
jóbarátját érte a siker és örömmel azért is, 
mert jól esik látnunk, hogy Kemenesalja 
egyes kúriáiból nem veszett még ki teljesen 
Dukai Takách Judit nemes hagyománya, 
amely a főzőkanalat a tollal, a jó házi
asszonyságot a magasabbrcndü célok elő
segítésére irányuló lelkes hazafias munkával 
hozza összhangba.

Családi drám a a robogó vonaton.
A csóri puszta közelében egy fiatal asszony, 
aki férjével nászuton volt, urával össze
szólalkozott és emiatt kiugrott a robogó 
vonatból. Zuzódásokkal és súlyos fejsebbel 
a székesfehérvári kórházba szállították, 
ahol kibékült urával.

Egy nő, akinek jobban tetszik a 
férfiruha, mint a szoknya. A kecskeméti 
bíróság elé idézték lopás miatt Vopricsek 
Antalné Durai Ilonát. A vádlottat kisérő 
csendőr jelentésére meglepetve figyeltek 
föl a bírák : a vádlott férfiruhában áll előt
tük, haja rövidre vágva és férfiasán ketté
választva. A biró kérdésére elmondja, hogy 
a terhére rótt lopást tényleg elkövette, 
amire azonban a mai nehéz megélhetési 
viszonyok késztették. Férje még a háború 
előtt elhagyta és kiment Amerikába. Hogy 
ne legyen kitéve semmiféle bántalmazás
nak, férfiruhába öltözött és elszegődött 
kocsisnak. Ez a viselet, szerinte praktiku
sabb és olcsóbb is, mint a női. A bíróság 
a töredelmes vallomásra való tekintettel a 
vádlottat hétnapi fogházra ítélte, amit a 
vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett.

Ä kormányzót kérte fel keresztapául. 
Csabdi fehérmegyei község birájának fele
sége a napokban adott életet 15-ik gyerme

kének. Az újszülött a családban a 10-ik 
élő fiú. A községbiró a gyermek kereszt
apjául a kormányzót kérte fel, aki el is 
fogadta a meghívást. Az ünnepélyes ke
resztelés pünkösdkor volt, amelyen a kor
mányzót Magasházy első szárnysegéd kép
viselte.

Agyonütötte az édesanyját. A somogy- 
megyei Csemend községben Rácz Sándor 
valamilyen birtokügyből kifolyólag össze
különbözött özvegy édesanyjával. A vita 
hevében a fiú felkapott egy írtokapát s azzal 
fejbeütötte az édesanyját, aki szó nélkül 
összerogyott s azonnal meghalt. Az elvete
mült fiút a csendőrség őrizetbe vette.

ő t  millió egy p á r ökörért. A legutóbbi 
celli vásáron szédületes árakon cseréltek 
gazdát a szarvasmarhák. Egy-egy jobb 
tehénért megadtak 4 —5—6 százezer koro
nát is. De mindezen árakra rá akart lici
tálni egy vásáros, aki egy pár ökörért 5 
millió koronát kért. Futótűzként terjedt el 
ennek a hire, úgy hogy meghallotta a rend
őrség is. Erre a pasast egyszerűen letar
tóztatták és ellene, mint árfelhajtó ellen 
az eljá-.ást megindították.

Hogyan adóznak a kegyeletnek a 
csehek. Jánossy Gábor vármegyei árvaszéki 
elnöknek Komáromban elhunyt az édes
anyja. A cseh hatóságoktól hosszú utánjárás 
után sikerült kieszközölni, hogy Jánossy 
Gábor édesanyjának holttestét áthozhassák 
Uj-Komáromba. A holttestet a szállításhoz 
szokásosan ólmozott koporsóban hozták 
és, amikor a temetési menet a Duna-hidon 
a cseh őrséghez ért, a C3eh hatósági orvos 
nem engedte átszállítani a holttestet, csak 
úgy, ha a koporsót felbontják, hogy meg
győződhessen, tényleg holttest van-e abban. 
A koporsót felbontották és csak azután 
engedték átzsállítani Ujkomáromba.

A német császárné halálának évfor
dulója. Vilmos német császár egy hatalmas 
sárga rózsákból font koszorút küldött első 
felesége sírjára a császárné halálának 
kétéves évfordulója alkalmából. A sírbolt
nál emlékünnepélyt tartottak, amelyen a 
császár fiai, kik feleségeikkel jelentek meg 
a gyászünnepségen, megkoszorúzták a sirt. 
Az évforduló napján igen sokan keresték 
föl a temetőt, főként volt katonatisztek, kik 
a császárné sírjánál hazafias énekeket 
énekeltek.

A cseh ifjúság erkölcse. A Narodni 
Demokracie jelentése szerint a morva
országi Göding község cseh iskolájában 
egyik tanító Írásbeli feladatnak ezt a tételt 
adta k i: Milyen pályára szeretnél lépni ? 
Egy tizennégy esztendős diák a csehországi 
viszonyokra jellemzően a következően vá
laszolt a kérdésre: Én útonálló akarok 
lenni, mert nem tudom nézni, a burzsoázia 
hogyan fosztogatja a proletáriátust. Ezért 
akarok útonálló lenni. Én minden burzsujt 
meg fogok támadni, akit erdőben vagy más 
elhagyatott helyen találok, — fejezi be 
eszmefuttatását a cseh vitézek méltó iva
déka.

H.rezcg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Uj Idők-nek 22. száma közli Sas Ede, Vértessy 
Gyula és Erdődi Mihály elbeszéléseit, Szederkényi 
Anna és Rudolph Stratz érdekes regényeit, Sztrókay 
Kálmán cikkét, Ernőd Tamás és Farkas Imre verseit, 
Mülilbeck Károly elmés fejléceit, számos művészt 
és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 6« 
kedvelt rovatait, 3  szerkesztői üzeneteket és a szép
ségápolást. Az Új Idők előfizetési ára negyedévre 
1000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy út 16.

Felelő« szerkcH ztó ég kiadó: CZIPOTT ÖÉZA 
Szentgotthárd, Vas vármegye.
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P  I AX.
Május 30. Zürich: Budapest (HO1/«. — 

Deviza: Dollár 5220, Dinár 55, Oszlrák 
korona 7.40, Szokol 156, Lei 29, Frank 940, 
Márka 8.20. — Hús- és zsirárak: Marhahús 
2000, disznóhus 2200, borjúhús 2000, zsir 
3200. — Gabonaárak: Búza 26.210, rozs 
17 875, árpa 15 250, zab 18.750, tengeri 
16.750, korpa 7550. — Takarmányárak: 
Héti széna — szalma — .

Jutányosán készítek terveket úri lakások
ról, villákról, polgári és munkás lakóházak
ról, gazdasági épületekről és elvállalom 
azok teljes felépítését, elvállalok továbbá 
mindenféle javítási és tatarozási munkát 
jutányosán. A Beled és környékbeli protes
táns közönség szives pártfogását kéri: 
M o l n á r  J ó z s e f  képesített kőműves
mester B e l e d  65. 5-5

Szegénysorsu soproni theol akad. 
hallgató (III. éves) a nyári szünidőre cor- 
repetitor-nevelőüi ajánlkozik. Közelebbi 
fölvilágositást ád a soproni theol. akadé
mia igazgatósága. 3—5

Szegénysorsu soproni theol. akad. 
hallgatónő (II. éves) lelkész-árva, a nyári 
szünidőn, leginkább kisebb leánygyerme
kek mellé, corridor-nevelőnőül ajánlkozik. 
Zenéhez (zongora) is ért. Közelebbi felvi
lágosítást ád" a soproni theol. akadémia 
igazgatósága. 3—5

Állandó helyet kereső mindenesleány és 
háziszolga alkalmazást kaphat a kőszegi 
ev. leánynevelő-intézetben. 4—4

A kőszegi ev. leánynevelő-intézet tekin
tettel arra a sok nehézségre, amelybe fia
tal lányoknak magukban való nyaraltatá- 
suk ütközik, július és augusztus hónapok
ban rendszeres kirándulásokkal és sporto
lással egybekötött leánynyaraltatást rendez.

Bővebb tájékoztatót küld az intézet 
igazgatósága. 5—6

22 éves ág. ev. vallásu, 4 polgárit vég
zett, zongorázni tudó, gyermekeket szerető 
úri leány úri helyre 1—3 kisebb gyermek 
mellé ajánlkozik. — Cím a kiadóhivatalban.

t - 3

Lószerszám ok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 2—5

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Pályázati hirdetmény.
A szarvasi ev. tanitónőképzö felügyelő

bizottságának alulirt elnöksége pályázatot 
hirdet az intézetnél megürült természet
földrajz szakos és rajz-női kézimunka sza
kos tanári állásokra. Pályázhatnak meg
felelő képesítésű evangélikus tanárok és 
tanárnők július 15-ig. Tornatanitásra ké
pesített pályázók előnyben részesülnek. Il
letmények egyenlők az állami tanárokéval.

Szarvas, 1923. május 17. 2—2
Bartos Pál, Dr. Sziráczky János

e g y h .  e l n ö k .  világi elnök.

C élszerű
vizsgái jutalomkönyvek,
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
Farkas Mihályné: Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödeles házak alatt. 
(Falusi történetek.)

Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem v o lt... 

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián. 

(Mesék.)
Hamvas fózsef: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint, szép 
vászonkötésben, 648 korona, díszkö
tésben 872 koronáért megrendelhetők 
Wel l i sch Bélánál  Szentgotthírdon 

és Kókai Lajosnál Budapesten.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —  

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 21

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p r o v i r u m s z ö r p ö t  

tölt. A provirum

a l k o h o l m e n t e s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:—  Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. 9

Használja mindenki háztartásában 
a már közismert és közkedveltség

nek örvendő

DIOGENES
SÓSBORSZESZT,
mely minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
K ü l s ő l e g  használható reuma, 
szaggatás, fogfájás és csúzos bán- 
talmak eseteiben, úgyszintén láb- 

izzadás ellen is.
B e l s ő l e g  lehet a DIOQENES 
SÓSBORSZESZT tisztán is inni, 
vagy cukorra, vízbe, teába csöp
pentem, mert íze kellemes és üdítő.

Gyártja: 17—52

DIOGENES KERESKEDELMI VÁL
LALAT, SZENTGOTTHÁRD.

Telefon szám 17. Sürgönyeim : Sós- 
borszesz Szentgotthárd.

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK ,

beszerezhetők a gyártónál

Ernst dános Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

i n n i n i i w m i w  i i  n r n n m i r T i r w m n ' i a  . . — — a — — «

V I T Á L I S  K Á R  O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívüi, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 21—52

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P 1  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
s Uanáulüll Lutner-Szövetséo.
Az Orh/.iÍKOs Luther-Szöret- 

ttvg hivatalos lajija.

Kéziratok, előfizetési díjak 
én reklamációk a 

HARANGSZÓ szorkesztó- 
kiadóhivataiáuak 

SzeiUgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden ev&ng. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Bzerkesztő-kladóhlvatal:

SZENTGOTTHÁRD,
Vasvármegye.

A „HABAJiUSZO“ 
előfizetési Ara: 

negyedévre 250 korona. 
liUther-Szőretégi tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 30 korona.

A .Harangsző* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpóldányokat 
küldünk.

A Luther-Társaság 
közgyűlése.

Fényes ünnepség keretében és lel
ket gazdagító tartalommal tartotta 
meg Luther Társaságunk, ev. egy
házunk eme egyetlen irodalmi társu 
lata f. évi közgyűlését június 3-án 
Orosházán. Hazánk eme legnépesebb 
és történelmi múlttal dicsekvő vidéki 
gyülekezete nagy szeretettel készült 
erre az ünnepnapra s szeretetének és 
tiszteletének jeleivel valósággal el
halmozta a falai közé érkező ven
dégeket.

Báró Radvánszky Albert világi 
elnök és Kapi Béla püspök, egyházi 
elnök vezetése mellett Budapestről 
indultak el a közgyűlésen résztvevők. 
Az egyet, felügyelőt útközben a mező
túri, majd a békéscsabai gyülekezet 
küldöttségei üdvözölték az állomáson. 
A diadalkapuval ellátott és virág
díszbe öltözött orosházai állomáson 
óriási közönség gyülekezett össze a 
vendégek fogadására. Dr. Bikády egy
házmegyei felügyelő és a város fő
jegyzőjének üdvözlő szavai után az 
orosházai urleányok Radvánszky br.- 
nak, Kapi püspöknek, a kultuszkor
mány kiküldöttjének, Bielek miniszteri 
tanácsosnak és a/, egyházkerületek 
kiküldöttjeinek gyönyörű virágcsokro
kat nyújtottak át, majd a vendégek 
hosszú kocsisorban, nagy bandérium 
vezetése mellett vonultak be a lobogó 
díszben álló városba. A pályaudvar
tól egészen a templomig éljenző és 
kicsiny zászlókat lengető iskolásgyer
mekek, majd a különböző testületek 
állottak sorfalat.

A templom küszöbén Kovács An
dor esperes-lelkész köszöntötte a 
Luthsr Társaság elnökségét és a ven
dégeket. Üdvözlés után a gyülekezet 
által a szinültig megtöltött templom
ban rövid hálaadó istentisztelet volt,

melyen a hívek éneke után Kap* B. 
püspök mondott az oltárnál szívböl- 
fakadó imádságot.

Vasárnap reggel 9 órakor meg
kezdődött az istentisztelet, melyen a 
liturgikus oltári szolgálatot Bartos 
Pál szarvasi lelkész végezte. A szó
széki beszédet Paulik János nyíregy
házai lelkész, az országos lelkész- 
egyesület elnöke mondotta, ki Jere
miás 6 . 16. verse alapján megrázó 
erejű, igazán lelkiismeretébresztő pré
dikációt tartott s a mai kor sivár
ságának vizsgálata mellett azokra a 
régi ösvényekre mutatott rá, melyen 
járnunk kell, ha igazáa fejlődni, hi
vatást betölteni akarunk. A lelkekre 
mélyen ható prédikáció közben a 
gyülekezet vegyeskara énekelt gyö
nyörű precisitással egy egyházi kar
éneket.

Isteníiszte'et végeztével megkezdő
dött a Luther Társaság közgyűlése, 
melyen az egész országból számosán 
vettek részt.

A megjelentek között ott láttuk a 
Luther Társaság elnökségén kívül dr. 
Schneller István, Polner Ödön, He
gedűs István egyet, tanárokat, Paulik 
János lelkészt, a tiszai egyházkerü
let, Balog István esperest és Kirch
ner Rezső püspöki titkárt a dunán- 
irmeni egyházkerület képviseletében, 
Szeberényi Lajos és Saguii esperese
ket, Scholtz Oszkárt nejével, Gregor- 
szen Lujzát, Bikády egyházmegyei 
felügyelőt, Bartos Pál, Zoltán Emil, 
Rusz Zoltán, Kálmán Rezső lelkésze
ket, a nagvszénási, szegedi gyüleke
zetek küldöttségét és ezen kívül is 
nagyon számos egyházi és világi 
tagot.

Zsúfolásig megtöltött templomban 
megszólalt báró Radvánszky Albert 
világi elnök általános figyelem mel
lett mondotta el megnyitó beszédét. 
A nehéz időkben — úgymond — 
a Luther Társaság is azon áldásos

intézmények közé tartozik, mely az 
emberiség ama örök, változatlan csil
lagaira mutat, melyek a földi mo
csoktól ment tiszta fényükkel válto
zatlan mutatják a biztos utat a mély
ségben tévelygő emberiségnek. A 
Luther Társaság bejárja az egész or
szágot s mindenhova egyet visz ma
gával : az evangéliom reménységét. 
Ez évben Orosháza szeretetteljes 
meghívását fogadta el a társaság s 
eljött abba a nagy alföldi városba, 
mely valamikor annak a Hunyadi 
családaak birtoka volt, mely karddal 
és tudománnyal tette naggyá a nem
zetet. Utánuk Brandenburgi György 
lett itt a földesúr, az a Brandenburgi 
György, akinek neve ott ragyog a 
reformáció harcosai között s ki az 
1529-iki spejeri birodalmi gyűlésen 
aláírta a protestációt. Midőn a Lut
her-Társaság közgyűlését ilyen tör
ténelmi emlékű helyen tartja, hálás 
kegyelettel gondol Szegedi Kiss Ist
vánra, kinek nevéhez ezen vidék re
formációja fűződik. Majd kegyelettel 
emlékezik meg az 1522. évben meg
jelent Luther-féle teljes biblia fordí
tásról s Luther azon műveiről, me
lyek az 1523. évhez fűződnek. Az 
1523. évben jelentek meg: A világi 
felsőbbségről; A gyülekezetek isten- 
tiszte'et rendjéről; A keresztyén gyü
lekezet jogairól és hatalmáról; A 
gyülekezeti közpénztár szervezetéről; 
A keresztyén iskolák alapításáról és 
fenntartásáról szőlő munkái. Végül 
kegyelettel és büszkeséggel emlékezik 
meg nemzetünk két kimagasló költő
jéről : Petőfiről és Madáchról, akik
nek mindegyike nemzetünk dicsősége 
s akiknek elsője egyházunknak is bű 
fia volt.

A méiyenszántó elnöki megnyitó- 
beszédet a közgyűlés jegyzőkönyvben 
megörökíteni határozta.

A gyűlés megnyitása után báró 
Radvánszky Albert örömmel emlóke-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót.
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zik meg arról, hogy gr. Klebelsberg 
Kunő kultuszminiszter a Luther-Tár
saság közgyűlésén képviseltette ma
gát s ez alkalommal tisztelettel üd
vözli a kultuszminiszter megjelent 
képviselőjét! Bielek Aladár miniszteri 
tanácsost.

A kultuszminiszter kiküldöttje me
leg szavakban tolmácsolja a kultusz- 
miniszter üdvözletét, elismeréssel 
emlékezik meg a társaság működésé
ről és Isten áldását kéri mostani 
munkájára.

A közgyűlés Horthy Miklós kor
mányzó Őfőméltóságához táviratilag 
küldötte el hódolatát, melyre a kabi 
netirodátől meleghangú válasz ér
kezett.

Majd különböző testületek járultak 
a társaság elé s meleg és ékes sza
vakban fejezték ki üdvözletüket. És 
pedig az orosházai gyülekezet, a bé
kési egyházmegye és a bányai egy
házkerület nevében Kovács Andor 
esperes, a vármegye, a járás és köz
ség nevében és különböző hatóságok 
nevében Konkoly vármegyei főjegyző, 
a gyülekezeti nöegylet, a belmissziói 
egylet, leányegyesület és egyházi 
énekkar és Luther-Szövetség nevében 
Kálmán Rezső lelkész, a kisbirtoko
sok szövetsége, a polgári-kör, a 48- 
as és függetlenségi kör egyesített 
küldöttségei nevében a választókerü 
let képviselője. Az üdvözlő beszédekre 
Kapi Béla püspök egyenként vála
szolt s találó szavakban köszönte 
meg az áldáskivánásokat.

Dr. Kovács Sándor főtitkár terjesz 
tette be ezután főtitkári jelentését.

A becsület.
Irta: Porkoláb István.

Az asszony imádkozott ar uráért, 
az ember ment a tolvajok után a 
becsületért.

Az uraság pincéje felé tartott. 
Járásában ezt az egyetlen hajlékot 
nem verték még föl, a többit mind 
kifosztották már. S a tolvajnak sem
mi nyoma.

De hogy erre is sor kerül, jól 
tudta Pál, hiszen az uraság pincéjében 
több ellopnivaló akadt, mint az egész 
hegyben. Azért őrizte hetek óta ép
pen ezt a hajlékot minden éjjel. Egy
szer már ezen az estén is megjárta 
a környékét, most másodszor törte
tett oda.

A lankás domboldalon hosszasan 
elnyúló nádfedeles présház tájékán 
gondosan körülnézett, azután, mivel 
semmi gyanúsat nem látott, szemben

HARANQSZÓ.

Vázolja a társaság egy évi munkál
kodását, melyet most is megbénít az 
anyagi erőtlenség s a könyvek meg 
jelentetésének leküzdhetetlen nehéz
ségei. A társaság éppen azért lelket 
ébresztő propaganda-estélyeket rendez 
szerte szét az országban s ily módon 
terjeszti eszméit. Részletesen megem
lékezik a magyar bibliafordításokról, 
majd kegyelettel áldoz a társaság 
halottjainak, akik közül külön is mél
tatja Kapi Qyula, Benka Gyula, Ka- 
czián János, Jeszenszky Károly és 
Gerhauser tagok érdemeit. Bejelenti 
a közgyűlésnek, hogy a taggyfijtés 
munkája erőteljesen folyik s eddig a 
tagok száma már 700 ra emelkedett.

A közgyűlés a rendkívül gazdag 
főtitkári jelentést köszönettel veszi 
tudomásul.

A pénztári számadások elfogadása 
után tárgyalta a közgyűlés a Luther- 
Könyvtár és múzeumra vonatkozó 
jelentést. Dr. Kovács Sándor által 
kezdeményezett Luther-Könyvtár és 
múzeum a múlt évben értékes müvek
kel gazdagodot. Voltak egyházmegyék 
és gyülekezetek, melyek régi könyv
tárukat teljesen átengedték a könyv
tárnak. A Perlaky család régi irat
tárát és értékes könyveit ugyancsak 
a múzeumban helyezi el.

Dr. Konkoly Elemér ügyész elő
terjesztése után elfogadja a közgyűlés 
a könyvtár és múzeum szervezeti 
szabályzatát s elhatározza, hogy 
Luther nevével és a reformációval 
összefüggő könyveket, lapokat, mű
vészi alkotásokat, de egyszersmind 
protestáns írók és tudósok arcképeit

a hátsó tűzfalba vágott padlás ajíóval 
— lesbeáilt egy karró rakás mögé. 
Ha jő a tolvaj, erre mehet be, má
sutt nem. És csak most jön, ilyenkor, 
amidőn a holdvilág egészen aludni 
tér s a sötétséget a csillagfény nem 
enyhiti annyira, hogy néhány lépés 
nél messzebbre hatolhatna az emberi 
szemvilág.

A hegypásztor kormo3-sötéthez 
szokott szemei sem igen láttak mást, 
mint káprázat-szülte köd-alakokat. 
Nem is erőltette; minek égesse sze
meit meredt nézéssel, amikor úgyis 
hasztalan ? Leült egy tuskóra, be
csukta szemhéját — hallgatott. Hold- 
világtalan éjszakákon a fül a szem. 
Meg a szimat.

És a kutya. Az állat gazdája mellé 
lapult, első lábaira hajtotta fejét, 
mintha aludnék. A teste talán aludt 
vagy legalább is szunnyadt, de a feje 
s ebben minden idege a fülnek, a 
szemnek, az orrnak dolgozott, mint
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is összegyfijteti a múzeum és a könyv
tár részére.

Br. Radvánszky Albert annak hang
súlyozásával, hogy szíve, lelke szerint 
ezután is a társaságé marad, tekin
tettel egyet, felügyelővé történt meg
választatására, a világi elnöki állásról 
lemond. A távozó világi elnök érde
meit Kapi Béla püspök, egyházi elnök 
méltatja. A Közgyűlés köszönetét 
mond br. Radvánszky Albert eddigi 
odaadó működéséért és őt tiszteletbeli 
világi elnökévé választja. A könyvtár 
és múzeum bizottságba új tagokul 
beválasztja: dr. Schneller István
egyet, tanárt, Broschkó Adolf lelkészt 
és Smik Antal ügyvédet. Az igaz
gató tanácsba: dr. Schneller István 
é3 dr. Polner Ödön egyet, tanárokat. 
Hálás köszönettel emlékezett meg 
Mauritz Vilmos 36 évig működött 
számvevő kivá ó érdemeiről s mivel 
eme tisztségéi tovább gyakorolni nem 
hajlandó, helyébe dr. Händel Vilmos 
ügyészt választatja meg.

A lemondás folytán megüresedett 
el aöki állásra Kovács Andor esperes 
ajánlására a közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel dr. Pékár Gyulát vá
lasztja meg s őt az elnöki állás el
fogadására táviratilag felkéri.

Lélekemelő jelenet következett ez
után. Felemelkedik a közgyűlési tagok 
sorai közt Zoltán Emil nagyszénás! 
lelkész s gyülekezetének átiratát tartva 
kezében bejelenti, hogy gyülekezete 
oly nagy mértékben méltányolja a 
Luthez Társaság áldásos működését, 
hogy célja megvalósítására 2 q ga
bonát ajánl fel. A közgyűlés nagy

egy csodálatos összetételű zajtalan 
távírda gépezet

Az ember még nem hallott, nem 
látott semmit, fejét bóbiskolva haj
totta a karró rakás nyújtotta párnára, 
a kutya füleinek érzékeny szeizmo
gráfja már felfogta a nesznek egy 
távolról jövő halk zendülését. Testén 
villanyütéses rángás szaladt végig, 
kócos szőre háthosszat felborzoiódott, 
fülei háromszögbe rajzolódtak — de 
még nem jelzett. Tovább figyelt jó 
néhány percig s csak akkor bökte 
meg orrával gazdája csizmaszárát, 
amikor csalhatatlanul tudta, hogy 
amit érez, az valóban valami.

A gazda fölrezzent: a kutyája fi
gyelmeztette 1 A kutyája, aki még soha 
meg nem csalta. Figyelt ő is. Meredt 
szemmel, trombitává markolt, jobbra, 
balra hajtogatott füllel. És csakhamar 
az ő dobhártyáját Í3 megütötte valami 
neszféle: tompa, halk ütódés, ág-rez
dülés, kavics zőrrenés, amiről még
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lelkesedéssel és meghatottsággal fo
gadta ezt az adományt s Kflpi Béla 
püspök mondott érte meleg köszöne
tét. A nagyszénási gyülekezet — 
úgymond — a Luther-Társaság mű
ködésének megkönnyítésére gabonát 
ajánl fel. Mi pedig ígérjük, hogy a 
nekünk adományozott gabonát a lélek 
kenyerével fogjuk viszonozni.

A közgyűlést rendkívül lelkes han
gulatban V2 1 órakor íárta be az 
elnökség.

1 órakor 400 terítékes társas-ebéd 
volt, melyen br. Radvánszky Albert 
a kormányzóra. Bikády egyhmegyei 
felügyelő a Luther-Társaság elnök
ségére, Rapi püspök a vendéglátó 
orosházai gyülekezetre és a magyar 
hazára, Kovács Andor esperes a 
kultuszminiszter képviselőjére, Paulik 
János a vármegyére és városra mon
dottak emelkedett hangú felköszöntő
ket. Felköszöntőket mondottak m ég: 
Hegedűs István egyet tanár, Grcger- 
sen Luiza és még többen.

A délután folyamán br. Radvánszky 
Albert és Kapi püspök a hivatalos 
hatóságoknál és társadalmi egyesü
leteknél látogatásokat tettek.

Esfe 6 órakor vallásos ünnepség 
volt a templomban, melyet a hívek 
és vendégek serege zsúfolásig meg
töltött. Az Erős várunk elzengedvzése 
után Kovács Andor e? peres mondott 
lelket erősítő imádságot, majd az 
egyház énekkara a XVI. szdból való 
éneket: — »Oh én kék szemeim* 
— adta elő.

Áltdlános figyelem között kezdette 
meg Kapi Béla püspök előadását.

nem lehetett tudni, mi okozza: szello- 
e, állat e vagy ember, akit vár? — 
Majd szabályos dobaj, kő gördülés, 
karró ktccenés hallatszott, s a. hegy
pásztor arcára kiült az izgalom : — 
Ezek emberi lépések!. . .

Keze erősebben markolta fegyvere 
agyát, szemei, mintha áttüzesedtek 
volna, égtek, szúrtak s a szíve Ha
gyott dobbant, ahogy egy, a sötétnél 
is sötétebb alak feketén bukdácsolva 
közeledett a szőlő-rendek között. 
Szúrós tekintettel hirtelen kutyájára 
nézett, aki ugrásra készen azt látszott 
kérdezni a szemeivel: — Torkon 
kapjam-e? — A gazda szigorú tekin
tete azt parancsolta: — Nemi Meg 
se moccanj, mert mindent elrontanál! 
— Az állat didergett, reszketett iz
galmában — de nem mozdult. Tűrt. 
Várt. A pásztor is.

A tolvaj óvatosan, tekintgetve lép
delt az általa úgylátszik jól ismert, 
kikémlelt irányban s a hajlék falához

Egy fájó kép jelenik meg lelki szemei 
előtt — mondotta. Az 1740-es évek 
táján egy riadt és mégis mindenre 
elszánt embercsapat indul el dunántúl 
tolnai tájáról. Ott hagyja Zomba köz
ség házsorait, elhagyja régi családi 
tűzhelyét, földjeit, erdőségeit, munkál
kodása eredményeit, jövendője re
ménységeit és elmegy a bizonytalan
ság ulján az ismeretlenség világába 
és hosszú küzködés és vándorlás után 
megérkezik ez a megriadt és mégis 
mindenre elszánt csapat Orosházára. 
A zombai evang. lakosság ez a csa
pat, mely inkább elhagyta régi ottho
nát és lemondott mindenről, csakhogy 
hitét megőrizhesse. Dunántúl szeretet
teljes üzenetét hozom hozzátok, tőlünk 
elszakadt hű evangélikus testvéreim 
s úgy hajol telketekhez a lelkem, mint 
az édesanya az ő szeretett gyermeké
hez, mikor csókkal köszönti és meg
csókolva megáldja.

Azután megemlékezik a püspök 
Luther bibliafordításának irodalom- 
történeti és világtörténelmi jelentősé
géről és méltatja annak kúlturáiis és 
vallási hatásait. A közkinccsé lett 
bibliának két nagy igazságát állítja 
egymás mellé: tartsd meg, amid van, 
hogy senki el ne vehesse a te koro
nádat és a Krisztus eme szavát: 
Arról ismerik meg az emberek, hogy 
az én tanítványaim vagytok, hogy 
egymást szeretitek. Ezen két bibliai 
helynek szembeállításával rávilágít a 
hithüség és a vallási türelmesség 
fogalmaira. Oly időben, midőn a hit- 
hűséget eggyé teszik a vallási türel
metlenséggel, avagy a vallási türel-

érve a szőlő-lugas lajtorjaszerü lécein, 
mintha csak neki készítették volna 
oda, macska-ügyességgel kúszott föl 
a padlás-ajtóig.

— Erős embernek kell lennie — 
gondolta a hegypásztor — mert a 
lakatot egyetlen marok-szorítással 
lecsavarta és beugrott az ajtón.

Pál még mindig nem mozdult. 
Vigyáznia kellett. Ha a tolvaj észre
veszi, s az ördög nem alszik, elme
nekülhet, és őt továbbra is gyanúsít
ják, hogy »tudós* a betörésekben. 
Minden érzékét megfeszítve figyelt. 
Hallotta, a tolvaj mint feszegeti föl 
a padlás deszkákat s azt is, amint a 
padlásról leugrptt a szobába Akkor 
ismét ránézett a kutyára: — Csönd 
legyen 1 — és elhagyva leshelyét, a 
padlásajtő alatt a fal mellett termett.

— Most már az enyém vagy 1. . .  
— villogták szemei s kárörömmel 
nézte, időközönként mint hajigálja ki 
a tolvaj a bűnjeleket.

mességet azonosítják a vallási kö
zönyösséggel, szükséges ezeknek a 
fogalmaknak helyes értelmezése és 
világnézetünkbe való helyes beikta
tása. A püspök gondolatfüzése éles 
elemzéssel boncolta szét a vallásos 
érzést a maga alkotó elemeire és 
világos okfejtéssel mutatta meg azt, 
hogy a vallásos érzésben három té
nyező bir döntő jelentőséggel: az 
örökkévalóság, az egyéni vallásosság 
és az egyházközösség tényezője. 
Kimutatta, hogy ahol az örökkévaló
ság, avagy az egyéni vallásosság 
tényezői elhomályosodnak, avagy hát
térbe szorulnak és az Istennel való 
közösség vágya helyébe az emberek
kel való közösség lép, ott közel áll 
a vallási türelmetlenség veszedelme. 
Hűségre, erős vallási meggyőződés 
kiépítésére inti hallgatóit, de ugyan
ekkor arra is, hogy tudjanak vallási 
meggyőződésükért küzdeni és igazsá
guktól soha el ne tántorodjanak.

Fáj az ember lelke, ha arra gondol, 
hogy a mi megtépett hazánk határai 
között vallásfelekezeti türelmetlenség 
emelgeti fejét. Erős meggyőződéssel 
őrizzük protestáns egyházunk drága 
kincsét, a vallási türel mességet, de 
bátor hitvallással és szilárd megál
lással kövessünk el micdent, hogy 
egyházunk a vallási türelmetlenség 
játékszerévé ne váljék.

A mély hálást keltett ünnepi elő
adás után Virág József »Tosca« imá
ját énekelte gyönyörű művészettel, 
majd az ősz Hegedűs István költő 
lépett a dobogóra s »Luther ünnepén* 
c. gyönyörű költeményét olvasta fel.

Először egy pokrócba kötött nagy 
bugyor zuhant le.

— Ebben ágyruha van. . .  — 
mondta Pál önmagának is félhangon.
— Csak had szedjen össze mindent, 
azután majd én szedem össze a gaz
fickót. . .

Kisvártatra másik bugyor hempe- 
redett le, akár hegyoldalról az össze
gömbölyödött medvebocs:

— Ez is ágyruha. A fiatal grófoké. 
Majd kötélen egy kosár ereszke

dett a lá :
— Edények, evőeszközök... 
Végre kibújt a tolvaj is. Szépen

betette maga után a padlás-ajtót, rá 
a lakatot. Szétnézett, mászott le. És 
a szőlőlugas utolsó fokáról leugorva, 
vígan verte tenyerével a ruhájára 
törlődött meszes port, piszkot. . .

Pál kiváncsi izgalommal nézte?
— K*lehet? Falubeli vágy ismeret
len? — A sötét egyformára nyomja 
az arcvonásokat, csak azt látta, hogy
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Borgulya Endre szarvasi tanító gyö
nyörű orgonajátéka után dr. Ferenczy 
Zoltán egyet, tanár, a Petőfi Társaság 
másodelnöke tartott emelkedett emlék- 
beszédet Petőfiről, majd az egyházi 
vegyeskar adott elő egy művészi éne
ket s Kümmerle Otthmár szavalt egy 
részletet Petőfi »Apostol * ából nagy 
megértéssel és kiváló előadó művé
szettel. A nemzet imájának égbetörő 
akkordjai fejezték be a Luther-Társa- 
ság orosházai ünnepségének sorozatát

A társaság elnökei még az éjszaka 
folyamán elutaztak Orosházáról, br. 
Radváhszky Albert a pesti egyház
megye közgyűlésére utazott, Rapi 
püspök pedig Szombathelyre sietett, 
hogy szerdán megkezdhesse kemenes 
aljai egyházlátogató körútját. A ven
dégek Orosházán maradt tagjai hétfőn 
több kirándulást tartottak.

Az ünnepségen való résztvevők a 
legnagyobb elragadtatással emlékez
tek meg az istentiszteletről, valamint 
a közgyűlésről és az esti vallásos 
ünnepségről s a legnagyobb hálával 
és köszönettel az orosházai gyüleke
zet vezetőinek és tagjainak vendég- 
barátságáról és szeretetéről.

Dr. Ostffy Lajos lemondása.
Megemlékeztünk arról, hogy dr. 

Ostffy Lajos, kit a dunántúli ev. egy
házközségek többsége az egyházkerü
leti felügyelői állásra megválasztott, 
nem fogadta el a megtisztelő állást, 
hanem egészségi okokra hivatkozással 
azt kénytelen volt elutasítani. Múlt 
koriban tartott egyházkerüieti közgui 
lésen Kapi Béla püspök felolvastatta

ember, nagy, erős, tagbaszakadt. 
Mindegy, akárki — gazember I Egy 
ugrással mellette termett, mellének 
szegezte fegyvere fekete csövét:

— Meg ne mozdulj, mert a pok
lokra küldelek!

A kutya pedig — különösképpen 
nem kapta torkon a tolvajt, hanem 
körülszaglászta és elkezdett vihán- 
colni, mintha ismerős, mintha jóbarát 
lenne.

A tolvaj szálas alakja meggörnyedt, 
reszketett a hangja:

— Az Istenért, édesapám, ne lőj - 
jön, én vagyok, a f i a l . . .

— Ezért nem ugrott neki a kutya!
Az apa a hang hallatára úgy

érezte, fegyverszcrítd ujjai elernyed- 
nek s ez a nagy hajlék itt mindenes
től együtt reázuhan. Megtántorodott, 
elakarta hajítani a fegyvert s már- 
már kitört ajkán a szó, hogy azt

dr. Oätffy Lajos lemondó levelét, és 
az a közgyűlés tagjaiban mély be
nyomást keltett.

Figyelemmel dr. Oätffy Lajos sze
mélyére és azon tradicionális kap
csolatokra, amelyek az Ostffy családot 
évszázadok óta dunántúli ev. egyház
kerületünkhöz fűzik, figyelemmel to
vábbá azon hivatásunkra, miszerint 
az egyház közvéleményét tájékoztatni 
kötelességünknek ismerjük, alább egész 
terjedelmében közöljük dr. Ostffy Lajos 
lemondó levelét, amelyet az egyház- 
kerület közgyűlése mély fájdalommal 
vett tudomásul:
Méltóságos és Főtisztelendö Püspök U r!

Mély megilletődéssei vettem úgy Méltó
ságod táviratából, mint 2111. sz. hivatalos 
értesítéséből azt a közlést, hogy az egyház
kerületi felügyelő-választás során leadott 
érvényes szavazatok absolut többsége ne
kem jutott.

Az a nem várt és nem is remélt nagy 
és kitüntető bizalom, mellyel a kerület 
engem ilyképen megajándékozott, bevallom, 
nagy próbára tette telkemet, mely telve van 
a kerület spontán elhatározása felett érzett 
igaz tisztelettel, a felémirányuló bizalomért 
pedig a legmélyebb hála érzetével.

De a lelki próba eredménye is csak az, 
hogy feltétlenül meg kel! maradnom koráb
ban ismételten kifejezésre juttatott állás
pontomon és elhatározásom mellett, melyek 
szerint a fontos és előkelő megbízást a 
kerület fényes és nagyértékü bizalma meg
nyilatkozása dacára sem vállalhatom; a 
meg nem szolgált kitüntetést magamról el 
kel! hárítanom.

Közel 20 évet töltöttem el — kisebb, 
nagyobb szerepkörben — világi és egyh izi 
közpályán. — Viszontagságos időket, sok 
megpróbáltatást, sok nagy csalódást, sok 
megrázkódtatást kellett átélnem és a mos
toha idők és körülmények folytán csak egy 
volt csekély, amiben részem lett: a siker!

Idejekorán megviselt idegzettel és meg
fáradt lélekkel visszavonultam azzal a szi
lárd elhatározással, hogy testi és lelki erőim

mondja fiának: — Eredj, fu.s, amíg 
két szemeddel látsz 1 — de a sötét
ből hirtelen eléje, a törvény őre, a 
hegypásztor elé meredt egy hidegen 
fényes kemény sz ó : — A becsület I

S a hegypásztor megfagyott han
gon rákiáltott a remegő tolvajra:

— Előre! Nem vagy a fiam, gaz 
ember vagy! Tolvaj vagy!

Megindultak. Komoran, mint két 
kisértet. Egész úton egy szót sem 
szóltak. Csak lent a faluban szólalt 
meg Pál a csendőrlaktanyában:

— Meghoztam a tolvajt A többi 
az urak dolga.

Azután hazament.
Virradt, mire fölért a hegyre. Az 

asszony a tyúkjait olvasgatta a hajlék 
előtt: nem vitt e el belőlük a róka? 
Nem — egyet sem. Örült Az urának 
meg éppen. Végigtapogatta: nem 
érte e baj? Nem, minden porcikája

teljességének visszaszerzésére minden lehe
tőt megteszek és mindaddig, amíg közér
dekű munkálkodásom eredményes voltát 
akár saját fogyatkozásaim miatt, akár törek
véseim kedvezőtlen megítélése és fogadta
tása folytán biztosítva nem látom, semmi
féle nyilvános szerepre, különösen vezető 
helyen, nem vállalkozom.

Elhatároztam, hogy mindenki előtt, még 
önmagam előtt í«, bebizonyítom, hogy 
egyéni és netán önző motívumok közpályán 
nem befolyásolhatnak, sőt semmiféle dicső
ség a megtisztelés és megbecsülés érzeté
nek semmiféle hiú öröme nem csábíthat 
a közszereplés semmiféle polcára, amig e 
polcon úgy szubjektív erőim teljessége, 
mint a viszonyok és környezetem őszintén 
megértő, támogató ereje folytán szildaszi- 
lárdan meg nem állhatok s a képességek 
és teljes hivatósárzef élesre fent acéljával 
diadalmasan nem küzdhetek!

Ez a helyzet reámnézve sajnos még nem 
következett be. Meglehet, hogy már soha 
be sem következik De ha Salán még eljönne 
is egyszer az én időm, az bizonyos, hogy 
most nincsen itt 1

Önmagamhoz, komoly feltételeimhez len
nék következetlen, ha a közbizalom dicső
ségétől elkábulva, nem látnám meg valódi 
helyzetemet és bűnt követnék el önmagam, 
családom és szeretett egyházkerületem ellen, 
ha elfoglalnám a vezéri helyet, más, Hálám
nál arra alkalmasabb helyett.

Aki a vezérségnek díszes, de súlyos 
tisztét vállalja, afelől a saját lelkiismereté
nek, vezértársainak és az egész Kerületnek 
egyazon bizonyságot k '11 tenniök, azt, 
hogy: „akit az Úr kiválasztott, azt el is 
hívta !•*

Ma ezt a bizonyságot én magam felől 
nem tehettem. Ma nem érzem magamban 
távolról sem azt a felvértezett, kimagasló 
egyéniséget, azt a minden oldalról megértett 
és támogatott erőt, aminőre a Kerület mél
tán számíthat. Enélkü! pedig lelkiismeretem 
szerint méllailanu! lépnék dicső elődöknek
— köztük saját vérszerinti elődeimnek is
— megáldott és megszentelt nyomdokába.

Ily körülmények és egyéni érzések kö- •
zött vezérságre nem váilalkozhatom.

Hőn óhajtom azonban és erősen remé
lem is, hogy a Kerületnek sikerül azt az

megvolt. Tolta be a szobába, az 
asztalhoz:

—  Egyék apjuk, megszolgálta.
Elébe tett egy tányér levest.
Az ember félretolta, nem evett, 

nem szólt, csak nézte a leves páráját, 
a felszínén kerikázó pirosas zsir- 
gyöngyöket.

Az asszonyt bántotta a hallgatás, 
hogy az ura kérdés nélkül nem 
mondja el: fogott-e tolvajt, beszédbe 
kezdett:

— No meg van-e a tolvaj?
Az ember morrantott:
—  Meg
Az asszony tovább kíváncsiskodott:
— Falubeli?
— Az, — dobta oda Pál — a 

fiad. asszony, a f iad!. . .
Ráborult az asztalra és sirt.
Sírtak mind a ketten.

-  Vége. —
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egyént megtalálnia, akit ezen clengedhetlen 
feltételekkel jobban megáldott az Úr, mint 
ma engemet.

De azt is ki kell jelentenem, hogy az 
a reservata, melyet magamra nézve meg
szabtam és amelyből nem engedhetek, nem 
jelent bennem szent egyházam, vagy akár 
csak Egyházkerületünk irányában is pasz- 
szivitást, hanem csak a cselekvésnek, a 
munkálkodásnak egy más, nem a nagy 
nyilvánosság előtt folyó és nem vezéri 
helyen, hanem csak a Köz-hivek sorában 
végzett szerényebb észrevétlenebb módját. 
— Ily formában részemet az egyház mun
kájából kivenni mindenféle, úgy anyagi, 
mint erkölcsi téren kötelességemnek isme
rem úgy ma, mint minden időben.

Midőn tehát arra kérem Méltóságodat, 
mindezeket az Egyházkerület tudomására 
hozni és ehhez képest a kerületi felügyelő
választás eredményes megejtéséhez újabb 
intézkedéseket tenni méltóztassék, egyúttal 
kérem, fogadja igaz tiszteletem nyilvánítását, 
mellyel vagyok úgy az Egyházkerületnek, 
mint Méltóságodnak hálás hive

Ostffyasszonyfa, 1922. december 17-én.
Ostffy Lajos.

Feltámadás felé.
Mi jártunk hajdan Volga, Brenta partján ? 
Regébe szőtték egykor a nevünket.
S ha jámbor népek hírünk meghallották, 
így imádkoztak: ments meg Uram, minket!,?

Nekünk volt régen Hunyadink, Kinizsink, 
Hollós Mátyásunk és Nagy Lajosunk ?
Mi voltunk hajdan hatalmasok, büszkék — 
S most alázottak s tiprottak vagyunk ?

Nekünk volt egykor Bocskaink, Bethlenünk, 
Nagy Rákóczink és Kossuth Lajosunk ?
Mi vívtunk annyi fényes nagy csatát —
S most rab módjára láncot hordozunk ?

Mohi fergeteg, nagy mohácsi vész 
Nem birt mivelünk, akárhogy viharzott — 
S most látjuk-e, hogy kik ássák a vermet 
És kik húzzák az ítélet-harangot?

Ha látjuk, akkor kiáltsuk feléjük:
Kevély poroszlók hiába kacagtok!
Csak erőt gyűjteni borultunk a földre 
És átölelni minden magyar hantot. .  . 
Aztán felkelünk s letépünk magunkról 
Minden láncot és idegen caf rangot. . .  /

HORVÁTH IMRE.

Kapi Béla püspök világnézeti elő
adásai Sopronban.

Alig pihente ki K8P* püspök a 
soproni alsó egyházmegyében végzett 
egyházlátogatás fáradalmait, máris 
ujultan munkálta az Istenországát és 
nemzetének boldogságát főpásztorunk, 
amikor a soproni gyülekezet kérésére 
annak területén máj 27 -  máj. 30-ig 
4 világnézeti előadást tartott.

Első előadását a »Junglingsverein« 
helyiségében tartotta meg német nyel
ven vasárnap este, a város előkelő

sége és társadalom minden osztálya 
előtt. Igazi lelki gyönyörűséggel hall
gatták értékes és mélységes tanítását. 
A ma emberének legátalkodottabb 
ellenségéről: a bűoről szólt lebilin 
cselő fejtegetésben. »Hogyan szaba
duljunk meg mi magunk az ellenség
től és hogyan szabadítsuk meg tőle 
embertársainkat ?« ezt fejtegette tiszta 
és mélyen megkapó szavakban, me 
lyek az akarat harcát és a szeretet 
tel-teljes segítség módját tárták a 
hallgatóság elé. Gyönyörű gondolatai 
bizonyára mély nyomokat hagytak a 
hallgatóság szívében.

Első magyar előadásában a püspök 
»Az élvezetek filozófiájáról és etiká
járól« szólott. Reámutatott arra, hogy 
az ember erkölcsi ténye, személyisége 
szempontjából semmiféle közönyös 
nincsen, így tehát az élvezeteket er 
kölcsi nézőszögből kell elbírálnunk. 
Az élvezetek filozófiáját akkor ismer
jük fel helyesen, ha az élvezeteket 
az ember erkölcsi lényének és egyé
niségének szolgálatába állítjuk. Az 
élvezetek etikájáról szólva, csopor
tokra osztva szól különböző élveze
tekről s megállapítja a keresztyén 
etikának az élvezetek módját és érté
két illető követeléseit.

Második előadásában »A becsület
ről« szólott K?pi püspök A becsület 
az egyéni és társadalmi élet egyik 
legfontosabb tényezője, mert ebben 
bírjuk az ember erkölcsi érték muta
tóját. Etimológiai alapon megállapítja 
a becsület helyes fogalmát, melyben 
két tényezőt különböztetünk meg: a 
szubjektív, az egyéni becsületet és az 
objektív tényezőt, a társadalom által 
megadott becsülést. Részletesen szól 
a két tényező egymáshoz való viszo
nyáról, azután éles megvilágításba 
helyezi a becsület azon fajait, me
lyekkel a modern társadalmi életben 
különösen sokszor találkozunk: a 
lovagias becsületet, az osztálybecsü
letet és a politikai becsületet. Előadása 
végéig részletesen fejtegeti a becsület 
védelmének módjait s erőteljesen szól 
arról, hogy miképpen kellene az igazi 
becsület uralmát visszaállítani az 
egyén és társadalom életében.

Harmadik előadásában Kapi püspök 
»A boldogságról« szóit. Előadása 
elején azonnal erkölcsi magaslatra 
emelte a problémát s a boldogság 
etikai tartalmát jelölte meg. Az igazi 
boldogságot nem az élet külső körül
ményei, hanem a lélek érzései, az 
Isten kegyelmének bizonyosságai, az 
élet erkölcsi értékei és az erkölcsi 
tartalom adják meg. Ezeket az álta
lános nézőpontokat alkalmazza azután

az ember hivatásbeli életére a családi 
életre s külön is szól a vallás által 
biztosított igaz boldogságról.

Az előadásciklus befejezése után 
a soproni egyházvezetői és számos 
egyháztak társas-vacsorára gyülekez
tek össze, melyen számos felköszön
tőben mondottak köszönetét az előadó 
püspöknek. .

Hősi halottak emlékezete.
A pápai evangélikus gyülekezet ünnepe.

A pápai evangélikus gyülekezet 
május 27 én adta át magasztos ren
deltetésének a szép emlékművet, ame
lyet a világháborúban hősi halált 
halt gyülekezeti tagok emlékének 
megörökítésére a templom előcsarno
kában elhelyezett. 55 név van ez 
emléktáblára arany betűkkel felvésve, 
szomorú —- de egyben dicső — 1a- 
nuságtételéül annak, hogy az alig 
2000 lelket számláló pápai evangéli
kus gyülekezet tagjai mekkora áldo
zatot hoztak a hazáért

A megható ünnepség, amelyen 
képviseltette magát a város, a katona
ság, a kir. járásbíróság dr. Handl 
vezető-járásbiróval élén nagyobb kül
döttséggel, a ref. főiskola, a nőneveló 
intézet, a posta, a tűzoltó-testület, az 
iparlestület, a Hadrőá. stb., a déle
lőtt fél 10 órai istentisztelettel vette 
kezdetét.

Amikor a lelkészek Gyurátz nyug. 
püspökkel élükön bevonultak a tem
plomba, megszólalt az orgona s az 
óriási sokaság ajkán felzendült Luther 
hatalmas éneke, az »Erős vár a mi 
Istenünk.. .« Majd Fadgyas Aladár 
valiástanár mondott szárnyaló imát 
a hősi halottakért.

Néhány énekvers eléneklése után 
azután Takács Elek, a veszprémi ev. 
egyházmegye esperese, jobbján Mes- 
terházy László lelkésszel, balján Fad
gyas Aladár vallástanárral, az oltár 
elé állott s remek besiéd keretében 
felavatta a hősi halottak emlékművét. 
Gyönyörű szavakkal emlékezett meg 
a magyar katonák vitézségéről, haza
fias lélekkel borongott el a csonka 
haza szomorú sorsán, s felgyújtotta 
a szívekben a reményt, hogy hőseink 
vére nem hullott hiába és Magyar- 
ország ismét nagy lesz 1 Végül buzgó 
imában áldást kért a hősök poraira 
s vigaszt az őket siratóknak.

A főiskolai kántus a kóruson Tóth 
Lajos énektanár vezetésével ismert 
szabatosságával elénekelte a »Nyu- 
gosznak ők a hős fiák. . .« kezdetű 
éneket, s ezzel az ünnepély isteni
tiszteleti része véget ért.
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Istenitisztelet után nyomban kezde
tét vette a díszközgyűlés ugyancsak 
a templomban. Imádkozott Pál Béla 
segédielkész, minek elhangzásával 
Bélák Lajos helyi s egyházmegyei 
felügyelő a gyűlést néhány lelkes 
szóval megnyitotta.

A megnyitó után a íungens lelké
szek, Takács esperessel élükön s kö
vetve a presbitérium tagjaitól, az elő
csarnokban levő, immár leleplezett 
emlékműhöz vonultak, s azt az espe
res az Atyának, Fiúnak és Szentlélek 
Istennek nevében megáldotta, Mester- 
házy László lelkész pedig a gyüle
kezet nevében gondozásba átvette. 
Ezt követőleg a hősi halottak tiszte
letére 10 percig szólott a harang.

Majd tovább folytatván a gyűlést, 
Mesterházy László lelkész röviden 
előadta a bősök életrajzát. Szem nem 
maradt szárazon, a padsorokból in
nen is, onnan is zokogás tört elő, 
mikor a lelkész ismertette drága vé
reink mártírhalálának körülményeit. 
Ezt muszkaszurony járta át, amazt a 
csehek gyilkolták le, egy másik ra
gályos betegségben pusztult el, egy 
harmadik Doberdón rohamozva ka
pott fejlövést, a negyedik a Kárpá
tokban fagyott meg, az ötödik nyom
talanul eltűnt örökre stb. Egy csa
ládból öt fiú küzdött a különböző 
harctereken, három esett el közülük 
a becsület mezején, több szülő két 
fiát siratja, özvegyek, árvák, roska
dozó szülők maradtak támasz nélkül. 
Csupa fájd, csupa szomorú emlék. . .

Fekete Károly pspnövecdéknek a 
hősöket dicsőítő lendületes alkalmi 
ódáját Pethő Antal papnövendék sza
valta nemes pálhosszal.

Varga Lajos a bajtársak nevében 
köszönte meg szép szavakban a gyü
lekezet kegyeletes megemlékezését, 
áldozatkészségét, s tett fogadalmat 
az Integra Hungaria-ért.

Bélák felügyelő indítványára el
határozták, hogy az ünnepélyen el
hangzott imákat és beszédeket, vala
mint a hősi halottak életrajzát örök 
emlékezet okáért egész terjedelmük
ben jegyzőkönyvbe iktatják. Ugyan
csak a felügyelő indítványára jegyző- 
könyvi köszönetét szavaztak mind
azoknak, akik az emlékmű létrejöve- 
telét bármi módon elősegítették.

Végül Mesterházy László lelkész 
záróimát mondott, azután a közönség 
— elénekelvén a himnuszt — a ke
gyeletes ünnepélyről felmagasztosult 
éízelmek között szétoszlott.

Az offertórium közel 20 000 K-t 
jövedelmezett.

N. P.

Örömünnep Szakonyban.
Kapi Béla dtúli püspök egyház- 

látogató körútja alkalmából május 
16 án Szakonyt, Dunántúl eme egyik 
legbuzgóbb, legáldozatkészebb gyü
lekezetét látogatta meg, ahol min
den egyes ember kebelét büszkeséggel 
tölti el a tudat, hogy olyan egyháznak 
tagja, amelynek múltja gazdag isten
dicsérő s az emberiség javát elősegítő 
tettekben. Máj. 16 án az a gyülekezet 
köszöntötte meleg szeretettel falai 
között a föpásztort, ahol még mindig 
az ősök hevülete tartja megszállva 
a lelkeket s a sirban porladozó apák 
sok vihart látott gyermekei még min
dig elszántan viselik napjainkban a 
legnagyobb megpróbáltatásokat s ezer
szer megtiporva, ezeregyszer újból 
é3 újból emelik fel a lobogót magasra, 
melyen Krisztus szent neve, magyar
honi egyetemes kér. ev. egyház ra
gyog. Ezért volt aztán oly igazi 
örömnap — ünnepnap Szakonyban 
máj. 16 ika.

A gyülekezet körébe érkező fő
pásztort a büki állomáson ez alka
lommal Patthy László kir. járásbiró, 
gyülekezeti felügyelő fogadta szívből 
fakadt meleg szavakkal, honnét azután 
dr. Mesterházy Ernő nagygeresdi fel
ügyelő, Herints Lajos esperes, Kap- 
rinay Károly tb. főszolgabíró stb. 
kíséretében lovasbandériummal az 
élén, hosszú kocsisortól követve vo
nult a menet Szakony felé. A község 
határában itt a két Szakony nevében 
Kiss Géza körjegyző üdvözölte a 
püspököt. A lelkészlakná! pedig Tóth 
Kálmán a szakonyiak jeles papja 
köszöntötte. A főpásztor meghatóban 
köszönte meg a meleg fogadtatást, 
nemkülönben az üdvözlést. Örömmel 
jött — úgymond — ebbe az egyház- 
községbe, melynek hívei, hol áldozat- 
készséget kell tanúsítani, mindig első 
helyen állanak áldozataikkal.

A püspök a viziiáciőt az iskolában 
kezdte meg, ahol is Büki Esztike 
tanuló fogadta. Az iskolában tapasz
taltak felett teljes elismerését nyilvá
nította Major Samu tanítónak, aki 
szakszerű tudását a türelem és szere
tet erényével tudja párosítani.

A templomban az oltári szolgálat 
után, melyet Herints Lajos esperes 
végzett, Tóth Kálmán Máté XI. 27 —  30. 

verse alapján mondott gondolatokban 
gazdag, a hívő lelkeket Krisztushoz 
vezető szép beszédet. Utána a püspök 
Jelenések könyvének XXL része alap
ján szólott a gyülekezethez.

A gyülekezet beléletének az ismer
tetésénél örömmel szegezzük le a

tényt, hogy Szakonyban valőban min
denek ékesen és 3zép rendben folynak. 
A hivek a templomból pl. addig el 
nem távoznak, míg a kimenő éneknek 
utolsó akkordjai is el nem hangzanak. 
A férfi ember nem mozdul addig he
lyéről, míg a nők elsőnek el nein 
távoztak. Szakonyban hátralékot nem 
ismernek. Még 1906 ban az alapítvá
nyok összege 1651 kor. volt, ma 
88.398 korona. Áldásos tevékenységet 
fejt ki különösen a nőegylet. Nincs 
az életnek oly jelenete, legyen bár 
élet vagy halál, öröm vagy bánat, 
hogy a női szívek alapítványul vagy 
adományul meg ne örökítenének.

A püspöki kérdőpontok letárgyalá- 
sánái a fópásztor örömének adott 
kifejezést, hogy a gyermekistentiszte
letek be vannak vezetve és hogy a 
templom buzgó látogatásában s az 
úrvacsora vételében a háború okozta 
romboló hatások tünedezőben vannak. 
A püspök ama óhajának adott kifeje
zést, hogy a csepregi fiókegyházban, 
amennyiben megfelelő helyiségre tud 
nak szert tenni, évenként néhány 
istentisztelet tartassák.

A püspök elé járuld küldöttségek 
során a nőegylet nevében Varga 
Irénke, a tüzoltőtesíület nevében Szabó 
Lajos, a dalárda nevében Pauer Ist
ván üdvözölték a főpásztort, mely 
üdvözlésekre a püspök megkapó, 
gondolatokban gazdag válaszokat 
adott.

Offertórium címén a soproni theol. 
akadémia hallgatói részére 7150 kor. 
folyt be. A gyűjtést Hidegh Lina, 
Hasza Ida, Gaál Gizella, Skriba Ida 
végezték.

Az egyháziátogatás végeztével in
nen Nemeskérre távozó püspököt még 
egyszer Tóth Kálmán lelkész köszön
tötte. A püspök újból hangsúlyozta: 
Jó szívvel jött Szakonyba, hol a gyü
lekezet külső látható szép keretei 
belső lelki harmónián alapulnak, ami 
a vezetők s a hivek közötti jó viszonyt 
igazolja Jó szívvel is távozik, mert 
jő szíveket talált s a régen hallott 
jó hírnevet fedi a tiszta valóság. Kéri 
úgy a vezetőket, mint a híveket, 
ápolják is mindig együttesen a jó 
viszonyt egymás között, mert ebből 
fakadhat csak áldás az egyházra, 
Isten országára s a hazára.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Középiskolai tanulmányi verseny 

volt Budapesten pünkösd hétfőjén. 
A versenyen résztvett 31 budapesti



Í923. jdnius 10. HARANQSZÖ. 191

és 57 vidéki, összesen 88 középisko
lai tanuló. A most százéves fenn
állását ünneplő budapesti ev. főgim
názium a 3-dik, Veres Pálné-féle 
leánygimnázium a.6-dik lett az elnyert 
jutalmak száma és értéke szerint. — 
A történelmi verseny 2-dik győztese 
Mendöl Tibor szarvasi ev. főgimn. 
tanuló lett.

Amint látni, iskoláink, ifjaink meg
teszik kötelességüket, nincs mit szé- 
gyenelnünk. Ismerjük fel tehát isko
láink nagy horderejét egyházunk, 
hazánk szolgálatában.

*
A főváros kath. papsága konferen

ciára gyűlt össze. Megjelent a fővá
rosban tartózkodó dr. Csernocb János 
biboros-hercegprimás is, aki megnyitó 
beszédében hangsúlyozta, hogy a 
kommün bukása után örvendetesen 
nagy vallási föllendülés következett 
be, de megállapítja azt is, hogy ebben 
az utóbbi időben némi visszaesés is 
mutatkozik. Szeretettel kéri a pap
ságot, hogy ezt a föllendülést ne 
engedjék elaludni, hanem gyakori 
szentbeszédekkel, de főleg jó  példa
adással igyekezzenek a fölszított lán
got tovább fejleszteni.

*
A rákosszentmibályi szörnyetegnél, 

Molnár-Tóth József Kőris-utcai laká
sán házkutatást tartottak. A lakásban 
rengeteg olvasni való volt, de csupa 
füzetes ponyva és detektív regény és 
véres gyilkosságról szóló történet. A 
rendőrség azt is megállapította, hogy 
Molnár-Tóth igen gyakran járt mo
ziba, mindig a kalandorfilmeket és a 
több részből álló detektivhistóriákat 
nézte meg

íme, mivé lesz az ember, ha a 
biblia, ima- és énekeskönyv helyett 
füzetes ponyva és detektív regény 
csak a lelki tápláléka s templom he
lyett szívesebben a moziba jár kalan
dorfilmekben é3 detektivhistóriákban 
gyönyörködni.

Beszélő számok.
Egy evangélikus szellemű német 

napilapból vesszük át a következő
ket: a porosz országgyűlés ez idei 
költségvetési tárgyalásai során a val
lásügyi minisztérium a következő ada
tokat terjesztette elő, melyek az evan
gélikus egyháznak és tagjainak intel- 
mül szolgálhatnak. A háború utáni 
Poroszországnak 26 2 millió evan
gélikus és 11.1 millió katolikus la
kosa van. Az evangélikus egyház

szolgálatában 9669 lelkész áll, a ka
tolikuséban 7763. Az evangélikus 
egyház minden 2400 hívére esik egy- 
egy lelkész, a katolikusoknál már 
minden 1430 lélekre. És ezen felül 
még 1500 szerzetesrendtag működik 
a katolikus egyház szolgálatában. 
Hogy milyen tervszerűséggel és moz 
gékonysággal építi ki a maga szerve
zetét a katolikus egyház, annak bi
zonysága az, hogy a háború óta a 
következő számban szaporodtak az 
új papi állások 1919-ben: 23 evan
gélikus, 33 katolikus. 1920-ban: 20 
evangélikus és 65 katolikus. »921- 
ben 9 evangélikus és 40 katolikus. 
1922-ben: 4 evangélikus és 15 kato
likus. összesen 56 evangélikus és 
153 katolikus. A katolikus egyház 
olyan országban mutatja be a maga 
erőteljes munkáját, ahol nem az ál
lamhatalom és a nagy egyházi va
gyon áll a háta mögütt A mi itthoni 
munkánknak gátat vethet az egyház 
szegénysége ? A gazdag gyermekek
nek elhagyatott anyaszentegyháza 
lenne e a mi magyarországi luterá- 
nus egyházunk ?

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Illés.
Jún 11. I. Királyok 18. u—w. Milyen 

boldog ez az Illés! Amikor másnak még 
csak gyenge szellő simogatja az arcát, ő 
már nagy esőnek zúgását hallja, amikor 
más még csak tengernyi felhőt lát, ő már 
boldog örömmel rohan az eső elől. De így 
csak annak a jótéteményeit érezhetjük meg 
előre, akit ismerünk, imádva szeretünk s 
akiről tudjuk, hogy végtelenül szeret min
ket. Ez az Isten gyermekeinek boldogsága 1

Jún. 12. I. Királyok 19. í—is. Minden 
lélek vágyódik testvéri közösség után, mert 
az ember is érzi, hogy nem jó az ember
nek egyedül lenni. Illésnek is ez fáj, hogy 
egyedül van. De hát egyedül van-e az, aki
vel Isten van s van-e joga panaszkodni 
egyedüllétről annak, aki nem vesz magá
nak fáradságot megkeresni a rokon lelkek 
sokaságát? Illés körül 700 ember él, aki 
nem hajolt meg a bálvány előtt s ő mégis 
egyedüllétről panaszkodik. Meg kell ezeket 
nekem is gondolnom, mikor megértő lelkek 
hiánya miatt csüggedezem.

Jún. 13. I. Királyok 19. w—sí Az bizo
nyos, hogy senki sem nélkülözhetetlen ezen 
a világon. Nem szabad azt gondolnunk, 
hogy munkák, intézmények összedőlnek, 
ha mi kivonulunk belőle Isten a kövekből 
is tud fiakat teremteni magának. De azért 
az is bizonyos, hogy Isten, mint mindent, 
ezt a munkáját, az utánpótlást is emberek 
által végezteti. Különösen kötelessége ez 
azoknak, akik Isten országáért dolgoznak, 
mert ez a munka egy emberöltő alatt el 
nem végezhető, itt legtöbbször más a vető 
és más az arató.

Jún. 14. I. Királyok 21 . 17—29. Az em
berek szeretik ostorozni a bűnöket, de csak 
az illetők háta mögött részletesen, szemtől 
szembe csak általánosságban. Bizony kelle

metlen kötelesség a személyes Ítélet hirde
tése. Húzódozunk is tőle, mert félünk attól 
a goromba fogadtatástól, amelyben Illés is 
részesült. De azért ne felejtsük el, hogy 
Akábnál is volt eredménye s hogy minden 
emberben ott él az erkölcsi tisztaság vágya, 
amely segítségünkre jön.

Jún. 15. II. Királyok 1 . 1—is. Illés már 
utódjáról is gondoskodott, maga lassan 
visszavonul, de nyugalmából újra é3 újra 
kizavarják. Isten gyermekei ne számítsanak 
arra, hogy e földön békességük lesz. Ök 
nem vonulnak nyugalomba. De Illés is azt 
mutatja, hogy aki Isten békéjével szívében 
harcol a bűn ellen, az minden gúny, szi
dalom és veszedelem között oly nyugodtan 
áll, mint a kőszál.

Jún 16. II. Királyok 2 . i —is. Istenem
bereinek a halálát kettő jellemzi. Az egyik 
a szeretet. Milyen gyöngéd szeretettel akarja 
távoltartani Illés Elizeust az elválás nehéz 
pillanatától s milyen állhatatos szeretettet 
nem akar az tőle tágítani. A másik a meg
dicsőülés. A világ fiainak arcára sötétség 
borul: mindennek vége, Isten emberei föl
emelik fejőket: most kezdődik az élet. Az 
földbemenetel, ez mennybemenetel. Milyen 
lesz az enyém ?

Jún. 17. János 1 . 10—21. Illésnek nem 
csak az élete volt áldott, hanem az emlé
kezete is. Keresztelő Jánosnak prófétai 
magánya, ruházata, igehirdetése, bátorsága, 
egész élete annyira magán viseli Illés em
lékének hatását, hogy a sokaság egyenesen 
a visszatérő Illésnek tartja őt. Kér. János 
nagyon sokat foglalkozhatott Illés életével. 
Az igaznak emlékezete áldott 1 Milyen lesz 
az enyém ?

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlésen Bethlen miniszter- 

elnök hosszabb beszédben számo t be kül
földi útjáról. Meleg köszönetét mondott 
Olasz- és Angolországnak a támogatásért, 
akik oly határozati javaslatot terjesztettek 
elő, amely a magyar érdekeket teljesen ki
elégítette volna A miniszterelnök bejelen
tette, hogy pénzügyi tekintetben a lehető 
legnehezebb három hónap elé nézünk.

A M agyarország önrendelkezését védő 
Oxfordi Liga kiáltvánnyal fordult Anglia 
polgáraihoz, amelyet London főbb útvona
lain és templomaiban s a nagyobb vidéki 
városokban napokon át sokezer példányban 
terjesztettek. A kiáltvány felhívja a figyelmet 
arra a komoly helyzetre, amelyet a trianoni 
béke Közép-Európában teremtett. Minden 
jel arra vall, hogy a kisántánt Magyarország 
teljes felosztását tervezi. Nekünk angolok
nak Magyarország mellé kell állnunk, örökké 
élő szeretetét és háláját nyerjük meg. El
hárítjuk a háború veszedelmét, ha már most 
merészen követeljük a trianoni béke gyö
keres revízióját.

A cseh nemzeti demokrata párt felvidéki 
agitációs utjának keretében Kassán tartott 
gyűlésén Kramarz beszédében ismét durva 
kirohanást intézett a magyarság ellen. Töb
bek között ezt a figyelemreméltó kijelentést 
is tette: Mi a háború alatt tűrtünk, har
coltunk ( ? )  a hadsereget a fronton és a 
front mögött dcstruáltuk.

A rom ániai magyar párt Marosvásár
helyen Ugrón István elnökségével nagy
gyűlést tartott, amelyen rámutatott a sérel
meknek ama hosszú sorára, amely minden 
indok és alap nélkül a magyar iskolákat 
és így a magyar kúlturát érte.
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A szláv államok Párisban közös kon
ferenciára akarnak egybejönni. A konferen
cián megvitatás alá kerül az a terv, hogy 
a szláv államok egyike az összes szláv 
államok nevében közös kü'poütikát foly
tasson.

Az oláh király június hó folyamán 
Varsóba u'azik.

Az angol kormánykörök felfogására 
rávilágít lord Cecil beszéde, melyet az 
angolnyelvü országok szövetségének egyik 
legutóbbi gyűlésén mondott. Amerikai ta
pasztalatairól szólva kijelentette, hogy 
Amerika kétségbe vonja, hogv az európai 
nemzetek valóban megakarják őrizni a 
békét.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 2. vasárnapon.
Ev. Luk. 14.16—24.

A mai rendkívül figyelemre és elmélke
désre méltó evangéliom egyenesen hozzánk 
szól, akik mindnyájan egyenlőkép men
tegetni kezdjük magunkat, valahányszor 
csak az Úr hívogat bennünket — napja
inkban. — Vajha észretérnének mielőtt még 
nem késő!

Kapi püspök körúton. K3pi Béla du
nántúli püspök folytatja egyházlátogató kör
útját. Június 6—14 napjaiban Boba, Ne- 
mesdömölk, Kemenesmagasi és Kemenes- 
hőgyészben és a filiákban végez egyház
látogatásokat.

A Luther-Szövetség m egalakulása 
Békéscsabán. A Luther-Szövetség ország
szerte szervezkedik. Szervezkedő ülését 
május 26-án este tartotta Békéscsabán. 
Az ülésen részt vettek dr. Raffay Sándor 
evangélikus püspök, báró Kaas Albert, a 
szövetség országos elnöke, Kulhy Dezső 
lelkész, a szövetség országos igazgatója és 
dr. Rásó Lajos, a budapesti evangélikus 
szövetség elnöke, továbbá Do'eschal Lajos 
főesperes. A szövetség ülésén mindnyájan 
beszédet tartottak. Az ülés után a békés
csabai evangélikusok tömegesen léptek be 
a szövetségbe Másnap dr Raffay Sándor 
püspök nagyhatású prédikációt mondott a 
békéscsabai nagytemplomban tartott ünnepi 
istentiszteleten.

A somlyóvidéki ev. ielkészegyesület
május hó 23 án tartotta szokásos tavaszi 
értekezletét Pápán. Értekezlet előtt úrvacso
rával éltek a megjelentek, amelyet Mátis 
Károly nagyalásonyi lelkész szolgáltatott ki. 
Takács Elek esperes elnöki megnyitója után 
kimondotta az értekezlet, hogy felír az 
egyházkerülethez a lelkészválasztási sza
bályrendelet módosítása, valamint a nyo
morúságos helyzetben levő lelkészözvegyek 
sorsának megjavítása tárgyában. Szabó 
Ferenc vanyolai lelkész a lelkipásztori 
teendőkről tartott figyelemreméltó felolva
sást. Ezek után több aktuális ügyet tárgyalt 
le a', értekezlet, melyen a tagok teljes 
szántban jelentek meg.

Tokorcsujmihályfa. A gyülekezet szent- 
háromság vasárnapján zsúfolt érdeklődés 
mellett épületes vallásos estet tartott, me
lyen Szabó Jenő betanításával a gyermekkar 
két szép éneket adott elő, két iskolás- 
gyermek szép szavalattal gyönyörködtette 
a híveket, Grál 1. dömölki s. lelkész pedig 
a szivek mélyéig ható szabadelőadást tartott 
az evangélikus nevelésről.

Evangelizáló ünnepély volt Székes
fehérvárott május 31-én. Bevezetőleg Kon- 
rátli Frigyes levéli lelkész imádkozott. 
Dr. Kneffel József budapesti ügyvéd tartott 
felolvasást a „Béke“ címen, rámutatva arra, 
hogy milyen nagy fontossága van annak, 
hogy naponként olvassuk a bibliát s hogy 
Jézus Krisztus érettünk hozott áldozatában 
leljük fel békességünk titkát. Pauer Irma 
misszionáriusnő. a Bethánia női munkájá
nak vezetője bibliamagyarázatban szólt a 
Cselekedetek könyve 8.ss— 39 igéiről s így 
az akadályokat legyőző üdvvágyódásról, 
mely úgy kisugárzik a szerecsen komornyik
ról s melynek sugárzani kell a lélekböl, 
hogy felismerhesse Jézusban az ő Meg
váltóját. Fekete Géza szavalata: „Az Apos
tol“ Bérangertől, a Bethánia vegyes-kvar
tettjének és a gyülekezet missziói ének
karának éneke Fejér Ferenc vezetésével, 
valamint Haydn Passiójának egy vonós
négyes részlete egészítette ki a programmot, 
mely Gáncs Aladár lelkész imájával és 
gyülekezeti énekkel ért véget. Voltak azon
kívül biblia-órák, vasárnapi iskolai tanítás 
és a 12 tagú budapesti vendégsereggel 
házankénti látogatások.

Lelkész-beiktatás. A nagybörzsönyi 
ev. egyház hosszas tusakodás után Péter 
Henrik bpesti vallástanárral betöltötte a 
Szimonidesz Lajos távozásával megürese
dett lelkészi állást. Beiktatása május 27-én 
folyt le. A beiktatást Mihaiovics Samu 
nógrádi főesperes végezte, Sommer Gyula 
váczi lelkész és Szuchovszky Gyula bpesti 
vallástanár segédkezésével. A társasebéd 
alkalmával elhangzott pohárköszöntök közül 
a helybeli községi főjegyző: a nagybörzsö
nyi békességre, Mayer József ceglédi-tanító 
a lelkészek és tanítók közötti megértésre 
emelte poharát. Az új lelkész a jelenlévő 
főesperest ünnepeltette felköszöntőjében. 
Adja a jóságos Isten, hogy Péter Henrik, 
az új lelkész, Isten akarata szerinti vezetője 
legyen a nagybörzsönyi és környékbeli 
evangélikusságnak.

A nemeskoitai ev. ifjúsági egyesület 
máj. 27-én jól sikerült ünnepélyt rendezett, 
mely alkalommal közreműködtek: Szuh 
Zsigmond, Szobi Lajos és Iván, Dala Géza, 
Szabó Bözsi, Asbóíh Ernő, Pados Kálmán, 
ifj. Halász Lajos, Vörös Jenő, Koppányi 
Margit és Kovács Eszti. Felolvasást Vörös 
Sámuel tanító tartott, aki Pampuk János 
címen egy elbeszélést olvasott fel, majd 
pedig „Egyke“ címen tartott előadást. Az 
ünnepség Hymnusszal kezdődött és Szózat
tal végződött. _ Az énekkiséreteket Vörös 
Sámuel tanító harmoniumon és Dala Zohán 
tanító hegedűvel látták el. Offertorium 
címen 2253 K folyt be.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Rosta János adóügyi jegyző 

Zalagalsáról és Szabó Ella Pápáról jegye
sek. Minden külön értesítés helyett.

Halálozás. Algöver Andor budapesti 
ev. valiástanár, oki. theol. tanár áldott lelkű 
hüvese, kivel 23 esztendőn át megelégedett 
házaséletet élt át, elhalt. A temetésen 
őszintén nyilatkozott meg a jó lelkipásztor
hoz való ragaszkodás érzése, a megjelent 
hívek és tanítványok, barátok és tisztelők 
sokasága által. A szertartást Szuchovszky 
Gyula és Rimár Jenő vallástanárok végez
ték, a tanítványok csapata pedig gyász
dalokat énekelt, tegyen áldott az igaznak 
emlékezete 1

Nagy részvéttel temették el Sopronban 
özv. Hanzmann Károlynét, ki áldásos éle
tének 71 évében június 3-án elhalt. Az el
hunytban Hanzmann Károly soproni lelkész 
édesanyját gyászolja. A pihenni tért ham
vakat Ziermann Lajos, dr. Pröhle Károly 
és Pöttschacker István áldották meg utolsó 
útjában. Áldás emlékére 1

Ú J D O N S Á G O K .

Arckép leleplezés. Nagy ünnepséggel 
leplezték le Pápán egyházkerületi közgyűlés 
keretében Tisza István arcképét. Az ünnepi 
beszédet Kozma Andor költő tartotta.

Lóárverés Bábolnán. A kisbéri állami 
méntelepről 17, a bábolnairól 31 drb kü
lönböző korú anya- és fiatal kanca kerül 
június 14-én délelőtt 9 órakor Bábolnán 
nyilvános árverésre. Az árverezőknek ható
ságilag igazolniok kell, hogy lótenyésztés
sel foglalkoznak s kötelezniök kell magu
kat, hogy a lovakat bizonyos határidőn 
belül nem adják el.

Vasúti szerencsétlenség Oroszor
szágban. A vasúti szerencsétlenségek kró
nikájában majdnem páratlanul álló borzal
mas katasztrófa történt a csita—vladivosz- 
toki útvonalon A teljes gyorsasággal haladó 
vladivosztoki expressz a Puangó folyó hid- 
ján kisiklott s húsz méter magasságból 
lezuhant a fdlyóba.

Párisban m egnyitották a csempészek 
m úzeumát. Párisban néhány nappal ezelőtt 
nyitották meg a csempészek múzeumát. 
A múzeumban összegyűjtik azokat a tár
gyakat, amelyeket a csempészek kiviteli 
vagy behozatali tilalom alá eső, vagy vám- 
köte'es tárgyak ki- és becsempészéséhez 
használtak.

Herezeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Uj Idők-nek 23. számában folytatódik Szederkényi 
Anna és Rudolph Stratz érdekes regénye közli ezen
kívül a lap Cserzy Mihály és W. W. Jakobs elbe
széléseit, Tóth Árpád két művészi fordítását. — 
Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos művészi 
és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű és 
kedvelt rovatait, a, szerkesztői üzeneteket és a szép
ségápolást. Az Új Idők előfizetési ára negyedévre 
1000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal Budapest, VI.. Andrássy út Í6.

A Magyar Láuyok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényf oly tatáson kívül elbe
széléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 400 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI. Andrássy út 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
Szentgotthárd, Vas vármegye.

P I A C .
Június 5. Zürich: Budapest O'lOVi. — 

Deviza: Dollár 5265, Dinár 65.50, Osztrák 
korona,7.45, Szokol 157 5, Lei 28, Frank 940, 
Márka 9.60. — Hús- és zsirárak: Marhahús 
2000, disznóhus 2200, borjúhús 2000, zsir 
3000. — Gabonaárak: Búza 25.710, rozs 
16.875, árpa 15.000, zab 18 250, tengeri 
16.750, korpa 7550. — Takarmányárak: 
Réti széna — szalma —.—.

Kétszobás lakás, konyhával, kam rá
val, pincével és kúttal 2 millióért eladó. 
C ím : C h u g y i k  P á l  aszódi lelkész.

Üzemképes kélhengeres, öt lóerős mo
torkerékpár eladó. C í m: Szalber Károly 
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béia villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Kéziratok, előfizetési díjak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Klófízetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
£8yjBl6DlK mlQűea vasáraa;.

8zerko*ztő-kladóhlraUl:

SZENTOOTTHÁRD,
Vasvirmegye.

A „HAUAM1SZ0" 
előfizeti«! Ara: 

negyedévre 250 korona. 
Lether-Szüretégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előflia- 
tósl ára egész évre 1 dollár. 
Bgyee szám ára 80 korona.

A .Harangozd* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Egyházunk és az 1922.évi 
VI. t.-c. végrehajtása.
A 16-dik század elején, a refor

máció hajnalhasadásakor hazánkban 
a közoktatásügy teljesen elhanyagolt 
állapotban volt. Hitbuzgó őseink az 
iskolákban a templom előcsarnokát, 
az egyház veteményes kertjét ismerték 
fel, lelkes áldozatkészséggel gondos 
kodtak iskolák felállításáról s ezzel 
nemcsak egyházi, hanem nemzeti célt 
is szolgáltak. A protestantizmus emelte 
ki iskoláival a magyarságot tanulat- 
lanságából s a műveltséget, mely előbb 
csak egyesek birtokában volt, köz- 
műveltséggé tette. A reformációnak 
a műveltség terjesztése körüli érde
meit igazolja, hogy a 16- dik század
ban 168 tanintézet közül 134 a pro
testánsoké volt.

A két protestáns egyház azután 
későbben is, az iskolák felállításával 
és fenntartásával, lelkesedéssel vette 
ki részét a közművelődés terjesztésé
nek áldozatos munkájából. A magyar 
kultúrában rejlő ős erőt, melyre nap
jainkban oly gyakorta hivatkozunk, 
a magyar nemzeti műveltség elter
jesztését, a magyar irodalmi nyelv 
kifejlesztését, a magyar irodalom 
megalapítását: a reformációnak a
protestantizmusnak köszönhetjük első 
sorban.

A protestáns iskoláknak nagy 
nemzeti kúiturmisszióját elismerte az 
államhatalom is, amidőn az idők 
folyamán az iskolákat fenntartó, teher 
alatt rcskadozó gyülekezeteknek bizo
nyos évi dotációval a segítségére jött. 
Ezt az eddigelé állandó jellegű dotá
ciót vonja meg a kultuszminiszter 
most az 1922. évi VI. t.-c végrehajtá
saképpen egész sereg gyülekezettől 
»iskolák néptelensége* címén s így 
az integer Magyarország legerősebb 
fellegvárait adja fel.

Bármennyire is megvagyunk győ
ződve arról, hogy az 1922 évi VI. te. 
meghozására a nemzetgyűlést min
denekelőtt az államháztartás ^súlyos

Kérdések.
Hol van az Ige, „Jézus tört szive", 
„Könyveknekkönyve“, Hit-mécsvildg ? 
Hol vagytok szenttől híven jövendőit 
Próféciák ?

Hol van az oltár ? Hol van a zsoltár, 
Szív kohójában fogant ima,
Szeráfi dalhoz hasonló pajkos 
Melódia ?

Égi Magasság! hol az igazság,
S  vérrel pecsételt gondolatok, 
Annyiszor hallott, annyiszor vallott 
Krisztus-tanok ?

Hol a megbánás, a megbocsátás 
S annyi gyönyörű szentelt titok? 
Hol a megértés, könnyező részvét 
S fiúi-Jobb ?

Méhén időnek miért nem nőnek 
Tűzcsóvás lelkű apostolok,
Kiknek szavára megtérnek vágyva 
Tévedt juhok?

Hol van az elme nagy győzedelme: 
A szeretet, a szív-ragyogás, 
Boldogság kútja, öröklét útja, 
Megújhodás ?

Tenger kétségben, ezer ínségben 
Hol csillan fel egy csöpnyi remény? 
Hol van az Isten ?! Miért nincs most 
Hóreb hegyén ? [fenn

Csipkebokorba villámot szórva 
Miért nem hallatja újra szavát? 
Miért nem váltja már pirkadásra 
Az éjszakát?!

VÁLYl NAGY GÉZA.

helyzete kényszeritette: a törvényt 
éppen a mai kormányzási rendszer 
szellemének szempontjából sajnálatos
nak, károsnak, egyházunkra nézve 
pedig határozottan sérelmesnek tart
juk, mert „ezen törvény végrehajtása 
valóban csakis a kisebbségi egyházak 
sérelmével történhetik“.

Ehhez járul azután most még, hogy 
újabban mind hitelesebb formában 
tartja magát a hfr, hogy a kultusz
miniszter őszre életbe lépteti az új 
iskolareformot »és a felekezeti iskolák 
eddig élvezett állami szubvencióit 
megvonja«.

Mindezek a jelenségek, jóllehet mi 
bizalommal viseltetünk a kormány 
kultúrpolitikája iránt, mindazonáltal a 
legnagyobb aggodalommal töltenek el 
bennünket: hogy így mi lesz velünk ? 
Mert nekünk, ha élni akarunk, ha 
nem akarunk elpusztulni, egyetlen is
kolát feladnunk, egyetlen tanítót el
bocsátanunk nem szabad. Nekünk 
meg kell őriznünk azt a kulturfokot, 
melyet atyáink áldozatkészsége, aka
ratereje, kitartása a múltban elért. 
Ne feledjük el, akié az iskola, azé 
az ifjúság és akié az ifjúság azé a 
jövő.

Az ország kormányzójával, a leg
első magyar emberrel hirdetjük azért, 
hisszük és valljuk, hogy a magyar 
ujraébredésnek — a magyar anyaföld 
mellett — másik nagy tényezője a 
magyar kultúra, amelynek fölényét éa 
hódító erejét nem lehet semmiféle 
más erővel leküzdeni

A magyar kultúránál pedig mi 
protestánsok legkevesebb 50%-al va
gyunk érdekelve.

Az ének hatalm a.
Rég nem látott nagynénémet láto

gattam meg abban a kies fekvésű 
Balatonpani falucskában, ahol egy-

Olvassuk és terjesszük: a Harangrszót.

P *  P A ' N\ S Z E R K E S Z T I K :

S Z A L A t  Í « f t i » t ^ N É M E T H  K Á R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .
XL KÖU WUT 1
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kor oly kellemes nyári napokat, 
heteket töltöttünk az ö vendégszerető 
házánál. A szobákban minden bútor
darab, a kert minden bokra, virága 
az ő páratlan szfvjóságának boldogító 
emlékeit idézte föl lelkemben.

Ott ültünk ismét megszokott he
lyünkön a vén bokrétafa sürü lombja 
alatt és kérdve, felelve tártuk föl az 
azóta lefolyt családi s családon kfvüli 
eseményeket, amióta nem láttuk egy
mást.

Egyszerre szokatlan énekhang kel
tette föl ügyelmemet Énekhang ebben 
a házban 1 Kedves nagynéném egyetlen 
fia a volhyniai harcokban eltűnt, 
nagybátyámat pedig a háborús világ 
okozta kínos aggodalmak és fájdalmak 
sfrba vitték. Azóta mélységes bánat 
és a gyász sötét fátyola borít itt 
mindent és a vidámság utolsó csirája 
is elfonnyadt.

— K» dalol itt, Judit néném? — 
kérdeztem nagy meglepetéssel.

— Bámulsz ugye, te is — feleli 
nagynéném — hogy énekhangot hal
lasz ebben a házban, hol évekig 
szomorú némaságban ültünk, pedig 
neked is van részed abban, hogy 
Juliskánk házam pacsirtájává lett.

— Hogyan? miképen? Kíváncsivá 
tesz kedves néném.

— Emlékezzél csak vissza. Mikor 
legutóbb nálam voltál, csodálkoztál, 
hogy kis unokámnak kellemes csengő 
hangja van, de oly hamisan énekel, 
hogy alig lehet reáismerni a dallamra.

— Emlékezem 1 És akkor azt 
mondtam, hogy talán nem a halló
szervek veleszületett hiányossága az

Rozika.
Egy kis majori leány története.

Irta: Csite Károly.
I.

Szerencsétlenség a majorban.

Rozika csak aféle kis majori 
leány volt, aki széles e világból 
még csak annyit látott, mint ami 
egy major udvarán látható és a- 
mekkora területet a major nyitott 
kapujából egy harmadfél éves le
ányka beláthat.

Rozikának kerek mosolygós volt 
az arca, mint a harmatcsepptől ra
gyogó hajnalka-szirom s a haja 
olyan volt, mint az érett buzakalász, 
mikor fénylik a napfénytől, s a 
szeme pedig mint az aranykalászok 
közt kéklő búzavirág.

Csöpp leány volt Rozika. Csak 
egy arasszal volt nagyobb a hó

oka a hamis hanghordozásnak, hanem 
mivel születése óta alig hallott zenei 
hangot.

— Kevés idő múlva azután meg
látogatott a kemenesi lelkész, Pinta 
Mihály komám. Neki is feltűnt Julis
kám fogyatkozása s ő is azt ajánlotta, 
hogy édesanyja, vagy akár én magam 
is énekeljünk előtte s vele minél 
gyakrabban. De a mi lelkűnknek 
lehetetlen felszabadulni a fájdalom 
súlyos terhe alól — mondám — a 
mi gyászunkban megdermed, megfagy 
minden zenei hang. A komám nem 
szólt többet, de láttam, hogy mélyen 
elgondolkodik. Harmadnap az egyházfi 
egy levéllel állított bé hozzám, melyet 
azonnal megmutattak. Juliska I hozd 
ki, édes lányom, a leveles dobozomat.

Nem kellett soká keresni a levelet. 
Legfelül volt. Néném átadta, hogy 
olvassam el. Ez volt a levélben:

»Amíg az ember a föld légkörét 
szívja, a nap fényénél melegszik és 
földünk terményeivel táplálkozik; ad
dig vannak kötelességei minden iránt, 
ami őt körülveszi, de legfóképen 
önmaga iránt Az életnek, Istenünk 
e drága ajándékának fenntartása egyik 
legelső kötelesség. Távoztatnunk kell 
tehát mindent, ami az életerőket 
sorvasztja. A gondok komor felhőit 
eloszlatják a remény sugarai; az 
aggodalmak nyomasztó ködét a biza
lom meleg derűje elűzi s a fájdalmak 
égő sebére enyhítő balzsamot talál 
a szív a mennyei Atya irgalmának 
kifogyhatatlan tárházában. Megboldo
gult kedveseink emlékét kegyelettel 
megőrizni ez is kötelesség. De ez a

fehér cirmosuknál, tudniillik úgy  
nézve, mikor ebéd idején két lábra 
állt a cirmos az asztalnál lesekedve. 
Mégis mindig unszolta Rozika a 
sokat munkálkodó édesanyját.

— Édes anyácskám, adjon nekem  
is valami dolgot!

— De már micsoda dolgot tud
nék neked adni, kis virágmagom ?

— Valamit csak adjon, anyács
kám, úgy szeretnék én is dolgozni!

— De ha kicsi vagy te még min
den dologra.

— Akkor olyan kicsi dolgot ad
jon, mint amilyen kicsi én vagyok.

— Oh, te kis okosom, t e ! . . . 
Hol vegyek, hol keressek olyan  
csöpp dolgot, mint te vagy ? . . . 
No, várj, gondoltam valamire . . . 
Nesze ez a szelet kenyér, morzsolj 
ebből az udvaron a kis pipiknek. 
De megismered-e többi közül a 
mieinket ?

— Ismerem őket, anyácskám.

kegyelet ne abban az igyekezetben 
nyilvánuljon, hogy veszteségünk feletti 
fájdalmunkat enyhülni nem engedjük, 
sőt újra meg újra felszaggatjuk a 
hegedni kezdő sebeket, mintha attól 
tartanánk, hogy a félretett gyászfátyol 
feledésbe borítaná azok emlékét. Sót 
az Isten akaratában megnyugodott 
lélek s letörlött könnyek után tisztább 
színben, éiéakebb és állandóbb alak
ban látja azokat az emlékeket és 
ezek a kebel mélyébe zárva hűsége
sen kisérnek bennünket az egész élet 
folyamán.

Ksdves komámasszonyom és sze
retett keresztlányom is vegyék figyel
mükbe önmaguk és egymás iránt 
való, valamint a kis árva iránt tartozó 
kötelességüket. Igyekezzenek a nagy 
szenvedés folytán megrendült lelkűk 
nyugalmát visszaszerezni Jótékony 
intézkedése a bölcs gondviselésnek, 
hogy a kötelességtől jasítés már maga 
bizonyos lelki megnyugvással enyhíti 
a fájdalmat és az aggodalmat. A 
kötelességtudás a tevékenység tágas 
mezejére szólít, ahol különféle fel
adatok megoldása kínálkozik Ha ezt 
nem a kényszerűség lesújtó gondola
tával, hanem a kötelességteljesltés 
felemelő érzetével végezzük, önkénte
lenül, szinte észrevétlenül kibontako
zik a lélek annak a gondolatkörnek 
sivár homályából, amelyben az egy
másra torlódó szomorú emlékek 
szellője a fájdalom tüzét szítja sza
kadatlanul.

Annak a fiatal teremtésnek a ne
veltetése is azt kívánja, hogy a csa
ládban annak a mérhetlen gyásznak

Olyan aranyos kis szájuk van és 
picike lábuk.

— Oh, te kis tudatlanságom, te 1 
Hisz’ a Giziék és az Ágnesék pipi
kéinek is olyan kicsi a szája és a 
lába.

— Azért csak megismerem s 
úgy hívom őket, hogy csak a mie
ink jöjjenek hozzám enni.

— No, jó, csak menj, etesd meg 
őket! — mosolyog az édesanya s 
elsimít Rozika homlokáról egy kis, 
csillogó hajfürtöt.

Rozika tipeg kifelé. Már ott benn 
elkezdi hivni a kis pipiket. A ma
gas konyhaküszöböt nem tudja át
lépni. Leteszi kenyerét a küszöbre 
s négykézláb megy át rajta.

A kis csirkéket nem találja az 
udvar elején. Hátul csipegetőznek 
édes anyjukkal, az öreg kotlóval, 
a sertésólak között. Csak a nagy, 
fényes farkú kakas és egy pár vén 
tyúk leselkedik a konyhaajtónál.
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ridegségét megnyugvás békéje s me
lege váltsa fői. Hiszen az ő hallása 
fejletlenségének is minden valószínű
ség szerint az az oka, hogy a szegény 
gyermek zenei hangot sohase hall. 
Mivel elborult egük és a könyek meg 
nem szűnő árja elfojtotta ajkaikon a 
hangot. A sebzett szív arról győzte 
meg őket, hogy a gyász némaságával 
eltelt levegőnek fáj a hangot előidéző 
rezgés. A hit fénye azonban földeríti 
ezt a borút, sugarai felszárítják a 
könnyeket, szabad szárnyain felemel
kedik a porba sújtott lélek az irgalom 
örök forrásához. Megemlékezünk a 
a költő szavairól: »Nem gyógyíthat 
meg más, mint ki megsebhetett 1* És 
akkor a felszabadult lélek megáradt 
érzelmei érzéki megnyilatkozást keres. 
»A szívnek teljességéből megtelik a 
száj*. Az istenfiuság érzetében meg
erősödött bizalom hatván át a szen
vedő keblet, megnyitnak az ajkak 
nemcsak imára, de zengő zsolozs
mákra is. Eszünkbe jutnak énekes
könyvünk megnyugtató, balzsamteljes 
énekei: »Egy szenvedés sem végeden ; 
nem hagyod letörtiletlen siró hived 
könyeit. S ha csüggedvén ekkép só
hajt: Uram meddig tűröm e bajt; 
enyhíted gyötrelmeit.« Vagy: »Akkor 
is hallja panaszodat, mikor mondani 
nem mered Előtte akármely titkodat 
s bánatodat kiőntheted. Tudja jól, 
mi nyomja szívedet. Keblén sírd ki 
bús keservedet. Légy csendes szívvel.« 
— Képzeljék el kedveseim, hogy ha 
majd a szorgalmas, következetes gya
korlás folytán a kis Julis hallószervei 
is szabályosan működnek és édes-

Azok közé keveredik a csöppség. 
Alig-alig hogy kiáll közülök, oly 
parányi a lelkem.

— Pipi, n e ! pipi, ne 1 — hívo
gatja Rozika a kicsi jószágokat, 
előre tartva kezében a részükre 
kapott, elmorzsolandó kenyérszele
tet. A nagy kakas nyilván azt hiszi, 
hogy őt hívja Rozika s az ő szá
mára tartja a kenyérszeletet: ki
kapja kezéből, pár lépést odébb 
szalad vele s kottogva hívja ma
gához lakmározásra a tyúkokat.

Rozika parányi szája félrehuzó- 
dik. Egy könycsepp gurul végig 
arcocskáján.

— Megállj, kak as! megmondom 
édes anyácskámnak, milyen rossz 
vagy te ! . . .

— Visszatipeg a szobába. Be
panaszolja a tolvajt édesanyjának 
s azt indítványozza neki:

— Azért se szeresse, anyácskám, 
azt a rossz kakast!

anyjával, öreganyjával együtt énekli 
a szebbnél szebb dallamokat, milyen 
lélekemelő, vigasztaló, megnyugtató 
családi jelenetek hervadhatlan gyö
nyöreiben lesz részük. Mert a dallam
nak csudaszerü visszahatása van a 
lélekre, melyből felzendült. Könyekre 
fakaszt, de ezek a gyöngyszemek a 
bánat borújára vigasztaló, kibékítő 
szivárvány színeit varázsolják. Az 
ének fáj a szívnek, de egyszersmind 
édes gyönyörűséggel öleli át.

Őszinte szívvel óhajtom és remé
lem, hogy rövid idő múlva számomra 
is nyílik alkalom, hogy családi körük 
derültebb hangulatának örülhetek. A 
jő Isten kegyelmének meleg sugara 
áradjon el egész házuk táján.«

— Megfogadtam az én jó komám 
és papom tanácsát, — folytatta nagy- 
néném, amint a felolvasott levelet 
néki visszanyújtottam. — Legyőzve 
fájdalmunkat majd Hedvig, majd én, 
néha mindaketten együtt énekeltünk 
Juliskával. Igyekezetünket meglepő 
siker koronázta. Kis unokám néhány 
havi pontos gyakorlás után nemcsak 
emberi hang után, vagy a zongora 
után, hanem egészen önállősn is sza
batosan énekel. Mi pedig Hedvigem
mel együtt valóban lelki könyebbíilést 
éreztünk, mióta ajkunk megnyílt.

A fiatal özvegy lépett e pillanatban 
hozzánk kézen vezetve kis nyolc éves 
leánykáját. És amint helyet foglaltak 
velem szemközt, nagynéném oldalán, 
és amint ez a három szempár reám 
vetette tekintetét, az a meggyőződés 
vert gyökeret szívemben, hogy ezen 
a családon megbékülés, Isten akara-

— Nem is szeretem többé, kis 
angyalkám.

— Kösse neki hátra a sarkát!
— Mindjárt hátrakötöm a sar

kantyújával együtt.
— Ugy-e, édesapám nem is hoz 

neki cukrot?
— Hogyne, majd olyan rossz

nak !
— Ugy-e, csak nekem hoz?
— Neked, gyöngyöm, neked. 

Nesze még egy kis szelet kenyér, 
ezt morzsold a kis pipiknek. Jól 
vigyázz most, hogy el ne kapja 
tőled a rossz kakas.

Rozika ismét kifelé tipeg. A ke
nyérszeletet kötője alá rejti. S amint 
kiér, körülfogják a vén tyúkok és 
a kakas. Kíváncsian nézik, hogy 
nincs-e megint olyasmi nála, amit 
elvehetnének tőle.

— Menjetek innét! Nem szeret
lek bennetek. Nem adok nektek 
semmit. Rosszak vagytok! — hes-

tán való megnyugvás áldott hangu
lata uralkodik. Sass János.

Mágócsy-Dietz Sándor ünneplése.
Bensőséges meleg ünneplésben ré

szesítették a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetem, de a többi egyetem 
és tudományos intézet is dr. Mágócsy- 
Dietz Sándort, az egyetem nagytudásu 
botanikus tanárát, az ev. egyházunk 
egyetemes tanügyi bizottság elnökét 
negyedszázados egyetemi tanárságá
nak évfordulóján. A zsúfolásig meg
telt aulában az egyetem nevében dr. 
Siegescu József bölcsészetkari dékán 
üdvözölte a tudóst, »aki — mint 
mondá — egész tevékeny és ered
ményekben gazdag életét a füvek, fák 
és virágok rejtélyes birodalmának 
szentelte. A természet minden igazi 
természettudósra két nagyszerű tulaj
donságot ruház: az örök ifjúságot s 
a benső megnyugvás állandó kész
ségét. Ez a két tulajdonság jellemzi 
Mágócsy-Dietz Sándor egyéniségét«. 
A nagyhatású beszéd után leleplezték 
a tudós arcképét, aztán dr. Szabó 
Zoltán egyetemi magántanár mondott 
ünnepi beszédet és a különböző egye
temek, főiskolák és testületek üdvö
zölték az ünnepeltet, akik közül ki 
kell emelnünk Raffay Sándor ev. püs
pököt, Kaán Károly államtitkárt, 
Mauritz Béla budapesti egyetemi ta
nárt, Qaál Endre v. államtitkárt, De
gen Árpád tudományos akadémiai 
tagot s Draskóczy Lajos ev. teológiai 
akadémiai igazgatót.

segeti Rozika maga mellől az éhes, 
kapzsi jószágokat. Az ólak felé in
dul, hol a kis csirkéket látja buj- 
kálódni. Hozzá csatlakozik Gizi, a 
gulyásék hasonkoru leánya.

— Pipi, ne, pipi, ne! — mor
zsolja Rozika a kenyeret az ólnál. 
Három kotló is rohan hozzá apró 
csirkéikkel. Tulajdonkép egyik sem  
az övöké.

Egyik ólból, nagy hasadékon ki
dugja orrát egy hizlalásra fogott 
sertés.

— Nézd, Rozika, a coca is kér 
tőled kenyeret; — figyelmezteti 
Giziké.

Rozika a kenyér belér elmor
zsolta már, csak a héja maradt meg. 
Ahhoz még gyengék az ujjacskái, 
hogy azt is széjjel tudná a csirkék
nek csipkedni, azért a cocához 
megy, annak nyújtja.

(Folytatjuk.)
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A H a r a n g  szó  legutóbbi számá
ban egy felhívás jelent meg, amely 
a Dunántúli Egyházkerületi Lelkész
egylet augusztusban tartandó konfe
renciájára hívja fel a figyelmet és 
részvételre való jelentkezésre szólítja 
fel az érdeklődőket. Tudomásom sze
rint erről a konferenciáról szó került 
legutóbb az összes lelkészértekezleten, 
mégis az ügy érdekében szükségesnek 
tartom e részletesebb tájékoztatást. 
Ilyen lelkészi konferencia eddig még 
csak egy volt kerületünkben: a ke- 
meneshögyészi és ez is csak korlátolt 
számban fogadhatott el jelentkezése
ket. Nálunk tehát ezidöszerint még 
nincs annyira gyakorlatban a lelkészi 
konferencia, hogy egy néhány szavas 
felhívás elegendő volna az előkészí
téshez. Kérem Németh Károly lelkész 
urat, szíveskedjék közzé tenni a Ha
rangszóban a konferencia részletes 
munkaprogrammját, az előadók neveit, 
általában a konferencia kitűzött célját. 
Ha ez megtörténik, inkább remélhet
jük, hogy e sok nehézség dacára is 
lesz annyi jelentkező, amennyivel a 
konferencia megtartható.

K em en esa ljá i lelkéss.

Kapi Béla püspök kemeoesaljai 
egyházlátogató kőrútján.

Kapi Béla dunántúli püspök jún.
6-án püspöki egyházlátogató körútra 
indult a kemeoesaljai egyházmegyébe, 
hogy meglátogassa azokat a gyüle
kezeteket, amelyek múlt évi ez idő
tájt tartott egyházlátogatás alatt vá
ratlanul fellépett betegsége miatt ki 
estek. Kíséretében voltak: Varga
Gyula esperes, Szabó István egyhm 
jegyző, Balogh Ernő püspöki titkár 
és felváltva a járás főszolgabirái 
Pósfay Gusztáv és Galba Vince Az 
egyházlátogató püspököt, amerre csak 
ment, mindenütt a hívek öröme, lel
kesedése, szeretető, hódolata várta 
és fogadta s a várás és találkozás 
szent pillanatai által megszentelódött 
érzések felett ott ragyogott a lelkek 
mélyén hónapok óta táplált vágynak 
sugara: hallani a szeretett főpásztor 
8jkárdl az evangéüom örök igazságait, 
vigaszt, boldogságot, életei adó igéit. 
Öröm volt látni, mint terítette le fé
nyes szárnyait a hétköznapok egy
hangú szürkeségére, gondjára, törő
désére az áhitatos ünneplés itt is 
ott is, ahol az apostoli leíkü fópásztor 
meg-megjelent; mint k u'csolódtak imára 
a mindennapi munkától kérges kezek, 
amikor a főpásztor szólt Isten leiké

vel a gyülekezetekhez ; a lelkek pedig 
szálltak, szálltak fehér angyalszár
nyon oda, ahol nagyobb őröm van 
egy megtérő bűnösön inkább, hogy- 
sem kilencvenkilenc igazakon. A fo
gadtatásokban, sőt a legtöbb helyen 
az ünneplésekben is részt vettek a 
más valldsfelekezetü testvéreink és a 
világi hatóságok képviselői is, doku
mentálva azt, hogy Csonkatnagyar- 
ország csak akkor le3z Nagymagyar- 
országgá, ha nemzetünk egyházait, 
hatóságait, minden gyermekét egy 
érzés, egy cselekvés tölti el, szeretet 
a haza iránt, munkálkodás a hazáért.

Kapi püspök először Káldon hir
dette Istennek igéjét, ahova június 
6-án d. u. 4 óra körül érkezétt kísé
retével együtt Sárváron keresztül. 
Az iskola bejáratánál feláliitott diadal
kapu előtt egybesereglett hívek hó
dolatát Tompa Mihály lelkész tolmá
csolta. Az iskolában megtartott ünne
pélyen, amelyen a gyülekezet illusztris 
vendégeiként részt vettek dr. Maróthy 
László ny. főispán és Nagy ASberíné 
Maróthy Margit is, püspök I. Jáo. 
2 . is—17. verseire épített magasszár- 
nyalásu beszédében a belső boldog
ság értékét hangsúlyozta a külső bol
dogsággal szemben. Az ünnepély vé
gén Erdős János tanító köszönte meg 
a püspök áldást hintő egyházláto
gatását, egy kis iskolásleány pedig 
virágcsokrot nyújtott át neki. Kapi 
püspök áldva vett búcsút a gyüleke
zettől s Maróthy ny. főispán kas
télyában szált meg rövid félórára.

Káld meglátogatását Borgátáé kő 
vette ugyanazon napon. Itt i3 diadal- 
kapu s a hívek rajongó szeretete 
fogadta a püspököt A járás nevében 
Pósfay Gusztáv főszolgabíró, a gyü
lekezet nevében Koczor Kálmán tanító 
üdvözölte, a nőegylet szeretetét pedig 
Koczor Kálmánná meleg szavai s 
átnyújtott szép virágcsokra tolmácsol
ták. Az isteni tiszteleten a püspök
I. Ján. 4 . is alapján Isten-, egyház-, 
hazaszeretetre buzdító lelkes szavai 
gazdagították az egybesereglett hívek 
lelkét örökértékil kincsekkel. Az isten
tiszteletet követő díszközgyűlés után 
üdvözleteikkel tisztelegtek a püspök 
előtt: a róm. kath. egyh íz képvise
letében Czuppon Gyu'a róm. ka.h, 
tanító, a pol. község részéiől Tóth 
Lajos kissomlydi körjegyző, a nőegylet 
nevében Koczor Kálmánná. Ezután 
dukai Takách Ferenc dufcai kastélyába 
tért be kíséretével együtt s két napon 
át élvezte a főuá ház magyaros 
vendégszeretetét.

Június 7-én reggel a dukai leány
gyülekezet iskolája előtt várja és

üdvözli a püspököt a község evang 
lakossága, akiknek élén a gyülekezet 
névében Dukai Takách Ferenc gyűl. 
felügyelő, az iskola részéről Varga 
Dénes tanító, az ifjúság részéről 
Borbély Jolán üdvözli ót. Itt a püspök 
II. Kor. 4 . i7—is. versein felépülő 
hatalmas beszédében az örökkévaló 
lélek hű gondozásának eszményi gon
dolatai domborodnak ki s mutatnak 
utat az örökkévaló boldogságot kereső 
emberi lélek előtt. Díszközgyűlés után 
a püspököt a róm. kath. hitközség kül
döttsége élén Derhán József, a tűz
oltó testület nevében Köves István 
tűzoltó főparancsnok üdvözli.

Junius 7-én d. u az egyházashetyei 
leányegyházöt látogatja meg a fő
pásztor, ahol két diadal kapu elé 
gyülekezve várja a lakosság osztatlan 
szeretete. Az elsőnél Andalíts Lajos 
körjegyzőnek a község érzését tolmá 
csoió lelkes szavai, a másodiknál 
Velter György tanítónak a gyülekezet 
üdvözlését átadó köstöntése hintik 
a tisztelet és szeretet virágait az 
egyházi vezér útjára. Veíter Ida az 
ifjúság és iskolás gyermekek nevében 
virágcsokrot ad a főpásztornak. Az 
iskola udvaron lefolyt istentiszteleten 
a püspőst Kolons. 2 . 6—9 alapján 
arra inti a híveket, hogy Krisztusban, 
Krisztus hitével, szeretetével, életével 
járjanak boldogságot kereső utjokon. 
A díszközgyűlés után a tóm. Vaih. 
egyház tiszteletét Magyar János róm. 
kath. pléh., az evgng. nóegvlet ragasz
kodását Cseke Károlyné pénztáaiok 
nyilvánítja keresetlen s?íves szavak
ban a püspök előtt.

Lutheránus Yilágalmanach.
A wormsi zsinatnak világszerte 

megünnepelt 400 éves évfordulója 
alkalmával az amerikai lutheránusok 
New-Yorkban egy, a világ összes ev. 
egyházainak életét részletesen ismer
tető vaskos könyvet adtak ki. Ez al
manach sierint a világon élő összes 
lutheránusok száma 81,500,000 lélek. 
Köröttük működő lelkész 41.689. El
mondja az Almanach, hogy Ameri
kában mintegy 17 millió lutheránus 
él 14.936 egyházközségben 10.375 
lelkész vezetése mellett. New-York
ban 1,585.930 ev. lakik. Van 312 
egyhári lapjuk. Az 1921. évben Lut
herről Amerikában megjelent mintegy 
1000 könyv és füzet, az egész vilá
gon pedig több mint 2000 Megemlíti 
az Almanach, hogy a vad népek közé 
kiment legelső hittérítők evangéliku
sok voltak.



Hősök emlékünnepére.
D allam : istenfélők m ily boldogok vagytok.

Gyászbaborult szívvel siettünk ma 
Urunk te szentségei hajlékodba,
Ide vonz szivünk,
Amikor a múltra emlékezünk.

Megjelennek előttünk hőseink:
Hazáért halt gyermekink, férjeink,
S  az édesapák,
Kik dicsőségnek álmát alusszák.

Mi pedig reménytelen lélekkel 
Küzködünk nemzeti életünkkel.
Koldusok lettünk,
Lehanyatlott régi dicsőségünk.

Nem mi-nékünk terem Bánát síkja, 
Nem a mienk Kárpátok hegylánca,
A kincses Erdély,
Tenger kékje és a „nyugati vég.“

De ne bántsa ti szent álmaitok, 
Szétszaggatott gyászos országotok. 
Szent erős hitünk 
Felragyog még régi dicsőségünk.

Neveteket kőbe véstük itten,
, De emléktek itt él sziveinkben 

Hogy intsen minket 
Szent hazánkért feláldozni mindent.

Dubovay Géza.

Hanmgavatás s elesett i s i  emlék
oszlopának leleplezése C s i p .
Isten Szentlelkének emberietekben 

működő ereje, felejthetetlen szép ünne
pet készített Pünkösd hétfőjén a ki
csiny, hitbuzgó csánigi gyülekezetben, 
Gömböcz Sándor, egyházszeretetéről 
s áldozatkészségéről ismert és becsült 
csánigi hívünk, a világháború alatt 
elrequiráit kisebbik harang helyett 
egy 100 kgr.-os, szépcsengésü, új 
haranggal ajándékozta meg gyüleke 
zetét, maga a lelkes, szép érzésű 
lakosság pedig közáídozattal egy 
művészi kivitelű emlékoszlopot emel
tetett Csänig község hősi halált halt 
fiainak emlékére; — az új harang 
felavatása s az emlékoszlop leleple
zése szolgáltatott Istentől megáldott 
alkalmat arra a mélyhatásu ünne
pélyre, mely Pünkösd-hétfőn magávul 
ragadta a jelenvoltak lelkét.

A harangavatást Zongor Béla 
esperes végezte, kit a gyülekezetbe 
érkezésekor a lakosság, élén a lel
késszel s a tanítóval, meleg szere
tettel fogadott.

Az .»Erős várunk* éneklése s Tar
ján I. helyi lelkész oltári imája után 
Zongor Béla esperes lépett az emel
vényre a helyi lelkész s Horeczky 
Béla uraiujfalui s. lelkész kíséretében 
Gyönyörű avató beszéde Csel. 2 . i —4. 
versein épült fel s nagy erővel hir-
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dette a harang magasztos hivatását, 
mely ércnyelvén az Isten szentleikét 
szólaltatja meg s amaz »egy akarat» ra 
inti a lelkeket az Isten, az egyház, 
a haza szolgálatában; rámutat azokra 
a közös, nagy eszmékre, amelyek csak 
egy akarattal szolgdlbatók győzelmes 
erővel, mert előttük kell, hogy össze
omoljanak mindama választófalak, 
melyek vallási, politikai és társadalmi 
tekintetben külön-külön felekezetekre 
osztják az embereket.

Mielőtt a harangot megszólaltató 
áldása elhangoznék, Horeczky Béla 
s. lelkész veszi át a szót az esperes
től. Beszédjében Csánig hősi háláit 
halt fiáit fonja körül az emlékezés 
babérkoszorújával. A Pünkösd másod 
napi evangéliom a Krisztus önfelál
dozó szeretetének Szentleikét hirdeti 
Ez a Szentlélek töltötte be az önfel
áldozás erejével azoknak a hősöknek 
kebelét, akik a Répcze-menti kis 
faluban, mint munkás, békés polgá
rok, reményteljes ifjak s fiatal család
apák éltek, dolgoztak és imádkoztak 
önmaguk, családjuk, hazájuk javára. 
A szörnyű világégés idején pedig 
vérüket ontva oda adták életüket 
atyjuk fiaiért. A pünkösdi szentlélek 
önfeláldozásra képesítő ereje hassa át 
ma is mindnyájunk szívét, hogy tud
junk hazánk megmentésén önzetlenül 
munkálkodni s tud,uk — ha kell — 
érte vérünket is ontani, mint azok a 
dicsőséges emlékű hősök, akiknek 
nevei előtt fedetlen fővel állunk a 
hálás kegyelet, a gyászoló szeretet 
könnyeit hullatva.

Az ünneplő közönség soraiból sű
rűn felhangzó zokogás kísérte a szívig 
ható beszédet, melynek végeztével 
Zongor Béla esperes elmondta fel
avató áldását az új harangra s az 
8 Jövel Szentlélek Úristen csendes 
akkordjai közben felcsendülő szavával 
elsősorban is az elesett hŐ3Ök emlé
két siratta — dicsőitette.

A közel távolból összesereglett 
nagy szátnu közönség soraiban ott 
voltak szentmártoni Radó Lajos, a 
Luther-Szövetség elnöke, Polczer De
zső, sárvári járási főszolgabíró s 
Horeczky Gyula, a csánigiak ősz 
nyug. tanítója, »nevelője«, kinek év
tizedes buzgó munkásságát hirdeti 
az az egyházszeretet, áldozatkészség, 
mely a csánigi gyülekezet minden 
egye3 tagját egy lélekkel tölti be, 
valahányszor a köz szent ügyeit tet
tekkel kel! elősegíteni.

Az ünnepély végeztével effertórium  
volt, mely 24.000 koronát eredm é
nyezett.

Tarján István.

A „Hangya“ 25 éves 
jubileuma.

A Hangya a magyar falunak eme 
jellegzetes intézménye most ünnepelte 
fennállásánák 25 éves jubileumát. Ez 
alkalomból az ev. papság üdvözletét 
Biatuiczky Pál ev. esperes tolmá
csolta, a LutberszíJvetség nevében 
pedig báró Kaas Albert elnök üdvö
zölte a Hangyát.

A jubileumi kongresszus után a 
Hangya elnöksége nagyatádi Szabó 
István földmívelésügyi miniszterrel a 
városligeti Vajdahunyad-várához vo
nult, ahol megkoszorúzta gróf Károlyi 
Sándor szobrát Az ünnepi beszédet 
itt nagyatádi Szabó István mondotta:

Eljöttünk, — úgymond — hogy 
megkoszorúz?uk az ő ércbe öntött 
emlékét, mely némaságában is örökké 
hirdetni és jelképezni fogja, hogyan 
kell élni egy gazdag embernek, egy 
magyar főurnak, hogyan kell éleiét 
úgy berendeznie, hogy utána áldá3 
fakadjon és jólét virágozzék. Gróf 
Károlyi megmutatta, hogyan lehet 
eredményes munkával megszerezni 
azt a lelki örömöt, mely egyedül adhat 
boldogságot ezen a földön az em
bernek.

Az én hitem szerint az ember el
kárhozása ott kezdődik, amikor ha
lálos ágyán meghasonlik önmagával 
és a belső biró vádolja távozásakor. 
Gróf Károlyi Sándor szent hitem 
szerint az üdvözülés boldog tudatában 
szenderedhetett el, abban a tudatban, 
hogy életében mindig használt mások 
nak, mindig törődött a kisemberekkel 
és boldogította őket.

Ma az aranyborjú imádása bele
vette magát a leltekbe, az egész 
közéletbe és a magánéletbe, látjuk a 
hirtelen meggazdagodásért való tüle
kedést. Ezeknek az emberekaek el 
kellene jönni ehhez a némán beszélő 
szoborhoz, megnézni az ő életét és 
hiszem, hogy ez a példa jó hatással 
lenne rájuk. Károlyi Sáador az ö 
nagy vagyona mellett kint járt a köz
ségekben, ahová igen sok nagyur 
nem szereti betenni a lábát. Az az 
ember volt, ki nem törődött az első 
sikerteienséggekkel. Ez óriási előny, 
mert a legtöbb ember elveszti ener
giáját, ha gáncsoskodással találkozik.

197

Kétszobás lakás, konyhával, kamrá
val, pincével és kúttal 2 millióért eladó. 
Cím: C h u g y i k  P á l  aszódi lelkész.

Üzemképes kéthengeres, öt lóerős mo
torkerékpár eladó. Cím: Szalber Károly 
Szentgotthárd.
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K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A sárospataki főiskola 400 éves 

fennállását ünnepelték Patakon. D: 
Panka országos fólevéltárnok harsogó 
éljenzés között jelentette be, hogy a 
volt pataki diákok csonkitatlan ép
ségben kívánják fenntartani ez Alma 
Mater egész főiskolai szervezetét. 
Dókus Ernő főgondnok pedig a volt 
pataki diákok nevében 1,600.000 K  
és 1 vagon búza évenkénti megaján
lását jelentette be a főiskola fenn
tartásához a közebéden mondott po
hárköszöntője során.

A Pápán ülésező református egy
házkerület örömmel értesült az újabb 
szép iskolai alapítványokról: dr. Da
rányi 15.000, dr. Lázár 30.000, özv. 
Kulcsárné 25.000, dr.Matolcsy 100.000 
és Mozsonyi 100.000 koronás alapít
ványt tettek. Dr. Antal Qéza újabb 
hollandi gyűjtése 1,200.000 koronát 
eredményezett.

Mindenfelé ígéretes jövő, lelkes 
megmozdulások. Mert érzik, hogy a 
kié az ifjúság, az iskola, azé a jövő. 
Hát velünk mi lesz ?

#
Uton-utfélen hallja az ember, amint 

jól öltözött intelligens kinézésű em
berek bosszúságukban, hirtelen fel- 
indultságukban, kis szóváltásaikban 
olyan brutális és szörnyű szavakat 
ejtenek ki, amiket azelőtt a bérkocsis 
strandon is csak tompított hanglejtés
sel dörmögött el egy- egy pálinkás 
férfihang. Világjárvány lett a károm
kodás, azért egyik másik országban 
már hadat is üzentek ellene. így leg- 
frisebben Olaszországban káromko
dás elleni liga alakult, fényes külső
ségek között, körmenetes ünnepélye
séggel Az óriási tömeg zúgó lelke
sedéssel esküdött fel a káromkodás 
elleni harc fogadalmi formulájára.

Egy egyesülettel tehát ismét több 
van a világon.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Kész minden.
Jún. 18. 1. János 3.&. Mennyit gyötrik 

magukat az emberek, hogy jóvátegyék 
mulasztásaikat, levezckeljék bűneiket s 
megszabaduljanak leíkiismerelfurdalásaik- 
tó l! Pedig hiába ! Semmifele szorgos igye
kezet, különleges jócselekedetek, sanyargató 
önkinzás nem teheti meg nem történtté a 
bűnt. Balga ember, miért gyötrődsz? Isten 
elveszi bűneidet! Csak mosd meg benne 
magadat!

Jún. 19. János 8.34—36. Mennyire gyöt
rődnek az emberek a bűn rabszolgaságá
ban, hogyan rázzák börtönük rácsait, mi

mindent megpróbálnak, hogy kiszabadulja
nak 1 Pedig hiába I Nagy elhatározások ku
darcot vallanak, szívós akarat sem vezet 
teljes diadalra, mert a bűn olyan, mint a 
mocsár, vagy a pókháló, amelyből minél 
jobban akar kiszabadulni az áldozat, annál 
mélyebbre süllyed bele. Óh szerencsétlen 
ember, hát nem látod, hogy már kész a 
szabadságod, csak igénybe kell venned! 
Isten fia a kereszten megváltott téged.

Jún. 20. János 4 . 1 3 — 14. Az emberi lélek 
szomjuhozik szentség, tisztaság, tökéletes
ség, szeretet, egy életet betöltő szenvedély 
után s talán maga sem tudja, hogy mind
ebben Isten után sóvárog. Ezt a vágyat 
nem lehet munkába beleölni, mámorban 
megfojtani. Szomjas ember 1 Miért keres
gélsz, mikor Isten elkészítette már szá
modra az örök élet üdítő forrását az Ö 
szent fiában, akiben megtalálod Őt magát, 
aki neked mindenre elégséges lesz!

Jűn. 21. Efezus 2 . 10. Sok mindenről el 
tudják képzelni az emberek, hogy Isten 
előre elkészítette, de a jócselekedetekről 
sokan nem tudják. Egyéni szabad csele
kedetnek tartják. Pedig minnél jobban bele
látunk Isten csodálatos utaiba, annál vilá
gosabb, hogy ő  az, aki elénk adja az alkal
mat s belénk adja az alkalom megragadá
sára ösztönző érzést, gondolatot. Annál 
nagyobb bűnöm, ha mégis elszalasztom.

Jún. 22. I. Korinthus 2 . #. Minden em
ber vágyódik arra, hogy halála utón is él
jen. Csak sok ember, úgy fejezi ki magát, 
hogy emlékezetet szeretne hagyni maga 
után. Mennyit törik magukat ezért! Pedig 
Isten a legcsodálatosabb örök életet már 
el is készítette számunkra. Krisztus hajlé
kot csinált nekünk odafenn. Csak hittel el 
kell fogadni.

Jún. 23. Máté 2 2 .4. Minél közelebb é- 
lünk Istenhez, annál világosabban látjuk, 
hogy nincs az az édesanya, aki oly gondos 
szeretettel készítene mindent elő gyerme
kének, mint az Isten. A mindennapi étel, 
ital, ruha, munka, erő stb. mind-mind ké
szen van számunkra, nekünk csak el kell 
fogadni.

Jún. 24. János 19 .30. A Golgothán min
den elvégeztetett, ami a földi és mennyei 
elethez szükséges. De ha már ily régóta 
készen van az én bűneimnek eltörlése, 
bűneimből való szabadulásom, lelkem szom
júságának örök kielégülése, a jócselekede
tek egész sora, az örök üdv és minden
minden, annál nagyobb az én bűnöm, ha 
még mindig nem akarom hittel elfogadni, 
hanem magam akarok mindent kiverekedni. 
Miért várakoztatom az Istent?

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlésen Kállay pénzügy- 
miniszter beterjesztette az indemnitási ja
vaslatot. Hathónapra 60 millió aranykorona 
értéknek megfelelő összegű hitel igénybe
vételét kéri.

A kormányzó legutóbb Székesfehérvá
rott, majd Szatmármegyében járt. Kölcsey 
Hymnuszának 100 éves ünnepén vett részt. 
Mindkét helyen az üdvözlő szavakra intel
mekkel felelt, amik az egész országnak 
szólnak.

Kiskunhalas képviselőtestülete Bethlen 
miniszterelnököt díszpolgárává választotta.

A belgrádi szkupstinában páratlanul 
álló éles beszéd hangzott el-Magyarország 
ellen. Nincsics szerb külügyminiszter be
széde nem más, mint a kisántánt részéről

ellenünk megindított kampány ügy részlete. 
A közbeszólók a magyar követ internálását 
és Magyarország megszállását követelték.

Bulgáriában kitört a forradalom. A 
polgári pártok vették át a kormányzást. A 
rendszerváltozás vér nélkül ment végbe. 
Elfogták a képviselők és miniszterek egy 
részét.

A német ajánlat ügyében adandó válasz 
megtárgyalása hosszabb időt fog igénybe 
venni. A porosz tartománygyülésen Braun 
miniszterelnök kijelentette, hogy a Rajna- 
vidék elszakitásában semmiféle kormány 
sem egyeznék bele.

Az ungvári tanfelügyelőség átiratban 
tudatta a nagyszőllősi magyar református 
iskolaszékkel, hogy a vallás csakis orosz 
nyelven tanilhaó.

Japánban a tartalékos tisztek szerve
zete megbuktatta a kormányt. A miniszte
reket kivétel nélkül letartóztatták.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 3. vasárnapon.
Ev. Luk. 15. í—io.

Istennek végeden irgalmáról, könyőrii- 
letességéröl tesz tanúságot mai evangélio- 
rnunk is, „nagyobb öröm lesz a meny
ben egy megtérő bűnösön, hogynem 
kilencvenkilenc igaz em beren“ mondja* 
az U r! Aki eme ígéret teljesedésében igazán 
hisz, az komolyan igyekszik bűneit meg
bánni és megtér mielőtt még nem késő!

Vályl Nagy Géza százados, író, kinek 
nevével gyakran találkozunk a fővárosi 
lapokban, néhány kedves költeményei tisz
telte meg a Harangszót is és Ígéretét bír
juk, hogy a jövőben is állandóan felkeres 
bennünket az ő szebbnél szebb poémáival. 
A Harangszó munkatársainak lelkes gárdája 
meleg szeretettel köszönti az uj munka
társat, a koszorús költőt.

A soproni evang. tanítóképző-intézet 
volt növendékeit és mindazokat, kik az 
intézet ügyét szívükön viselik, szeretettel 
kéri Hamar Gyula igazgató, hogy a f. évi 
június 29-re hirdetett egyetemes találkozóra 
kiki minél előbb jelentkezzék. Ugyanakkor 
megalakul a soproni képezdei diákszövet
ség, melynek védnöki lisztét egyházkerüle
tünk föpásztora, Kapi Béla püspök készség
gel megígérte. A megalakuláskor tartandó 
istentisztelettel kapcsolatban nagyszabású 
templomi hangverseny is van tervbe véve, 
melynek fő éidekessége, hogy a soproni 
nagytemplom országos hirü művészén kívül 
a soproni intézetünkben végzett orgonistá
ink és zenészeink is bemutatják tudásukat.

Kapi püspök útja . Kapi Béla dtúli 
püspök június 16-án Budapesten a Prot. 
Irodalmi Társaság ülésén Problémák cím
mel tart előadást. Június 17-én a kaposvári 
ev. gyülekezet kúlturestélyén mond beszédet.

Százéves ev. főgimnázium. A buda
pesti fasori ev. főgimnázium vasárnap ünne
pelte meg fennállásának 100 éves évfordu
lóját. Beszédet mondott Raffay püspök, 
dr. Habersem iskolai felügyelő, dr. Hitrich 
igazgató, Győri Lóránt ny. miniszter, Kozma 
Andor felolvasást tartott. A jubiláló inté
zetet, annak tanári karát, ifjúságát, meleg 
szeretettel üdvözöljük.

A Luther-Szövetség Nyíregyházán. 
A Luther-Szövetség Nyíregyházán június
3-án tartotta nagygyűlését. Az ünnepi isteh- 
tiszteletet prédikációval Kuty Dezső lelkészt
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az országos szövetség igazgatója tartotta. 
A szervezőgyülésen felszólaltak Geduly 
Henrik püspök, báró Kaas Albert, a szö
vetség országos elnöke, dr Rásó Lajos, 
a budapesti Deák-téri szövetség elnöke. 
A délután folyamán a közeli tanyákon volt 
két nagy vallásos nagygyűlés, amelyeken 
a budapesti szövetség részéröl több fel
szólamlás hangzott e). A nyíregyházi hívek 
tömegesen jelentették a szövetségbe való 
belépésüket.

Tanévzárás. A bpesti pozsonyi mene
kült theol. akadémiának záró ünnepélyén 
Draskóczy Lajos mondott alkalmi beszédet.

A kem enesm agasil ev. gyülekezet leg
utóbb tartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
elrekvirált nagyharangja helyébe újat szerez 
be, amelynek költségeit kivetés utján fedezi. 
Az egyházkerület segélyezésére a gyüleke
zet 5 q gabonát ajánlott fel és pedig 2 5 q 
búzát, 2 5 q rozsot.

Petőfi em léktábla. A bpesti Deák-téri 
ifjúság annak emlékére, hogy Petőfi Sándor 
1833-ban a Deák-téri iskolában kezdte meg 
tanulmányait, a Deák-téri iskolába emlék
táblát helyezett el. A megnyitót dr. Csen- 
gödy Lajos mondta.

A várpalotai evang. gyülekezetét ked
ves pünkösdi ajándékkal örvendeztette meg 
ez évben özv. Mórocz Gyuláné szül. Ko
máromi Erzsébet ref. nőtestvér, aki is 
elhunyt férje emlékére „örök alapítvány“ 
címen a gyülekezet fenntartására 100.000 
(Egyszázezer) koronát adományozott. A 
nemes cselekedet önmaga dicséri az ado
mányozót és követésreméltó szép példaként 
szolgál.

A nagybarátfalui evang. gyülekezet 
Veöreös Imrét, Győrvármegye főügyészét 
választotta felügyelőjévé. Az egyházszere- 
tetéröl és evangeiiomi túlbuzgóságáról köz
ismert új felügyelőt Pálmai Lajos esperes 
június 3-án iktatta be lélekemelő, szép 
ünnepség keretében hivatalába.

Az Egyetemi Luther-Szövetség má
jus 18-án ünnepélyes keretek közt tartotta 
évzáró közgyűlését. Egy iskolai évnek 
munkában eltöltött hónapjai után a köz
gyűlés résztvevői azok az evangélikus diá
kok, akiket a múltban szorosabb kapcsolat 
nem fűzött egyházukhoz, szép eredményről 
halihattak beszámolót. Ez alkalommal nyúj
totta át a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Szövetségének elnöksége dr. Raf- 
fay Sándor püspöknek a Mefhosz díszok
levelét. Raffay püspök meleghangú válaszá
ban köszönte meg a bizalmat, mely véle
ménye szerint nem személyét, mint inkább 
nemzete érdekében végzett eddigi munkáját 
tünteti ki.

Szép fejlődés reményére jogosult a Szö
vetség a főtitkári beszámoló szerint, melyet 
Ruzicska A. terjesztett elő. A tagok száma 
meghaladta a négyszázat, akik pedig az 
egyesület beléletében, törekvéseiben, mun
kájában is résztvettek, akik egyházuk, hitük 
komoly kötelességekre intő szavát meg
meghallgatták s tevékenykedtek is az ő 
tehetségük szerint kétszázan lehettek. Ennek 
eredményét mutatja a rendezett ünnepélyek, 
előadások száma, ez évben 12. A könyvtár 
szép szaporodása év végén 686 kötet s 
különösen az az előadássorozat, mit a 
tavasz folyamán neves előadók: Raffay, 
br. Kaas A., Stehlo K. tartottak az evang. 
egyház fontos kérdéseiről, mintegy előké
szítőül az életre. Hű tükre a sikeres mun
kálkodásnak a pénztárforgalom 337.925-50 
K-s tétele, melyből szegénysorsu hittest
véreink támogatására 243.772 50 K lett 
fordítva, mely összeg jóval meghaladva
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más egyetemi egyesületek szociális tevé
kenységét. Raffay Sándor püspököt és a 
megértő evang. társadalmat illeti érte a 
köszönet szava, akik lehetővé tették sok 
nélkülöző diák nyugodtabb készülését az 
igazi küzdelemre, az életre. A Deáktéri 
Ev. Szövetség ebédakciójából pedig sokan 
részesültek tápláló és ízletes étkezés szives 
vendéglátás jóvoltában. A segélyezés nagy 
része köicsőnsegélyek formájában lett fo
lyósítva német minta szerint, tanulmány 
végeztével való visszafizetés kötelezése 
alapján. A Szövetség tágjai eggyüvétarlo- 
zásának érzését s a téli hideg időben a 
tanulás lehetőségét fokozta fenntartott s az 
Egyetemes Eegyház jóvoltából füthető ta
nulótermével az Üllői ut 24. I.-e alatt, ahol 
helyisége az egyetemi viszonyok miatt a 
legmegfelelőbb helyen volt. A jövőbeni 
intenzív munka az evang. társadalom áldo
zatkész támogatásával párosulva meg kell, 
hogy hozza a maga értékes gyümölcsét, 
a hitet valló vallásos evang. diáktársadal
mat, mely a jövő evang. társadalmát jelenti. 
A közgyűlés Plenczucs Sándor, az év fo
lyamán buzgón tevékenykedő elnök záró
szavával s a Himnusszal végződött.

A zalai szórványgyülekezet jelen évben 
Űrnapján Oroszlányban jött össze. Azon 
községben, melynek lakói között 1800-ban 
még 25—30 ev. család élt, — de tanítót 
nem kaptak, az ev. egyházaktól távol voltak 
— beleolvadtak lassanként a r. k. egyházba. 
Grüner Ernő házában jöttek össze közelről 
s távolról a hívek. Olt volt Nagy István 
zalaistvándi lelkész. Tizen éltek az úrvacso
rával is, egy közülök ref. Az egyhbeszédet 
Varga Gy. esperes tartotta s osztotta ki az 
úrvacsorát is. Voltak ott Kerecsenyból, 
Zalaapátiból egyszerű földmives asszonyok 
stb. A szórványgyülésen a rendes tagsági 
dijak beszedése után különböző jótékony 
célokra adakoztak. Így a „Kapi Béla püspök 
cgyhlátogatása“ emlékére tett alapítványt 
300 K-vai gyarapították, confirm.-otthon és 
gyámint. részére 1200 K-t adtak. Mint 
kuriuzomot említem meg, hogy a ref. jegyző 
azzal fordult az ev. testvérekhez, hogy 
fogadják el az ő egyszerű adományát tag
sági díjul, mert ő mint hivatalbeh ember, 
sokkal nem áldozhat s ezzel átadott egy 
ezüst forintot, ami a mai papirvilágban a 
nagy számokkal beszélő papirospénzt jól 
felülmúlta. — Fogadják a szórvány hívek 
igazán magyaros testvériességgel fogadó 
kedves család hálás köszönetünket. Isten 
áldása legyen viruló szép családjukkal.

Mezőlakon az ev. nőegylet a harang
alap javára május hó 6-an színmű-előadást 
tartott. A „Gyurkovics lányok*-at adták elő 
Fejes Mariska, Mező Juliska és Mariska, 
Simon Zsófi, Szíj Irén, Horváth Karolin, 
Fejes Katus, Horváth Mariska, Bordás Fe
renc, Mező István, Fejes Dénes, Nagy 
Sándor, Szij Ferenc, Turbók Gyula és 
Ruzsis Kálmán. Az előadás 91.706 K-t 
jövedelmezett. Ebből 60.000 K fordíttatott 
a harangalapra s 20J0 K-t a soproni tanító
képző segélyezésére adott a nőegylet.

Szakony egyházközség 315 kgr. búzát 
gyűjtött és ennek árában 72.450 K-t ado
mányozott a súlyos válságban levő egyhker. 
pénztárnak, lljabb adományok a szakonyi 
egyhközségben: Harangalapra Gerencsér 
József molnármester 1000 K, Ev. Nyomda
részvényesek: 6150, Németh Kálmán és 
neje 500, özv. Csithe Istvánná 1500, Gaál 
Sándor és neje 300, Büki Ferenc és neje 
500, Hidegh Ferenc 5000, ifj. Kolonits Jó- 
zsefné Kis Jolán, Tóth Kornál, Varga Lajos, 
Pécsinger Ferenc és neje Gór 1000—1000,

Németh Béla 700, Gaál Ferenc 500, Hasza 
Ede 200, Büki Eszti 300, Hidegh Vilma 250, 
Hidegh Lidia 100, Boros Vilma 500, Skriba 
Irén 200, Héra Géza és neje Czák 1000, 
Hidegh Kálmánná 200, Boros Lajos H.-né 
1000, Boros Lajos és Skriba Ida 2000 K. 
Folyó kiadásokra: Hidegh Ferenc 5000, 
Büki Lajos és neje 1000 K. Konfirmációi 
alapra: Németh Béla 300, Gaál Ferenc 
500, Hasza Ede 200, Büki Eszti 200, Hidegh 
Vilma 250, Hidegh Lidia 1000, Boros Vilma 
500, Pauer Anna Csepreg 700, Skriba Irén 
200 K. Nóegyletre Németh Lajosné 100 K.

A nem espáiról gyülekezetnek, mely a 
reformáció fénykoráig visszanyúló múlttal 
bir, — új harangját június 3-án avatta fel 
a gyülekezet esperes-lelkésze: Mesterházy 
Sándor. A közelről és távolról összesereg- 
lett evang. hívek és más vallásu ünneplők 
is már VslO órakor zsúfolásig megtöltötték 
a zászló- és virágdíszbe öltöztetett templo
mot. A „Jövel Szentlélek Úristen* kezdetű 
ének 1 versének eizengése után Káldy József 
iharosberényi lelkész oltári imát mondott 
és oltári igéket olvasott. Erre következett 
a „csendül-kondul új harangszó“ ünnepi 
ének két versének eizengése. Melynek el
hangzása után Mesterházy Sándor esperes 
az új harangot felavatta. A főének 3. ver
sének eléneklése után Horváth Lajos gyé- 
kényesi lelkész szószéki beszédet mondott. 
Erre a hivek lelkesülten énekelték a .hatal
mas reformációi ének, Erős vár a mi Iste
nünk első versét és KÍ3S József surdi lelkész 
felolvasta az adakozók névsorát, megkö
szönte az>dományokat (összesen: 164.284 
korona és 988 liter búza), áldást mondott 
az ünneplő hívek seregére és a Himnusz 
elzengésével végződöd e lélekemelő harang- 
szcntelési ünnepély, melynek végén a tem
plomból közönség 3090 K összegű offer- 
tóriumot adott össze: az evang. sajtóra, 
a soproni evang. theologlai akadémiára és 
a helyi gyülekezet beszerzendő orgonasip- 
jaira. Az énekekét Hérics Sándor és Hérics 
Jenő tanítók vezették.

A bpesti evangélikus teológia Petőfi- 
ünnepélye. Az ünnepélyt dr. Kováts Sándor 
igazgató beszéde nyitotta meg. Kozma 
Andor felolvasta „Petőfi szimfóniája* cimü 
költeményét. A műsor további folyamán 
az Akadémia énekkara szerepelt és Szabó 
Lóránt Petőfi-verseket szavalt. Császár 
Elemér egyetemi tanár Petőfiről tartott 
tartalmas előadást, melyben Petőfit mint a 
magyar népiélek legpregnánsabb kifejezőjét 
állította a hallgatóság elé. Béres Mimi, az 
operaház volt tagja Petőfi-dalokat énekelt. 
A nívós műsort ének- és zeneszámok töl
tötték ki.

Gérczén húsvéthétfőn avatta fel szép 
ünnepély keretében a gyülekezetnek Varga 
József és f. Remport Borbála által ajándé
kozott harangot Varga Gy. esperes. A meg
lévő haranggal szépen összecseneül az új 
harang, mely 180 kgr. súlyú és körülbelül 
400.000 K-ba került. Megjegyzendő, hogy 
nagyobb harangot is a Remport család 
ajándékozta még a háború előtt a gyüleke
zetnek. Így Írja fel nevét egyházunkban 
egy-egy család az örök élet könyvébe.

Vönöczkőn, mint már egyszer jelezve 
volt, az Amerikába szakadt két buzgó egy
háztag 121.000 K-s adományára felbuzdul
tak a hivek s pénz, de különösen gabona
adományaikkal sikerült egy új harangot 
beszerezni. Az új harangot pünkösd hétfőn 
adták át rendeltetésének. — Boda Jenő 
felügyelő, fia szerencsés meggyógyulása 
emlékére iskolai ösztöndíj alapítványra 3500 
K-t fizetett be értékpapírban a gyülekezet
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pénztárába. Benkö Károlyné egyh. kelése 
alkalmával az oltárra 200, Dömölki Antal 
és Horvátli Mária harangra 1000, Kiss 
Sándor és Csuka Rozália harangra 500, a 
konfirm. növendékek orgonára 1200, oltárra 
900, leányegyletnek 200 K-t ajándékoztak. 
Fischer József harangra 500 K-t. A gyüle
kezet egyébként most épületeit szándékozik 
kijavíttatni.

Szentgotthárd. Az össztanulóifjuság 
élén a Diákszövetséggel Űrnapján ünnepi 
összejövetelt rendezett a templomban Fel
olvastak : Baldauf Károly „A biblia tartal
ma“, Belső Károly „A biblia célja“ címen. 
Szavaltak: Ambrus István, Lang hona, 
Perner Teréz, Nika Sándor, Kogelmann 
Ferenc. Az összejövetelt a vezető lelkész 
bibliamagyarázata (Prédikátorok könyve 12. 
rész) vezette be.

Szombathely. Az orgona renoválására 
adakoztak: Szijj Géza 20.000, Vitálisz 
Károly 15.000, ifj. Vitálisz Károly 3000, 
Nika József 5000, Bulhy Lajos, Prágai 
István, Vitéz Nagy Lajos, Filer Mária, 
Firchl Ferenc, Ulreich Aladár, özv. Laky 
N.-né, Gáspár György, özv. Németh Lajosné 
1000—1000, N. N., Kóczán Józsefné 2000— 
2000, Boros Ferenc 500, Boros Lajos 500, 
Vlaj Sándorné 400, Németh Ferenc 300, 
Berki István 200, Kercsmár Lajos 120, 
özv. Léner Györgyné 100 K-t.

A keszőhidegkuti gyülekezet a hábo
rúban elesett 34 hősi halottjának emlékét 
a templom falába illesztett két díszes már
vány emléktáblával örökítette meg. Az 
emléktábla költségét, 7 q gabonát a Weil 
Endre tanító vezetése alatt álló dalárda 
kezdeményezésére a hívek önkéntes ado
mányok utján fedezték. A hősi halottak 
száma az összlakosságnak 5°/o át teszi. 
A leleplezés f. hó 27-én ünnepség kereté
ben ment végbe, Perl János lelkész a szi
vek mélyéig szántó vallásos és hazafias 
érzésű beszédet mondott,

Kiskamond. Görög Károly, a sárvári 
gyülekezetnek hitbuzgó tagja, annak emlé
kére, hogy elemi iskolai tanulmányait a 
kiskamondi iskolában, Istenben boldogult 
László János nagyhírű tanító vezetése alatt 
végezte s hogy a későbbi években is mint 
nagykorú egyháztag több éveket töltött 
Kiskámondon, — a gyülekezet részere 
templomalapítvány elmen 2000 K-t adomá
nyozott oly feltétel mellett, hogy ezen 
alapítványtőke állandóan „Görög Károly 
templomalapítvány“ címen kezeltessek, az 
esedékes évi kamatokat azonban a nevezett 
gyülekezet bármely közszükségletek fede
zéséhez felhasználhatja, — A kiskamondi 
ev. gyülekezet elöljárósága az adományo
zónak e helyen is őszinte köszönetét nyil
vánítja.

A veszprémi evangélikus templomban 
máj. 31-én vallásos estét tartottak a testvér 
református felekezettei kapcsolatosan. Köz
ének után Demjén Márton ny. ref. esperes 
áhitatos imát mondott, majd Hering János 
tartott mély értelmű bibiiamagyarazatot. 
Hering Jánosné művészi szóló-éneke s a 
két lelkész imája végeztével ismét közének 
zárta be a léleknemesitö vallásos össze
jövetelt.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK,

A leenwardeni ev. egyházi énekkar 
hangversenyén dr. Kállay Kálmán előadást 
tartott. Előadásában a magyar és fríz nép

hasonlatosságáról beszélt s szavait azzal 
a kéréssel fejezte be, hogy legyenek segít
ségül a hallgatók a magyar gyermekek 
megmentésében.

A Holland irodalmi társaság dr. Antal 
Géza theol. tanárt tagjai közé választotta.

Berlinben a róm. kalh. egyház katho- 
likus püspökséget állított fel.

Soldevilla saragossai érseket meggyil- 
kolták

A Kér. Ifjúsági Egyesületek Világ- 
szövetsége Pörtschachban tartotta második 
világkongresszusát.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Müller Béla és Nagy Laura 

június 17-én tartják esküvőjükét Szent- 
antaifán.

Ú J D O N S Á G O K .
Kidobtak 50 milliót. A budapesti ren

dőrség leleplezett egy 12 milliós vámpana
mát. Lefoglaltak mintegy 50 millió értékű 
textilárut, amit vámfizetés nélkül akarlak 
becsempészni ismeretlen tettesek. Az áru 
tulajdonosa a büntetéstől való félelmükben 
most nem jelentkeznek a textiláruért.

Ágyugyár helyett pap írgyár. Győrött 
az ágyugyárat papírgyárrá alakítják át és 
az új gyár rövidesen meg is kezdi üzemét.

a gombamérgezés szénnel gyógyít
ható. A m. kir. gombászati állomás közli, 
hogy a gombatnárgezés esetén biztos szer 
a gyógyszertárakban beszerezhető carbo 
animalis Merk nevű gyógyszer, ami nem 
más, mint szerves anyagok elégetéséből 
kapott szén. Mérgezés esetében negyedliíer 
keserüviz.be három evőkanál szénport kell 
tenni és ezt a keveréket kétszerre meginni. 
Ha a hatás nem jelentkezik és a mérgezési 
tünetek továbbra is észlelhetők, meg kell 
ismételni ezt az eljárást.

O rkán Baranyában. Pusztító orkán 
tombolt végig Baranya vármegye felett 
mindenütt ciklonerejü forgószéllel. Az or
kán fákat csavart ki, istállókat döntött ösz- 
sze, háztetőket sodort le, megrongálta a 
telefon-táviróösszeköttetést és a termény
ben óriási károkat okozott.

Kommunista népbiztos, mint próféta. 
Néhány héttel ezelőtt bejárta az egesz világ 
sajtóját az a hir, — mi is megemlékez
tünk, — hogy Sarajevó környékén egy ko
mor tekintetű, szakállas férfi jár község- 
ről-községre, miközben orvosi gyakorlatot 
folytat és prófétának mondja piagát. A 
hatóságok azonban végre is megelégelték 
a próféta-orvos működését — amint az 
egyik külföldi lap Írja — behatóan érdek
lődni kezdtek személye, illetőleg múltja 
iránt. A minap azután kiderült, hogy a 
jámbor orvos Daniján Lajos, aki Kun Béla 
alatt népbiztos volt s mint ilyen 1,300.000 
korona erejéig megsarcolta Fóth községet, 
azonkívül 50 egyént tartóztatott le jogtala
nul. A magyar hatóságokat értesitették az 
esetről s a magyar bíróságok megindították 
a kiadatási eljárást.

Iirrczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Uj ldők-nek 24. számában folytatódik Szederkényi 
Anna és Rudolph Stratz érdekes regénye közli ezen
kívül a lap Nadányi Zoltán, Fodor Erzsébet és Kál
mán Jenó elbeszéléseit, Pékár Gyula cikkét, számos 
művészi és időszerű képet és a lap kedvelt rovatait, 
a szerkesztői üzenoteket és a szépségápolást. Az Új 
Idők előfizetési ára negyedévre 1500 korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány - 
ujság új száma a két regényfolytatáson kívül elbe
széléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 400 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI. Andrássy ut 16.

Az En Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélése
ket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Előfize
tési ára negyedévre 300 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. 
Andrássy út 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Obetkó István Szentgotthárd 500, Bognár 
Sándor Gyömrő 200, Nőegylet Zsédeny 400, 
Kerécz Ferenc Budafok 500, id. Takács S. 
Tárnokréti 500, Offertórium Tárnokréti 500, 
dr. Kneffel József Budapest 1000, Németh 
Gáborné Győrujfalu 150, Kluge Pál Kör
mend 1000, Freyler Ede Kőszeg 50, Vadócz 
István Czelldömölk 100, Czéh István Lajos- 
komárom 115, Csete György Rácalmás 100, 
Perenyei Pál Csér 50, Vadócz Sándor Cell- 
dömölk 50, özv. Kovács Mihályné Árpás 
1000, Czügödy Mihály Lukácsháza 50, Por
dán Julia Káld 100, Konfirmáltak Győr 2000, 
Makróczy Károlyné Veszprém 100, Haffner 
Jenőné Bpest 250, Ev. ifjúság Nemeskolta 
1000, Prenker Sándor Bpest 50, Vida Fe
renc Sopronbánfaiva 100, Csizmazia Sán
dor Nagysimonyi 100, Geyer Adolf Ászár 
50, Hörenyiné Karsay Idi Beled 600, Mol- 
nárné Karsay Irma Magyarszombathely 600, 
Csákvári Lajos Beled 200, Pieler Ferencné 
Szombathely 300, Jakab Istvánná Beled 100, 
dr. Zsimányi Dániel Bpest 50, Csánig 8000, 
Vadász Edené Marcaltö 100, Zongor Lajos 
Nagysimonyi 1000, Vida Gyula Győr 100 K.

Felelős szerkesztő ős kiadó: CZIPOTT (iF.ZA 
bfeotgotthárd, Yasriraiegfe.

P á ly á z a t
a nagygeresdi II. sorszámú újonnan szer
vezett osztály tanítói állásra. Kötelessége 
i —Ili. osztály tanítása, kántoriakban, egy
házi adminisztrációban segédkezés. Java
dalma : gyülekezettől évi 1400 K. alapfize
tés; évi 1400 K. háborussegíly ; törvényes 
lakbér, 500 K. kertilletmény és az összes 
törvényes államsegélyek. Ezeken kívül a 
mindenkori összilletmény 10°/o-os kiegészí
téséül a gyülekezet évi 6200 K-át biztosit. 
Határidő aug. 1. Kommunizmus alatti ma
gatartás igazolandó. Felszerelt kérvények 
alulírotthoz küldendők.
1—2 Iskolaszéki elnök.

Egy tizennégy éves fiút keresek szoba
festő tanoncnak, háromévi tanulási időre 
Teljes ellátást kap. Ruházni a szülők tar
toznak. Cím: R á c z  L a j o s  szobafestő 
mester Sopron, Faraktári ut 21. A. i_s

P I A C .
Június 12. Zürich: Budapest 09V2. — 

Deviza: Dollár 5740, Dinár 64.—, Osztrák 
korona 8, Szokol 171, Lei 29 5, Frank 1035, 
Márka 75. — Has- és zsirárak: Marhahús 
1900, disznóhus 2100, borjúhús 1900, zsir 
3000. — Gabonaárak: Búza 26.960, rozs 
18 625, árpa 16.000, zab 20 000, tengeri 
19.500, korpa 8400. — Takarmányárak: 
Réti széna — szalma —.—.

Nyomatott Wclliscb Béla villamüzemíl könyvnyomdájában Szeatgottbirdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

La^tulajdonos:
s DmiMüit Lntner-szOvetsea.
Az Országon Iiiilhpr-S<üvct- 

«óg hivatalos

Kéziratok, előfizetési díjak 
óh reklamációk a

HARANGSZÓ szerker.ztő- 
kiadóhiv?. talán ak

Bzentgotthárdra (V*Rvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

6« tanító.
S t ä J i ! e n i t  mlnücD v a sá r n a p .

R K E S Z T I K :

E T H  K Á R O L Y ,  C Z I P O T T  G É Z A .

BzerksaztA-kladóhlvaUl:

SZENTQOTTHÁRD,
VaRvárii’.egj’e.

A „HA3ANH8Z0“ 
előfizetési ára: 

negyodérre 5CO koron». 
Iiuther-Szöretégi tagoknak 

10"/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Kgyes szám ára 60 korona.

A .Harangszé* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink- 

□ek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

II. Timótheusz 4.2.
Néhány nappal ezelőtt Pécsett jár

tam jugoszláv vizűm megszerzése 
céljából. Minthogy csak egy napi időm 
volt erre a célra s mivel a szerb 
nagyurak naponta csak két órára, 
d. e 10—12 ig á lnak a közönség 
rendelkezésére, már reggel 9 órakor 
odaálltam a konzulátus épületének 
komor folyosójára. E! is értem azt, 
hogy a 4 ik helyre kerültem; hárman 
már megelőztek. Rövidesen azonban 
megtelt a folyosó különböző rangú, 
nemzetiségű és vallásit egyénekkel: 
volt ott tír és napszámos, magyar, 
német, honi szerb, róni. katholikus, 
görög-keleti, evangélikus, Mózes-hite- 
beii, össze-vissza. A »nagyfontosságú« 
közös cél, amelyhez annyi strapa, 
annyi keserűség, annyi gond tetejébe 
nem csekély pénzösszeg tapad, ha
marosan átsegítette az összejöttöket 
az ismeretlenség válaszfalán; egy
kettőre folyamatban volt a beszélgetés 
Mindegyik tudott valamit, de több
nyire panasz volt az, amit a komor 
folyosó néma falai hallhattak. Ha 
egy ilyen falnak szíve volna, hogy 
feljajdulna! Hogy felolvadna az a 
szív ott a fal megelt, ha nem már 
ványhói van ! . .  .

Hallgattam; figyeltem; kutattam 
a morajió panasz világnézetét: hitét 
vagy reménytelenségét. Szívem mind 
hevesebb dobbanása, benső titokzatos 
sejtésem jelezte, hogy a mindenütt 
munkálkodó isíeni Lélek ez alkalmat
lan helyet s alkalmatlan időt valami
képen »alkalmassá« fogja tenni fen
séges szolgálatra.

Megszólal egy hang, csendesen, 
szinte fájdalmasan, összefoglalván a 
sok panaszt e rövid, sóhajtól kisért 
szavakban: „ Elhagyott bennünket az 
Isten!“ S megerősítik egymás után 
azt, amit saját lelkűkből kivettek; 
utána mondja egyik is, másik is:

»Igaz, elhagyott minket az Isteni« 
Igaz, igaz I — ujjongott bennem a 
visszhang.. .

Elhagyott az Isten! Hát van te- 
néked Istened, te agyonstrapált, ki- 
gunyolt, kirabolt, tövises utón járom
ban űzött, siró sóhajtó ember! Vallód 
az Istent itt, ezen a folyosón ? Hiszen 
azt beszélik fűnek-fának a balgák, 
hogy nincs Isten! Teaéked hiába 
mondták? Visszautasítólag csóválod 
fejedet, mint a természet Istenének 
lehelletétól, rezgő fűszál s susogó 
fa levél? ... És tudod, érzed, hogy 
Istened elhagyott? Azért könnyezel 
s keseregsz tán; azért bánt s fáj a 
mostani é le t? .. .  Oh, jó néked, hogy 
ezt érzed! De tudod is, miért kellett 
ennek így jönnie? Árért, mert te 
hagytad el az IstenedetI Meg van 
írva évezredek óta s ezer évek tör
ténete igazolja: »Hogyha elhagyjátok 
az Urat s szolgáltok idegen istenek 
nek, akkor elfordul és rosszal illet 
benneteket és megemészt tiieket, mi
nekutána jót cselekedett veletek.« 
(Jozsué 24 .20 ). E hazának s e nem
zetnek ezeréves történelme is Isten 
sok jó cselekedetéről tesz tanúságot; 
de »idegen isteaek«: a gazdagság, 
fényűzés, hűtlenség, érzékiség, er
kölcstelenség szolgálatáról is nem 
egy képet tár elénk; épen mi elénk 
is, az utolsó évek gyermekei szeme 
elé. Mi fordultunk el tőle, azért illet 
bennünket a jelen bajaival; azért 
emészt minket a jelen idők méregfoga 
Óh, próbálnánk csak visszafordulni, 
visszatérni elhagyóit Istenünkhöz!... 
...» Igaz; mi hagytuk el az Istent; 
az állatnál is mélyebbre sülyedtünk, 
azért ver bennünket az Isten; vissza 
Ö hozzá I — hangzik visszhangzik 
a szívek szava az ajkakról. Más hang 
nem hallatszott; más nézet nem volt 
vagy ha volt is, az emberi szívbe 
oltott Isten utáni vágy e közvetlen, 
őszinte megnyilatkozása előtt el kellett

bénulnia, ha szégyent vallani nem 
akart. S mintha maga az Isten, akinek 
szeme egy konzuli épület falain is 
keresztüllát is, úgy akarta volna, 
hogy ez a hitvallás legyen a szívekben 
kedvesen tovacsengő végakkordja ama 
rövid, de rám nézve felejthetetlen 
előjátéknak ott a komor folyosón, 
— megszólalt odabent a csengő, 
jelezvén, hogy a szomorú komédia 
kezdetét vette.

Dolgunk végeztével elszéledtünk, 
ki-ki vissza a maga hivatáskörébe. De 
vajha az élő Istennek bűnbánatra hivő, 
újjászületést és ebben, csakis ebben 
boldogságot s üdvöt is munkáló Lelke 
a maga isteni erejével amaz akaratla
nul elvetett magot áldott gyümölccsé 
érlelné az egyes szívekben I

Zulauf Henrik.

Gyurátz ny. püspök 
a „Harangszó“-ért.
Koronánk újabb romlása, az álta

lános gazdasági helyzet, a megélhetés 
kérdésével egyre súlyosabban nehe
zedik a magyar keresztyén társada
lomra, annak — alig számbavehető 
kivétellel — minden rétegére, minden 
intézményére. A legsúlyosabban azon
ban mégis a magyarhoni ev. keresz
tyén anyaszentegyházunkra nehezedik, 
annak minden néven nevezendő alko
tásaira az egész vonalon.

S ha a nyomorúsággal teli idő 
napjainkban lassanként kikezdi év
százados ősi intézményeinket, mi lesz 
akkor a még csecsemőkorukat élő 
alkotásainkkal, mi lesz így többek 
között első sorban evangélikus saj
tónkkal, mely a folyton emelkedő 
szertelen drágaság következtében első 
sorban a kimúlás veszedelmének van 
kitéve.

Azt hisszük, azzal ma már tisztá-

Álljunk egész lélekkel a Harancrszó m e llé  I
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ban van minden anyaszentegyházát, 
hazáját szerető komoly magyar em
ber, hogy ev. anyaszentegyházunkra 
nézve létérdek: a Harangszó fenntar
tása. A templom, iskola és lelkipász 
tori gond mellett nélkülözhetetlen ma 
az egyházi sajtó. Az írott sző végre 
is messzebb elér, több emberre hat 
és tovább megmarad, mint a kimon 
dott sző. A nagy világ szemében is 
egyedül a sajtó utján vagyunk képe
sek életjelt adni magunkról, vagyunk 
képesek bizonyságot tenni, hogy még 
vagyunk, valakik vagyunk, vannak 
embereink, intézményeink, vesztesége
ink mellett sikereink; folyik a munka, 
tehát él az egyház. Sajtó utján fejlő • 
dik közöttünk leggyorsabban a szoli
daritás érzete is. formálódik a köz
vélemény, megszületik a közszellem, 
amely olyan az ember fejlődésére 
nézve, mint a növénynél a jó, vagy 
rossz időjárás, egészségnél a jó vagy 
rossz levegő.

Az evang. sajtónak, nevezetesen 
a »Harangsző« fenntarthatásának a 
kérdése erősen foglalkoztatja azért 
a nemesen érző, egyházért, hazáért 
buzogó lelkeket. Legutóbb is egyház- 
kerületünknek érdemekben gazdag ősz 
fópásztora, Qyurátz Ferenc ny püspök, 
lapunknak kezdettől fogva jeles toüu 
munkatársa, támogatója hozzánk in
tézett nagybecsű levelében többek 
között a következőket Írja:

A »Harangszó« fenntartása érde
kében ajánlom felhívni a lelkésze
ket, hogy méltóztassanak egy val
lásos estét ennek biztosítására tar
tani gyülekezeteikben, úgy, hogy

Rozika.
Egy kis majori leány története.

Irta: Csite Károly,
(Folytatás.)

A falánk állat mohón kap a ke
nyérhez: elkapja Rozika parányi 
kezét is. A csöppség veló'írázó si
koltást hallat. Épp’ akkor fordul be 
a major kapuján egy lovasszekér. 
Mint a villám, ugrik le arról egy 
napbarnította, pörge bajszu, tisztán 
öltözött negyven év körüli férfiú. 
Rohan a veszély színhelyére. Két 
lépésnyire tőle pedig félőrülten az 
édes anya. . .

Késő már. Rozikának hiányzanak 
jobb kezefejéről az ujjak. A csonka 
kézből bugyog a vér.

Balogh Kálmán, majori gazda, 
az édes apa, őrjöngve rohan vissza 
onnét a házba, egy puskával tér 
vissza.

— Agyon lövöm, megölöm azt

a jővödelem ezen célra fordítatnék. 
Minden tekintetben nagy veszteség 
volna ha a folyton emelkedő szer
telen drágaság megjelenését e l
akasztaná. Tanácsos volna a lel
készegyleteket, egyházmegyei gyű
léseket is felkérni, hogy a gyüle
kezeti elöljárókat buzdítsák a lap 
pártolására, előfizetők gyűjtésére.
Végtelen hálával és köszönettel 

adózunk egyházkerületünk agg fő
pásztorának, hogy nagybecsű soraivsl 
a közfigyelmet újból az egyházi saj
tóra terelte, mert valóban nagy vesz
teség, de még sokkal inkább örök 
szégyene volna egyházunknak, ha a 
legváltságosabb időkben elnémulni, 
kimúlni engedné a Ha'angszót. Mi 
szentül megvagyunk győződve, hogy 
ez nem is fog bekövetkezni. Azért 
minden egyházát igazán szerető lel
ket, gyülekezeteket, egyházmegyéket 
kérve kérjük, hogy ezekben a sajtóra 
is annyira váltságos időkben a leg
komolyabban foglalkozzanak ismétel
ten a sajtó kérdésével, a Harangszó 
fenntarthatásának lehetőségével. Vég
tére is minden az akaraton muiik. 
Mutassuk meg mi evangélikusok ezút
tal is, hogy értékelni tudjuk a sajtót, 
hogy nemcsak nyelvvel és beszéddel, 
de valósággal és cselekedetben sze
retjük egyházunkat, hazánkat, a Ha- 
rangszót

Gyűjtsünk előfizető
ket és adakozzunk
a „HARÁNGSZÓ“ fenntartására.
az irtózatos állatot! — ordítja ma
gánkívül. A cselédasszonyok körül
fogják, kérlelik, hogy azzal már 
nem segítene a bajon. Csak magá
nak csinál kárt.

Erre lecsúszik elzsibbadt kezéből 
a fegyver. A gyepes földre borul 
hangos zokogással, mint egy kis 
gyermek. Megered mérhetetlen fáj
dalmának könyáradatja...

Más az asszony. Őt nem a saját 
óriási fájdalma köti. le. Ölbe kapja 
élettelen gyermekét. Rohan be vele  
a házba. Lábánál még gyorsabb 
a keze. Új fehérneműjét, amely 
legelőbb akad kézbe, hasogatja, 
csak úgy sívit az uj vászon. Pár 
pillanat m űve: a kis roncsolt kezet 
bekötözi, elfojtja a vérömlést.

A következő percben már azon 
a szekéren ül, melyen férje haza 
jött. Ölében betakarva a gyermeke. 
Sebes vágtatással iramodnak a lo
vak a város felé.

üma.
Uram, én magamnak semmit se kérek! 
A m íg  .kimérted, addig megélek, 
ß a  száraz is a mindennapi falat 
Megkeszenöm Uram, kegy azt is adtad!

D e n ézd ! Anyámnak szemerá az arca 
Nézd, $egy megtörte az élet £arca! 
fáradt szeméből kiszárad a kenny is 
Uram! Csak az anyám keresztjén kennyits!

ftennyits az ö színe nagy-nagy bánatán, 
A m ire kér nappal s bús éjszakán: 
f i i  a hazáért áldozta £es kát.
A z  áldezénak, add pissza a §azát!

Szabó Gábor

Kapi Béla püspök kemenesaljai 
egyházlátogató kőrútján.

Június 8 án reggel dukei Takách 
Ferenc dukai kastélya előtt már a 
jánosházai hívek küldöttei várták a 
püspököt s hosszú kocsisorban ki 
sérték át gyülekezetükbe, ahol az is 
kola előtt emelt díszes diadalkapu 
előtt a gyülekezet nevében Szakái 
János tanító, a pol. község nevében 
Németh János városbiró, az ipartes- 
tüiet részéről ennek elnöke Krenn Jó
zsef üdvözölték ő t; virágcsokrot nyúj
tottak át a főpásztornak a gyülekezet

Orvoshoz hajtat a nagy m eg
próbáltatás alá vett szegény-szegény 
asszon y!

Késő éjjel érkeznek vissza a 
városból. Balogh gazda eltompult 
aggyal a sok kínzó töprengéstől, 
gondolattól, kint várta őket a kapu
ban. Nem evett az nap ebédet, még 
sem  tudja vacsoráját elfogyasztani.

— Mi lesz, szegény, szerencsét
len gyermekünkből?! — kérdi 
kétségbeeséssel mintegy önmagától 
is ott benn az asztalnál ülve.

— Azt mondta az orvos, hogy  
m eggyógyul; — mondja fájdalom
tól rezgő hangon az édes anya.

— Meg ? ! . . .  De ha nem lesz  
munkára való!

— Nem ám, szegény 1 — sóhajt 
az asszony is s megered ismét a 
könnye.

— Mi lesz belőle, ha majd nem  
tudunk mi neki kenyeret keresn i; 
ha majd a sírban leszünk m ár?!...
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részéről Kiss Róza, az iskolás gyer
mekek részéről Egressy Irén és Nagy 
Irma. Iskolavizsgálat utáa istentiszte
let volt, ameiyet az egybesereglettek 
nagy száma miatt, akik között más 
valldsfelekezetüek is 3/ép számmal 
voltak, a szabadban kellett megtar
tani Püspök emelkedett hangú, gyö
nyörű beszédeben, amelyet Ján. 4 . 
20—26, szakaszra épített, azt a nagy 
eszmét hirdette, hogy az igaz isten- 
imddásnak kérdése megoldást nyert 
Krisztus eme szavában: Isten lélek 
és akik őt imádják, szükség, hogy 
lélekben és igazságban imádják. Az 
istentiszteletet követő díszközgyűlés 
után tisztelegtek püspök előtt a rdm. 
katb. hitközség küldöttsége élén Tan- 
esits János esperes-plébános, az or
thodox izr. hitközség képviseletében 
Rubinstein József rabbi A szeretett 
főpásztor tiszteletére a Korona ven 
déglőben adott közebédea számos 
felköszöntő hangzott e l ; Köpi püspök 
Tancsits esperes p ébánost, mint a 
felekezeti jó viszony buzgó ápolóját, 
Tancsits esp.-pl. és Tompa Mihály 
lelkész K&pi püspököt, az egyház 
kerület kimagasló vezérét éltették a 
jelenvoltak lelkes ovációja mellett.

Ugyanaznap délután Ketnenespálfa 
két kicsi harangjának (kath és evang) 
kedves összecsendiilése mellett e köz 
ség evang. gyülekezetébe vonult be 
a várva-várt püspök kíséretével. Lel
kes szavakkal köszönti a magas ven
déget az iskola bejáratánál az ott 
emelt diadalkapu köré gyűlt hívek 
élén: dr. Móritz Dénes babai gyűl. 
fel.; ugyancsak üdvözlik Tompa La-

— Takarítunk a számára, míg 
élünk! Holnaptól kezdve nem eszem  
reggelire sem kávét, sem tejet. Majd 
csak egy kis krumplit, vagy egy  
falat kenyeret.

— Én is elleszek nélküle!
— Ugy-e, csak a Rozikának 

adunk tejet. A többit összeszürjük 
tejfelnek, túrónak s minden héten 
egyszer beviszem a városba eladni. 
A pénzt aztán berakjuk a takarékba.

— Én pedig nem is pipázok 
többé. így is megmarad évenkint 
legalább is husz-huszonöt korona. 
Sőt még a két pipámért is kapok 
pár fillért valakitől.

— Én meg beviszem holnap azt 
a szövetet a faluba, melyet téli 
ruhának vettem magamnak. Eladom 
valakinek. Eltudok nélküle lenni. 
Majd találok leánykori ruháim közt 
még olyant, amit viselni tudok.

Így tervezgettek sokáig, mígnem 
egyikük észre vette, hogy világos-

jos tanító a gyülekezet, Rosta Károly 
községbiró a község elöljárósága ne
vében. Iskolalátogatás után a püspök 
nagyszámú hallgatóságának a szabad
ban hirdette az igét Luk 15.7—10. 
alapján, kiemelte örökkévaló kincsünk: 
a lélek értékét, rámutatott veszedel
meire, buzdított annak megőrzésére. 
A főpásztor igehirdetését díszközgyűlés 
követte, amelynek végén a róm. kath. 
hitközség üdvözletét Huszár Jenő r. 
kath. tanító, a nőegyletét Rosta Lina 
hajadon adja át a közszeretetben álló 
egyházi vezérnek. Megható jelenet 
volt. amidőn a nőegylet üdvözletének 
tohnácsolója üdvözlése alatt a nő
egyleti tagok adományaként 11.000 K-t 
nyújt át a püspöknek, hogy ő azt 
valamely jótékony célra használja fel.

Még aznap este felé átvonul a 
püspök kíséretével Bobára s miután 
fogadja a község részéről Tompa 
László körjegyző, a gyülekezet részé
ről Nagy Mikiós meleg üdvözletét, a 
templomba megy s a csendes aikonyi 
órában áhitatos imában emeli fel a 
hivek seregének lelkét az örökkévaló 
Istenhez — Másnap jdn. 9-én reggel 
Ve9 órakor iskolavizsgáíattal kezdődik 
a püspöki egyházlátogató munka 
Ezután következik az ünnepi isten- 
tisztelet, amelyen részt vett László 
Kálmán vasi közép egyhm. felügyelő 
s amelyen a püspök a 84. zsoltár 
2 — 8. verseire épített szentbeszédében 
a templom szeretetére, buzgó látoga
tásira buzdítja hallgatóit.

Díszközgyűlés után üdvözölték a 
püspököt a róm. kath. hitk. nevében 
IJödey Zsigmond máv. pályafelvigyá

ság szíii’ó'dik be az ablakon. Haj
nalodon s még a szemüket sem 
hunyták le. Balogh gazdának menni 
kellett már az istállókba, a cselédek 
után nézni.

II.
A kuruzslónö.

Vasárnap délután dolgaik végez
tével kint ültek a kis major cseléd
asszonyai a pitvar talpon. Úgy el
merültek bajaik részletes ismerte
tésébe, hogy észre sem vették, mi
kor egy városias öltözetű, különben 
kopott ruháju nő fordult be a ma
jor kapuján.

— Jó napot, jó mulatást, ifiasz- 
szonyok. Miért oly búsan nyergelik 
közös paripájukat? — Köszöntötte 
az asszonyokat.

— Biz’ csak azért, mert lusta a 
mi paripánk, nem visz el bennün
ket, mint a Girif madár a Szeren-

zó, a nőegylet nevében Móritz Jenőné. 
Ünnepély végén közebéd volt a lel
készlakon, amelyet a gyülekezet adott 
a szeretett főpásztor tiszteletére.

Nemeskocson jún. 9-én d. u. az 
imaház előtt várta a püspököt a hivek 
seregének szeretete, akiknek élén a 
község nevében Baráth József bíró. 
a gyűl. nevében Horváth Lajos tanító 
köszöntötte meleg szavakkal. A püspök 
először az iskolát látogatta m eg; 
azután istentisztelet volt, amelyen a 
püspök Jak 1 .22. alapján mondott 
hatalmas beszédet, lelkére kötve az 
imaházat teljesen megtöltő hallgatói
nak az Isten igéjének szorgalmas 
hallgatását, megtartását, az Istennek, 
az imabáznak, a templomnak szere- 
tetét s e szeretetnek az életben meg
valósítását. Díszközgyűlés után a 
küldöttségek üdvözletét fogadta a fő- 
pásztor és pedig Tőrök László tanító 
üdvözletét a róm. kath. hitközség, 
Baráth Lajo3né, Szabó Eszter üdvöz
letét a nőegylet nevében, amely utóbbi 
ragaszkodása jeléül 5000 K-t ajánlott 
fel a püspök urnák, aki azt köszönet
tel fogadta, bejelentette, hogy könnyek 
letörlésére fogja fordítani. A tüzoító- 
testület hódolatát Egressy Antal fejezte 
ki a főpásztor előtt, aki azután búcsút 
véve a nemeskocsiaktól. a bobai s 
aemeskocsi hivek kü'dötteitől elkísérve 
közvetlen kíséretével együtt Kemenes- 
sömjénbe ment s ott dr. Radó Gyula 
egyhm. felügyelő vendégszerető házá
ban szállt meg, hogy másnap meg
tartsa egyházlátogatását az artrkuláris 
nemesdömölki anyaegyházban s még 
meg nem látogatott Máiban.

cse országába; — válaszolt a tréfás 
gulyásné.

— Minek is vinné magukat a 
Szerencse országába, mikor itt va
gyok é n : hozom maguknak a sze
rencsét. Csak szóljanak, melyikük
nek mi kell, mi a baja? Segítek 
én mindenen. Vagy nem is kell 
szólniok. Itt a kártyám, megmond 
ez mindent. . . No, emeljék m eg !

Rozika abba hagyta játékát, kí
váncsian nézte az apró, színes kár
tyákat. A kuruzslónö azonnal meg
látta kis csonka kezét, vagy tán 
már tudott is róla.

— Ej, ej, micsoda gondatlanság 
e z : így hagyni ennek a szegény  
kis leánynak a kezét! Mintha nem 
lehetne rajta segíten i! — szólt fe
jét csóválva nagy méltallankodással.

Bámultan néztek rá a cseléd
asszonyok. A fiatal gazdánénak, 
az édes anyának, nagyot dobbant
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Vitézzé avatott
evang. segédlelkész.

Vitéz Horthy Miklós kormányzó, 
a vitézek országos főkapitánya június 
hó 17-én Budapesten, a Margitszi
geten ünnepélyesen vitézzé avatta 
Horeczky Béla volt ajkai, jelenleg 
uraiujfalui (Vas ro.) evang. segédlel
készt, kinek neve irodalmi munkás
sága révén a Harangszó olvasókö
zönsége előtt nem le3z ismeretlen, 
Horeczky Qyula nyug. csánigi ev. 
tanító fiát. Horeczky Béla 1915 tava
szán mint önkéntes vonult be a vasi 
83-ik gyalogezredhez s innét kezdve 
részt veit az ezred valamennyi dicső
séges harcában. Több kitüntetést is 
szerzett és egy Ízben meg is sebesült. 
Később mint tart. hadnagy átkerüli 
a 106-ik gyalogezredhez, ahol az 
olaszfronton a piavei harcokban sze 
mélyesen vitéz magatartásáért el
nyerte az I. oszt. tiszti ezüst vitézségi 
érmet is. Most a harctéren tanúsított 
vitéz magatartása, valamint a forra
dalmak és az ezt követő nemzeti 
újjáépítés idején kiayilvánitotl törhe
tetlen magyarsága révén vette fel a 
Vitézi Rend tiszti tagjai közé, mint 
ez idő szerint az egész országban 
egyetlen evang. lelkészt. Idegen hang
zású nevét azonban a Vitézi Rend 
szabályainak megfelelően kénytelen 
volt a magyaros hangzású »Horkay« 
névvel fölcserélni, úgy hogy június 
17-től kezdődöleg a Vitézi Rend és 
a Belügyminiszter úr engedésével a 
»vitéz Horkay Bála« nevet használja

fájdalomtól sajgó szíve. Reszketett 
a hangja:

— Tán’ volna valami segítség ?!
— Ugyan, még ilyet kérdez is 

tőlem ! Hisz’ ha még ezt sem le
hetne meggyógyítani, akkor semmit 
sem a világon.

Kétkedve ingatták fejüket az 
asszonyok.

— Isten háta mögött laknak, 
azért oly tudatlanok! — szólt most 
már indulatosan a kuruzsló asz- 
szony. — Különben tudhatnák, 
hogyha egy muskátlinak bárhol 
vágja le az ember az ágát, új ágat 
hajt. S ez így van minden fiatal 
fánál és virágnál is.

— Az szent igaz! — hagyták 
helyben az asszonyok.

— Űgy-e, ezt tudják! De azt is 
tudhatnák ám, hogy az emberi te
remtés is olyan mint a virág s 
nem is más, mint az Isten kertjé
nek virágai. Azért csak a módját,

Sári néni k ere sz tje .Olvasóinkhoz.
A napról-napra emelkedő drágaság 

a fővárosi lapokat már régen újabb 
áremelésre kényszeritetto. Mi mind- 
ezideig vártunk az emeléssel. Most 
azonban az új évnegyed alkalmából 
mi is kénytelenek vagyunk az elő
fizetési árakat felemelni. A Harangszó 
előfizetési ára a július, augusztus, 
szeptember hónapokra eső évnegyedre 
5 0 0  k o ro n a  lesz. Tudjuk, hogy az 
új árak új terheket jelentenek olvasó
ink számára, de éppen szegénységünk 
az, ami erre a végsőkig halogatott 
lépésre kónyszeritett. Buzavaluta sze
rint igazodik az egész világ. Mi is 
buzavaiutában vagyunk kénytelenek 
eleget tenni kötelezettségeinknek a 
nyomdával szemben. A Harangszó 
előfizetési ára buzavalátában kifejezve 
alig IV 2 kgr. búza ára.

Hisszük, hogy olvasóink, kik eddig 
is jóban, rosszban velünk maradtak, 
ezúttal is kitartanak meüetíünk.

Krisztus ügyét a legválságosabb 
időkben elbukni nem engedik!

Testvéri üdvözlettel

a Dunántúli Luther-Szöyetség,
mint a „Harangszó“ tulajdonosa.

Egy öreg anyókával találkoztam 
a múltkor, aki két hatalmas vödör 
vizet vitt a szomszédból haza. Fel
tűnt, hogy minden vödörben egy ke- 
resztalaku fadarab úszott. »Jó napot 
Sári nini, — köszöntöm — miért 
visz olyan nagy terhet ? Hát nincsen 
kút az udvarukban?« »Nincsen bi
zony — felelte ő — minden csepp 
vizet eszei a két kezemmel kell vin
nem.« »Minek ez a két fadarab ben
ne?« — »Hái hogy ne loccsanjon ki 
a viz Tisztelendő Úri Mert tetszik 
tudni a járásnál hAborog a viz, öreg 
is vagyok, nem járok már oly bizto
san mint azelőtt és sokat kiöntenék.«
— »Különben hogy van Sári néai?»
— »Hogy vagyok? Rosszul! Dere
kam fáj, köhögök is, meg a gyerme
kekkel is folytonosan baj van. Reám 
nehezedik az Isten keze « — »Nono«
— mondok — »talán sötétebboek 
látja a dolgokat, mint ahogy tényleg 
vannak!« — »Deh>gy látom sötéteb- 
beknefc. E ég sötétek azok! S most 
még beteg az uram, már két hete 
nyomja az ágyat. Hát nem nehezedik 
én reám az Isten keze?« »Igaz, igaz
— mondok — de hiszen Sári néni 
i3 keresztet tesz a vödörben háborgó 
vízre, hogy megnyugodjon, hát az 
Úr Isten ne rakjon keresztet Sári néni 
vállaira? Hogy is mondja az Úr Jé
zus : Ha ki akar én utánam jönni, 
tagadja meg magát és vegye fel az 
ő keresztjét és kövessen engem. Csak 
akkor nyugszik meg a mi háborgó 
lelkünk, ha türelemmel viseljük azt,

jobban mondva titkát kell tudni, 
akkor a fiatal gyermeki csonka 
kézfej is oly ujjakat hajt, hogy alig 
lehet a másik kéz ujjúitól megkü
lönböztetni.

— Hát, tudja Isten, lehet is így 
valami a dologban; — mondták 
erre már a cseléd asszonyok.

— Oh, édes jó Istenem, ha igaz 
volna! — sóhajtott sóváran, némi 
reménységgel Baloghné. Mit el nem 
hisz a kétségbeesett szív, mikor 
arról van szó, hogy segítenek gyó
gyíthatatlan baján!

— Ha még most is kételkedni 
mer szavaimban, akkor nem szólok 
többet, — folytatta már elbizako
dottan a javasasszony. — Tudja 
meg, hogy számtalan helyen meg
fordultam már életemben s úgy 
fogadtak mindenütt, hogy a helye
met is alig lelték. Tejbe vajba fü- 
rösztöttek. Oda adták volna nem
csak minden kincsüket, de a lelki-

üdvösségüket is. Mert amit én tu
dok, nincs több oly teremtelt lélek 
a földön, aki azt még tudja. Azért 
ha jót akar, szívén viseli gyermeke 
boldogságát, ne sokat hitetlenked
jék velem szemben, mert megyek 
tovább az utamon. Sirathatja aztán 
egész életén át, hogy egyszer segít
hetett volna gyermekén, azt az al
kalmat is elszalasztottá.

Ezzel a beszéddel teljesen levette 
lábáról a szegény asszonyt. Behívta 
Baloghné szobájába. Valami hókusz
pókuszt csinált a gyerm ekkel: egy 
zsombor liszt volt az ára. Aztán 
egy kis üveg piszkos folyadékot 
adott át Balognénak:

— Nézze, édesem, ez a titok
olaj. Sehol a világon nem kapható. 
Ez fakassza ki az ujjacskákat. Es
ténként egy kávés kanállal adjon 
belőle a kicsinek. Csak busz koronát 
fizet érte édesem. Egy nagy úr ezer 
pengőt adott feléért. (Folytatjuk.)
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amit az Úr az ó bölcs belátása sze
rint reánk mérni jönak lát. Sári né
nire sem rak ám többet mint ameny- 
nyit elbír.« »Igaza vau Tisztelendő 
Úrnak — felelt Sári néai — hát 
majd csak iparkodom én is azon, 
hogy háborgó Ielkemet a kereszttel 
lec3ende8Ítsem.<

Sári néni megfogadta szavaimat, 
mert amidőn későbben megint egy
szer találkoztunk, már nem panasz
kodott, sőt azt mondta, hogy most 
már sokkal könnyebben viseli az élet 
terheit.

Dr. Tirt8Ch Gergely.

Lidiké, Etelka, Jolán.
Ködös és borongó hús őszi éjszakán 
Földre szállt Lidiké, Etelka és Jolán,
A magas mennyégböl bajai papiakba. 
Hirtelen, magára semmit sem váratva.

És most itt van köztünk az égi kis angyal, 
Piros kis orcája olyan, mint a hajnal; 
Fekete szemének ragyogó súgóra 
Boldogságot lövell szerteszét a házba.

Feledve szenvedést, sok kínos gyötrelmet, 
Vége-hossza nincs a szülői örömnek; 
Babusgatjuk szépen, altatgatjuk csendben, 
S szülői ajkunkról e hő ima rebben:

Élet Ura, Isten, ki őt nekünk adtad,
Oh fogadd érette mélységes hálánkat! 
Neveld fel kertünkben a drága virágot,
Élje majd boldogan végig a világot I

*

Fohász kis lánykám kereszte
lésekor.*)

Ki életet adtál, életet elvettél,
A szívünk Tégedet remegve, fájva fél, 
Hatalmas nagy Isten, ki ezt cselekedted, 
Elvett angyal helyett tartsd meg e gyermeket!

Szomorú életem tövises pályáján 
Hadd legyen örömöm e drága kis leány! 
Tartsd meg öt énnekem végig ez életben, 
Ha nem heged is, tán így enyhül szívsebem!

IMREI! SÁMUEL
' )  Anyja a  születés utáni 7-ik napon gyermek

ágy i lázban elhalt.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A budapesti főkapitányság, hivat

kozással a kultuszminisztérium műit 
hónapban kiadott körrendeletére, ren
deletét tett közzé, amelyben a tanuló 
ifjúságot eítiitja a nyilvános étkezők, 
vendéglők, kocsmák, kávéházak és 
mulatóhelyek látogatásától. A rendelet 
értelmében a tanuló ifjúság az említett 
helyeket sem egyedül, sem szüleikkel 
nem látogathatják. Kivétel csak az 
az eset, amikor étkezésüket ilyen

helyiségekben kell végezniük, ebben 
az esetben azonban, még ha a hozzá
tartozók társaságában vannak is, csak 
az étkezés tartama alatt szabad ott 
maradniok. A rendelet utasítja a 
rendőrtesttilet tagjait, hogy a rendelet 
ellen vétőket igazoltassák és tegyenek 
jelentést az illetékes kapitányságon, 
amelynek kötelessége, hogy az ily 
címen beérkezett jelentéseket késede
lem nélkül az illető tanintézet igaz
gatóságához áttegye.

Miért csak Budapesten ?
*

Budapesten és a nagyobb vidéki 
városokban utcai házalók és vásári 
árusítás utján az ujabbi időkben tö
megesen terjesztik a ponyvairodalmat. 
Különösen a fantasztikus detektiv- 
regényeket, a jó erkő’csökbe ütköző 
pornografikus könyveket, képeket és 
levelező lapokat, izgató és értéktelen 
irásmunkákból összetákolt naptárakat, 
továbbá exotiieus szervezetek és kü
lönféle szekták által kiadott vallásos 
mezbe öltöztetett röpiratokat. Ennek 
az erkölcsrontó, a vallást és a nem
zeti érzést támadó ponyvairodalomnak 
a megszüntetésére most dr. Marinovit3 
Jenő rendőrfőkapitány rendeletet adott 
ki, hogy a sajtótermékek utcai terjesz
tésénél az engedélyező hatóságok a 
legaagyobb óvatossággal és körül
tekintéssel járjanak el. Terjesztési 
engedélyt csak olyan sajtótermékekre 
adjanak, amelyek sem vallási vagy 
erkölcsi, sem nemzeti szempontból 
kifogás alá nem esnek.

*
Az évezredek telnek, múlnak, de 

az emberek nem változnak lényegük
ben. A gyermekek sem változnak 
tehát s tízezer év előtt épp úgy sze
rettek játszani az akkori apróságok, 
mint ahogy játszani fognak a kicsinyek 
ötvenezer év múlva, hogy nagyot ne 
mondjunk hirteienébeu. A most folyó 
egyiptomi ásatások igen érdekes gyer- 
mekjátékleleteket is napvilágra hoztak 
Így bukkantak legutóbb egy egész 
babakollekcióra, mely háromezer év 
előttről való. E fáraókorszakbeii baba
hölgyek laposak, testükön vallásos 
jegyek tünedeznek, egyébként pedig 
affele miniatűr udvari hölgyek, leg
utolsó divat szerinti kosztümben, apró 
ékszerekkel gazdagon felcicomázva. 
Magasságuk mindössze 7 — 8 cm. A 
babákon kívül színes üveggolyókra, 
játákállatokra, bőrlabdákra bukkantak 
a kutatók

*
Egyik szerb megszállás alatt levő 

községben, ahol a .tavasz szintén 
közelebb vitte egymáshoz a fiatal

szíveket, egy szerb vasúti hivatalnok 
beleszeretett egy kis magyar urilányba 
Megkérte a lányka kezét, amit az nem 
tagadott meg és rövidesen megtartot
ták az eljegyzést Ebbe azonban már 
a szerb főhatalom is beleszólt. Hogyan 
vehet el egy önérzetes szerb hivatal
nok magyar lányt 1 Beidézték a fiút 
Szabadkára, ahol igazgatója kijelen
tette neki. hogy vagy felbontja az 
eljegyzést, vagy pedig repül állásából. 
A fiú mit tehetett? Qondolkodási időt 
kért, hogy megtárgyalhassa meny
asszonyával a kényes ügyet. Vájjon 
a kettő közül melyiket fogja jobban 
szeretni? A szerb államot, vagy a 
kis magyar lánykát?

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

A szenvedés okai.
Jún. 25. Lukács 1 0 .30—37. „Nagyon sok 

olyan szenvedés van e világon, melynek 
nem is kellene lennie. Az emberek kegyet
lenek. Vagyis kitünően értik, hogyan tud
nak maguknak embertársaik lelki és testi 
szenvedései által kéjes élvezetet szerezni.“ 
Szenvedek, mert kegyetlenek és önzők az 
emberek. De nem szenved-e olykor már 
az én kegyetlenségem és önzésem miatt? 
Akkor nincs jogom panaszkodni! Amit 
akartok, hogy az emberek tiveletek csele
kedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal!

Június 26. Máté 4 .5 —7. Megkísértetése 
idején még fiatal ember volt Jézus. Nem 
csak annyiban, hogy működésének még 
csak legkezdetén volt, hanem annyiban is, 
hogy mindenre képes erőt érzett magában. 
És mégis mily megfontolt, józan 1 De sokat 
szenvednek az emberek könnyelműségük 
következménye miatt I Minden szabad ne
kem, de nem minden használ és épit 1

Jún. 27. Róma 2.«—10. A keresztyén 
embernek mindennapi tapasztalása az, hogy 
Isten kegyelme nem jelenti a bűnnek min
den büntetés nélkül való maradását. A ke
resztyén ember világosan látja minden bűne 
után Isten figyelmeztető büntetését. Szen
vedek, mert bűneimmel kihívom az Isten 
büntetését. Áldalak Uram, hogy Te a bün
tetésben is kegyelmes vagy!

Jún. 28. I. Mózes 3 7 .35. „Ugyanolyan 
mértékben, ahogy értjük mások kínzását, 
megtanultuk önmagunkat is kínozni. Gyak
ran találkozunk emberekkel, akik szenve
déseikből élvezetet alkotnak, valóságos 
szénvedésgyonyőrt teremtenek maguknak.“ 
Szenvednek, mert nem akarnak megvígasz- 
talódni. Vigyázzunk, mert aki benn akar 
maradni a földi szenvedésben, az örök 
szenvedésben fog bennmaradni, mert az 
isten szerető kegyelme iránt sem lesz fo
gékony 1

Jún..29. I. Korinthus 13.4—7. Minden 
szeretet sok lemondással, őnlegyözéssel jár, 
tehát fájdalommal és szenvedéssel s min
den szeretetnek sok hálátlanságot is el kell 
szenvednie. Szenvedek, mert szeretek s 
minél jobban szeretek, annál többet kell 
szenvednem. Az ilyen szenvedés azonban 
nem teher, hanem kiváltság!

Jún 30. Zsidók 1 2 .5—13. „Sem születés, 
sem pénz, sem tudás és műveltség, sem 
pedig más előnyök nem képesek az em
beri jellemet annyira nemesíteni, mint át-
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küzdött és legyőzött szenvedés." Isten is 
szenvedések által nevel minket. Szenvedek, 
mert szeret s nevelni akar az Isten. Jaj 
nekem, ha már nem ostoroz, mert akkor 
már nem tart nevelhetőnek !

Júl. 1. János 16.1—4. Sok-sok szenve
désem között van-e olyan, amelynek az az 
oka, hogy én szeretem az Istent ? Aki nem 
mer szenvedni Krisztusért, azért hiába szen
vedett Krisztus, akiért nem hiaba szenve
dett Kiisztus, az boldog, ha szabad neki 
szenvedni Krisztusért. Ezek a szenvedések 
az őrök élet koronájának ragyogó ékkövei.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar belpolitikában úgy látszik a 
földefortnnovelfának a kérdése áll előtér
ben. De e kérdéssel kapcsolatban szem
fényvesztő játék indult meg egy idő óta. 
Egyik oldalon a jogosulatlan eszközökkel 
összeharácsolt vagyon tulajdonosai, másik 
oldalon néhány gróf összefogva, szívós és 
ravasz sajtóiisdjáratot indítottak a föld
reform életképessé tételének megakadályo
zására.

Egyébként az indemnitáson van a sor, 
mely alkalommal az ellenzék erős bírálatot 
Oha]t gyakorolni.

A koronának újabb áresése az egész 
vonalon megnehezítette a mozgást, a léleg
zést, egyszóval az életet.

Az osztrák kölcsönt ölszörösen túl
jegyezték a londoni tőzsdén. Zimmermann 
a Népszövetség fömegbizottja 5000 dollárt 
jegyzett az osztrák népszövetségi kölcsönre.

Egy olasz lap cikket közöl Tomaso 
tollából a szerb politikáról, amelyben a 
következőket mondja: Nem kell Ninsics 
külügyminiszter mézes-mázos szavait be
venni és értékelni. Emlékezzünk csak vissza, 
hogy hányszor hajlongott Ausztria előtt 
Szerbia, szeretet nyilvánításokat produkált 
a Habsburgokkal szemben, hányszor hang
zottak el mézes, megtévesztő szavak Bées- 
nck címezve és milyen jó viszonyban voltak 
Magyarországgal, különösen Tisza idején. 
Ninsics tökéletes typusa a szerb radikális 
politikának. Ezek egyet tudnak: hallgatni, 
szimulálni és hazudni.

Bulgáriában a volt miniszterelnököt, 
Sztambulijszkit menekülés közben agyon
lőtték. A nemzeti erők felülkerekedését az 
ország fellélegzéssel fogadta. Az új kormány 
teljesen a helyzet ura. Szerbia szándékolt 
beavatkozását a nagyhatalmak leintették, 
főleg az olasz kormány emelt kifogást egy 
délszláv mozgósítás ellen.

A francia parlament nagy belpolitikai 
vitája Poincaré győzelmével végződött. A 
vita a kommunista képviselők interpelláció
jára indult meg. Szemére vetették a kor
mánynak, hogy támogatja a royalistákat és 
fogságra veti a kommunistákat. Poincaré 
válaszában kijelentette, hogy a kormány 
biztosítja a köztársasági szabadságokat a 
royalista és a forradalmi elemekkel szem
ben.

Németországban a franciák megszál
lottak a krayi és a watter.scheldi állomást 
s ezzel Essent minden vasúti összekötte
téstől elzárták.

A gutenhon—budenheimi vonalon egy 
nemzetközi vonat alatt bomba robbant föl. 
8 ember megsebesült.

A werdeni francia haditörvényszék hét 
német bányaigazgatót 5—5 évi íegyházra 
ítélt. Keileriuann igazgatót ezenkívül 170 
milliárd és Falke igazgatót 340 milliárd

márka pénzbüntetésre ítélte. Hat nap alatt 
685 vasutast és 65 hivatalnokot utasított ki.

Khinában a köztársaság elnökét, miután 
a hivatali pecséteket kiszolgáltatta, szaba
don bocsátották. Az áUamügyeket néhány 
volt miniszter vezeti tovább.

Brazília. A köztársaság elnöke rende
letet írt alá, amely elismeri Magyarország 
függetlenségét és mostani kormányát.

M A G Y A R  G A Z D A .

T éli h áz iip ar i taní'oly a- 
m o k a t ren d ezn ek .
A föidmiveiésügyi miniszter a házi

ipar fejlesztése érdekében az eddigi 
gyakorlathoz képest az i 923—24. év 
folyamán is rendez téli háziipan tan
folyamokat, mely tanfolyamok tárgyai: 
kosárfonás, gyékényfonás, szalma- és 
és kukoricafosztás foná3, seprő- és 
kefekötés, fafaragás, vászonszövés, 
csipkeveré3 és agyagmunka.

A fenti tárgyú munkakörökből téli 
tanfolyam rendezését a községek, 
vagy erkölcsi testületek (egyesületek) 
kérelmezhetik. Lehetőleg olyan tárgyú 
tanfolyam kérelmezendő, melynek 
nyersanyaga helyben, vagy a közel 
környéken beszerezhető, mert egyes 
nyersanyagok messzebb helyről való 
szállítása sok nehézséggel s nagy 
költséggel jár. A tanfolyam időtar
tama: a vászonszövésnél 3 hónap, 
a többinél 2 hónap.

Azon községek, vagy egyesületek, 
amelyek tanfolyamot kérelmeznek, 
kötelesek gondoskodni nyersanyagról, 
munkahelyről, a munkamester, ha az 
nem helybeli, lakásáról és ellátásáról, 
továbbá a munkahelyiség és mester
lakás fűtéséről, világításáról. Viszont 
a munkamester díjazását a földmive- 
iésügyi miniszter vállalja. A tanfolyam 
rendezése iránti kérelmek a főldmive- 
lésügyi miniszter címére legkésőbb 
július hó 20 ig a győii háziipari ke
rületi felügyelőséghez küldendők be.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 4. vasárnapon.
Ev. Luk. 6.36—42. 

Evangéliomunk igazolja, mennyire nem 
könnyű, sőt nagyon is nehéz dolog igazán 
keresztyénnek lenni. Evangéliomunk szem
üvegén át nézve korunk emberét, de keve
sen vannak igazi keresztyének.

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság
jún. 16-án tartott közgyűlésén elnökké 
Bethlen István gróf miniszterelnököt ás 
dr. Ravasz László püspököt, alelnökké 
Kapi Béla püspököt és báró Kaas Albertet 
választotta meg. A közgyűléssel kapcsolatos 
felolvasó estélyről lapunk legközelebbi 
számában részletesen emlékezünk meg.

Lelkészavatás. Dr. Raffay Sándor, a 
bányai egyházkerület püspöke június 17-én 
ünnepi istentisztelet keretében avatta lel
készekké a Deák-téri ev. templomban: 
Benkóczy Dániel, Dendely Károly, Drenyov- 
szky János, Ellenberger Erich, Gyurán 
György, Kiss László, Küinmerl.e Oítmár, 
Menyhár István, Peíreász János, Pétermánn 
Ádám, Szabó Aladár és Szlovik Pál lelkész
jelölteket.

Németh Gyula szekszárdi lelkész, aki 
a Kér. Ifj egyesületek világszövetségének 
konferenciáján Pörtschachban részt vett, 
szerencsésen hazaérkezett és Ígéretét bírjuk, 
hogy lapunk hasábjain legközelebb beszá
mol a konferencián tapasztaltakról.

Nemes létek. Sülé József kalaposmester 
nyug. csendőr, a gyulai missió gondnoka, 
a város legszebb helyén levő telkét templom 
céljaira a most szervezendő gyulai gyüle
kezetnek adományozta.

Tudomásul. Az- egyet, nyugdíjintézet 
vezetését Kuthy Dezső lelkész, egyet, elő
adó vette át. Címe: Bpest VII!., Üllői-ut 24.

Hálás tanítványok. A budapesti ev. 
főgimnázium volt növendékei a 100 éves 
jubileum alkalmával eddig 6 millió koronát 
adtak össze alapítványul.

Sobor. Varga Zsigmond Amerikában 
60 dollárt gyűjtött temp'omépítés céljaira.

Kalaznó. Zulauf Henrik lelkész vallásos 
estély keretében felolvasást tartott napjaink 
egyik égető kérdéséről: „Házasság és el
válás az evangéíiom megvilágításában“ cím 
alatt. A felolvasás előtt, közben és után 
idevágó költemények szavazattak. A befolyt 
offeríórium gyámintézeti célokra ment.

Ambrózfalva. Lélekemelő ünnepség 
keretében ünnepelte meg az ambrózfalvai 
egyház áldozó csütörlök ünnepét, amikor 
is tisztán közadakozásból pár szá2 korona 
hijján egy millió korona értékben beszerzett 
három új harangját szentelte fel s adta át 
azokat magasztos hivatásuknak Saguiy 
János esperes. Az ünnepi beszédet Koni- 
iovszki Ferenc leikész tartotta, amely szívet 
nemesítőleg hatott a hívekre. Különösen 
megemlékezve Kárász Mihály nyug. tanító 
egyházfelügyelőről s annak nejéről, akik 
nemes szívük sugalatát követve a középső 
harangot 148 kgr. súlyban tdfjesen maguk 
ajándékozták egyházuknak. Saguiy János 
esperes ez alkalomra irt énekeit Molitorisz 
Jenő állami kántor kiváló vezetése mellett 
énekelték a hívek. Az esperes áldását a 
Himnusz hangjai követték s ezzel az ünne
pély egyházi része befejeződött.

Samaritánus munka Czelldömölkön. 
A helyi ev. nőegylet Gaál József s. lelkész 
buzgólkodására, mely már karácsonykor 
közel negyvenezer K értéket osztott ki a 
szegények közt, szép tanujelét adta újabban 
is áldozatos jótékonyságának. A hithű és 
buzgó tagok egymás közt szép csendben, 
bizalmasan elhatározták, hogy a szegény 
evangélikus családokat állandó gondozás 
alá veszik, szükségleteiket számontartják 
és esetről-esetre egymás közt gyűjtést 
indítanak. Az első gyűjtést Deli Józsefné 
és Kováts Sándorné végezték Fischer Ántal- 
né hadiözvegy és négy árvája felsegélyezé
sére. A gyűjtés eredményekép: egy kiló 
zsir, egy kiló cukor, 20 kiló liszt gyűlt ösz- 
sze, melynek felét hálakönnyek közt vette 
át az özvegy. Kapott még 470 K készpénzt 
s kifizette a nőegylet esedékes lakbérét s 
egyben a nőegyleti tagok megállapodtak 
abban, hogy a jövőben is a lakbért minden 
negyedévben ki fogják fizetni.

A zalaistvándi ifj. egyesület és énekkar 
f. hó 3-án úgy erkölcsileg, mint anyagilag
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jól sikerült műkedvelői előadást tartott az 
elesett hősök emléktáblájának költségeire, 
előadván Csite K. Legényfurfang c. nép
színművét. A szereplők: Horváth Mill, 
Bédeg Erzse, Dokién Lina, Simán Irén, 
Kovács Mari, Simán János, Krajczár Károly, 
Sverdor Feri, Bognár József, Tömböl Jó
zsef, Tibola Sándor, Tóth Gyula, Szabó 
Gyula, Tibola Károly, Simán Sándor jól 
átérzett játékaikkal folytonos derűben tar
tották a nézőközönséget. A 34.193 K tiszta 
haszonból a nevezett célra juttatott az 
egylet 30.000, a Harangszó perselyébe 
500 K-t.

A várpalotai evang. gyülekezetben a 
közel múltban a következő jótékonycélu 
adományok folytak be: Harangalapra: Uray 
Emilné Hegedűs Juliánná 2000, Launer 
Gusztáv és neje Juhász Ilka 1000, Barabás 
Endre és neje 200, Kaiser Piroska 150, 
Fülöp Károly 500, Jőnácsik József és neje 
Erzsébet 3ÖÖ, Tóth Béla és neje Varga 
Karolin 500, Szakály Ferenc és neje Lam- 
pert Róza 1000, Virág Ferencné 200, Lenkey 
János és neje Farkas Julia 200 K, gyüleke
zeti fenntartási alapítványt tett özv. Hajdú 
Sánoorne Mórocz Juliánnak 1000 K, Isten 
dicsőségére: Magyary Antal 1050, Philipp 
Ottóné 150, „Ilonka“ 200, Mészáros László- 
né Vajda Rozália 110, Lenkey János és 
neje 100 K, templomi világításra a gyüle
kezeti nőegylet tagjai adományoztak 9600 
K-t. összesen 18.260 K-t A jókedvű ada
kozókat áldja meg az isten.

Kemenesmagasiban újabban a követ
kező adományok folytak b e : Harangalapra : 
Guoth István földbirtokos 20.000, Rákóczi 
Anna az olasz harctéren eltűnt Ferenc fia 
emlékere 3000, Magassy György a Kárpá
tokban hősi halált halt Lajos fia emlékére 
2000, Szuh István és neje Márton Anna 
vönöczki lakosok 70, Nagy János és neje 
Nagy Terézia a Kárpátokban elesett Imre 
fiuk emlékére 1000, Nagy Márton és neje 
Csigi Eszter 1000, Domonkos Mihály és 
neje Szabó Zsófia a román harctéren eltűnt 
Kálmán fiuk emlékére 1200 K, Gamauf 
József ny. állomásfőnök és neje Ernst 
Amália 1000, Koncz Ferenc és Vas Lídia 
Gyula fiók konfirm. eml. 1000, özv. Szényi 
Gáborné sz. Smidéliusz Eszter Róza leánya 
konf. eml. 1000 K, Szabó István ev. lelkész 
és neje Bögöthy Irma Lenke és Olga leá
nyaik konf. eml. 1 q búzát, Kálmán Péter 
és családja a Kárpátokban hősi halált halt 
fiók, József eml. 2000, özv. Tibortz Gyuláné 
egy éve elhunyt férje emlékére 10.000, 
Irén leánya konf. eml. 5000 K-t. Gyertyákat 
ajándékoztak: Salamon János és neje Sza- 
lay Erzsébet 4 szál oltárgyertyát, Kiss 
Eszter hajadon 4 szál oltárgyertyát, özv. 
Nagy Sándorné sz. Csik Eszter 18 szál 
csillárgycrtyát Mária leánya konf. emlékére.

A dunaföldvári maroknyi kis missziói 
gyülekezet 1922. évi bevétele 115.904-52 K, 
kiadása 103.323 50 K, pínztármaradvány 
12.58P02 K Alapítványok : Egyházfenntar
tási alap 4733 10 K, Lelkészfizetés-alap 
341881 K, Kántortanító alap 15 32 K, 
Kristóf L. sírhelygondosási aiap 114 90 K, 
Harangalap 540 70 K. Hanzély János fel
ügyelő önként „a lelkész és családja segé
lyezésére* az 1923. évre 1 q búzát és 1 q 
rozsot adományozott.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Magyar evangélikus egyház a Fel
vidéken. A felvidéki magyar evangélikus 
egyház vezetői június 19-én értekezletet

tartottak Léván. A hírek szerint ezúttal a 
felvidéki magvar ev. egyház megalakításáról 
volt szó. — Ugyanakkor a felvidéki magyar 
reformátusok is zsinatot tartottak Léván.

Egy vend iró emlékezete. Most van 
200 éve, hogy a vendek egyik legnagyobb 
Írója, Kuzmics István született, aki a ven
deket a biblia vpnd fordításával, énekes
könyvvel, az irodalmi nyelvvel megajándé
kozta. Kuzmics István Sürüházán született. 
Emlékezetét a vendek nagy ünnepség 
keretében június 29-én fogják szülőhelyén 
megünnepelni.

Elfogták a haliéi német Luther-kate- 
kizmus tolvaját. A hires hallei Mária- 
templomból, amelyben igen sok régi könyv- 
ritkaságot őriznek, többek között Luther 
kéziratait, ellopták Luthernek 1540-ben 
kiadott német katekizmusát A rendőrségnek 
most sikerült megtalálnia a tettest egy volt 
állami tisztviselő személyében, akin könyv- 
gyűjtő szenvedélye annyira elhatalmasodott, 
hogy évek hosszú során át, mialatt a könyv
tárakat látogatta, több ládára való értékes 
régi könyvet lopott el, amelyeket most, a 
nála tartott házkutatás alkalmával megtalál
tak. A lopott könyvek között olyanok is 
vannak, amelyeknek értéke több millió.

A kegyelem mezejé
ről kapta.

Igen jó  viszonyban volt néhai nagy 
püspökünk Karsay az akkori győri 
megyéspüspökkel, Zalkával, kinek 
asztalánál nem egyszer foglalt helyet 
Karsay, mint kedves vendég. Egy al
kalommal az ebéden többféle vadhús 
fordult elé. A házigazda kinálgatja 
Karsayt, előszámlálván: ezt az özet 
ebből az uradalomból, a fácánt meg 
amaz uradalomból küldték asztalára. 
Egyszerre odafordul Karsayhoz azzal 
a kérdéssel: hát Fötisztelcndö úr hon
nan szerzi be asztalára a vadakat ? 
Mire Karsay jóizii humorával azt fe
lelte: „én a kegyelem mezejéről“, t. i. 
barátai szoktak neki küldözgetni in
nen is, onnan is.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Draskóczi és Dolinái Draskó- 

czy István tábornok és özv. Kozina Győzőné 
született Ferenczi Ferenczy Paula Bpesten, 
a Deák-téri evangélikus templomban há
zasságot kötöttek. Az esketési szertartást 
Raffay Sándor püspök végezte. Tanuk 
voltak vitéz Nagy Pál báró gyalogsági 
tábornok, a honvédség főparancsnoka és 
tahii Unger Ervin huszárőrnagy.

Eljegyzés. Csizsák János áll. tanító 
Kistengeliczről eljegyezte Lázár Juliskát 
Sárszentlőrinczről.

Halálozás. Mosberger Keresztély püs
pöki segédlelkész, június 13-án Lajoskomá- 
romban, szülőfalujában elhalt. Nagy fájdal
mat hagyott vissza nem csupán a szülői 
házban, hanem az egész községben is. 
őszinte részvéttel van mindenki a mélyen 
gyászoló szülők iránt s testvér iránt.

Komoly, tehetséges ifjú volt, lelkészi 
hivatásáért lelkesedett s áldásosán működő

papja lett volna egyházának, Krisztusának. 
Pályája kezdetén 24 éves korában hívta 
magához az Úr. Békességben távozott az 
Úr szent akaratán megnyugodva. Áldás 
emlékére 1

Ú J D O N S Á G O K .

Petőfi-emléktábla egy soproni házon.
A Soproni Evang Líceumi Diákszövetség 
hálája és kegyelete jeléül, lelkes soproni 
hazafiak hozzájárulásával emléktáblával je
lölte meg azt a soproni házat, amelynek 
diáktanyáján Petőfi Sándor katonaruhában 
líceumi diákok társaságában legjobban 
érezte magát. Az emléktábla leleplezési 
ünnepet a II. Rákóczi Ferenc utcai 9. sz. 
ház előtt jún. 16-án tartották. A Soproni 
Magyar Férfidalkör énekszámain kívül em- 
lékbeszédel mondott Hollósy Kálmán líce
umi tanár, Sopron város közönsége nevében 
dr. Thurner Mihály polgármester, a Petőfi 
Társaság nevében dr. Bán Aladár beszélt.

Bezárták a bukaresti m agyar tem
plomot. A bukaresti református templomot 
és a papilakot bezárták. A bezárt templom 
és papilak magyar pénzen épült s csak 
nemrég oldották föl a lefoglalás alól.

Megnyílik az aggteleki cseppkőbar
lang. Az aggteleki három kilométer hosszú 
cseppkőbarlangot, mely a trianoni határ 
mentén fekszik, Péter Pál napján fogják 
ünnepélyesen megnyitni. A Petőfi Társaság 
tagjai és a vendégek a reggeli vonattal in
dulnak Budapestről Aggtelekre, ahol este 
8 órakor ismerkedés lesz a barlang előtti 
akácos parkban. Féltiz órakor a közönség 
gyertyákkal leszáll a barlangba és egy órai 
gyaloglás után a barlang nagytermében 
lesz az ünnepség, amelyet az ózdi dalárda 
éneke vezet be. Pékár Gyula az egykori 
gömöri táblabiró, Pákh Albert centenári
umáról beszél.

Temetés Moszkvában. A Lausanneban 
meggyilkolt szovjetdelegátus, Vorovszky 
temetésén nyolcszázezer ember vett részt. 
Az öt óráig tartó különböző gyászbeszédek 
elhangzása után tizes kommunista küldött
ség defilirozott el a halott előtt. A kopor
sót a gyászmenetben Csicserin külügyi 
népbiztos és még hét másik szovjetkor
mánytag vitte. Az elhantolás vallási forma
ságok nélkül ment végbe és a földszinnel 
kiegyenlített sírra mindjárt ráhelyezték az 
obeliszkszerü emlékoszlopot.

Ország, ahol nincs papírpénz. Mert 
ilyen is van a világon. Úgy hallatszik első 
pillanatra, mint valami csodás tündérmese. 
Mikor az osztrák korona felugrott hihetet
len magasságba, egészen 0.0078 egy negye
dig s a jámbor bécsiek, miután hiheverték 
a krach első borzalmait, menteni akarták 
ami inég menthető s így kezdtek érdeklődni 
a mexikói bankó után ... S jött a lesújtó vá
lasz: „A mexikói főkonzu! hivatalos átirat
ban értesítette a bécsi rendőrséget, hogy 
Mexikóban nincs papírpénz forgalomban.“ 
S ha ezt ilyen komoly formában állítják, 
muszáj neki hitelt adnunk.

Szorítják a hurkot az erdélyi magyar 
iskolák körül. Gróf Mailáth Gusztáv er
délyi katolikus püspök körlevélben közölte 
az oláh közoktatásügyi miniszterrel folyta
tott tárgyalások eredményét. A körlevél 
szerint a jövőben egyetlen Magyarországon 
nyomatott könyv sem használható.

Kofagyűlés a régi képviselőházban. 
Csütörtökön a budapesti kofák a régi kép
viselőházban gyűlést tartottak, amelyen ha-
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tározati javaslatot hoztak. A javaslatban az 
uzsoradetektivek és a repülő uzsarabiró- 
ságok megszüntetését kérték. Követelték, 
hogy ügyeikben rendes bíróságok ítélkez
zenek. A maga nemében páratlan gyűlés 
este kilenc órakor crt véget.

Anglia francia légitám adástól fél. 
Az angol közvéleményt már hosszú idő óta 
nyugtalanítja Franciaország fokozott légi 
fegyverkezése. Ez a nyugtalanság az angol 
alsóház ülésén is megnyilatkozott, ahol 
elhatározták, hogy jelentékenyen felemelik 
a költségvetésnek az aviatika fejlesztésére 
szánt tételeit

Zendülést szerveztek a francia ki
rálypártiak. A „király rikkancsai“ (Chatne- 
lots du Roy) nevű royalista szervezet tagjai 
megtámadták a szélső radikális Moiite), 
Sagnier és Violette képviselőket és véresre 
verték őket. Két támadót a rendőrség el
fogott, kiknek lakásán házkutatást rende
zett. A házkutatás folyamán fontos okmá
nyokat találtak. Az okmányokból kiderült, 
hogy a royalista szervezetek egész Francia- 
országban zendülést szervezték.

Az adócsalás az italm érési és trafik
jog  megvonását eredményezi. A legutóbb 
kiadott pénzügyminiszteri rendelet utasítja 
az összes pénzügy igazgatóságokat, hogy 
mindazoktól a korcsma, vendéglő, trafik, 
kávéháztulajdonosoktól, szatócs és fűszer- 
kereskedőktől, akiket adócsalásért jogerősen 
elítéltek, vonják meg a kincstári jogosítvá
nyokat, az ital mérési és trafikengedélyeket. 
Ha az adócsalás súlyos, meg lehet vonni 
a kincstári jogosítványokat jogerő.s bírói 
ítélet nélkül is.

A H A R A N G S Z Ó  P E RS E L YE .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok tolytak be 
Tanító Szepezd 100, Rosta Ferenc Zalagalsa 
1000, Hujber Lajosné Bpest 50, özv. Pödör 
Sándorné Csánig 200, Pödör llus Csánig 
300, Kiss Ferenc Sorkipalány 250, Szek- 
szárd 200, Törő Józsefné Szekszárd 200, 
Nénre'h Gyula lelkész 100, N. N. Alszopor 
100, Nagykanizsa 1020, Horváth Károly 
Nagykanizsa 70, Csermák Gusztáv Győr 
50, Bodor Ferenc Nagyacsád 100, Steiner

Íános Szc-ntgohhárd 1000, Vida üyörgyné 
ísimonyi 50, Nemespátró 690, Réthy Mária 

Szeged 50, Geduiy Ferencné Tápiószent- 
márton 100, dr. Ittzés Zsigmond Kaposvár 
1000, Ev. iskola Vérteskethely 300, Soproni 
líceumi Diákszövetség 800, Rácz Rózsi 
Pápa 200, Ifj. egylet Zalaistvánd 500, Mol
nár József Czelldümölk 50.

felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT (1ÚZA 
SzsEteotthírd, VRszínacgjs.

4  árva gyermekem mellé keresek 
intelligens házvezetőnőt, ki anyai 
lélekkel nevelné s viselné gondját 
gyermekeimnek. Cím: Horváth Pál 
főbíró, Szentgotthárd (Vasm.). 1—3

Voina-e olyan jószivü protestáns 
úri család, aki egy szegénysorsu úri 
özvegy IV. polgárit végző 14 éves fiát 
tovább taníttatná, esetleg örökbe fo
gadná? Címe: Evang. lelkésznél Szé
kesfehérvár. 1—5

F ö lv é te li h ird etm én y .
A szarvasi ev. taníiónőképzőbe az 

1923/24. tanévben olyan éptestü növendékek 
vétetnek föl, akik elvégezték a polgári 
iskola, felső leányiskola, vagy gymnasium 
IV. osztályát. Vidéki növendékek internátus
bán laknák, s köztartásban étkeznek. Jó 
magaviselelü és szorgalmas szegény tanu
lók köztartási kedvezményben részesülnek.

A fizetendő díjak ma még nem közöl
hetők, mert az árak folytonos drágulása 
következtében a díjak összegét csak az új 
tanév kezdete előtt, augusztusban lehet 
megállapítani.

A fölvételi kérvényeket Méltóságos dr. 
Raffay Sándor ev. püspök úrhoz keli intézni, 
de a tanítónőképzó igazgatóságához kell 
benyújtani. A kérvényben föl kell említeni, 
hogy a folyamodó kérvényezi-e az inter
nátusba való fölvételét is. A kérvény mel
lékletei :

1. Születési-anyakönyvi kivonat; 2 új
keletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, 
hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas;
3. eddigi tanulmányait igazoló iskolai bizo
nyítvány; 4 községi-hatósági bizonyítvány 
a családfő lakásáról és polgári állásáról; 
vagy ha a kérvényező kedvezményért folya
modik, a szülők vagyoni állapotáról is; 5. 
halósági-erkölcsi bizonyítvány', ha a folya
modó a jelen iskolai évben nem volt nö
vendéke valamelyik iskolának.

A fölvételi kérvényeket 1923. július 5 ig 
kel! benyújtani az intézet igazgatójához.

Negyvenkoronás válaszbélyeg beküldése 
esetén mindennemű felvilágosítással szolgál 
az intézet igazgatója.

Általános tájékoztatásul szolgálhat, hogy 
a tanítónőképzó jelenlegi növendékei már 
nem négy, hanem öt évfolyamú tanterv 
szerint végzik tanulmányaikat.

1923 június 16. Szarvason.
1 —2 Igazgató.

P á ly á z a t
a nagygeresdi II. sorszámú újonnan szer
vezett osztály tanítói állásra. Kötelessége 
1 —ül. osztály tanítása, kántoriakban, egy
házi adminisztrációban segédkezés. Java
dalma : gyülekezettől évi 1400 K alapfize
tés ; évi 1400 K. háborussegéiy; törvényes 
lakbér, 500 K. kertilletmény és az összes 
törvényes államsegélyek. Ezeken kívül a 
mindenkori összilletmény 10°/o-os kiegészí
téséül a gyülekezet évi 6200 K-át biztosit. 
Határidő aug. 1. Kommunizmus alatti ma
gatartás igazolandó. Felszerelt kérvények 
alulírotthoz küldendők.
2—2 Iskolaszéki elnök.

Egy tizennégy éves fiút keresek szoba
festő tanoncnak, háromévi tanulási időre 
Teljes ellátást kap. Ruházni a szülők tar
toznak. Cím: R á c z  L a j o s  szobafestő 
mester Sopron, Faraktári ut 21. A. 2— 8

Szegénysorsu soproni theol akad, 
hallgató (Ili. éves) a nyári szünidőre cor- 
repetitor-nevelőü! ajánlkozik. Közelebbi 
fölvilágositást ád a soproni theol. akadé
mia igazgatósága. 4—5

Üzemképes kéthengeres, öt lóerős mo
torkerékpár eladó. C ím : Szalber Károly 
Szentgotthárd.

A kőszegi ev. leánynevelő-intézet tekin
tettel arra a sok nehézségre, amelybe fia
tal lányoknak magukban való nyaraltatá-
suk ütközik, július és augusztus hónapok
ban rendszeres kirándulásokkal és sporto
lással egybekötött leány nyarai tatást rendez.

Bővebb tájékoztatót kü d az intézet 
igazgaósága. 6—6

22 éves ág. ev. vallásu, 4 polgárit vég
zett, zongorázni tudó, gyermekeket szerető 
úri leány úri helyre 1—3 kisebb gyermek 
meüé ajánlkozik. — Cím a kiadóhivatalban.

2 - 3

Kétszobás lakás, konyhával, kam rá
val, pincével és kúttal 2 m illióért eladó. 
C ím : C h u g y i k  P á l  aszódi lelkész.

Lószerszámok kaphatók m in
den kivitelben, úgyszin tén javí
tásokat elfogad 3— 5

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D ,

L éhner G y ö rg y
ácsm ester

Syör, Vásárhelyi Pál ulca 12.

IWLá.ti» N á n d o r
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. -----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben é3 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 22

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca Í8. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

P I A C.
Június 19. Zürich: Budipest 0 7. — 

Deviza: Dollár 7325, Dinár 80.—, Osztrák 
korona 1030, Szokol 219, Lei 38, Frank 
1320, Márka 5.90. — Hús- és zsirárak: 
Marhahusl900, disznóhus 2000, borjúhús 
1900, zsír 3000. — Gabonaárak: Búza 
34.290, rozs 26.750, árpa 25.000, zab 26.750, 
tengeri — , korpa —.—.

Adakozzüsk a Harangszó terjesztésére!
Nyomatott WelJtech Béla villamüzeraö könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alápttotta
K A P I  B É L A

1910-ben.

LaptulaJdonoB:
i  Dunántúli Lntner-Szövetség.
Az O r h(jöjj Luther-Sző jft-  

héfj lilviitiilo. lapja.

KAtlrutok, elOfizeWsi dijak 
és reklam&oiók a

HARANGSZÓ szerkesztí- 
kladóhivatalAnak

BsentgotthArdra (Vssrm .) 
kflldenddk. 

ElOflzotést elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
MtoJeluiU minden vasárnap.

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 .

Szerkesztő-kiadóhivatal:

SZENTOOTTHÁRD,
Vasvármegye.

A „HABANBSZO“ 
elóflzetést Ara: 

negyedévre 500 korona. 
Luther-SzSvetégl tagoknak 

10»/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési éra egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 60 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Sajtónk a nemzeti esz
mények szolgálatában.

Atyáink valamikor nem érték be 
azzal, hogy Isten igéjét élőszóval hir
dessék csak, hanem az irodalmi mun 
kásságot, a sajtót is felhasználták az 
evangéliomi elvek terjesztésére. Iro
dalmi tevékenységükkel a magyar 
reformátorok alapították meg a tulaj- 
donképeni magyar irodalmat. Jellemzi 
a protestánsok 16-dik századbeli iro
dalmi működését és a magyar műve
lődés körűi szerzett érdemet, hogy 
míg a reformáció kezdete előtt Ma
gyarországban egyáltalán nem volt 
olyan sajtó, melyen magyar művet 
nyomtattak volna, a 16 dik század 
folyamán 28 sajtó állott a magyar 
reformátorok szolgálatában.

A protestáns iskolák és a protes
táns magyar irodalom által terjesztett 
műveltség keltette fel a magyarság
ban a nemzeti öntudatot és a nemzeti 
jogokhoz való ragaszkodást megerő
sítette. A protestántizmus vértezte fel 
a nemzetet, hogy amidőn jogaitól, 
szabadságától ellenséges hatalmak 
megakarták fosztani, azokért bátran 
szembe tudott szállni ellenségeivel.
A protestántizmus hívei mindenkor 
eszményeikért: a hitért és hazáért 
lelkesedtek Bocskay még a fásult 
lelkű hajdúkba is lelket öntött, úgy 
hogy azok, kik előbb csak zsoldórt 
harcoltak, később hitükért és hazájuk
ért ontották vérüket.

A magyar nemzeti szabadság a 
protestáns egyházakban élt és él. 
Amikor az evangélikusok vallásuk 
szabadságáért fegyvert fogtak, ugyan
akkor a magyar nemzet jogaiért és 
alkotmányáért is küzdöttek. A refor
máció hívei és az evangéliomi szellem 
hatása alatt álló más vallásuak vol
tak hazánkban mindig a nemzeti 
szabadság és alkotmány legerősebb

Álijunk

oszlopai. És fgy van ez ma isi
Ezek történeti tények. Ezt így ta

nultuk és így tanítjuk. A tiszta evan
géliomi világnézettel telített iskoláink, 
irodalmunk, sajtónk az egész vona
lon ma is a nemzeti öntudat felkel
tésének, a magyar újjászületés és fel
támadás szolgálatában állanak.

A nemzeti eszmények szolgálatá
ban áll teljes lélekkel közelebbről a 
Dunántúli Luther-Szövetségünk kiadá
sában megjelenő sajtó orgánumunk: 
a Harangszó, melynek fenntartása, 
támogatása egyaránt létérdeke egy
házunknak, hazánknak. A Harang
szó soha. legkevésbé e vészterhes 
időkben nem tévesztette szem elől a 
nemzet egyetemes érdekét: a haza 
minden előtt. Nekünk vérünkbe ment 
at: addig vagyunk jó evangélikusok, 
amíg jó magyarok vagyunk és viszont 
jó magyarok akkor vagyunk, ha jó 
evangélikusok lenni igyekezünk. Aki 
azért jó protestánsnak, jó evangéli
kusnak, jó magyarnak vallja magát, 
akit valaha is csak egy kissé is meg
érintett Krisztus evangéliumának 
szele, aki önmagának, családjának, 
egyházának, hazájának boldogulását 
kívánja az a legszentebb nemzeti esz
mények szolgálatában álló sajtónak : 
a »Harangszó«-nak támogatására siet, 
előfizet rája, áldozatot hoz érte 1

Luther a keresztyén is
kolákról.

Most van négyszáz esztendeje, 
hogy dr. Luther Mártonnak az egész 
emberiségre nézve értékes és korszak- 
alkotó írásai közül az emberi műve
lődés szempontjából a legfontosab
baknak egyike a »Keresztyén iskolák 
állítása és fenntartásáéról napvilágot 
látott. Luther ezen iratában kijelenti, 
hogy a művelődésnek voltaképeni

egész lélekkel a Harangszó

célja a keresztyén jellem kialakulásá
ban keresendő; feltétlen értéke csak 
az evangéliomnak van. Sok mindenre 
a tanítás szolgálatában azért van 
szükség, hogy megnyíljanak előttünk 
a szentiratok kincses házai. Különö
sen napjainkban lelkiismeretet ébresz
tőén hatnak szavai, midőn négyszáz 
év távlatán keresztül többek között 
így szól hozzánk: Szégyen és gyalá
zat, hogy odáig jutottunk, hogy minket 
előbb bizgatni és nógatni kell, hogy 
gyermekeinket és az ifjúságot neveljük 
és az ő javukra gondoljunk, holott 
erre magának a természetnek kellene 
minket indítania Nincs oktalan állat, 
mely gondját ne viselné fiainak és ne 
tanítaná arra, ami azoknak szükséges, 
kivévén a strucot, amelyről Isten azt 
mondja: »hogy fiai iránt oly kegyet
len, mintha azok nem is az övéi 
volnának*. A külső bűnök között 
Isten színe előtt egy sem terheli 
annyira a világot és egy sem szolgál 
rá borzasztóbb büntetésre, mint az, 
amelyet mi gyermekeinkkel szemben 
követünk el, amidőn őket nem ne
veljük.

Valamely város (falu) felvirágzása 
nemcsak attól függ, hogy rengeteg 
kincseket gyűjtenek, erős falakat, szép 
házakat építenek, sok puskát és pán
célt készítenek, sót hogyha ezekből 
sok van és ostoba bolondok kezébe 
kerülnek, annál rosszabb és annál 
nagyobb ama város (falu) kára. Hi
szen mi az oka, hogy mai nap az 
összes városokban (falvakban) oly 
édeskevés az alkalmas ember, hanem 
a felelőség, amely megtűri, hogy az 
ifjúság úgy nőj jön fel, mint ahogy 
a fa nő az erdőben és a tanítás és 
nevelés dolgaival épen nem törődik. 
Növekszik is az, de oly rendetlenül, 
hogy semmire sem alkalmas, hanem 
csak aféle dib-dáb, tűzre való népség.

Ha se lélek, se menny, se pokol 
nem volna, úgy csupán a világi kor-

mellé !
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mányi a világ szerint tekintve, ugyan 
nincs-e annak sokkal inkább szüksége 
jó  iskolákra, tanult népre, mint az 
egyháznak? Már ez az egy ok is 
elégséges volna arra, hogy a legjobb 
iskolákat, mindkét félét, fiuknak és 
lányoknak, minden helyen felállítsuk 
(és nem beszüntessük Szerk.) t. >. 
hogy a világnak a maga világi rendje 
külső fenntartása végett mégis csak 
szüksége van derék ügyes férfiakra 
és anyákra.

Csakhogy az a baj, hogy se ked
vünk, se komoly szándékunk nincs 
arra, hogy az ifjúságot neveljük, sem 
arra, hogy derék emberekkel segítsük 
és igazítsuk útba a világot. Az ördög 
sokkal inkább kedveli az otromba 
tuskókat és a hitvány embereket, 
csakhogy ne menjen jól az embereknek 
dolga itt a földön.

Nemde arany igazságok négyszáz 
év múltán is! Szivedbe markolnak-e 
én jő evangélikus keresztyén népem?!

A Magyar Protestáns írod, Társa
ság irodalmi estélye és közgyűlése.

Esztendők őta a szegénység és 
kénytelenség némaságra kárhoztatta 
a Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saságot, melynek nemzeti kultúránk 
építésénél, különösen pedig protestáns 
népünk valláserkölcsi nevelésénél ki 
magasló hivatása van. Az irodalmi 
Társaság ref. és ev. egyházunk leg
kiválóbbjait egyesíti magában, min-

Rozika.
E g y  k is  m ajori le á n y  tö r té n e te .

Irta: C s i t e  K á r o ly .
(F o ly ta tá s .)

A z  n a p  e s té n  m á r  k a p o tt  R o z ik a  
a  t ito k -o la jb ó l s  o ly  b e t e g  le t t  tő le ,  
h o g y  é jn e k  id e jé n  o r v o s é r t  k e lle t t  
a v á r o s b a  h a jta tn i.

—  M ic so d a  s z ö r n y ű  o s to b a  n é 
p e k  m a g u k !. . .  m é g  i ly e n  b u ta  
c s a lá s n a k  is  f e lü ln e k !  —  k ia b á lt  
a z  o r v o s , a m in t m e g tu d ta  a  baj  
o k á t . M ajd  h o g y  m e g  n e m  v e r te  
R o z ik a  sz ü lő it .

—  H a  p e d ig  m é g e g y s z e r  id e  jö n  
a z  a b o s z o r k á n y , z á r já k  b e  v a la m i  
ó lb a  s  k ü ld je n e k  é r te m . M ajd m e g 
ta n ít ju k  a  tű z r e  v a l ó t ! —  u ta s íto tta  
b ú c s ú z ó u l  a  h á z b e lie k e t .

H a r m a d  n a p  c s a k u g y a n  m e g je 
le n t  is m é t  a k u r u z s ló n ő  a m a jo r 
b a n :

—  Ú g y  e l fe le j te t te m  v a la m it

denkor erőteljesen munkálkodott a 
hazafias érzés, nemkülönben a vallás
erkölcsi életirány megerősítésén. Még 
mindenkinek élénk emlékezetében lehet 
a Házi Kincstár sorozat, mely a mű 
veltek asztalát gazdagította értékes 
kiadványokkal, továbbá a Koszorú 
füzetek, melyek népünk lelki szükség 
létéit és a változó élet követeléseit 
tartva szem előtt, népünk ajtaján 
kopogtattak. Évekkel ezelőtt a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság is több 
más hasonló intézményekkel együtt 
némaságra kényszerült. Magyarország 
szétdarabolása, a pretestántizmus 
szempontjából olyannyira fontos Er
dély elvesztése, az eibirhatatlan nyom
dai árak bilincsbeverték tevékenység
hez é 3  alkotó munkához szokott kezeit 
és a hallgatás fájdalmas lakatjával 
lezárták igazságot hirdető ajkait.

Osztatlan örömet ébresztett min
denfelé a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság ujraébredése. Múlt szá 
munkban röviden megemlékeztünk 
már arról, hogy az újra alakuló köz 
gyűlés megválasztotta az Irodalmi 
Társaság új tisztikarát és annak élé'e 
kimagasló vezé! férfiút állított gróf 
Bethlen István miniszterelnök szemé
lyében. Az egyházi elnöki tisztet a 
magyar protestantizmus, de jogosan 
mondhatjuk, hogy az egész magyar 
nemzet egyik kiváló büszkesége, dr. 
Ravasz László püspök tölti be. A 
másodelnöki székbe a közgyűlés bi 
zalma Kapi Béla püspököt és báró 
Kaas Albert nemzetgyűlési képviselőt 
ültette, kiket hasonlóképp osztatlan 
bizalom vesz körül.

t e g n a p e lő t t , é d e s e m ! N e m  h iá b a  
v é n ü lö k  m ár. T u d ja , a z  u jjak  k i
n ö v é s é h e z  s z ü k s é g e s  m é g  a tito k 
k e n ő c s  is . H o z ta m  m o s t  a b b ó l is . 
I g a z , h o g y  e g y  k ic s i t  d r á g á b b , m in t  
a  t ito k -o la j , d e  —  U r a in s é n is t e n e m  
s e g í t s ! —  fe je z te  b e  m o n d ó k á já t  
fü lh a s ító  s ik o ltá s s a l .  U g y a n is  e g y  
n y ir fa á g s e p r ü  c s a p ó d o t t  h a ta lm a s  
s u h in tá s s a l  a  h á tá h o z .

—  N e s z e , b o s z o r k á n y , t itk o s -k e 
n ő c s  a h á ta d r a !  —  k iá lto t ta  a g u -  
l y á s n é  s  ú ja b b  ü t é s r e  e m e lte  fe l a 
se p r ü t .

E rre  m ár  k ö r ü l f o g t a  v a la m e n n y i  
c s e lé d a s s z o n y . V o n s z o ltá k  e g y ik  
s e r té s ó l  fe lé .

—  O da v e le ,  o tt  a  h e l y e !  H ad  
e m le g e s s e  m e g  a  m i  m a jo r u n k a t.

A  g a z d á n é  k é r é s é r e  a z o n b a n  e l-  
á lta k  az  ó lb a z á r á s á tó l .

—  N o d e  i ly e n  s z é p s é g e s e n  n e m  
e r e s z t jü k  ú tn a k , —  s z ó l t  a  g u ly á s n é .  
—  E m le g e s s e  m e g  e z t  az  ú tjá t

A z  Irod a lm i T á r s a s á g  u jr a a la k u lá s a  f é 
n y e s  k er e te k  k ö z ö t t  tö r té n t  m e g . A  b u d a 
p e s t i  ref. th e o l. a k a d . g y ö n y ö r ű  d ís z te r m e  
z s ú f o lá s ig  m e g te lt  k ö z ö n s é g g e l .  O lt  lá ttá k  
a p r o f . eg y h á z a k  é s  a  n e m z e t i  ir o d a lo m  
s z á m o s  k iv á ló s á g á t .

V a rg a  G y u la  v o l t  á lb m t itk á r , h a z á n k  
e g y ik  le g k iv á ló b b  é l ő  k ö ltő je  n y ito tta  m e g  
a z  ir o d a lm i ü n n e p s é g e t  m é ly  ta r ta lo m b a n  
g a z d a g  b e s z é d d e l .  A  P r o t . Iro d a lm i T á r s a 
s á g  cé ljá ró l s z ó lv a  m e g á lla p íto t ta , h o g y  
j ó l le h e t  a z  Ir o d a lm i T á r s a s á g  c é lja i  a z o n o 
s a k  a z  e g y e t e m e s  ir o d a lo m  c é lja iv a l ,  m é 
g i s  a  p ro t . e g y h á z a k r a  s a já to s  k u ltu r á l is  
fe la d a to k  is  v á rn a k  é s  e z e k  n e m c s a k  in 
d o k o lt tá , h a n em  j o g o s s á  é s  s z ü k s é g e s s é  
i s  t e s z ik  a k ü lö n  I r o d a lm i T á r s a s á g b a  v a ló  
tö m ö r ü lé s t . H a n g s ú ly o z z a  a z o n b a n , h o g y  
a  M a g y a r  P r o t. I r o d a lm i T á r s a s á g  n e m  
a k a rja  a n e m z e t  k u ltu r á l is  e g y s é g é t  d a r a 
b o k r a  sz a g g a tn i, n e m  a k a r  p l. k ü lö n  f e l e 
k e z e t i  je l le g ű  tu d o m á n y t  te r e m te n i. A  n e m 
z e t  k u ltú rá já n a k  e g y s é g e  d r á g a  k in c s , a m e 
ly e t  m e g ő r iz n i n e m z e t i  k ö t e le s s é g .  S z ó l  a  
d e s tr u k t iv  ir o d a lo m r ó l  é s  a  v e le  s z e m b e n  
m u ta tk o z ó  g e r in c t e le n s é g r ö l  é s  k ö z ö n y ö s 
s é g r ő l .  M é g  a  k é t  fo r r a d a lo m  se m  ta n íto t ta  
m e g  a  n e m z e te t  a r r a , h o g y  a  d e s tr u k t iv  
ir o d a lo m  m in ő  v e s z é ly e k e t  rejt m a g á b a n .  
M in t e lu ta s íth a t la n  k ö v e t e lé s t  h a n g s ú ly o z z a  
a  P r o te s tá n s  S z e m le  s ü r g ő s  m e g in d ítá s á t .

A z  é lé n k  h e ly e s lé s s e l  fo g a d o tt  e ln ö k i  
m e g n y itó  u tán  M á d a y  G y u la  fő titk á r  t e r 
j e s z t e t t e  b e  titk ári j e le n t é s é t .  A  s z in g a z d a g  
é s  e lő a d á s á b a n  i s  m ű v é s z i  j e le n té s n e k  k ü 
lö n ö s e n  a p r o le tá r d ik ta tú r a  id e jé r e  e s ő  
r é s z le t e i  k e lte tte k  m é ly  h a tá s t . A z  Ir o d a lm i  
' t á r s a s á g  k ia d v á n y a ir a  i s  k im o n d o ttá k  a  
h a lá lo s  Íté le te t. A  ra k tá r a k b ó l e lh u r c o ltá k  
a  v a l lá s o s  á h ita t k ö n y v e it ,  a  K o s z o r ú  fü 
z e t e k e t  é s  e g y é b  k ia d v á n y o k a t . N a g y  c s o 
m a g o k b a  ö s s z e k ö t ö z v e  h e v e r te k  k ü lö n b ö z ő  
r a k tá ra k b a n  é s  a z  le t t  v o ln a  a  s z o m o r ú  
h iv a tá s u k , h o g y  a  z ú z d á b a n  m e g s e m m is ü l
j e n e k  é s  tán  m in t d o b o z o k  é s  k a la p s k a tu 
ly á k  k erü ljen ek  s z o m o r ú  új é le t r e .  D e  a  
v é g s ő  h a lá lo s  Í té le te t  a  h a ta lo m  b ir to k o s a i  
n e m  tu d tá k  v é g r e h a j ta n i. H ú s z  d iá k  é r d e m e  
a z , h o g y  a  m é r h e te t le n  k ö n y v  é s  ir a t c s o 
m a g o k  k ö zü l k ik e r e s té k  a z  Ir o d a lm i T á r 

h o lta  n a p já ig . K e z é t  ö s s z e k ö lö z z ü k ,  
f ü le s  k o sa r á t  p e d ig  a  h á tá ra , a m ib e  
e g y  k is  u tr a v a ló t  a d u n k .

A z  u tr a v a ló  e g y  m á z s á s  k á p o s z 
tá s k ő  v o lt , m e ly  a  k u r u z s ló n ő  h á 
tá r a  k ö tö zö tt  n a g y ,  fü le s  k o s á r b a  
k e r ü lt . S ő t a  h é z a g o k a t  is  k itö ltö t 
t é k  n a g y  k a v ic s o k k a l ,  ú g y  b o c s á 
to ttá k  ú tn a k .

M a jd n em  f ö ld ig  g ö r n y e d t  a z  
ó r iá s i  te h e r  s ú ly a  a la tt  a  k u r u z s ló n ő ,  
a m in t  ö s s z e k ö tö z ö t t  k é z z e l  n a g y  
n y ö g é s e k k e l  m e g in d u lt  a  p o r o s  ta g -  
u to n  a  fa lu  ir á n y á b a n . P ih e n é s ü l  
a z  á r o k  p artra  s z e r e te t t  v o ln a  l e 
ü ln i, d e  n e m  m e r t , m ert a ttó l fé lt ,  
h o g y  n e m  b ir  ó r iá s i  t e r h é v e l  f e l 
k e ln i .

E g y  fia ta l o s t o r o s  le g é n y k e  h a j 
to tt  e l  m e lle te ,  e lk e z d e t t  a n n a k  
k ö n y ö r ö g n i.

—  Ö c sé m , é d e s  f ia in , j e r  s e g í t s  
r a jta m  ! a d o k  e g y  p á r  h a to s t  s z í v e s 
s é g e d é r t .
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saság kiadványait és azokat megmentették 
prot. népünk számára, összesen 11 563 drb 
kiadványt és 25 914 Koszorú füzetet sike
rült megmenteni.

A titkári jelentés után prof Bánffy Mik
lós volt kultuszminiszter Két angol c. el
beszélését olvasta fel általános érdeklődés 
mellett. Az elnyomott erdélyi magyarság 
nehéz sorsát tárta fel egyszerű és mégis 
megrázó vonásokban. A sötét helyzet ké
péből világító fénnyel csillog ki a magyar 
szereplők lelki szívóssága, törhetlen ener
giája és bizakodó reménysége. A felolva
sást hai'gatva könnyező szemmel mondot
tuk : ott még tudnak a magyarság ügyéért 
koplalni, nélkülözni, lemondással dolgoz
n i ! . . .  Ugyanekkor felvetettük a kérdést: 
hát vájjon nálunk tu d n ak -e? ...

Kapi Béla püspök előadása következett 
ezután, ki a modern társadalmat állította 
az evangélium tükre elé. A társadalmi pro
blémák fontosságát világította meg néhány 
mondattal. A modern társadalom királyi 
jogokkal lép az ember e lé : törvényeket 
hoz, életirányokat szab, itélöszéke élé idéz 
és bíráskodik. Kényszerítő erejével új 
embertípust formál és hatalmi szóval bele
szól a modern életbe. Előadása során 
szembeállítja az evangélium társadalom 
fogalmát a modern társadalom fogalmával. 
Az evangéliumban a társadalom élő orga
nizmus képében jelenik meg. Egy organiz
mus van és annak többféle testrésze mind 
úgy végzi a maga külön hivatását, hogy 
az organizmus közös célját szolgálja vele. 
A mai társadalom pedig nem az egység, 
hanem inkább az osztályharc alapján áll. 
Ezen tétel következményének levonása után 
éles kritikával rámutat a modern társadalom 
céltudatosságának hiányára. S/.ertehulló 
önérdekharc, állandó érvényesülési küzde
lem és szétfolyó határozatlanság a mai 
társadalom élete. Az evangélium tükréből 
pedig felénk világít a biztos célkitűzés, az 
Istenországa. Micsoda hatalmas fejlődés 
várna arra a társadalomra, amely ezt az 
örökkévaló célt megérti és magáévá teszi 1 
Szól azután a mai társadalom hedoniszti- 
kus és utilisztikus felfogástól áthatolt ér
tékelméletéről és szembeállítja vele azt az

— Ujujuj, boszorkány! . .  . vagy  
az ördög fe le ség e ! — rémült meg 
tőle a legényke. Ökrei közé csapott, 
oly futásnak indultak az ökrök, 
akárcsak lovak leltek volna.

Negyed kilométernyire lehetett 
már a majortól, mikor a major há
tulján, a bokrok közt utána szökött 
Rozika:

— Néni, néni, álljon meg!
— Mit akarsz, kölyök! — kiál

tott vad gyűlölettel az asszony a 
csöppségre, amint utolérte.

— Kiszedem kosarából a kö
veket.

Legugolt a kuruzslónő, hogy el
érhesse a kis lány a kosarat. A 
nagy követ persze megmozdítani 
sem tudta a csöpség. Hanem a ka
vicsokat kiszedte belőle. Valamivel 
könnyebb lett így is az asszony 
terhe. Ellenben megmozdult eldur
vuld, érzéketlen lelke mélyén va
lami kínzó, mardosó érzés . . .

evangéliumi felfogást, amely az örökkévaló 
lelket állítja mindenek középpontjába. Ma 
devalválódnak a lelki és erkölcsi értékek 
s az anyagi és földi értékek lépnek elő
térbe. A becsület hazug látszattá lesz, a 
lelkiismeret koporsóba zárt élő halott, a 
munka kenyérszerző robota, a szociális 
szeretet sport, vagy korteseszköz, a sza
badság pedig elválik az ember erkölcsi 
méltóságától és a szabadosság hatalomra 
törő eszközévé lesz. Előadása végén a ma
gyar nemzet társadalmát állította az evan
gélium tükre elé és fájdalommal rajzolta 
meg annak vonásait.

A nagy érdeklődéssel fogadott előadása 
után Gyökössy Endre jeles poéta olvasta 
fel Debrecen, Az ördög c. gyönyörű költe
ményeit, amelyek költői szépségükkel és 
mély tartalmukkal magukkal ragadták a 
közönséget.

Végül Ravasz László püspök tartott 
előadást Madách pesszimizmusáról. Meg
emlékezik ama ifjúkori csalódásáról, mely 
lelkét elfogta akkor, amidőn az Ember 
Tragédiáját először látta színpadon. Lelkét 
kielégítetlenül hagyta a színpadi előadás. 
Úgy érezte, hogy a nagy költő gigászi 
eszméihez, csodásán szédítő koncepciójához 
nem is megfelelő előadási forma egy szo
morú színjáték. Zseniális zeneművész alkotó 
erejére volna szükség, hogy kifejezzen 
mindent, amit Madách kifejezni akart. Mert 
Madách halhatatlan müvének legnagyobb 
igazságai nem azok, amelyeket ö a maga 
munkájában elmond, hanem azok, amelyeket 
elmondatlanu! hagy és amelyek mégis fel
ébrednek és utánarezegnek az ember lelké
ben. A r. kath. egyház egy kiváló főpapja 
azt mondotta Madách Ember Tragédiájáról, 
hogy az a pesszimizmust hirdeti. Ezzel 
szemben rámutat a tudós püspök arra, 
hogy az Ember Tragédiájának tulajdon
képpeni alapgondolata nem a iragikai vo
násokat tartalmazó történelmi színekben, 
hanem az u. n. bibliai keretben van. A 
történelmi színek nem állítják előtérbe ugyan 
a krisztusi eszméket és a keresztyén állás
pontokat és mégis mindegyikben megtalál
juk, ha vigyázó lélekkel keressük. Madách 
nem a pesszimizmus költője, hanem inkább

ül.
Jancsi.

Baloghné kapát keresett elő a 
félszerből s vizsgálgatta, hogy meg
felel-e majd a kissé vásott szer
szám a kapáláshoz.

— Hova készül, édesanyácskám? 
— kérdezte Rozika.

— A mezőre megyek, lányom, 
kukorica ültetést kapálni.

— Szeretnék én is elm enni! — 
mondta Rozika sóváran.

— Ne jöjj el, virágom. Forrón 
süt a nap a mezőn. Nincs ott semmi 
árnyék. Én csak estére jöhetek 
haza. Aztán ki etetné meg úgy 
négy óra tájban a kis csirkéket, 
ha te sem maradnál itthon ? Tudod, 
milyen éhesen jönnek a konyha
ajtóhoz. Úgy-e, hogy sírnak-rínak 
az ennivalóért? Kamrában találod 
a zsombort: szórj nekik majd be
lőle pár marék búzát.

a tiszta keresztyén világnézeté. Épp ezért 
ő Madáchban a modern kor egyik hatalmas 
misszionáriusát látja, akinek ajkáról a ke
resztény életigazság hangzik.

A mély hatást keltett és nagy ünnep
léssel fogadott gyönyörű beszéd után Varga 
Gyula mondott köszönetét az előadóknak 
és a megjelent közönségnek és ezzel a 
Magyar Prot. Irodalmi Társaság első iro
daimi ünnepsége végétért.

Évfordulón.
Szemem hű tükrét mi beragyogta 
haloványulóban már a fény.
Ezüst hálózza nemrég dús hajam 
mint erdő ölét a repkény.

Tüzek felfelé törő lángja 
zsarátnokká omlott össze.
Kósza árnyakra veti fényét 
toppal égő, izzó tüze. .  .

Ábrándok, vágyak színes világában 
ja j  — minden oly bús idegen: 
könnyes szomorún mosolygok 
hozsannás Ígéreteken.
Úgy vártam a beteljesülést.
Jaj, — könnyet aratott reszkető szivem. 
És semmit épít egy életen át 
lázban dolgozó két szerény kezem.

*
És mégis oh, oly szép volt minden: 
a láz, a könny, a tűz, a szenvedés, 
a lánggal égő vágyak, álmok, 
izzó, fájó reménykedés.

Oly szép volt. És oly meghatón könnyű: 
hiszen kezedet fogtam mindig én.
És így mentünk ketten templomba 
minden vasárnap reggelén.

SZENTEH DEZSÖNÉ.

. — Úgy teszek édesanyám.
—  N é z z  be majd, leányom, az 

Ihászné nénihez is. Beteg szegény, 
nem tud felkelni az ágyból. A ha
szontalan Jancsi fia egész nap csa
varog, nem visz szegénynek egy 
pohár vizet sem. Segíts te a sze
gényen, amit tudsz, míg haza jövök 
a kapálásból! . . .

Baloghné elsietett a mezőre. Ro
zika kiállott a major kapujába, on
nét nézte a távozó édesanyját, míg 
teljesen eltűnt szeme elől a dúsan 
nőtt ültetések közt.

Benyitott aztán a kis leány csen
desen a beteg Ihásznéhoz, hogy 
nincs-e szüksége valamire?

Alva találta a súlyos beteget. 
Óvatosan kihúzódott Rozika a szo
bából. A kis csirkék után nézett 
körül az udvaron, de nem találta 
sehol őket. Elment hjitra, a magtár 
felé. Bizonyosan arra hívhatta ma
gával az öreg kotló a kis csirkéit.
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Nemesdömölkön
és filiáiban.

A kemenesaljai püspöki egyház
látogatásnak úgy külső, mint belső 
méreteiben egyik kiemelkedő pontját 
képezte a nemesdömölki egyházláto
gató ünnepély. Jun. 10-én reggel 9-et 
ütött az óra, amidőn Czelldömölk 
utcáin trombitaharsona hangjai mellett 
csikósruhás lovasbandérium jelent 
meg Az ezt kővető hosszú kocsisor
ban csakhamar feltűnt a diszbandé- 
riumot szervezett Vidos Dániai, merse- 
váti földbirtokosnak, a nemesdOmOlki 
gyűl. agilis felügyelőjének díszmagyar- 
mentés délceg alakja, jobbján a gyü
lekezetei boldogításán fáradhatatlan 
buzgalommal tevékenykedő egyházker 
fővezérrel, akit, amerre a díszmenet 
elvonult, mindenütt a lakosság osz
tatlan Ovációja köszöntött s akinek 
közvetlen kíséretéhez az eddig bete
geskedése miatt távolmaradó dr. Radó 
Gyula egyhm. felügyelő is csatlako
zott. A lelkészlak előtt Nagy Sándor 
lelkész üdvözölte a gyülekezet apraja- 
nagyja által várt püspököt, aki először 
is az iskolákat látogatta meg, azután 
a templomban tartott isteni tiszteleten, 
amelyen a hívek seregében ott láttuk 
dr. Berzsenyi Jenő volt egyhk. fel
ügyelőt, Vidos József nagybirtokost, 
Boda Jenő földbirtokost. Ezsaiás 
49 . 8—ti. alapján nagy hatást keltett 
tartalmas beszédében a múlt Isten 
hiten felépülő nagyságának a jelenbe 
s a jelenen át a jövendőbe nyúló 
irányító erejét, áldását rajzolta hall-

— Mit keresel itt, te egykezül?  
— kiáltott rá egy durva gyapmek- 
hang a kerítés melletti hatalmas 
jegenyefáról. Az Ihászné csavargó 
fia volt a csufolódó. Bizonyosan 
madárfészket keresett a fán.

— Ne csufolódj, Jancsi, mert 
megver az Isién ! — mondta Rozika 
fájdalmasan.

— Megvert ám téged, csonka 
Rozka! — kiáltott a fiú. Egy vé
kony ágon vakmerőén hintázta 
magát s a következő pillanatban 
nagyot reccsent alatta az ág: le
zuhant a magasból.

Rozika ijedten rohant a szeren
csétlen fiúhoz. Rémülten látta, hogy 
mozdulni sem tud. Töprengve állt 
mellette: mit csináljon? Segélyért 
kell valakihez folyamodnia. De ki
hez? Jancsi anyja beteg. S nincs 
a majorban senki más. Mindenki 
a mezőn dolgozik.

Édesanyja jutott eszébe. Látta.

gatói ezreinek az ő prófétai ajkán 
csüngő, boldogságot kereső lelke elé. 
A díszközgyűlés elején Vidos Dániel 
mély hitből fakadó üdvözletét, annak 
végén Szabó Károlyné nöegyl. elnök 
és Vincze József ifj. egyl. titkár meleg 
üdvözléteit fogadja a föpásztor, majd 
gyönyörű beszéd kíséretében felavatja 
az előtte tisztelgő czelldőmölki temet
kezési egyesület zászlaját. A püspök 
tiszteletére rendezett 70 teritékü ban 
ketten, amelyen a gyűl. vezetőin kívül 
a város több számottevő notabilitása 
is részt vett, számos felköszöntő hang 
zott el Kapi püspökre, Jándi Bernar- 
din apátra, Berzsenyi Jenőre és Gyű 
rátz F. ny. püspökre.

Az alsósági gyülekezetben az isko
lák meglátogatása után ugyanaznap 
délután 4 órakor hirdeti Kapi Béla 
püspök, az imaház előtt elterülő téren 
egybegyült híveknek Isten igéjét 1 Pé
ter 2 5. alapján arra buzdítva őket, 
hogy lelki templommá legyenek s 
ezáltal munkálják örök életüket, bt 
is a tisztelet és szeretet virágai hul
lottak a főpásztor útjára. Megérkezé
sekor a község nevében Báyer Géza 
körjegyző, a róm. kath. hitközség 
nevében dr. Kiss Lajos róm kath. 
pl üdvözletei, a gyülekezet nevében 
Koczor Márton tanító meleg szavai, 
Somogyi Irén és Hanzsér Emma 
hajadonok mosolygó virágcsokrai kö
szöntötték ; szent munkája végeztével 
pedig a nőegylet adott tiszteletére 
szeretetlakomat.

Jún. 11-én d. e. 10 óra körül 
Kisköcskön jelenik meg Köpi püspök 
lovasbandériumtól kisérve s miután

merre távozott el. Az után futott el a 
mezőre. Szerencsésen rá is talált.

Baloghné azonnal abbahagyta 
a kapálást, hazasietett leányával. 
Jancsit még azon helyen találták, 
hova leesett. Nem tudod felállani. 
Eltört-e, avagy megiramodott a 
jobb lába, nem tudták hirtelené- 
ben ? Baloghné felemelte a fiút, 
úgy vitte be a házba.

Attól fogva Rozika minden éte
léből félre tett egy részt: vitte a 
beteg fiúnak, noha nem múlt oly 
nap, hogy édesanyja is ne vitt 
volna be a betegeknek ételt.

Két hónapig feküdte Jancsi az 
ágyat, míg végre felkelhetett. A 
jobb lába akkor sem gyógyult meg 
teljesen. Összezsugorodott, mert 
orvos nélkül gyógyították. E miatt 
bot nélkül alig tudott menni, any- 
nyira sántított a jobb lábára.

Szótalan, magába vonult lett a fiú. 
Csak Rozikával szeretett beszélgetni.

a község és gyűl. hódolatát Haraszti 
Péter községbiró, Sebestyén Ferenc 
tanító és Király Etel hajadon, nő
egyleti tag üdvözleteiben átveszi, 
meglátogatja az iskolát, majd Koloss. 
3 . 2—< alapján az örökkévaló emberi 
érték : a lélek megőrzésére, az örök
kévalóság számára való megtartására 
buzdítja az iskolaudvaron egybegyült 
hallgatóit. Díszközgyűlés után Hor
váth Gyula rőm. kath. tanító üdvöz
letét fogadja a püspök

Félóra múlva az alsómesteri-i 
leánygyülekezet diadalkapuja előtt áll 
kerületünk szeretett fópásztora, ahol 
a hívek seregétől körülvéve a gyűl. 
szeretetét Gaál Sándor tanító, a róm. 
kath. hitközség tiszteletét Illa Erzsé 
bet tanítónő tolmácsolja előtte. Isko
lavizsgálat után a püspök a szabad
ban tart emelkedett ünnepi beszédet, 
amelyben a lélek méltóságának meg
őrzésére, a buzgó imádkozásra és a 
felebaráti szeretetre buzdítja az ün
neplő híveket. Egyházlfitogatás után 
Bardossy Zoltán földbirtokos látja 
kedves vendégeiül a püspököt es 
kíséretét, ugyanaz nap este pedig 
Gyömörey György, volt nemzetgyű
lési képviselő urilakában tölt a püspök 
és kísérete néhány kedves emlékű 
órát.

Kemenesszentmárionban; ahol jún. 
12 én volt az egyházlátogatás s a 
püspököt, kit lovasbandérium kisért 
át ide, a község bejáratánál Nagy 
Lajos, vönőczki körjegyző, a kath. 
hitközség részéről Kiss Ella, az iskola 
előtt pedig a gyűl. nevében Gindiy 
János tanító üdvözölte A hajadonok

Elmondta annak minden gondolatát.
—  Tudom ám már, miért nem 

szabad csufolódni i — mondta egy  
reggel Rozikának a pitvartalpon 
üldögélve. — Nem tudtam az éjjel 
aludni, akkor gondolkoztam rajta, 
hogy először is azért nem szabad, 
mert igen fáj annak, akit csúfolnak 
s aztán fáj a jó Istennek is, mert 
Ő mindenkit szeret és Ő akarta, 
hogy csonka legyen a te kezed és 
sánta legyen az én lábam

— Jól mondod, Jancsi, nem sza
bad senkit sem csúfolni!

Eljött az ősz, Rozika iskolába 
került. Hasonkoru két majori leány
nyal, Gizivel és Ágnessel jártak be 
mindennap a faluba.

Jancsinak is he kellett volna 
még jái-ni az iskolába, de az össze
zsugorodott lába miatt nem mehe
tett. Messze esik a falutól a major, 
nem tudott még olyan hosszú utat 
gyalogolni. (Folytatjuk.)
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tisztelete jeléül Szánthó Ida virág
csokrot nyújtott át a főpásztornak. 
Az iskolavizsgálat után megtartott 
isteni tiszteleten a püspök í. Ján. 
3 . j—12. verseire épített beszédében 
az ember igazi méltóságára (ti.: hogy 
Istennek gyermeke) mutatott reá s e 
méltóság megbecsülésére, Isten szere- 
tetének megőrzésére buzdított. Ebédre 
Berzsenyi Jenő hívta meg a püspököt 
és kíséretét.

A Dunántúl dicséreti.
A harmóniába olvadó szépség és 

jóság, a formának a tartalommal való 
egybeolvadása, ép testben ép lélek: 
ez a művészet. Nemcsak az alkotó 
művész müvének a próbaköve, hanem 
az egész életművészeté.

Ez volt a helléni if|uság nevelésé
nek irányelve. Nekünk nem újdonság. 
Mennyi lelkesedéssel verte ezt belénk 
ifjabb éveiben is már a nagytudomanyu 
és tisztelendő Thierring professzor 
ur, a soproni diákok pszűchéje.

A görög nyelv és irodalom lelkes 
tanára egyetemes műveltséget, lelki 
műveltséget oltott a diákjaiba és ha 
néha nem ment is a kedve szerint az 
auristos, boldog szeretettel repesett, 
ha valahol felfedezte a gyerekben a 
széppel összefonódott jót.

Mert szeretni tudott. Szeretni Pál 
apostol szerelmével. Megértéssel vette 
a gyerek csintalanságaít, mégha az 
ö rovására ment is

— Azért gyerek, hogy csintalan- 
ságával áru ja el bizalomteljes szere- 
tetét. azért gyerek, hogy szeressük. 
Néha persze elnadrágolás kíséretében.

Élete alkonyán összegyűltünk kő- 
réje, a régi osztályfőnök köré az 
érettségi vizsga harmincéves fordu
lóján.

Szégyenkezve hozakodott elő egyik 
is, másik is a vele szemben elkövetett 
csintalanságokkal.

És ő kezében a tiszta pohárral, 
a pohárban tiszta bor, ezekhez a 
csintalanságokhoz fűzte üdvözlő be
szédjét.

— Velem szemben kegyelmes volt 
a Mindenható. Késő öregkoromig ép 
birtokában tartott meg érzékeimnek. 
De most már nagyot hallok. És nem 
bánt. Előttem lebeg a nagy magyar 
tudósnak, Herman Otlónak példája, 
kit már ifjúságában cserben hagyott 
a hallóérzéke és mégis mindvégig 
nagy szeretettel ölelte magához az 
egész nagy természetet. Kimegy a 
rétre, lefekszik a virágos fűbe. Nézi 
a hangyabolyt. Figyeli a hangyák
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sürgését-forgását. Látja, amint össze
dugják a fejüket. A csápjukat bólo
gatják. Széjjelszaladnak, összefutnak. 
Neki mennek az egyiknek, megcsip- 
desik az őket figyelő tudóst is. Éz 
nevet rajtuk, figyeli a beszédjüket, és 
mikor mindent látott és tudott, haza
ment és irt egy könyvet arról, hogy 
a hangyáknak van beszédjük.

Egy céhbeli tudós megtámadta e 
miatt az írása miatt a nagy tudóst 
és végül, mikor kifogyott a tárgyi 
érvelésből, egy szelíd kis argumentum 
ad hominemmal fejezte be haragos 
mondani valóját.

— Különben is mit beszél Herman, 
hogy hallja a hangyák beszédét, hi
szen süket a fülére.

— Igaz süket vagyok, de csak a 
fülemre. A hangyák beszédjét a szí
vemmel hallgatom, — felelt Herman 
Ottó, — és a szívem nem süket.

Én is ennek a mi kedves ősi osko
lánknak többi tanárjai az Önök sür
gését forgását, marakodását, csípéseit 
a szívünkkel figyeltük. Közéletünknek 
egyik nagyja, Szilágyi Dezső árulta 
el magáról csak nemrégiben, hogy 
görögből jeles diák volt és ma görögül 
már olvasni sem tud — Pheidias 
szobráról a görög felírást lekoptatta 
az idő, de a szobor változatlanul 
nemes maradt. Nekünk más vágyunk 
nem volt, mint hogy Önök a magyar 
hangyabolynak, az evangélikus han
gyabolynak kötelességtudó, hű han
gyái legyenek. Fülem már csak elvétve 
fog fel egy-egy hangot az Önök be
szédjéből, de a szivemmel hallgatom 
az Önök beszédjét, az Önök szeretet
teljes szavát. Elhagyták a gyermekhez 
illendő dolgokat.

»Mikor gyermek volnék, úgy szól
tam mint gyermek, úgy gondolkodtam 
mint gyermek, úgy érlettem mint 
gyermek« — mondja Pál apostol. 
Nem lennénk méltó tanítványai az 
apostolnak, ha ezt Önökkel szemben 
annak idején szem elől tévesztettük 
volna. Mert csak a gyermeknek nevelt 
gyermek tudja elmondani magáról 
későbbi éveiben az epistola további 
igéit: »minekutána pedig férfiúvá let
tem, elhagytam a gyermekhez illendő 
dolgokat.« Akármint vesszük is, a 
gimnáziumi tanítás nem arra való, 
hogy tudósokat neveljünk Hogy épen 
hittant, görögöt, magyart, latint taní
tunk, az csak azért nem véletlen, 
mert ezekben a stúdiumokban tudjuk 
Önök elé állítani a legtöbb követésre- 
méltó szépít és jót és úgy ezek a 
stúdiumok, mint a többiek is csak 
eszközök voltak a mi kezünkben arra, 
hogy Önöket a hangyák erényére:
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a hű kötelességtudásra neveljük, hogy 
jellemeket neveljünk És Isten sege
delmével sikerült.

Ez volt az a szellem, ami Thierin- 
get és régi társait áthatotta. Király J. 
Pált, a magyar Francket, a »naccsá- 
gos ur«-at, Miillner Mátyást a »Ma- 
tyi«-t, Fehér Samut a »tai-tai«-t, a 
két Poszvékot, a mozdulatlan arcú 
Bancsót, kinek örök komolysága még 
a gyereket is visszatartotta attól, hogy 
becéző nevet adjon neki. Gombócz 
Miklóst, a jóságos lelkűt, a mosoly
gót. Az állandó derűt keltő »öreg«-et, 
Schäffert. Malatidest, a »Milciades 
tanár ur«-at. Még most is a fülemben 
csengenek Arany balladái az ő rit
mikus hangjából és az »először is 
nem Milciades, hanem Miltiades, má
sodszor meg nem Miltiades, hanem 
Maiatides.« Ez csak meg volt ma
gyarázva.

Dunántúli mind. . .
Immendingen Mihály.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Budapesten június 22-én este az 

Üllői ut 29. számú ház udvarán hat- 
hétszáz főnyi hallgatóság előtt nép- 
gyűlést tartottak, amelyen két nemzet
gyűlési képviselő is beszélt. Az egyik 
beszéde folyamán kitért a Krisztusra 
s Krisztust egyszerűen legendaolok- 
nak nevezte.

íme itt ezeknek az embereknek a 
társaságában volna alkalom lélek- 
halászatra, de úgylátszik ezeknek 
kongregációja nem elég előkelő. Pedig 
itt lehetne igazában missziót teljesíteni. 

•
A Brassói Lapok egyik most ide

érkezett számában olvassuk : A bessz- 
arábiai Orhei megye hatóságai rej
télyes ügyben nyomoznak néhány nap 
óta. Az orhei-i rendőrségnek nemrég 
tudomására jutott, hogy a megyében 
egy uj vallási szekta virágzik. A 
szekta, amelyet tagjai »Ártatlanok 
szektájá«-nak neveznek, Oroszország
ban már régóta működik, s nemrég 
hurcolták át annak elveit Besszarábi- 
ába. A szekta, amelyet tagjai »Ártat
lanok szektáját-nak barlangjában van. 
Az oltár helyén egy hatalmas, ara
nyozott trón áll, amelyen istentiszte
letek alkalmával a szekta feje ül, 
akinek az »Arkangyal« a hivatalos 
neve. A rendőrség a nyomozás során 
behatolt a templomba, s ott rengeteg 
mennyiségű ékszert és aranyat talált 
felhalmozva. A rendőrség a szobákat
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egyenkint megvizsgálta, s az egyik
ben két emberi holttestet talált, ame
lyeken hatalmas, éles szerszámmal 
ütött sérülések nyomai látszottak. 
Szerafin, a falu lelkésze, kihrülgatása 
folyamán elmondotta, hogy a két ha
lott önkéntes áldozata a szekta kö
vetelményeinek, mert annak szabály
zata azt mondja, hogy bűnt csak olyan 
ember vérével lehet lemosni, aki ön
ként adja ehhez vérét. A két ember, 
akinek holttestét felfedezték, önként 
ment a halálba, hogy vérükkel meg
tisztítsák felebarátaikat a bűntől.

*
A magyar zsidó kultúrának és 

nevelésügynek egy lelkes és áldozat
kész barátja, aki titokban kíván ma
radni, Wertheimer Adolfnak, a Pesti 
Izraelita Hitközség pénzügyi elöljáró
jának, tizenötmillió koronát adott át 
avval a rendeltetéssel, hogy ezt az 
összeget a zsidó főgimnázium építé
sére és felszerelésére fordítsák.

íme így áldoz manapság egy nem 
keresztyén, és így nem áldoznak a 
keresztyének.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Hűséges sáfárkodás.
Július 2. Luk. 16 . i—i2. Ez a hamis sá

fár a becstelenségében semmi esetre sem 
követendő példa. De követnie kellene min
denkinek az ő eszességét. Ez a sáfár gon
doskodik a jövendőről. Emberek, kiált a 
Krisztus, gondoskodjatok a ti jövendőtök
ről, az örökkévalóságról. Mi lesz veletek 
a halál után ? Lesz-e kincsetek, el nem 
múló lelki kincsetek, melyet az elmúló földi 
életben szereztetek?

Július 3. I. Kor. 4 .3—15. Az evangélium 
igaz hirdetői, sőt a hivő keresztyének mind 
Isten szolgái, isten titkainak sáfárai Mint 
szolgák, felelősséggel tartoznak, de csak 
az ő Uruknak. Hogy emberek hogyan Ítél
nek felőlük, azzal nem sokat gondolnak. 
Vájjon én nem vagyok-e az emberek véle
ményének nyomorult szolgája ?

Július 4. Luk. 19.11—27. Sem vagyo
nunk, sem testünk, sem lelkünk, sem éle
tünk nem a magunké, hanem az Űré, ki 
átadta azokat nekünk, hvgy használjuk őket, 
de nem a magunk kényére, hanem az ö 
javára, dicsőségére.

Július 5. 1. Móz. 24.1—u. A hű szolga 
mindent megtesz, amit ember megtehet, 
hogy urának engedelmeskedjék és dolgát 
kedve szerint intézze. Nem sajnálja a fá
radságot, megjár hosszú, fárasztó és ve
szedelmes utat. De a hű szolga tudja, hogy 
minden hűsége és munkája hiábavaló volna 
az Isten segedelme nélkül. Azért ura ügyét 
imádságában az Ur előtt forgatja.

Július 6  Bir. 1 6 . 4 — 20. Samson Isten
nek van szentelve, de megszeiet egy po
gány asszonyt. Szivét kétfelé osztja, azt 
niszi, hogy áldozhat érzéki vágyainak is, 
és amellett maradhat az Űré is és meg
maradhat neki az Úrtól való és az Űr 
ügyéért való ereje is. Keservesen csalódik.

Július 7. Dán. 6 . 1— 23. Dániel hű volt

az ő földi hivatalában. Ellenségei sem tud
tak benne semmi vétket sem találni (4). 
De Dániel mindenekfelett hü volt az ő Is
tenéhez. Mikor a király oktalan és meg
gondolatlan parancsa kijött, Dániel épen 
olyan híven, nyugodtan és nyilvánosan vé
gezte tovább megszokott könyörgéseit, mint 
azelőtt.

Július 8. Máté 2 5 .31—40. A hűséges sá
fár a Krisztus munkáját végzi, hiszen Krisz
tus is ezt tette: testi és lelki betegeken, 
éhezőkön, foglyokon segített. Milyen nagy 
boldogság, úgy cselekedni, ahogy O csele
kedett ! De még nagyobb boldogság a hű 
sáfár: Krisztussal tesz jót.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlésen az mdein- 
nitást tárgyalják. Ezzel kapcsolatban na
gyon figyelemreméltó beszédet mondott 
Baross János. Rámutatott a hitbizományí 
birtokok lehetetlen állapotára, melyeknek 
elhelyezkedése a nemzetiségeknek kedvez. 
A mai birtokmegoszlással sohasem érhet
jük el az integritást.

Az egységespárt új alelnökei lettek: 
Almássy László, Pesthy Pál és Platty Gy.

Budapesten ismét legitimista puccskísér
letnek a nyomára jött a rendőrség.

A Kopinics féle 140 milliós sikkasztási 
ügyben még mindig nyomoznak a hatóságok.

A földmivelésügyi miniszter ellen egy 
a központi sajtóvállalat kiadásában meg
jelenő Képeslap durva támadást intézett, 
mely a nemzetgyűlésen is megbotránkozást 
keltett.

Az osztrák kormányt az elmúlt héten 
kétszer is leszavazták a nemzetgyűlésen.

Csehországban több német hivatalno
kot, akik résztvettek a ruhrvidéki gyerme
kek javára rendezett gyűjtésben a cseh 
hatóságok megbüntették.

Németországban a birodalmi gazda
sági miniszter a bank és közgazdasági élet 
képviselői újabb megbeszélést tartottak a 
márka zuhanása ellen.

Olaszországban az Etna tűzhányó is
mét megmozdult és öt kráteren keresztül 
ontotta az izzó lávát. Az első lávafolyam 
10 m. magas és 34 m. széles volt és órán- 
kint 250 méteres sebességgel haladt. A sző
lők és narancsligetek, városok egymásután 
kerültek a láva alá. Az emberek fejvesz
tetten menekültek. A szerencsétlenségtől 
sújtott vidéket meglátogatta a király.

Jugoszláviában a kormány a Radics- 
párt népgyűléseit betiltotta azzal a meg- 
okolással, hogy köztársasági zászlók hasz
nálata tilos. Egyébként Szerbia szovjet- 
oroszországgal keres érintkezést.

Az angorai kormány a szovjetkormány 
követének tiltakozása ellenére elhatározta, 
hogy az orosz bolsevistákat Konstantiná
polyból kiutasítja.

Franciaországban a radikális párt fel
szólította a miniszterelnököt a lemondásra.

Belgiumban hivatalnok-kormány ala
kult Theunis vezetése alatt. Feladata a jó- 
vátételi problémát megoldani.

Oroszországban katasztrófális a szá
razság és az éhség. Egyes helyeken a szá
razság, más helyeken a jégverés semmisít 
meg mindent.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.
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Szetvth. utáni 5. vasárnapon.
Ev. Luk. 5 .1 —11.

„Evezz a mélyre ás vessétek ki hálói
tokat fogásra". Mintha nemcsak Simonnak 
és társainak, hanem nekünk is szólana ez 
a jézusi parancs.

A norvégjai m agyar alkonzul fele
ségének előadása. Díszes és előkelő hall
gatóság körében tartotta meg Budapesten 
György Endre v. b. t. t. elnöklésével elő
adását dr. Hauksethné Lamács Lujza, a 
norvégiai magyar alkonzul felesége, aki a 
magyar nyomorgó gyermekek részére egy
maga körülbelül 86 millió koronát gyűjtött 
össze. Előadásában különösen a norvég 
társadalmi viszonyokat ismertette; rámuta
tott azokra a bajókra, amelyeket a háború 
után elterjedt bolsevista tanok zúdítottak 
a népre. Győry Lóránt az evangélikus szö
vetség nevében köszönetét mondott Hauk- 
sethnénak és a norvég nemzetnek azért a 
szerető gondoskodásért, amellyel a magyar 
gyermekügyet felkarolták. Kreml Margit a 
tanítónővérek nevében rótta le. háláját. 
György Endre pedig a Magyar Külügyi 
Társaság nevében mondott köszönetét Hauk- 
sethnénak érdekes előadásáért.

A Soproni Evangélikus Líceumi Diák- 
szövetség június 29-én, Péter és Pál nap
ján tartotta meg idei közgyűlését Sopron
ban a Líceum tornacsarnokában. Ugyanaz 
nap volt a 10, 20, 25 stb. év előtt, érett
ségizettek találkozója.

A győri egyházmegye lelkészi kara jún. 
21-én Győrött értekezletet tartott. Az érte
kezlet előtt gyónás volt, mely alkalommal 
a gyónó beszédet Dubovay Géza bezi-i lel
kész tartotta. Az értekezlet Németh Károly 
elnök magvas megnyitójával vette kezdetét 
és rendkívül mélyen szántó írásmagyaráza
tával. Utána Czipott Géza, lapunk felelős 
szerkesztője az egyházi sajtó hetyzetéről 
tájékoztatta az értekezletet. Horváth Sándor 
lovászpatonai s.-le!kész az ifjúsági egyesü
letek céljáról, Kovács Zsigmond réti lelkész 
a gyülekezeti nőegyletek feladatáról olvas
tak" fel értékes munkákat. Az értekezlet 
több üdvös indítványt tett magáévá s azo
kat felterjesztette a kerületi lelkészegyesü
lethez.

Adománygyűjtés tem plom épitésre.
A m. kir. belügyminiszter az erzsébetfalvai 
egyházközségnek megengedte, hogy az ot
tani templomuk felépítéséhez szükséges 
anyagiak fedezésére az ország egész terü
letén 6 hónapon át pénzbeli adományokat 
gyűjthessen.

Nagygeresd. Az egyházkerületi mentő
akcióra befolyt 160.000 korona készpénz 
és 16 5 q termény, összesen mintegy 550 
ezer korona értékben. Ebből 300.000 ko- 
ronányi összeg önkéntes adomány.

A czáki evang. nőegylet sikerült val
lásos délutánt rendezett, amely alkalommal 
Sarodi Gyula lelkész mondott beszédet. 
Tóth Lidiké és Kovács Erzsi szépen éne
keltek Széles Gyula tanító orgonakíséreté
ben. Mély hatást keltettek Hód János, Bo
ros János, Haramia Irma, Bedi Fáni sza
valataikkal. Saródi Gyula lelkész záróimá
jával és közénekkel az ünnepély befejező
dött. Az offertórium 8000 koronát jövedel
mezett, mely összegből a nöegylet a hit
buzgó czáki hívek hozzájárulásával oltár- 
ruhát csináltatott 62.000 korona értékben 
és 12 szál oltárgyertyát vett 5000 korona 
értékben.
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Szentgotthárd. A gyermekek vallás
vizsgája június 24-én volt a templomban, 
ezúttal tartotta utolsó összejövetelét a Diák- 
szövetség is. Haft! Emil VII. o. gimn. ta
nuló Protestantizmus és nemzeti élet címen 
olvasott fel. Belső Károly, Ambrus István, 
Lang Ilona, Czipott Ákos, Nika Sándor és 
Perner Teréz szavaltak. Az ifjúsághoz a 
végén Obetkó István tanár beszélt szívhez 
szólóan, lelkűkre kötvén, hogy az Istenhá
zát a szünidőben is keressék fel serényen.

A téti evang. leányegyesület jól sikerült 
ünnepélyt tartott június hó 10-én a könyv
tár-alap javára. Közreműködtek: a leány- 
egyesületi énekkar, Kis Margit, Kovácsics 
Géza ev. lelkész, Czéhmester Teréz és 
Horvát Róza, Cziegler Idus, Szabó István, 
Bősze Lina, Csete Ilonka, Hujber Annus, 
Kovács Margit, Simon Mariska, Bősze Ju
liska, Czéhmester Annus, Csele Hús, Ko
vács Irén, Kovács Vilma, Dombi Kálmán, 
Somogyi Margit. Az előadás a fényes er
kölcsi sikeren kívül 30.100 koronát ered
ményezett.

A Protestáns Nőszövetség Budapes
ten június 2 Lén választmányi ülést tartott.

A budapesti evang. főgimnázium 
összes volt növendékei június 28-án este 
8 órakor tartották a budapesti Vigadó ét
kezőtermében vacsorával egybekötött ösz- 
szejövejelüket.

Kissomlyó. Május 17-én kellemes meg
lepetést szereztek lelkészüknek a kissom- 
lyói ismétlő iskola leánynövendékei, amen
nyiben a délutáni istenitisztelet után 10.000 
koronát adtak át neki Harangalapra azzal, 
hogy ez a 10.000 kor. annak a gyermek
előadásnak a tiszta jövedelme, melyet előző 
vasárnap tartottak. Érdekes, hogy az elő
adásra titokban készültek, úgy, hogy alig 
tudott arról valaki. S hozzá maguk tanul
ták be teljesen szerepeiket is anélkül, hogy 
valaki buzdította vagy vezette volna őket. 
Az előadással meglepetést akartak szerezni, 
ami sikerült is nekik. Romlatlan telküket 
és vallásos szívüket dicséri, hogy a tiszta 
jövedelmet arra a Harangalapra szánták 
és adták, amelyre a lelkész már pár évvel 
ezelőtt megkezdte a gyűjtést, de — sajnos 
— eddig még kevés eredménnyel. Adja 
Isten, hogy ezen ifjú hívek példája buzdi- 
tólag hasson a felnőttekre is, hogy végre 
valahára mi is uj harangot szerezhessünk 
be a háborúban elrekvirált hatmázsás ha
rangunk helyett. A követésre méltó példát 
adó kis leánykák neveit érdemesnek tart
juk a Harangszóban is megörökíteni: Szőke 
Lidia és Lina, Gőcze Lenke és Irma, Szi- 
maiszter Ida, Varga Rózsi, Boros Mari és 
Zsámboki Mari. Az előadott darabok címei: 
„A jó falusiak“ és „Rend a lelke minden
nek* c. egyfelvonásos kis színdarabok és 
a „Vérző térkép“ c. monológ.

Dombóvár. A helyi nőegylet egy ta
vasszal hozott közgyűlési határozat értel
mében minden hatodik héten rövid műsor
ral egybekötött összejövetelt tart. Az elsőn 
Polster Gyula volt h lelkész olvasott fel

a keresztyén szeretetről, a másodikon, me
lyet június hónapban tartott, Hoffmann 
Érnő h. lelkész „A női diakonia története* 
címen; a nőegylet tagjai pedig szavalatok
kal és énekekkel működtek közre. A kö
zépiskolai Diákszövetség június hó 17-én 
tartotta évzáró gyűlését, melyen a diákok 
szülei és a gyülekezet tagjai közül is töb
ben megjelentek. Ez alkalommal hódolt 
Petőfi Sándor emlékének is, kinek válto
zatosságokban gazdag életét Müller Anna 
polgári leányiskolái IV. o. t. ismertette fel
olvasás keretében, Reidinger Erzsébet pg. 
iskolai, Beiopotoczky János és Mentz Jenő 
gimnáziumi tanulók pedig szavalatokban 
mutatták be költészetének gyöngyeit. Hoff
mann Ernő vezető-lelkész záróbeszédében 
Petőfi erkölcsi erejéről és a bibliához való 
viszonyáról emlékezett meg, amivel kap
csolatban rámutatott egyúttal Luther biblia- 
fordításának nagy jelentőségére, melynek a 
közelmúltban volt 400 éves évfordulója Az 
emelkedett hangulatú gyűlést vezető-lelkész 
imája után a Hymnusz zárta be. Az offer- 
tórium 1300 koronát eredményezett. — A 
gyülekezet templomalapját a következő ke
gyes adományok gyarapították : özv. Tímár
J. -né D.-vár, Kovácsné Kresz Erzsébet So
mogy 100—100 K, Kühlgusz János, Kresz 
Jáhos 200 -200 K, Linde testvérek 500 K, 
Baumgart Jánosné 600 K, Rühl János, Kö
nig János, Linde János, ifj. Reidinger Ist
ván 1000—1000. K, Újpesti nöegyict 1500
K, Mosberger Ádám L -komárom 4000 K, 
Handl Ede D.-vár 10.000 K. Amikor a gyü
lekezet a jószivü adományokért hálás kö
szönetét mond, magát továbbra is a hit
testvérek áldozatkész szeretetébe ajánlja. 
Az. egyházkerület felsegélyezésére a kicsiny 
és szegény gyülekezet 29.300 koronát, a 
szabadi leányegyház pedig 14.480 koronát 
gyűjtött.

K Ü L F Ö L D I  H ÍREK.

A lőcsei protestáns zsinat határoza
tai. Az evangélikus és kálvinista lelkészek 
Lőcsén tartott gyűlésükön elhatározták, 
hogy magyar-protestáns könyvnyomdát, 
irodalmi társulatot és kiadóüzletet alapíta
nak. A Lőcsén tartott kálvinista zsinaton 
az egyházkerületek neveit így állapították 
m eg: Dunai, Tiszai és Uzs kerület. A fel
vidéki magyar evangélikus lelkészek egye
sülete elhatározta, hogy az evangélikus 
egyház mai szervezetével szemben elfoglalt 
álláspontját és önálló magyar egyházkerü
let megalapítását követeli, összehívja az 
evangélikus egyházközségek ülését, jelent
sék ki, megszavazzák-e ezt az indítványt. 
Az egyesület ki fogja dolgozni a magyar 
egyházkerületek külön szervezeti szabályait.

A legrégibb német keresztény lap 
jubileuma. Június 16-án ünnepelte meg a 
„Kreuzzeitung“ fennállásának 75-ik évfor
dulóját. A „Kreuzzeitung* Németország leg
régibb keresztény napilapja, amelyet kon

zervatív politikusok 1848 június 16-án ala
pítottak az akkori forradalmi hangulat el
lensúlyozására és a dinasztia iránti hűség 
ébrentartására. A lap szerkesztősége a há
romnegyedszázados jubileum alkalmából 
ünnepi számot adott ki, amely gróf Wes- 
tarptól és a német konzervatív és keresz
tény politika más kiváló vezetőitől közöl 
cikkeket. A terjedelmes jubileumi szám, 
amelyet gazdag szépirodalmi rész tesz vál
tozatossá, kétezer márkába kerül.

Bruszilov leányát kivégezték a bol
sevisták. A bo'seviki hatóságok agyonlö- 
velték Bruszilov tábornok leányát, mert 
elrejtett olyan egyházi kincseket, amelyeket 
a szovjetkormány rendelete értelmében be 
kellett volna szolgáltatni.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Szekeres Sándor bőnyi lelkész 
a közelmúltban tartotta esküvőjét Farkas 
Jolánnal, Farkas Elemér büki lelkész és 
felesége Mihályi Irén leányával.

Ú J D O N S Á G O K .

Magyar győzelem. Párisban atlétáink 
nyerték el az első díjat, Amszterdamban 
énekeseink győztek. A budai dalárdának 
Ítélte oda a bíráló bizottság az első dijat, 
a másodikat az esseniek kapták meg.

Félmilliárd svájci frankot osztottak 
szét az európai ínséges diákság közt. 
A paradi világdiákkonferencián arról a nagy- 
fontosságu kérdésről folytattak tárgyaláso
kat, hogy a jövőben az egyetemi diáksegitő 
akció mely országokat részesítsen elsősor
ban segélyben. Az akció 1920-tól 1923-ig 
összesen 5,156 118 svájci frankot osztott 
szét az európai ínséget szenvedő diákság 
között, mely összegből a magyarok 300 ezer 
svájci frankot kaptak.

Ko.tdusfalut építenek Nagyvárad mel
lett. Érdekes módon oldja meg Nagyvárad 
városa a koldus- és. csavargókérdést. A vá
roshoz közelfekvő Ősi községben ugyanis 
koldustelepet építenek s ott helyezik el az 
összes nagyváradi koldusokat és csavar
gókat. Itt a munkabírókat dolgozni kény
szerítik, a munkaképtelenekről pedig a vá
ros fog gondoskodni.

Halálos szerencsétlenség a dorogi 
szénbányában. A dorogi Tömedék-akna- 
ban a bánya napi robbanószükségletének 
szállítása közben Gatyel András munkás a 
dinamitot a földre ejtette. A dinamit föl
robbanása következtében Gatyel, továbbá 
a szállítás ellenőrzésével megbízott altiszt 
és két munkás meghalt, két munkás pedig 
könnyebben megsebesült.

Egymilliómárkás bankjegyek Német
országban. A bankjegyáradat, mely eddig 
Ausztriát fenyegette elnyeléssel, most Né-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetbea a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. —  Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 22—52
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metországot készül elönteni. Hogy a pénz- 
forgalmat megkönnyítsék, ötszázezer és 
egymilliómárkás bankjegyeket fognak ki
bocsátani. Az előkészületeket úgy ezeknek, 
mint az egymárkás aranypénzek kibocsá
tására megtették s most már csak rövid 
idő kérdése, hogy az uj német aranypénz
zel egyidejűleg megjelenhessenek az egy
milliós bankók.

Statisztika a nemzetgyűlés munká
járól. Érdekes statisztika készült a mos
tani második nemzetgyűlés munkájáról 
Ebből kitűnik, hogy a nemzetgyűlés 130 
ülésen 14 törvényt hozott, 37 interpellációs 
napon 275 interpellációt intéztek a kormány 
tagjaihoz, köztük 75-öt a belügyminiszter
hez. Az interpellációk közül eddig 146 vá
lasz nélkül maradt. Leggyakoribb interpel
láló Kiss Menyhért 18 interpellációt inté
zett a pénzügyminiszter kivételével vala
mennyi miniszterhez. Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter maradt adós a legtöbb in
terpellációra adandó válasszal. 15 interpel
láció közül egyre sem válaszolt.

Egérveszedelem a m ezőgazdaság
ban. A földmivelésügyi miniszter felhívást 
tett közzé a hatóságok utján a vármegye 
gazdakőzönségéhez, hogy a mezei egér 
(pocok), hörcsög és ürge újból hatalmas 
arányokban szapórodik, amely a mezőgaz
daságot veszéllyel fenyegeti. A felhívás kö
telezi a gazdákat és érdekelteket, hogy a 
felsorolt állatok irtásához még most, ideje
korán kezdjen, mert később az szinte le
hetetlenné válik. Az irtást legalkalmasabb 
összekötött vesszöcsomókkai eszközölni.

Kétfejű gyermek. Minap a munkácsi 
gyermekmenhelyre bevitte eey munkásasz- 
szony újszülött gyermekét. Két feje volt a 
kicsinek, egyik teljesen ki volt fejlődve, mig 
a másik egészen eltorzult és az arcot csak 
elmosódottan lehetett felismerni. A csoda
szülött a bemutatás után pár órára meghalt.

Az anyósok nem kapnak kedvez
ményt. Az olasz kamarában a nvnap a 
képviselők családtagjainak kedvezményes 
utazását tárgyalták. A gyermekeknek, fele
ségnek és apósnak szó nélkül megadták a 
féláru vasúti jegy kedvezményt, de midőn 
az előadó az anyósoknak is javasolta ezt, 
nem tudni mi okból, de az előadó indit- 
Aányát egyhangúlag elvetették.

Követendő példa. A székesfehérvári 
katholikus közönség a szegény, jótehetségü 
falusi gyermekek számára megyéspüspökük 
védnökségével lehetővé tette, hogy közép
iskolákba járhassanak. Ugyanis ingyenes 
szálló és étkezőhelyeket gyűjtöttek és már 
a falukban folyik a tehetséges szegény, 
tanulni akaró gyermekek összeírása.

Az Uj Idők a legjobb és legkedvesebb 
magyar szépirodalmi lap előfizetési dija 
negyedévre 2000 korona. Az új előfizetési 
ár tulajdonképpen 50°/o-kal olcsóbb a 
réginél.

▲ Magyar Láuyok e heti számában a két folyta
tásos regények közül az egyik befejeződik, ezenkí
vül érdekes útleírást, szép elbeszéléseket és verset 
közöl. Az előfizetési ára negyedévre 800 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhi
vatal Budapest, VI., Andrassy út 16.

Az Én Újságom e heti számában folytatódik 
Pennás Tücsök tréfás történeto és befejeződik Gaál 
Mózes Suli cimü folytatásos regénye. Ezenkívül me
sét, ismeretterjesztő cikket, verset közöl és minden 
második számmal díjtalan mellékletként megküldi 
Cooper Vadölő cimü regényének egv részét. Az elő
fizetési ára negyedévre 600 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
SzentgotthArd, Vasrármegye.

A H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Zsupanek Sándor tábori lelkész 1000, K. 1. 
Szombathely 1000, Szekeres Sándor Böny 
1000, Németh Károly Lébény 1000, Téti 
leányegylet 800, Kovácsics Géza Tét 1000, 
Zvoronits József é* Török Karolina eskü
vőjük alkalmával Farád 500, Szupper Ernő 
Vecsénypuszfa 3000, Obetkó István Szent- 
golthárd 1000 K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
1. M. budapesti munkatársunkat szeretettel kér

jük. közölj# velünk budapesti lakásának címét. — 
B. Czelldömülk. Július 1-ig.

F ö lv é te li h ird etm én y .
A szarvasi ev. tanitónöképzőbe az 

1923/24. tanévben olyan éptcstil növendékek 
vétetnek föl, ákik elvégezték a polgári 
iskola, felső leányiskola, vagy gymnasium 
IV. osztályát. Vidéki növendékek internátus
bán laknak, s köztartásban étkeznek. Jó 
magaviselelü és szorgalmas szegény tanu
lók köztartási kedvezményben részesülnek.

A fizetendő díjak ma még nem közöl
hetők, mert az árak folytonos drágulása 
következtében a díjak összegét csak az új 
tanév kezdete előtt, augusztusban lehet 
megállapítani.

A fölvételi kérvényeket Méltóságos dr. 
Raffay Sándor ev. püspök úrhoz kell intézni, 
de a tanítónőképző igazgatóságához kell 
benyújtani. A kérvényben föl kell említeni, 
hogy a folyamodó kérvényezi-e az inter
nátusba való fölvételét is. A kérvény mel
lékleteit

1. Születési-anyakönyvi kivonat; 2. új
keletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, 
hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas; 
3. eddigi tanulmányait igazoló iskolai bizo
nyítvány; 4. községi-hatósági bizonyítvány 
a családfő lakásáról és polgári állásáról; 
vagy ha a kérvényezd kedvezményért folya
modik, a szülők vagyoni állapotáról i3; 5. 
hatósági-erkölcsi bizonyítvány, ha a folya
modó a jelen iskolai évben nem volt nö
vendéke valamelyik iskolának.

A fölvételi kérvényeket 1923. július 5 ig 
kell benyújtani az intézet igazgatójához.

Negyvenkoronás válaszbélyeg beküldése 
esetén mindennemű felvilágosítással szolgál 
az intézet igazgatója.

Általános tájékoztatásul szolgálhat, hogy 
a tanítónőképző jelenlegi növendékei már 
nem négy, hanem öt évfolyamú tanterv 
szerint végzik tanulmányaikat.

1923. június 16. Szarvason.
2—2 Igazgató.

4 árva gyermekem mellé keresek 
intelligens házvezetőnőt, ki anyai 
lélekkel nevelné s viselné gondját 
gyermekeimnek. C ím : Horváth Pál 
főbíró, Szentgotthárd (Vasm.). 2—3

Volna-e olyan jószívű protestáns 
úri család, aki egy szegénysorsu úri 
özvegy IV. polgárit végző 14 éves fiát 
tovább taníttatná, esetleg örökbe fo
gadná? Címe: Evang. lelkésznél Szé
kesfehérvár. 2— 5

Főzni tudó magános nőt keresek, ki egy 
cseléd segítségével 2 tagú falusi háztartás 
vezetését vállalná. Esetleg árva leányt is 
elfogadok. Szíves megkereséseket a felté
telek közlésével kérek az. alábbi címre: 
B a r a k o ti y i K r i s t ó f  ref lelkész 
Homokszentgyörgy (Somogyinegye). í—s

Megbízható, jólelkfi háztartási alkalma
zottat keres két kis gyermekes csatád. 
Szívesen vennék jobb családból is valakit, 
kivel közösen végeznénk a házi munkát. 
Családias bánásmód és kelló megbecsülés
ről biztosítom. Ajánlkozó írjon : H o r v á t h  
I v á n  né Sárvár 2. címre. í—3

Ki fogadna örökbe egyenként, vagy 
együtt két egészséges, evang. vallásu hadi- 
árva leányt, akik közül egyik 13, a másik 
9 éves. Az árvák testvérek s anyjuk csak 

’ evang. családhoz adná őket. Érdeklődők 
forduljanak a lovászpatonai evang. lelkész! 
hivatahoz. 1—3

Pályázati hirdetés.
A t é t i  ág. hiiv. ev. gyülekezet pályá

zatot hirdet t a n í t ó n ő i  állásra
Fizetése: a gyülekezet részéről évi 100 

korona, illetve a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által megállapítandó hozzájárulás, 
államsegély és a törvényes lakbér.

Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt 
osztályok tanítása, az ismétlösök oktatása, 
kézimunka tanítása, a leányegyletben ének
kar szervezése, vezetése. Kik zenében is 
jártasak, előnyben részesülnek.

Kommun alatti magatartás igazolandó. 
Határidő pályázat megjelenésétől szá

mított két hét. Kérvények az evang. iskola
szék elnökéhez Tét (Győr m.) adandó be.

Jf

Egy tizennégy éves fiút keresek szoba
festő tanoncnak, háromévi tanulási időre. 
Teljes ellátást kap. Ruházni a szülők tar
toznak. Cím: R á c z  L a j o s  szobafestő 
mester Sopron, Faraktári ut 21. A. 3-«

Szegénysorsu soproni theol akad. 
hallgató (III. éves) a nyári szünidőre cor- 
repetiior-nevelöül ajánlkozik. Közelebbi 
fölvilágositást ád a soproni theol. akadé
mia igazgatósága. 5—5

22 éves ág. ev. vallásu, 4 polgárit vég
zett, zongorázni tudó, gyermekeket szerető 
úri leány úri helyre 1—3 kisebb gyermek 
mellé ajánlkozik. — Cím a kiadóhivatalban.

3 — s

Kétszobás lakás, konyhával, kam rá
val, pincével és kúttal 2 millióért eladó. 
C ím : C h u g y i k  P á l  aszódi lelkész.

P I A C .
jún ius 25. Zürich : Budapest 0-6*/a. — 

Deviza: Dollár 8262, Dinár 94.—, Osztrák 
korona 11.65, Szokol 247-50, Lei4P50, Frank 
1480, Márka 5.90. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 2100, disznóhus 2400, borjúhús 
2260, zsír 4000. — Gabonaárak: Búza 
41.500, rozs 31.000, árpa 28.000, zab 32.500, 
tengeri 30.500, korpa 15.500.

Nyomatott WelllfCh Béla vülaralizemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

A modern ember az evan- 
géliom tükrében.

A kaposvári evangélikusok a vá
rosi színházban gazdag műsor kere
tében kúltur-estélyt rendeztek. A mű
sor fénypontja Kspi Béla dunántúli 
püspök világnézeti előadása volt. »A 
modern ember az evangéüom tükré
ben« címmel mondott ismét lelkeket 
ébresztő, Istenhez vezérlő hatalmas 
beszédet. Hogy egyházunk arany- 
szájú püipöke Kaposvárott is meny
nyire ellaíála az igazi hangot, iga
zolja a Somogyi Újság >A modern 
ember« című vezércikke is, amikor 
így ir a püspök előadásával kapc?o- 
latban: »Olyan igen nagy szüksége 
van ennek a városnak az ilyen kul
túrára, hogy szeretnék, ha a többi 
keresztény egyházközségek is minél 
sűrűbben mutatnának azokról a desz
kákról ilyen kultúrát, akkor talán 
vissza lehetne hódítani azt a kultur- 
házat a valódi kultúrának, amelyből 
sohase hiányzik a lélek.« Értékesek 
ezek a megállapítások azért is, mert 
hiszen alig 14 nappal előbb ugyan
csak Kaposvárott, Somogyvármegye 
székházában a kaposvári szociális 
missziótársulat nagysikerű sajtóestét 
rendezett, amelyen P. Bangha Béla 
S. 1 beszélt.

Ezen a helyen, ahol a művészet, 
a vidám és komoly zene, a bohókás 
tréfa és a lélekbe markoló tragédia 
talál otthont magának, hogyan emel
jek szót — kezdte előadását a püs
pök —, mikor sem egyéniségemet, 
sem hivatásomat nem tagadhatom 
meg. Itt sem hirdethetek mást, mint 
máshol és mindenütt. Itt is azokat 
az örökkévaló igazságokat kell szó
láncra, melyektől az élet és a lélek 
megnemesedését, jövendőnk biztosí
tását várhatjuk. Ezen a helyen ren
des körülmények között álarcban,

idegen öltözetben jelennek meg az 
emberek. Én ezt az álarcot akarom 
lerántani és arról, a modern ember
ről akarok beszélni, aki a társadalmi 
élet hazug álarcában önmagát és 
másokat áltatva jelenik meg az élet 
színpadán.

A modern emberről szólva, nem 
az önmagát modernnek gondoló em
berre gondolok, nem az az ember je
lenik meg előttem, aki kikacagja a 
vallást, az erkölcsi törvényt, szembe
helyezkedik a tisztesség követelései
vel, hanem az a modern ember, ki 
az utolsó évszázad tudományos és 
technikai fejlődésének bölcsőjében 
született meg.

Itt tudományágakként vázolta az 
előadó püspök a fizika, csillagászat, 
geológia, paleontológia és a techni
kai tudományok fejlődését s reá mu
tatott ezen fejlődés eredményére, mely 
a reális tudományok térfoglalásához 
s általában a reálizmus túlértékelé
séhez vezetett A modern ember 
szkeptikussá lett, elveszítette az érzék
feletti dolgokba vetett hitét. A tech
nikai élet fejlődése kirabolla leikéből 
és életrendjéből a csendes nyugalmat 
és helyébe valami lázas sietséget és 
ezzel együtt ielki felületességet ültetett.

A modern ember önmagát teszi 
sajá* c. Hangzatos frázisokkal
telíti meg lelkét, beszél az egyéniség 
jogáról, az individualizmusról. Saját 
magában látja élete törvényét és bék
lyónak érez minden kívülről jövő er
kölcsi törvényt. Vágya az uralkodás, 
életcélja az érvényesülés. Az élet esz
közei : vagyon, tudomány, művészet, 
célokká válnak előtte, melyek minden 
életerejét felszívják.

Ezzel szemben az örök eszmény 
élethatása alatt álló ember Isteni 
érez maga felett. Az örökkévalóság 
gondolata húzódik életébe. Pál apos
tol egyszerű szóval megállapítja az 
ember rendeltetését: »Ti ar ístetn

temploma vagytok.« Minden ember 
egy templom Vannak egyszerű kis 
falusi templomok, vakolathullatta egy
szerű falakkal, kicsinyke oltárral, el
vesző prédikáló székkel. És vannak 
csodálatos művü, hatalmas bazilikák, 
melyeknek építészeti remekében kővé 
mered a művész zsenialitása. Lehet 
remekbe készült oltáruk, csodálatos 
szépségű szószékük, gyönyörűen ki
faragott márványoszlopaikon úgy 
nyugszik meg a merész ívelésű csúcsív, 
mint ahogy az imádkozó emberre rá
borul az Isten egének a bolthajtása. 
És mégis mindegyik templom. Az is 
templom és ez is templom. Az egy
szerű, tudatlan és műveletlen ember
nek épen úgy az isten templomává 
kell lennie, mint ahogyan a kulturált, 
tudós, művész, intelligens embernek 
Isten templomát kell képviselnie. Min
den ember belsejében, kell, hogy le
gyen oltár, amely az imádkozásra 
hívja s az Isten kegyelmét befogadja. 
És kell lennie szószéknek, melyről 
nem szavak, hanem élő cselekedetek 
prédikációi peregnek alá. És ezeknek 
a templomoknak világítaniok kell az 
éjszakába, mint ahogyan a kivilágí
tott templom ablakai fényt szórnak 
a csillagtalan sötétségbe. Az emberek 
mozgó templomok, az Isten templo
mai. Minden embernek meg van a 
maga külön hivatása. Egy nagy gép
gyárban a kicsinyke csavart készítő 
embernek is meg van a rendeltetése 
és az ő munkája is belé tartozik az 
egész komplekszumba. Épen így az 
Isten világkormányzó munkájában 
minden embernek meg van a maga 
külön hivatása, amit neki magának 
kell elvégeznie. Csodálatos méltóság. 
Az ember részese, munkása az Isten 
világkormányzásának. A zúgó ziva
tar megtisztítja a levegőt, szálfákat 
tördel, de ugyanekkor élet magvait 
hozza viharszárnya alatt. Én pedig 
leheletemmel, imádságot vivő sóha-

Álijunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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jómmal is beleilleszkedem az Isten 
világkormányzásába és új életet se 
gítek teremteni. Minden fizikai, pszi- 
hikai erőm nem egyéb, mtnt az új 
világteremtés egy megnyilatkozó ereje.

A modern embernek a viszonya 
Istennel szemben külsőséggé válik. 
Neki az Isten egy dogmatikai tétel, 
melyet épen úgy megtanul, mint a 
francia grammatikát, vagy a cosinus- 
tétel levezetését. Vallásos élete külső
ségekké devalválódik. Lélek helyett 
szertartást fogad be életébe, Ellen
ben, aki az igazi életeszmény hatása 
alá kerül, az az Istent élő valósággá 
teszi és hozzá való viszonyát állandó 
életközösséggé. Ez a viszony a mennyei 
atya és a gyermek viszonya, a pa
rancsolás és az engedelmeskedés vi
szonya. Hogyha elérkezik az ember 
ehhez a ponthoz, akkor szemben ta
lálkozik a bűn fogalmával, mely nél
kül igazi vallásosság és keresztyén 
ség nem képzelhető el.

Részletesen siólott itt a püspök a 
modern embernek az emberekhez való 
viszonyáról, melyet az önzés igazgat. 
Saját családjának a szűk körét sze
reti, értük munkálkodik és áldoz. Is
merőseinek szélesebb körét már csak 
a saját önző érdeke szempontjából 
értékeli. Az ember annyit ér neki, 
amennyire felhasználhatja őket ér
vényesülése céljából A nagy töme
get pedig nem ismeri. Idegenek, okik 
az ő számára sem kötelességet nem 
jelentenek, sem belőle érzelmeket ki 
nem váltanak.

Az igazi embert embertársával a 
lélek kapcsolja egybe. Családtsgjai-

Rozika.
Egy kis majori leány története, 

irta: Csite Károly.
(Folytatás.)

Sóvárogva várta az estéket, mi
kor Rozika hazakerült az iskolából, 
aki oly sok szép dolgot mesélt 
mindarról, amit az iskolában tanult. 
Igaz, hogy előző éven, mikor bejárt 
ő is az iskolába, hallhatta volna 
mindazokat, de akkor nem figyelt 
a tanításra, haszontalanságon járt 
mindig az esze.

Legtöbbet mesélt neki Rozika 
Jézusról, hogy született, miként élt, 
tanított és gyógyította meg a va
kokat, bénákat s minden rendű 
betegeket ?

— Oh, be kár, hogy nem él még
most is Jézus, hogy meggyógyít
hatna minket is 1 — sóhajtotta
Jancsi szomorúan.

— Hisz’ é l . . . Jézus most is és

ban is a lelket keresi. Szülők a gyer
mekeik leikéért felelősek és az élet 
társak egymás lelkét segítik az Isten 
felé. Ez a gondolat ad mélyebb tar
talmat az emberi közösségeknek és 
a barátság érzésének, ez teremti meg 
azt a testvéri jóakaratot, amely tud 
jót hinni és másokról jót feltételezni. 
Ma azonban kommentáremberek lepik 
el az élet mezőit, akiknek nincsen 
egyéb dolguk, mint az, hogy ember
társaik szavait, cselekedeteit kommen
tárokkal kísérjék és pedig nem is jó
akarata kommentárokkal. Az igazi 
szeretet hiánya öli meg a lélekben 
a megbocsájtást. Az emberek nem a 
bűnt gyűlölik, hanem a bűnös embert. 
Ha egy fehér rózsát a bűn iszapos 
hulláma magával sodor, tízezren min
dig mélyebbre taszítják az iszap 
szennyében, de vájjon akad-e csak 
tíz ember is, aki segítő kézzel ki
emelné, hogy megmentse lelkét a bűn
től ? És százezer ember ajakán kár
hoztató ítélet fakad, de van-e csak 
néhány ajkon is egy könyörgő imád
ság, mely számára Isten bünbocsájtó 
és megsegítő kegyelmét kéri és az 
elesetthez a testvéri szeretet bátorító 
érzéseit viszi ?

A társasélet egész karaktere ma
gán hordozza a modern élet erotikus 
vonásait. Divatban, szórakozásokban, 
táncban nem a léiek fuvaima lüktet, 
hanem a föidiség és érzékiség gon
dolata Uj lélekre van szüksége a 
társadalomnak, uj életre van szük
sége az egész nemz.taek.

A magyar nemzet legsötétebb éj 
szakáit éljük. Körülöttünk romokban

örökké fog é ln i! — magyarázgatta 
Rozika a kis szenvedő társának.

— Oh, akkor kérjük mi is, gyó
gyítson meg téged is, gyógyítson 
m eg engem i s ! Oly jó leszek ezu
tán ! — mondta m élységes sóvár
gással a kis sánta fin.

IV.
Kinőnek az ujjacskák.

Sürü ködös őszi reggelen három 
kis majori iskolás leány sietett a 
falu felé iskolába. Hét órára járt 
az idő s oly sötét volt még, hogy 
egy dobásnyiról visszatekintve, nem 
látták meg a majorjukat. Félelem 
szállta meg szívüket s riadtan áll
tak meg és bújtak össze, amint 
közelből erős kutyaugatás ütötte 
meg fülüket.

— Jaj, tán nem is kutya, hanem 
farkas! — szólt dideregve a kis 
mezitlábos Bőgő' Ágnes:

hever minden. Templomaink dőltek 
semmiségbe, oltáraink pusztuló kövei 
hevernek szerteszét. Csak egy ment
het meg minket. Élő templomokká 
kell tennünk az embereket. Meg kell 
gyújtanunk a lelkek oltárainak gyer
tyáit és meg kell szólaltatnunk az élő 
emberek prédikáló székét: az erős 
jeliemet, a becsületet, Istenfélelmet és 
emberi szeretetet. És világítania kell 
minden ember élő templomának a 
sötét magyar éjszakában I

Luther a katonai hivatásról,
A katonai hivatást Luther, épúgy, 

mint minden más emberi hivatást 
vagy életpályát magában véve helyes
nek és üdvösségesnek tartja. A fel- 
sőbbség Istennek rendelésén alapszik; 
a felsobbségnek pedig Istennek eme 
rendeléséből kifolyólag az a tiszte, 
hogy az alattvalók békességét meg
óvja, a gonoszságot irtsa és büntesse, 
de arra kell ügyelni, hogy a katona 
személy is arravaló é3 derekas le
gyen. A katona hivatala is egyma
gában véve isteni hivatal, mely ép 
oly szükséges és hasznos ez emberi
ségnek, akár az evés és ivás, vagy 
más cselekvés. Mert kétféle felsőbb- 
séget rendelt az Isten az emberek 
közöd, az egyiket lelkinek rendelte 
igéjével és kard nélkül, hogy ezáltal 
az emberek jámborakká és igazakká 
legyenek és ezzel az igazságosággal 
elnyerjék az örök életet. Ezt az igaz
ságosságot az Isten az ó igéjével

—  Azt mondta édes apám, hogy  
erre mifelénk nincsenek farkasok, 
mondta Rozika.

A következő percben már előt
tük termett egy hatalmas, bozontos 
állat. A kis leányok kétségbeesetten 
sikongtak. Ágnes és Gizi erőszako
san Rozika háta mögé bújtak.

— Hallgass B asa! Jössz azonnal 
onnét! — kiabált egy rekedt hang 
az ugató kutyára. S előtűnt a sürü 
ködből Kisgál Istók, kendi takács, 
hosszú, sovány alakja. Hátán hatal
mas vászonköteget vitt a szomszéd 
faluba.

— Ne féljetek, kis rózsabimbóim, 
nem  bánt senkit az én kutyám I. . .  
Látom, iskolába mentek. Aztán 
tudtok-e már valamit? Ismeritek-e 
a vü  betűt?

—  Olyant nem tanultunk, — 
mondták a kicsiségek mosolyogva.

— Nem? Tyűha, talán még a 
tanító urtok sem ismeri ?! Hát tud-



1923. július 8. HARANOSZO. 219

szolgáltatja, melynek hirdetését a pré
dikátorokra bizta. A másik felsőbb- 
ség világi, eszköze a kard, hogy azok, 
akik igéje által nem akarnak jámbo
rokká és igazakká lenni az örök 
életre, azok ily világi hatalom által 
kényszerittesserick arra, hogy a világ 
előtt jámborokká és igazakká legye 
nek. Ami tehát magát a vitézi rendet 
illeti, kétségen felül van, hogy az 
helyes és isteni intézmény.

A bölcsek az összes emberek fog 
laikozását e két csoportra foglalták 
össze s e két csoportra osztottak: 
agrikulturára és milíciára, vagyis 
földmivelésre és katonáskodásra. A 
földmi vés eltartója a népnek, a ka
tona védője és azok akiknek katonás
kodás a hivataluk, fizetésüket és el
tartásukat kapják azoktól, akiknek az 
eltartás a hivataluk, hogy védő tisz
tüket teljesíthessék. A fejedelmek pe
dig tartsák szemmel mindkettőjük 
munkásságát és gondoskodjanak ar
ról, hogy azok, kiknek a védelem a 
kötelességük felszerelve készen legye
nek, azoknak pedig, akiknek az el
tartás a tisztük, becsülettel fáradoz
zanak, hogy a megélhetést megköny- 
nyitsék. Haszontalan embereket ellen
ben, akik sem a védelemben, sem az 
eltartásban nem munkálkodnak, ha
nem csak fogyasztanak és lustálkod 
nak, ne tűrjenek, hanem az ilyeneket 
vagy kergessék ki az országból, vagy 
szorítsák a munkára, ahogy a méhek 
tesznek, amikor a heréket megölik, 
melyek dolgozni nem akarnak, ha
nem a mézet eleszik a többi méh 
elől.

játok-e, hogy hány nyolc kalács? 
— tréfálkozott tovább a takács.

— Csak nyolc! — mondta Giziké 
nevetve.

— Hohó, kis tulipántom, nem 
jól tudod. Mikor édes anyád nyolc 
kalácsot süt, annak vakarcsa is 
van; amit perecnek, vagy galamb
nak készít számodra.

Jóizüt nevettek a kis leányok. 
Giziké majdnem táncra perdült édes 
anyja nagy cipőjében. A takácsnak 
is szemébe ötlött a kis leány nagy 
cipője.

— Ej, kis bíbicem, de jókora 
cipőd van. Add oda egyiket kis 
barátnédnak. Mint látom, ő csak 
a ludak cipőjét viseli. A ti két 
csöpp lábatok egy-egy cipőbe is 
belefér.

— De nem tudunk úgy lép n i!
— Ugráljatok, mint a verebek! . . .  

Isten áldjon bennetek! Tiszteltetem 
édes anyátokat, — szólt búcsúzóul

Végezetül a katonáknak sok ba
bonájuk van : az egyik Szent György
nek, a másik Szent Kristófnak, egyik 
ennek, másik más szentnek oltalmába 
ajánlja magát. Egyesek értenek ahhoz, 
hogyan kell kardot és puskát meg
bűvölni, mások hogyan kell lovat 
és lovast megáldani; ismét mások 
János ev.-át vagy egyebet hordanak 
magukkal és ebben bizakodnak. Mind 
veszedelmes állapotban vannak. Mert 
ezek nem hisznek az Istenben, sőt 
bűnt követnek el Istennel szemben 
hitetlenségükkel és babonájukkal.

Ellenkezőleg úgy kellene cseleked
niük, hogy amikor megindul a harc 
és elhangzott a buzdító szózat, kiki 
egyszerűen az Istennek kegyelmébe 
ajánlja magát, mint ahogy a keresz
tyénhez illő. Azonban, hol vannak 
azok, akiknek ilyen a hitük és akik 
így cselekesznek ?

A katonai hivatásról című iratban 
szól Luther a fejedelem kötelességéről 
és rendeltetéséről, ahol is többek kö
zött a következőket mondja:

A fejedelem kötelessége övéit vé
delmezni és számukra békét teremteni, 
ha valamely fejedelem ennek az ő 
hivatalának és rendeltetésének nin
csen tudatában, hanem azt hiszi, hogy 
ő nem alattvalóiért, hanem szép szőke 
hajáért fejedelem, hogy az Isten azért 
tette őt fejedelemmé, hogy hatalmá
nak, gazdaságának, tiszteletének ör
vendjen, ebben gyönyörködjék és el 
bizakodjék: az a pogányok közé való. 
Az ilyen akár egy férges dió miatt 
is háborút kezdene és nem nézne 
semmire, csakhogy könnyelmű kíván

Kisgál takács s megindult öles 
léptekkel.

A köd oszladozni kezdett. A kis 
lánykák vigan aprózták tovább a 
faluba vezető tagutat. Mindennap, 
hol jobb, hol rosszabb időben, egy  
órát gyalogolva juthattak el az 
iskolába, mégis akkor voltak leg
boldogabbak, mikor oda mehettek.

Főleg a kis Rozika. Édes apja 
után ő ébredt fel otthon először. 
Attól félt minden reggel, hogy el
késik az iskolából.

Ma pedig különösen sietett. Egész 
éjjel alig aludt valamit. Kicsi agya 
folyton egy gondolattal küzködötl, 
amit ma tisztába akar hozni. Ma 
lesz vallásóra. Remegve várja azt 
a percet, mikor belép hozzájuk a 
lelkész vallástanításra. Szíve elszo
rul, kezecskéje reszket, amint fel
mutatja u jjá t..

— No, Rozika leányom, mit 
akarsz mondani? — kérdi tőle a

ságát kielégítse. Az ilyent az Isten 
avval tartja féken, hogy másoknak 
is van ám öklük s hogy a hegyen 
túl is laknak ám emberek, így az 
egyik kard a másikat hüvelybe szo
rítja. Az okos fejedelem nem gondol 
magára, megelégszik azzal, ha alatt
valói-engedelmeskednek És ha szom
szédai és ellenségei ingerkednek, sok 
gonosz szót ejtenek, így gondolkozik : 
Bolondok mindig többet locsognak, 
mint az okosak. Sok szó fér egy 
zsákba és hallgatással sokra lehet 
megfelelni. Azért hát nem is igen 
törődik az ingerkedéssel, míg azt nem 
látja, hogy alattvalóit megtámadják, 
vagy úgy találja, hogy már tettleg 
fegyvert emelnek ellene, ekkor aztán 
védekezik ahogy birja s ahogy kell.

A legelső magyar szótár, a leg
első magyar énekeskönyv, a legelső 
magyar nyelvtan, a legelső magyar 
distichna, a logelsö magyar történe
lem, a legelső magyar nyelven írott 
számtankönyv stb. protestáns szer
zőtől ered.

Aratódal.
Kaszacsengés . .  . kaszapengés . . . 
Magyar puszták síri csendjét 
Zűrös zsivaj üli meg.
Kalászfejek megremegnek, 
Sngnak-búgnak, földre esnek; 
Csókos lelkűk sír, zizeg.

lelkész.
Rozika feláll. Arca elhalványul. 

Pár percig nem tud szólni. Szivecs- 
kéje erősen dobog. Hangja is resz
ket, amint megjő a hangja:

— Kérem szép en .. .  a múlt hé
ten azt tanultuk, hogy Jézus meg
gyógyította a vakot, bénát s min
denkit, akinek valami baja volt. 
És most is segít mindenkin, aki 
hittel hozzá fordul, azért azt sze
retném tudni, hogyan kérjem őt, 
hogy az én kezemet is meggyó
gyítsa ?! . .

Köny lopózott az agg lelkipásztor 
szemébe. Kezét önkénytelenül ösz- 
szekulcsolva fohászkodott föl néma 
ajakkal az Egek Urához.

— Édes jó leányom, — szólalt 
meg nagy lelki megindulással — 
csak kérjed Jézust a te tiszta szíved 
szerint! Megsegít ő téged is, meg
gyógyítja majd a te kezedet is az 
ő boldog országában, a inenyország-
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S  túl a tenger pusztaságon, 
Szálló magyar sóhajtáson,
Hulló könnyzáporon át 
Hall ik. . .  szellő messze hordja 
Palotákba, kis kunyhókba 
A magyar föld Hymnuszát:

— Félre bánáti Sutba kétség! 
Televényünk szent reménység, 
ígér, éltet, sohse’ csal.
Hazai föld, drága, édes! 
Halleluja! százszor néked, 
Áldva-áldott Ős-ugar!

Kaszacsengés, kaszapengés! 
Szegény ország vérző testét 
Tépdeslieti száz vihar —
Hosszú, kínos nagy tusára, 
Kalászerdők zsolozsmája 
Lesz a gyözedelmi dal!!

Vályi Nagy Géza.
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Rendelet a nemzeti kisebbségek 
jogairól kulturális téren.

A kisebbségi jogok érvényesítése 
és védelme tekintetében a magyar 
kormány messze kiható jelentőséggel 
birő szabályozáshoz fogott. Az e 
részben fennálló jogszabályok nem 
voltak kielégítőek, részint mert más 
viszonyok alapulvételével hozattak, 
részben pedig azért, mivel a kérdé
seket csak nagy általánosságban érin
tették és kevés figyelemmel voltak a 
gyakorlati szempontokra Ezt a hiányt 
pótolta most a magyar kormány, a- 
mely — igazságszolgáltatási, kultu- * *

ban, hol az igazak, kik az ő lelke 
szerint élnek, új, örök boldog ott
honra lelnek. Most itt a földön 
azért nem gyógyítja meg, hadd 
lássák mindenek, hogy te egy kéz
zel is több jót tudsz cselekedni, 
mint mások két kézzel . . .

*
Zimankósra fordult délutánra az 

idő. Metsző északi szél süvöltött 
végig az iskola udvarán, mikor 
kijöttek a gyermekek az iskolából. 
S alighogy kiért a három majori 
kis leány a faluból, már besöté
tedett.

Ágnes már a falu végen sirva 
fakadt. Nem tudott menni, annyira 
fázott mezítelen lába.

— No, várj, — szólt Rozika, — 
az én lábamon nemcsak cipő, ha
nem jó meleg harisnya is van. 
Cipőmet odaadom neked.

Pár perc múlva Rozika cipője

rális és közigazgatási téren jelentős 
újításokat tartalmaz a nemzetiségi 
többségek jogai szempontjából.

Az uj kormányrendelet a Magyar- 
ország területén maradt nyelvi ki
sebbségeknek a trianoni szerződésben 
vállalt kötelezettségen túlmenő jogo
kat biztosít

A 15 ik szakasz szól az oktatás 
nyelvéről. Egyházi felső hatóságok a 
minisztériumhoz intézett beadványaik
ban ügyviteli s hasábosán az állam 
hivatalos nyelvét, akár ügyviteli nyel
vüket használhatják. Úgy az egyházi 
felső hatóságok, mint az egyházköz
ségek minden más nem egyházi ha
tósághoz, vagy hivatalhoz intézett 
irataikat vagy az állam hivatalos 
nyelvén, vagy olyan nyelven kötele
sek szövegezni, amely jegyzőkönyvi 
nyelve azon törvényhatóságnak, amely
nek területén a megkeresett hatóság
nak vagy hivatalnak a székhelye van.

16 Szakasz A nyelvi kisebbségek
hez tartozó magyar állampolgárok 
nem korlátozhatók abban, hogy ta
nulmányaikat a törvényeknek meg
felelő fajú, fokozatú és jellegű tan
intézetek közül milyen tsnításnyelvü 
intézetben folytassák.

17. szakasz. Az iskolafenntartás 
joga az idevonatkozó törvényes ren- 
kelkezések szerint minden fokozaton 
megilletvén a községeket, az egyhá
zakat, az erre a céira alakult egye
sületeket és magánosokat ezek az ál
taluk fenntartott tanintézetekben az 
oktatás nyelvéül — a magyar nyelv 
kötelező oktatására vonatkozó törvé
nyes intézkedések sérelme nélkül —

Ágnes lábára vándorolt. Rozika 
egy szál harisnyában lépkedett a 
jéghideg sárban. Eleinte dermesztő 
hideget érzett a lába, majd pedig 
tüzes égést. S mind félelmetesebben 
zúgott körülöttük a vihar.

Á falu temetője mellett elhaladva 
Gizin is erőt vett a sirás. Nem 
bírta a hideget. Egy szál vékony, 
szitaszerü, perkálruha volt rajta.

Rozikának melegebb parket ru
hája volt és egy kis kabátkája is, 
az utóbbit levetette magáról, átadta 
Gizinek. Úgy siettek aztán tovább 
lihegő kebellel, kipirult arccal a 
nyirkos taguton.

Feleuton elébük jött Rozika édes 
apja.

Rémülten kapta ölébe gyermekét 
az édesapa s úgy vitte betakargatva 
egész hazáig.

— Jaj, te kis megváltó lélek 
te, hisz’ agyon hültél ilyen öltö
zetben ! . . .

lakosaik, hívőik, tagjaik, illetőleg a 
m8guk anyanyelvét, vagy az állam 
hivatalos nyelvét' szabadon használ
hatják.

Az ilyen intézetektől, ha a törvé
nyes intézkedéseknek mindenben meg
felelnek, a nyilvánossági jog nem ta
gadható meg s azok az azonos fajú 
és fokozatú magyar tanítási nyelvű, 
nem-állami intézetekkel állami segé
lyezési föltételei tekintetében is telje
sen egyenlő elbánásban részesítendők.

18. szakasz. Az állami és községi 
népoktatási intézetekben oly közsé
gekben, illetőleg iskolai körzetekben, 
ahol az egy és ugyanazon nyelvi ki
sebbséghez tartozó tankötelesek száma 
a 40 et eléri, vagy a iakos3ág több
ségét teszi, a helyi iskolai vagy köz- 
igazgatási önkormányzati szervek, 
vagy a nyelvkisebbséghez tartozó 40 
tanköteles gyermek szülőjének (gyám
jának) kívánságára, az illető kisebb
ség anyanyelve a magyar nyelv kö
telező oktatására vonatkozó törvé
nyes rendelkezések sérelme nélkül 
megfelelő számú osztályban egészben 
vagy részben tanítási nyelvül alkal
mazandó.

Az ür áldja meg a te munkádat.
Egyházlátogatés Kemenessömjénben.

Fehérruhás leányok sorfala között 
június 13 án érkezett meg kíséreté
vel Kemenessömjénbe Kapi püspök, 
kit a falu közepén felállított dísz
kapu alatt Rákosi Jenő körjegyző

Másnap már csak két leány ment 
a majorból iskolába. Rozika meg
hűlt. Útját másfelé irányította a 
Mindenható.

— Éjfélre angyal lesz belőle! 
— mondta a városból hozott orvos.

M élységes fájdalom némaságá
val állták körül ágyát a szülők. 
Éjfél tájon öröm-sikoly hagyta el 
a kis szenvedő ajakát.

— Édes anyám, édes apám! . . .  
itt Jézus ! . . .  Megfogta kezemet s 
kinőttek az ujjaim ...

V.
Viszik Rozikát.

Süvölt a zord szél, tömör havas 
felhőket kerget a magasban. Dél
előtt tizenegy órakor is oly homály 
borul a tájra, mintha már késő 
estére járna az idő.

(Folytatjuk.)
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üdvözöt s a politikai község nevében 
Sebestyén Jolán adott csokrot a fő- 
pásztornak. Amikor a főpásztor az 
iskola udvarára ért, itt egy mélyen 
megkapó jelenet következett. A du
nántúli egyházkerületnek érdemekben 
gazdag, apostoli lelkületű volt fel
ügyelője dr. Berzsenyi Jenő üdvözölte 
könnyeket fakasztó beszéddel a püs
pököt. Minden szava izzott az ö is
meretes egyházszeretetétől, de ki
csengett a főpásztor iránt érzett sze- 
retete is azokból. S örökre felejthe
tetlen lesz a főpásztor szeretettel 
teljes válasza is azoknak, akik azt 
hallhatták. Áldást kért megkezdendő 
munkájára attól az apostoli lelkületű 
aggastyántól, aki vele együtt éveken 
át állt ennek az egyházkerületnek a 
kormányrúdjánál: — s a halálos 
csendben valami lélekemelőén hang
zottak annak magasztos szavai: »Az 
Úr áldja meg a Te munkádat. . .* 
S mi hisszük, hogy ez az imádságos 
mondat utat tört magának az Úrhoz, 
hisszük, hogy ez az óra felejthetet
len lesz a kemenessömjéni áhitatos 
gyülekezetnek. Üdvözölték még a fő
pásztort : Czuppon Pál kisgazda a 
katholikus hitközség nevében (csok
rot nyújtott át Flásek Ilonka); Spitzer 
Lajos bérlő az izraeliták (Spitzer Ili); 
Dr. Berzsenyi Jenőné a nőegylet (Né
meth Etel); Macsótai Lajos az önk. 
tűzoltó-egylet nevében (Mecsótai Rózsi 
adott csokrot).

Tanulj meg élni . . .
Tanulj meg élni a virágzó fáktól 
Életörömöt, mosolygást, kedvet.
Ott nem látsz sötéten,
Mélyen ásott búkat.
Ott nem sírsz könnyeket. . .
Játszi kedv, szinpompa . . .
Pillangó szerelem . . .
Ott a szív nem üres,
Nem hideg jégverem.
Minden kis sziromka 
Maga a nagy érzés,
Hol az életöröm 
A gyümölccsé érés.

PÉTER JENŐ.

Két miniszteri kézcsók.
Az 1885. évi országos kiállítás 

záróünnepélye alkalmával a kiállítás 
elnöke, az akkori földmívelés-, ipar
és kereskedelemügyi miniszter Szé
chenyi Pál gróf a kábítás védőjének, 
az ifjú Rudolf trónörökösnek beszéd
jére annyira ragadtatta magát túláradó

érzelmei által, hogy az ifjú trónörö
kösnek egy ország elképedése között 
kezet csókolt.

A közvélemény olyan szervilizmust 
látott ebben, hogy annak idején Jókai 
Mórnak kellett a maga ragyogó tollá
val védelmébe venni a minisztert az 
országos gúny nyilai elől. Azonban 
így is élete végéig rajta ragadt egy 
gúnynév, mit ez az eset hajtott neki 
hasznúi.

Két éve tanúja voltam egy másik 
miniszteri kézcsóknak. Ez is egy ün 
nép történetéből való. Az ország 
luteránusai a 80 éves Sántha Károlyt 
ünnepelték. Az ünnepség végén a 
kopott kabátu agg költő, hogy meg
köszönje az ünnepet rendező minisz
ternek a neki szerzett nagy örömöt, 
hálásan nyújtotta kezét az ifjú mi
niszter felé, amit az hálásan szorított 
meg és emelt ajkaihoz.

Az öreg úr a vérmezői vadgeszte 
nyefák alatt végzett sétáiban évekig 
dohogott az eseten.

— Ezt mégsem kellett volna 1
Egy másik, deresedőfejü kemény

luterárus elkapta az öreg poéta kezét, 
mely annyi áldást osztott és annyiszor 
vezette a tollat Isten dicsőségére és 
ő is ajkához emelte a kezet.

— Hát igenis Károly bátyám kel
lett 1 És én is büszke vagyok, hogy 
megtehettem. Háromszorosan is meg- 
érdemled: mint pap, mint költő és 
mint pátriárka. És a minisztertől 
négyszeresen. Mert bizonyára az 
apjára gondolt, kinek Te mint pap is, 
meg mint költő is méltó társa vagy. 
Elég veszteség neki is, nekünk is, 
hogy a pátriárka korodat is meg nem 
érte, mert O is méltó volt Tehozzád.

— Hát gondolod? De ízesek is 
vagytok Ti gyerekemberek. I. M.

Eszterházy Imre, az ország prí
mása Pozsonyban nyílt ülésen ezeket 
mondotta: „Ámbár a protestánsok 
iskoláit leszorítjuk és a külföldi aka
démiákat előttük elzárjuk, mégis mű
veltségben felettünk állanak“.

Harangavatás Kispéczen.
Megható örömünnepe volt június 

hó iO én a kispécz—kajári ev. egye
sült gyülekezetnek. Ekkor avatta fel 
Pálmai Lajos esperes az itthoni és 
az amerikai hívek áldozatkészségéből 
beszerzett 309 kg. os új harangját a 
gyülekezetnek. Erős várunk. . .  el- 
éneklése után igét olvasott és imád
kozott Horváth Sándor Ipatonai s.

lelkész. Az ünnepi vegyeskar elhang
zásával, melyet Németh Gyula tanító 
vezényelt az avató beszédet Pálmai 
Lajos esperes tartotta. A felolvasott 
szentigék alapján megkapó módon 
fejtegette, hogy: »Mit jelent az Úr 
szolgálatában szegődni ? Áldozatos 
ez a szolgálat — sokat követel tő
lünk, de Isten szolgálat és Remény- 
teljes szolgálat is.« Beleszőve beszé
débe az új harang feliratát a Magyar 
hiszekegyet, megemlékezett édes ha
zánk siralmas helyzetéről, melyért 
munkálkodnunk Istentől rendelt szent 
kötelességünk. A szemekben könnyek 
csillogtak a mély hatást keltő gyö
nyörű beszéd alatt s megismerhettük 
mindnyájan az utat, amelyet követ
nünk kell, hogy az Úr szolgálatában 
maradhassunk. Az avató beszéd után 
megszólalt az új harang és az esperes 
imádkozott, áldást kért a Minden
hatótól a gyülekezetre és ennek gyen
gélkedő agg lelkipásztorára, aki nem 
vehet részt gyülekezete örömünnepén. 
A szószéken az Isten igéjét Győrffy 
Béla felpéczi lelkész hirdette, ki gyö
nyörű gondolatokban áldozott a szép 
nap emlékének.

A harangavató istentisztelet után 
díszközgyűlés következett, melyet Sí
kos Kálmán s. lelkész nyitott meg 
buzgó imával. Dr. Csemez Béla gyűl. 
felügyelő lelkes szavakkal méltatta a 
nap jelentőségét, szeretetteljes szavak
kal köszöntötte az esperest, a jelen
levő lelkészeket, vendégeket, köztük 
Csemez István gazdasági főtanácsost, 
Sokorópátkai Szabó István volt mi
nisztert, a kerület képviselőjét, Eg- 
ressy Árpád miniszteri osztálytaná
csost és a díszközgyűlést megnyitotta. 
A felügyelő indítványára a díszköz
gyűlés elhatározta, hogy a harang
avatás tényét jegyzőkönyvbe iktatja. 
Síkos Kálmán s. lelkész röviden is
merteti az új harang és a régebbi 
harangok történetét, majd felolvasták 
az adakozók névsorát. A díszköz
gyűlés hálás szívvel köszönetét mond 
a gyűjtőknek, az itthoni és amerikai 
adakozóknak és nevüket jegyzőköny
vileg megörökíteni elhatározza. Egy
szersmind hálás köszönetét szavaz 
a megjelent és az ünnepélyen közre
működött esperes és lelkész uraknak. 
Köszönetét szavaz a díszközgyűlés 
végül mindazoknak, akik közremű
ködtek és fáradoztak az ünnepély 
megvalósításán.

Dr. Csemez Bála felügyelő indít
ványára az ünnepély végeztével a 
harangok az elesett hősi haiottaink 
emlékére 15 percig szóltak. Győrffy 
Béla felpéczi lelkész záróimája és a
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Hymnusz eléneklése után egy felejt
hetetlen szép nap emlékével hagyták 
el a jelenvoltak Isten imádságos 
házát

Az ünnepély végeztével offertórium 
volt, mely 7316 koronát eredménye
zett a szegény anyagi helyzetben levő 
gyülekezeteink számára.

Az ünnepélyen résztvett vendége
ket az ősrégi Matkovich k árián látták 
szíves vendégszeretettel a ház úrnői.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Csernoch János bíboros herceg

prímás legújabb pásztorlevelében szo
morúan állapítja meg, hogy egyre 
jobban gyérül azok száma, akik a 
papi pályára hivatást éreznek és azért 
félszólítja lelkipásztorait, hogy élesz- 
szék a szülők szívében a papi hiva
tás megbecsülését, az ifjú szívekben 
pedig ápolják és fejlesszék a hivatás 
csiráit. Mivel pedig az esztergomi 
ősi papnevelőintéeet birtokait a cse
hek jogtalanul lefoglalták és a főegy
házmegye papnevelése válságos anyagi 
viszonyok közé jutott, elrendelte, hogy 
a pünkösd utáni negyedik vasárnapon, 
június 17-én, a főegybázmegye min
den templomában a szeminárium ja
vára gyűjtés tartassák, amelyre a 
hívek figyelme előre felhivatott,

Tehát szegénység az egész vonalon 1 
*

Olaszországban Lii quaglossában 
az Etna kitörése alkalmából római 
jelentések szerint majdnem összeüt
közésre kerüit a sor, mert Castyline 
lakói elakarták venni Linquaglossa 
lakóitól Szent Egyed botját, mely a 
szerint 1574 ben megmentette a vá
rost. Lingquag!os3a 30ü0 lakosa ál
landóan a szent botot őrzi. Piedim- 
guteban a lakosság Szent Antal erek
lyéi körül áll őrséget.

Mit is mond az első parancsolat ?
*

Kaliforniából ez a feltűnést keltő 
hír érkezik, hogy a hatóság az ottani 
iskolákban eltiltotta a biblia haszná
latát. A tilalomnak az az indokolása, 
hogy a »biblia csak bizonyos vallási 
szekták könyve*, már pedig a törvény 
tiltja minden kifejezetten szektárius 
könyvnek a használatát. Az elsőfokú 
határozat szerint a Jakab király által 
kiadott biblia minden keresztyének 
könyve ; a fellebbviteli hatóság ellen
ben ügy vélekedett, hogy ez a biblia
kiadás csak a protestánsoké és mint
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ilyen elvetendő azok által, akik nem 
ezt a vallást követik. A határozat 
fölemlíti a zsidó talmudot és a mo
hamedán koránt, mint egyéb szekták 
»bibliáit* és megállapítja, hogy a 
biblia autentikus voltát illetően szá
zadokon át véleménykülönbségek vol
tak, mert valamennyi szekta a magáét 
tekintette a valódinak.

Szegény vak hatóság!

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Isten fiainak m egjelenése.
Júl. 9. Róma 8 . 19—23. Ennek a világ

nak nem nagy szónokokra van szüksége, 
hanem Isten fiaira, akikről lesugárzik az 
Isten evangéliuma, akik mindennapi életük
ben, beszélgetéseikben elénk élik azt az 
életet, amely után mi sóvárgunk, akik alá
hajolnak a szenvedőkhöz, fölemelik a le- 
sújlottat, szeretettel veszik körül az önzé
sek árjában didergőt. Nem azok az igazi 
világformálók, akik a homloktérben állanak, 
hanem az Isten fiainak e földön talán név
telen serege. A legdicsöségesebb hivatás !

Júl. 10. Ap. cselekedetei 8 . 20—39. A 
komornyik hatalmas pénzember, Filep egy- 
ügyü, tudatlan vándor. És mégis a hatal
mas pénzembernek ebben az együgyü, po
ros vándorban jelent meg az istenfiuság 
boldogsága. Hazánkban a spekuláció da
gályának idejét éljük, egyre jobban szapo
rodnak a pénzemberek. Azt hiszed, hogy 
inegközelilheietlcnek, hogy nem érdekli őket 
más, mint az árfolyam ? Lám a komornyik 
is sóvárogva várta Isten fiainak megjele
nését.

Jú'. 11. Ap. cselekedetei 9 . 10—is Saul 
az üldöző, Ananiás az üldözött és mégis 
az ellenségnek az üldözöttben jelenik meg 
az Isten fiainak világossága. Miért mon- 
dassz te le a kereszfyénség gyűlölőiről s 
a hívők üldözőiről ? Hiszen ők ép az ösz
tön ellen rugodóznak s nem a világot, ha
nem magukat féltik a keresztyénségtöl!

Júl. 12. Ap. cselekedetei 1 0 .1—a Kor- 
nélius magas társadalmi állású s jó erköl
csű, jámbor, istenfélő, adakozó, imádkozó 
életű ember. Péter alacsony társadalmi ál
lású, halász s megbélyegzett mu'íu, hisz 
megtagadta az Urat! És mégis a „hibát- 
lan“-nak a „megbélyegzett" mutatja meg 
az Isten fiainak útját. A világ szerint bot
lás nélkül valók nem mindig beképzelt, ön
telt erkölcsbirók, sokan várják közülük is 
sóvárogva az Isten útbaigazító fiait.

Júl. 13. János 1 .35—43. Senki sem pró
féta a maga hazájában s testvér a testvér
nek annyira ismeri minden gyarlóságát, 
hogy ez akadályul szolgál megtérésénél. 
Ez közkeletű felfogás És mégis András 
azt találja természetesnek — s nem joggal ? 
— hogy életének nagy boldogságát „Meg
találtuk a Messiást“, legelőször a testvé
rével közli. Körülbelül baj van ott az isten
fiuság körül, ahol nem jelen meg a test
vérnek a testvérben az Isten fiainak bol
dog bizonyossága!

Júl. 14. Máté 21. i6. Aki nyitott szemmel 
nézi a gyermekek életét, meg kell látnia 
abban is Isten fiainak istent dicsőítő meg
jelenését. Csak például: Mennyi türelmes 
szeretetet igényei egy gyermek? Hát még 
mi mennyire tesszük akkor próbára az Is
ten szeretetének türelmét? Vagy: milyen

csekély erőfeszítésébe, jóformán semmibe 
se kerül a gyermeknek az, hogy szülőjének 
örömmel töltse be szívét, csak egy gügyögő 
szóba, egy mosolygásba. Milyen nagy ak
kor az én bűnöm, ha még ezt sem vagyok 
hajlandó megtenni mennyei Atyámért. En
gedjük, hadd neveljenek minket gyerme
keink.

Júl. 15. Máté 10 . 32— 42. Ne gondoljuk, 
hogy Isten fiainak megjelenése mindig olyan 
kedvező fogadtatásra talál. Sok ember vak 
a saját érdekeinek a meglátására. De ha 
talán egy egész életen keresztül csak egyet
lenegy lélek látta meg általunk isten fiai
nak boldogságát s ezer és ezer esetben 
ellenségeskedésre találtunk, akkor is, azért 
is érdemes volt így élni. S ha egyetlenegy 
esetben sem találnánk kedvező fogadtatásra, 
akkor is érdemes azért, hogy Jézusnál ta
láljunk kedvező fogadtatásra.

1923. július 8.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés az indeinni- 
tást tárgyalja. Az egyik honatya a magyar 
független bíróságot részrehajlással vádolta 
meg, ami nyilván nagy megbotránkozást 
váltott ki a házban.

Beütska honvédelmi miniszter megvált 
állásától. Utódja gróf Csáky Károly lett.

Újabban Zemplén, Debrecen bizalmat 
szavaztak a miniszterelnöknek.

Az év végéig elbocsátják a köztisztvise
lők 20°/o-át.

A csonka vármegyéket egyesítik. Erről 
szóló törvényjavaslatot a ház elé terjesz
tették.

A Ludovika Akadémia most ünnepelte 
fennállásának 50-ik évfordulóját.

A kormányzó fia északeurópai tanul
mányútra indult.

A felvidéki m agyarság a népszövet
séghez fordul orvoslásért.

Selmecbányán kommunista tüntetés 
volt.

Az erdélyi m agyarság nevében Ugrón 
István egy memorandumot adóit át az oláh 
miniszterelnöknek, melyben a felekezeti is
kolák fenntartását és létalapjuk garanciáit 
kérik.

A német jóvátéíeli kérdés elintézése 
útjába hatalmas gátat vetett a belga kor
mányválság. Duisburg és Hochfeld között 
levő nagy Rajna-hid óriási robajjal légbe- 
röpült abban a pillanatban, amikor a meg
szálló sereg átvonult rajta. Zeigner szász 
miniszterelnök visszavonult. Kniiiing bajor 
miniszterelnök az ellenállás folytatását kö
veteli.

A csehek az egész vonalon be akarják 
szüntetni a német kultúrintézményeket.

Egy francia lap „Az angol politika 
igazi célja“ azt Írja, hogy az angol politi
kának főcélja pénzügyi intézkedéseket biz
tosítani.

A román miniszterelnök Párisban 
százmillió frankra rugó kölcsönt keres.

A szerb miniszterelnök ellen egy Raics 
Milán nevű banktisztviselő merényletet kö
vetett el. Közvetlen közelében 4-szer lőtt 
Pasicsra. A merénylőt elfogták.

A kisántánt Szinajában értekezletet 
tart, melyen a kisántántnak viszonyát Gö
rög, Bulgár és Lengyelországhoz beszélik 
meg.

Gyüjtsüük előfizetőkéi és adakoz
zunk a „Harangszé“ fentartására.
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E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 6. vasárnapon.
Ev. Máté 5 .2 0 —26.

Mélyreható igazságokat rejt magában 
evangéliomttnk. Minden verse, sora félelem
mel tölt el bennünket, ha a mai ember élete 
szempontjából vizsgáljuk. Mennyire Ítéletre 
méltó korunk, nemzedékünk, evangéliomunk 
kézzelfoghatólag igazolja.

f  Matisz Károly. A kispécz—kajárí 
evang. egyesült gyülekezetnek csak nemrég, 
június hó 10-én tartott örömünnepét, új 
harangjának felavatási ünnepét mélységes 
gyász váltotta fel. Június hó 21-én elveszí
tette szeretett lelkipásztorát, Matisz Károlyt 
életének 84 ik évében, aki 54 évig volt 
gyülekezetének a szó szoros értelmében 
lelki pásztora, atyai gondviselője, tanács
adója. Temetése június hó 23-án d. u. 4 
órakor volt, gyülekezetének, tisztelőinek és 
ismerőseinek mély részvéte mellett. A ko
szorúkkal elborított koporsó a templomba 
az oltár elé helyeztetett és Németh Károly 
esperesi megbizott, Kovács Mihály móricz- 
hidai, Győrffy Béla felpéczi lelkészek kísé
retében az oltár elé lépve, mint az elhunyt
nak volt tanítványa — mondott a meg
boldogult felett megható gyászbeszédet. 
Kiemelte beszédében az elhunyt jó lelki
pásztor kötelességtudását és őrálló tisztének 
hü betöltését. A gyászistentisztelet végezté
vel megindult a gyászmenet a temetőbe. 
Németh Károly lébényi, Kovács Mihály 
móriezhidai, Kovácsics Géza téti, Győrffy 
Béla felpéczi, Horváth Sándor lovászpatonai 
és Síkos Kálmán helybeli s. lelkészek kísér
ték a szerető és szeretett elhunyt szoba
társukat. A sírnál Síkos K. s. lelkész bú
csúzott el a gyülekezet nevében az Úr 
megfáradt hű szolgájától. Élete áldás volt, 
emléke legyen áldott. Gyermekei László, 
Téka, Ida gyászolják a felejthetetlen jó 
édesapát. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen 
apátlan-anyátlan árvákon.

Kapi püspök Sopronban. Kapi Béla 
dtúü püspök több napot hivatalos ügyben 
Sopronban töltött. Jún. 29-án mint díszelnök 
részt vett a soproni íanitóképzőintézeíben 
végzett tanítók összejövetelén.

Pedlow kapitány a Protestáns Or
szágos Árvaházban. Ritka szép és ben
sőséges . ünnepsége volt árvaházunknak 
abból az alkalomból, hogy Pedlow kapi
tány dr. Petri Pál né államtitkár nejének 
társaságában órákat töltött szeretett árvái 
körében. Megérkezésekor Brocskó Lajos 
kir. tanácsos, igazgató melegen üdvözölte 
a nagy magyar gyermekbarátot, majd egy 
leánynövendék angol nyelven. A gyermek
kar szép dalokat adott elő, a cserkészár
vák pedig bemutatták testi ügyességüket. 
Közben utazásairól beszélt a növendékek
nek, kiemelvén, hogy New Yorkban őt nem 
ismerik a gyermekek, míg itt a fővárosban 
jóleső érzéssel tapasztalja ragaszkodásukat. 
Gyakran hangoztatta a külföldön is, hogy 
a magyar gyermekeknek kedvesség dolgá
ban nincsen párjuk a világon. Az árvákat 
gazdagon megvendégelvén ebéddel, utána 
nagy tetszéssel a lányok bemutatták a ma
gyar táncot, mire a boldog árvák éljenzése 
közben eltávozott azzal az Ígérettel, hogy 
az intézetet a jövőben is támogatni fogja.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészi kara június 26-án Szom
bathelyen tartotta tavaszi értekezletét. Az 
értekezleten részt vettek: Kapi püspök és

Zongor Béla esperes is. Az értekezleten 
több üdvös indítványt tárgyaltak meg. így 
a kongrua, a kor- és családi pótlék béke
beli értékének megállapítását kívánják. 
Rendeztetni kérik az egyházi tisztviselők 
készpén/járandóságait a drágasághoz mér
ten. Az értekezletet megelőzően gyónás 
volt. Rónay B Gyula uraiujfalui lelkész 
szolgáltatta ki a szent vacsorát.

Á kaposvári egyházközség szépen sike
rült kúlíur estét rendezett a városi szín
házban. Az előkelő közönség felekezeti 
különbség nélkül élvezte végig az estét, 
melynek kiemelkedő része volt a dunántúli 
egyházkerület püspökének, Kapi Bélának 
beszéde az emberről. Az estélyen közre
működtek : báró Raspiné Berts Mimi, Sol
tész Emil zenetanár, Molnár István, Kasza 
Dezső, Ittzés Zsigmond dr., Vadász Mihály, 
Bach Dorottya és Kasza Dezsöné. Nagyon 
bájos volt a vegyeskar leányserege. Kring 
Gyula karvezetö eredményes munkát vég
zett, a nehéz énekszámok igazán szép elő- 
előadását a közönség hosszan megtapsolta. 
Az est tiszta jövedelme 175 296 korona volt.

Gecse. Felejthetetlen szép ünnepélye 
volt a gecsei gyülekezetnek június hó 24-én. 
Ekkor avatta fel Takács Elek esperes a 
hívek áldozatkészségéből szerzett 273 kgr. 
súlyú új harangját. A hívek lelki öröme 
még jún. hó 10-én kezdődött, mikor az 
új harang a helyi állomásra megérkezett, 
honnét azt a hívek apraja és nagyja 
virágokkal ékesített, 6 ökör által vont 
szekerén kisérte be a templom elé. Itt 
régi szép énekünk: „Erős vár a mi 
Istenünk“ első versének eléneklése után 
Nagy Kálmán lelkész a harang jelentősé
géről szólva, megáldotta az új harangot. 
Végre elérkezett a felavatás várva-várt 
napja, amelyre a hívek, mint egy nagy 
ünnepre, úgy készültek már napokkal előbb. 
Ifjak és hajadonok egymással versenyezve 
igyekeztek a nap jelentőségét külsőleg is 
kifejezésre juttatni. Az ifjak a templomudvar 
elé diadalkaput állítottak, a hajadonok ped'g 
a templomot díszítették fel virágokkal és 
zöldgalyakkal igen Ízlésesen. A közelről 
és távolról egybesereglett hívekkel szoron
gásig megtelt templomban 10 órakor kez
dődött a felavatási isteni tisztelet. Az oiíári 
szolgálatot Tatay Lajos bakonytamási lel
kész végezte. Az alkalmi ének elhangzása 
után Takács Elek esperes, Tatay Lajos és 
Nagy Kálmán helyi lelkész kíséretében az 
oltár elé lépett és 116. zsolt. 12—19. v. 
alapján megtartotta a nála megszokott ékes
szólással, felavató beszédét A mélyenjáró, 
a szívek és velők oszlásáig ható beszéd 
hatása alatt szem nem maradt szárazon; 
midőn pedig arról szólott, hogy az új ha
rang a világháborúban elesett hősök emlé
két fogja hirdetni, megindult a könnyek 
árja a hívek szeméből. A felavatási aktus 
után megszólalt az új harang kellemes, 
lágyan zengő hangja, könnyes szemek hir
dették a hálás örömöt, hogy az Úr kegyel
me ezt a napot a híveknek megérniük 
engedte, majd a régebbi haranggal együtt 
szólalt meg az elesett hősök emlékére, 
mikor itt is, ott is hangos zokogásban tört 
elő a gyászoló fájdalom. A felavatás után 
Mesterházy László pápai lelkész lépett a 
szószékre és Jel. 3 .s —ío. v. alapján szép, 
tartalmas és apostoli ihlettséggel előadott 
beszéde adta meg koszorúját a felavatási 
ünnepnek. A prédikáció közben az ifjúsági 
énekkar Bárdosi Aladár tanító vezetése 
melleit precízen előadott kethangu énekkel 
emelte az ünnepi áhítatot. Az istenitisztelet 
végeztével offert. tartatott, a váltsággal
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küzdő soproni tanintézetek javára, mely 
6193 K-t jövedelmezett. Délben a vendégek 
a lelkész asztalánál részesültek bőséges 
testi áldásban. Délután, mikor az új harang 
először hívta a híveket lelki áldozatra, a 
könyörgés végeztével Mesterházy László 
az egybesereglett szép számú hívekkel Ap. 
csel. IV .í—ii. v. alapján bibliai órát tartott. 
Az életből vett példákkal megbizonyított 
szép előadása maradandó nyomokat hagyott 
a hívek szívében.

Kerti ünnepély Ecsényben. Az ecsényi 
ifjúság Brenner Ede lelkész védnöksége 
alatt jún. hó 10-én úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag fényesen sikerült kerti ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepélyen többék közt Eőri 
Szabó Dezső nemzetgyűlési képviselő is 
megjelent. Az összbevétel 300.000 K-t ered
ményezett, ebből 150.000 K a háborúban 
elesett hősök emléktáblájára fordíttatott.

Ifjúsági nyári konferencia. A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége szo
kásos nyári konferenciáját ebben az esz
tendőben Poroszlón, Hevesmegyében (a 
Debrecen—Tiszafüred—Füzesabony vonal 
mentén) fogja megtartani július hó 27., 28., 
29. és 30-ik napjain. Jelentkezési haíáridő 
július hó 15-ike. Jelentkezéseket a követ
kező címre kell elküldeni: Megyercsy Béla 
országos titkár, Budapest, Vili., Főherceg 
Sándor ptca 28. Részletes felvilágosításo
kat ugyancsak tőle lehet kapni. A konfe
rencián való részzéteiét ez'deig már több 
püspök és protestáns vi'ági és egyházi elő
kelőség megígérte.

A kaposvári Evang Diákszövetség
f. évi június hó 17-én délelőtt tartotta 
évzáró ünnepélyét, mely a múlt isk. év 
méltó befejezése volt. A Diákszöv. 1922. 
okt. 31-én jól sikerült Reformációi-emlék
ünnepet s a f. év elején koszorús költőnk, 
Petőfi Sándor születésének századik év
fordulója alkalmából díszgyűlést tartott. 
Ezeken kívül gyűléseken, csoportos össze
jöveteleken, bibüaolvasó órákon, kirándulá
son igyekezett a kitűzött cél felé. A munka 
eredménye, hogy szorosabbra fűződtek a 
diákszivek. Megható a kis diákok lelkese
dése minden diákszövetségi munkáért. A 
Diákszövetség munkája még a nem evan
gélikusokat is érdekli s az iskolák tanári 
kara is szeretettel pártolja a Diákszövet
séget. Az évzáró ünnepély fényes közönség 
előtt és gazdag programm keretében folyt 
le. Majd Ittzés Mihály a Diákszöv. ifj. 
elnöke mondotta el beszámolóját és elbú
csúzott a maga és távozó társai nevében 
a Diákszövetségtől s a gyülekezettől. Az 
offertórium 4897 K-t eredményezett a 
Dszöv. javára.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

A Julián naptárt egyesítik a Gergely 
naptarral. Konstantinápolyban a pravoszláv 
egyházak kongresszust tartottak, amelyen 
a pravoszláv egyház naptár reformjának 
kérdésével is foglalkoztak. Beható tanács
kozás után elhatározta a kongresszus, hogy 
a pravoszláv Julián nap árt a Gergely nap
tárral kiegyenlítik.

Kimondották továbbá, hogy görög-keleti 
lelkészt 24-dik életévének betöltése előtt 
nem lehet pappá szentelni. Rendezték a 
böjtöket is.

Jugoszláviában a verbászi Kriszt Dá
niel féle ev. árvaházak megnyitását a kor
mány betiltotta és az egész alapítványt 
saját kezelésbe akarja venni.
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A svéd egyházközségek 4 hónap alatt 
2 milliárd márkát adományoztak Német
országnak.

A protestáns és róm ai kath. egyhá
zak ellen. Chibu Dnosifor volt román 
államtitkár és tanár a kolozsvári Pátriában 
azt követeli, hogy a protestáns és r. kath. 
egyház javait épületeikkel együtt a román 
nemzeti egyház (gör. kel.) javára elkobozzák

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Sebestyén Jenő volt cisztercita 

áldozár, hitoktató lelkész Kisvárdáról jun. 
30-án tartotta esküvőjét Pápán Hitzl Karo
lával Szentgotthárdról.

Halálozás. Özv. Bors Jánosné, szül. 
Gyurátz Zsuzsánna 34 éves korában Pápán 
elhalt. Három árvája siratja. Áldás emlé
kére 1

Ú J D O N S Á G O K .

Hazahozzák Kossuth Lajos Tódor 
hamvait. A magyar kormány elhatározta, 
hogy Kossuth Lajos Tódor hamvait haza
hozatja és a Kossuth-mauzoleumban helyezi 
örök nyugalomra. A megboldogult hamvai
nak méltó fogadására és a gyászünnep 
rendezésével kapcsolatos teendőkre a kor
mány bizottságot kért fel, melynek elnöke 
Sipöcz Jenő helyettes-főpolgármester.

A balatoni repülő járat megnyitása. 
A balatoni repülöforgalom június 29-én, 
Péter-Pál napján indult meg és ez alka
lomból nagyszabású megnyitó ünnepséget 
rendeztek Siófokon.

Vasút, pósta újból emelt. Mindkét eme
lés súlyosan érint ismételten bennünket. 
Az újságok után 500°/o-os a portóemelés. 
Az újabb emelés következtében levelező
lapra 40, levélre 80 K bélyeg ragasztandó.

Egy egész család meghalt gomba
m érgezésben. Áldott Mátyás dobai lakos 
felesége gombát főzött ebédre. A gomba 
mérges volt, evés után a férj, az asszony 
és 3 gyermekük kínzó görcsöket kaptak s 
rövid szenvedés után valamennyien bele
haltak a mérgezésbe.

Megszűnt a felekezeti jogakadémiák 
állami segélyezése. A kormány a feleke
zeti jogakadémiák államsegélyét kénytelen 
volt megszüntetni, anélkül azonban, hogy 
ezzel a felekezetek iskolafenntartó jogát 
csak a legtávolabbról is érintette volna.

Az első női jogtudor M agyarorszá
gon. Ungár Margit debreceni lakost, jog
hallgatónőt, aki eddigi szigorlatait kitünte
téssel tette le, jogi doktorrá avatták a sze
gedig Ferenc József-tudományegyetemen.

Ötvenezer koronás bankjegyék. Rö
videsen forgalomba kerülnek az újonnan 
kibocsátandó 50 ezer koronás bankjegyek, 
melyekből a mintaszállitmány már Buda
pestre érkezett.

Ismét drágult a cukor. A pénzügy
minisztérium hozzájárult a cukor árának 
újbóli felemeléséhez. Az új cukorárak a 
következők : kristálycukor 2150, kockacukor 
2220, süvegcukor egészben 2200, kimérve 
2210 korona kg.-kint.

Többmilliós adom ány a karcagi re 
form átus templom harangjaira. P. Szabó 
István és neje 240 métermázsa búzát, Mile 
Péter pedig 60 mázsa búzát, illetve annak 
értékét ajánlották fel az új harangok be
szerzésére.

í 923. jűllus 8.

Kevesebb pénzbe 
kerül
a kávéja, ha babkávé és pótlék helyett 
az újfajta >ENRILO«- ból  készíti.
»ENRILO« tökéletesen pótolja a bab
kávét. Erősebb, izletesebb és ezen felül 
még rendkívül olcsó is. Eme külön
legesség minőségéért, gyártójának, a 
F R A N C K  H E N R I K  FIAI cégnek 
világhíre szavatol.

Elpusztult a kínai császári palota.
A pekingi császári palotát a tűzvész a föl
dig elhamvasz/otta. A császári palota Pe- 
kingben egész városrészt alkot. A szűk
szavú távirat nem ad hirt arról, hogy az 
összes épületek leégtek-e.

Numerusz klauzusz Lengyelország
ban. A lengyel parlament közoktatásügyi 
bizottságában a numerusz klauzuszra vo
natkozó törvényjavaslatot nagy szavazat- 
többséggel elfogadták.

Aki a saját halálharang ját hallotta*
Füleken 25 éves korában halt meg tüdő
vészben Bari Géza cigányprímás. Hozzá
tartozói azonnal elmentek a harangozóhoz, 
hogy huzza meg a halálharangot. Álig hogy 
a harang megszólalt, a halottnak hitt cigány
prímás újra életjelt adott magáról és be
szélgetni kezdett. Hozzátartozói a haran
gozóhoz siettek, hogy hagyja félbe a ha
rangozást, mert a halott feltámadott. A prí
más azonban már nem sokáig élt, egy fél 
óra múlva ismét s most már végérvénye
sen meghalt.

Ausztriának hat és félmillió lakosa 
van. A népszámlálás eddigi nyers ered
ménye szerint a lakosság száma egész 
Ausztriában kereken 6,535.000. Ebböi osz
trák állampolgár 6,158.000 lakos.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idők 27. számában két érde
kes uj regény közlését kezdi meg. Az 
egyiket Bónyi Adorján irta az Uj Idők szá
mára, a másik Paul Seeliger: Az amerikai 
párbaj című izgalmas, érdekes, kalandos 
története, amelyet Kosáryné Réz Lola for
dít le magyar nyelvre. E két regényen kí
vül közli Az Új Idők Herczeg Ferenc, 
Csathó Kálmán, Surányi Miklós, Lyka Ká
roly, Dobosi-Pécsi Mária, Moly Tamás és 
a magyar Írók legkiválóbbjainak Írásait, 
valamint a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a divatot, szerkesztői üzeneteket, bélyeg
gyűjtést, szépségápolást és igen sok idő
szerű képet. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 2000 korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.)

Felelő» szerkesztő és kiadó: CZU’OTT GÉZA 
Szectgottbárd, VasTÍrmegye.

Tanítót keres a Protestáns Országos 
Árvaház. Pályázhatnak nőtlen, protestáns 
vallásu, oki. tanítók. Javadalma: évi hat
vanezer korona és teljes ellátás. A kérvé
nyek Brocskó Lajos, kir. tanácsos, igazga
tóhoz küldendők (Budapest, VII., Szegény
ház-tér 1.)

Főzni tudó magános nőt keresek, ki egy 
cseléd segítségéve! 2 tagú falusi háztartás 
vezetését vállalná. Esetleg árva leányt is 
elfogadok. Szives megkereséseket a felté
telek közlésével kérek az alábbi címre: 
B a r a k o n y i  K r i s t ó f  ref. lelkész 
Homokszentgyörgy (Somogymegye). 2—3

Ki fogadna örökbe egyenként, vagy 
együtt két egészséges, evang. vallásu hadi
árva leányt, akik közül egyik 13, a másik 
9 éves. Az árvák testvérek s anyjuk csak 
evang. családhoz adná őket. Érdeklődők 
forduljanak a lovászpatonai evang. lelkészi 
hivatalhoz. 2—s

4 árva gyermekem mellé keresek 
intelligens házvezetőnőt, ki anyai 
lélekkel nevelné s viselné gondját 
gyermekeimnek. C im : Horváth Pál 
főbíró, Szentgotthárd (Vasm.). 3—3

Voina-e olyan jószivii protestáns 
úri család, aki egy szegénysorsu úri 
özvegy IV. polgárit végző 14 éves fiát 
tovább taníttatná, esetleg örökbe fo
gadná? Címe: Evang. lelkésznél Szé
kesfehérvár. 3—5

P I A C .

Jűllus 1. Zürich: Budapest O6V2. — 
Deviza: Dollár 8375, Dinár 92.—, Osztrák 
korona 11.60, Szokol 250*—, Lei 43 50, Frank 
1480, Márka 5.90. — Has- és zsirárak: 
Marhahús 2200, disznóhus 2600, borjúhús 
2200, zsír 4000. — Gabonaárak: Búza 
43.460, rozs 33.750, árpa 30.500, zab 39.000, 
tengeri 34.500, korpa 20.500.

I

Nyomatott Wetlisch Béla viilamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Lap tulajdonos:
t Duiiúntúil L ulöer-SzövelsÉ ij.
Av. OrszúgOB Luther-Szöfet- 

m'k hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Uzentgotthárdri» (Vasvin.) 
küldendők. 

Klőfizotént elfogad 
minden cvang. lelkész 

és tanító.
Msujtilefilk mlnde.D vasárnap.

H1̂ RA 1̂1 d üü *
a p1 > r r s \

/  S Z E R K E S Z T I K :
i RErOrtíti-kTü3 FOISküU i
S * A L A Y  MIHÁLY,  N É M E T H  KÁROLY,  C Z I P O T T  GÉZ A .

Bzerkasztö-kiadőhlraUl:
s z e n t o o t t h Ar ü ,

Vasvármegye.

A „RAttANÖBZO“ 
előflzetér.f á ra : 

negyedévre 500 korona. 
Lntfaer-Szöretégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 50 korona.

A „Harangszó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A tanító és a pap; 
az iskola és a templom.

A napi politika szennyes jelensé
geitől távol kell maradnia a tanító
ságnak . . .  A tanítóknak csak egy kö
telességük lehet, hazafias munkás- 
embert nevelni a reája bízott gyer
mekekből . . .

Szűnjön meg minden, ami* embert 
embertől, pártot párttól, magyart ma
gyartól elválaszthat és építsük fel 
egy akarattal, egy igyekezettel a jö
vendő Magyarországot. Az iskola 
legyen szentély, ne férkőzhessen oda 
be semmiféle lelket ölő agitáció...

Qróf Kiebelsberg Kunó, Magyar- 
ország kultuszminisztere, Huszár Ká
roly, a nemzetgyűlés alelnöke fordul
tak többek között ezzel a kérelemmel 
a nemzet napszámosaihoz, a magyar 
tanítósághoz és üdvözölték őket nyol
cadik egyetemes nagygyűlésük alkal
mából.

Mi valahogyan úgy érezzük, hogy 
ezek az üdvözlő szavak Magyaror
szág tanítóságához voltak ugyan ad- 
resszálva, de a papságnak is szólnak. 
Mert mi a kettőt: tanítót és papot, 
iskolát és templomot egymástól el
választva elképzelni nem tudjuk. Nin
csen életpálya, nincsen hivatás, ahol 
a kettő sikeres eredmény tekintetében 
jobban egymásra volna utalva, egy
mást jobban kiegészítené, mint a ta
nítóé és a papé, mint az iskola és a 
templom. Szentély mind a kettő.

Ha azért kívánatos, hogy a tanító 
távol tartsa magát a napipolitika 
szennyes mellékjelenségeitől, mennyi
vel inkább a pap. Ha szentély az is
kola. s oda nem szabad beleférkőznie 
semmiféle leiket ölő agitációnak, 
mennyivel inkább szentély a templom, 
ahol még kevésbbé van helye a lelket 
ölő agitációnak.

A társadalmi és politikai élet kér

dései Jegmélyükön ugyan nemkevésbé 
vallásos kérdések is. A különböző 
pártok azért nem egy alkalommal 
pályázni szoktak az egyház súlyára 
is, hogy érdekükben érvényesítse szel
lemi és erkölcsi értékeit?

Melyikhez csatlakozzék ? Egyikhez 
se A krisztusi egyház csak párton 
kívüli, helyesebben felüli lehet. Mióta 
a farizeusok a Heródes-pártiakkal 
(félretéve e célból egymásközőtti ci- 
vóddsaikat, koalícióba léptek) taná
csot tartanak ellene, hogy elveszítsék 
őt (Márk 3 .i., Máté 2 2 .15—is.) Krisz
tus nem bizhatja magát semmiféle 
pártra. Hanem így szól tanítványai
hoz, a tanítókhoz és papokhoz: Mtn- 
den írástudó, aki a mennyeknek or
szága felől megtanultatott, hasonlatos 
az olyau gazdához, aki ót és újat hoz 
elő az ő éléstárából. (Máté 13.62)

Krisztus egyháza azért távol tartja 
magát a politikai arénán folyó párt- 
tülekedésektőj, de hirdetni hirdeti 
minden pártnak az evangéliom fun
damentális igazságait.

Mindezek dacára napjainkban mé
gis hány templom lelket ölő agitáciő- 
nak színhelye és nem az imádságnak 
háza és a mennyek kapuja.

Luther a világi felsőségről.
A világi jog és hatalom Isten 

akaratából és rendeléséből van a vi
lágon, mondja Luther >A világi felső- 
ségről« szóló munkájában, melyet 
fejedelme testvérének, János herceg
nek ajánlott. Az Írásbeli helyek, me
lyek ezt bizonyítják: Róm. 13.1—2.,
I. Péter 2 . 13—h . Ha az egész világ 
igaz keresztyénekből, azaz igaz hívők
ből állana, akkor semmiféle fejede
lemre, királyra, urra, büntető hata
lomra vagy jogra nem lenne szükség. 
A jő fának nincs szüksége semmi

tanításra, vagy jogra, hogy jó gyü
mölcsöt teremjen, hanem természete 
hozza magával, hogy minden jog és 
tan nélkül terem, amint az neki tulaj
donsága.

A törvény a bűn miatt adatott. 
Az egész világ gonosz és ezek között 
alig akad egy igaz keresztyén. Ez 
oknál fogva rendelte az Isten a két
féle kormányzatot, a szellemit, amely 
keresztyén és kegyes embereket nevel 
a Krisztus alatt Szt. Lélek által és 
a világit, mely arra nézve rendelkezik, 
hogy a nem keresztyének és a gono
szok külsőleg békében éljenek s csen
desen legyenek.

A két kormányzatot szándékosan
el kell választani egymástól s mind 
a kettőt meghagyni; az egyiket, amely 
istenfélővé tesz, a másikat, mely a 
külső békét szerzi s tiltja a rossz 
tetteket; egyik sem elég a másik 
nélkül a világban, mert Krisztusnak 
lelki uralma nélkül világi hatóság 
által senkisem lehet kegyes at Isten 
előtt. Mivel pedig a hatóság nagyon 
szükséges és hasznos az egész világra 
nézve, hogy a béke fenntartható, a 
bűn büntethető s a gonoszok akadá- 
lyozhatók legyenek, ez okból a ke
resztyén ember a legkészségesebben 
alárendeli magát a hatalom urának, 
szívesen enged neki, tiszteli a felső
séget s mindent megtesz, amit csak 
képes s ami a hatóságnak javára 
válik, hogy legyen tekintélye és féle
lemmel viseltessék iránta mindenki. 
A felsőséget becsülni kell, mint akár 
a házasságot, vagy földmi vest, vagy 
más foglalkozást, melyeket szintén 
az Isten rendelt. A hatóságot szol
gálnod, javát előmozdítanod kell, 
amennyire lehet, ha kell testtel, anyagi 
jóval, becsülettel és lélekkel.

Ha a világi felsőség közelebbről 
a fejedelem beválik, okos, istenfélő, 
keresztyén, az egyike a legnagyobb 
csodáknak és legszentebb jele az

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé !
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isteni gondviselésnek az illető ország 
felett.

A legnagyobb baj azonban az 
uraknál és udvaroknál, hogy a feje
delmet a maga nézetében udvari 
emberei és hízelgői megvesztegetik 
s ő elnézővé lesz. Mert nem embert 
sújt az, ha a fejedelem téved és esz- 
telenséget elkövet, hanem országnak 
és népeknek keli az ilyen esztalen- 
ségtői szenvedniük. Ez okból a feje
delem a maga hivatalnokaiban úgy 
bízzék és úgy engedje őket cselekedni, 
hogy a féket tartsa markában; ne 
bizakodjék el, ne aludjék, hanem 
nézzen utánok és járja be az országot 
és figyelje meg mindenütt, miképen 
kormányoznak és bíráskodnak, akkor 
személyesen meg fog győződni arról, 
hogy egy emberben sem lehet teljesen 
megbízni. Egyébként is pedig a feje
delem saját szívével mutassa a maga 
hatalmát s felsőségét s vegye párt
fogásba alattvalóit az ö Ínségükben 
s úgy cselekedjék, mintha a saját 
Ínsége lenne, Mart úgy tett velünk 
Krisztus és ezek az igazi keresztyén 
szeretetművek.

Mozaikdarabok.
Irta: Immendingen Henrik.

Rosegger tollára méltó téma.
A brüxeni püspök nevezetes volt 

gyönyörűen megirt pásztorlevelenől. 
Némiképen hiú is volt azoknak esz
tétikai csiszoltságára. Ugyanez a csi- 
szoltság tette nevezetessé szentbeszéd
jeit.

Rozika.
Egy kis majori leány története.

Irta: Csite Károly.
(Folytatás.)

M in d e n  o ly  b o r ú s , s z o m o r ú , c s a k  
b e n t  a  s z o b á b a n  a  k is ,  h ó fe h é r  
r a v a ta lo n  n y u g v ó  h a lo tt  a rca  m o 
s o ly o g  m o s t  is , m in t  m ik o r  J é z u s  
m e g fo g ta  a  k e z é t .

A z é r t  m o s o ly o g h a t  m o s t  is , m e r t  
J é z u s  v e z e t i  a  m e n y o r s z á g b a n , b e 
m u ta tja  n e k i  a  tö b b i a n g y a lk á i t . . .

A  s z o b á b a n  n é m a  c s e n d  u r a lk o 
d ik . B a lo g h n é  k in t  r e n d e z k e d ik  a  
k o n y h á b a n , m a jd  a fo ly o s ó n , m i
a la tt  e g y r e  f o ly  k ia p a d h a ta t la n  
k ö n n y e .  T ö b b e n  j ö n n e k  m a  a m a 
jo r b a , k ik is é r ik  R o z ik á t  a z  u to lsó  
ú tjá ra , a  fa lu  k is  t e m e tő jé b e .

A z  a j tó k ü sz ö b  eló'tt g u b b a s z t  a  
T a rk a  k u ty a . Ő i s  o ly  s z o m o r ú ,  
m in t m in d e n k i a  m a jo rb a n . C sa k  
a  k is  c ir m o s  n e m  a k a r  a n a g y

A hintermaiszi alpesi falu plébá
nosát pedig egy kanonikavizitáció 
idején azon érte, hogy együtt csúsz
tatta a parasztjaival a hegyről a fát. 
A plébánia berendezése is szegényes. 
A pásztorlevelek tekintetében sem ta
pasztalt kellő megértést. Megfenye 
gette a plébánost, hogy megrendsza- 
báíyozza. Az alpesi szikla nehezen 
adja ki magábói a kenyeret. Mogor
vává teszi az embereket. És mikor 
a plébános mogorva alázattal vétte 
tudomásul a fenyegetést, a püspök 
elhatározta, hogy végre is hajtja a 
fenyegetést.

Éjjel a Gyuri legény kopogtatott 
a plébánia ablakán.

— Tisztelendő uram! Halódik az 
édesanyám. Jöjjön fel hozzá velem 
gyorsan szegényhez.

A püspök, hogy haragját még job
ban éreztesse a plébánossal, vissza
parancsolta azt.

— Majd magam megyek.
— Nehéz út, Püspök úr.
A püspök nekiindult a legénnyel. 

Annak elég volt, hogy egy tekintetet 
vessen rá, máris látta az első szikla
fordulónál, hogy ezzel csak a kényel
mesebb, órákig tartó kerülő utón jut
hat fel az alpesi tanyára

Az öreg plébános is magához vette 
a halotti szentségeket és nekivágott 
a rövidebb sziklás útnak

— A halál nem vár.
A püspök már az ötödik pihenő

nél tartott. Leült a kerékvető kőre 
és igen szép száruyalásu szavakkal 
vigasztalta a legényt. Aztán érdeklő
dött.

s z o m o r ú s á g r ó l  tu d n i. S z ő k é iv é  jö n  
k i  a  k o n y h á b ó l,  ir a m o d ik  a  s z o b a 
a jtó h o z , é s z r e  v e s z i ,  h o g y  n in c s  
k il in c s r e  b e té v e ,  é p ’ c s a k  b e h a jtv a .

T a r k a  a z o n b a n  ú tjá t  á llja . M in t
h a  a z t  m o n d a n á  n e k i : „M it k e r e s e l  
o tt  b e n t ?  A z t  s e m  tu d o d , h o g y  
h a lo t t  v a n  a s z o b á b a n ? !  M e g h a lt  
a  m i k is  a r a n y o s  p a j tá s n é n k .“

Á m d e  C irm o s  n e m  e n g e d . A n n á l  
in k á b b  b e  k e l l  m e n n ie  a s z o b á b a ,  
h o g y  m e g n é z h e s s e  R o z ik á t . M ert  
ö n e m  is  h is z i ,  h o g y  m e g h a lt  v o ln a .  
H is z ’ m é g  r e g g e l  is  m o s o ly g o t t  k is  
új á g y á n  f e k v e .

A z  ú tjá t á lló  T a r k a  o rrá h o z  k a p  
e g y ik  e ls ő  lá b á v a l .  T a r k a  e r r e  fé lr e  
u g r ik , íg y  a  C ir m o s  b e ju t  a  s z o b á b a .  
N y o m o n  k ö v e t i  T a r k a  is ,  h o g y  
e l le n ő r iz h e s s e  a  m e g b íz h a ta t la n  
c ic á t .

S  n o  lá m  m it  c s in á l  a  m e g g o n 
d o la t la n  c i r m o s ! N e m  fe lu g r ik  a  
r a v a ta l s z é lé r e  s  o n n é t  n é z i  R o z ik a

— Messze van-e még ? Igazán 
olyan rosszul van a te szerető édes
anyád? Talán nem is kellene okvet
lenül az éjjel felmenni ?

Á fejük fölött megcsörrent a kő.
— Nem; kell már Püspök úr Az 

öreg asszony köszönetét küldi, hogy 
Püspök úr személyesen akart felfá
radni. Neked meg Gyuri fiam, ez ál
dását. Fájt neki, hogy nem tehette 
még egyszer az áldó kezét a fejedre, 
mielőtt az Úr magához szólította. Bé
kében szállt el_ a lelke, mikor magá
hoz vette az Úr testét. Imádkozzunk 
érette

A püspök is letérdelt és imádko
zott a másik kettővei.

— Csak eredj haza Gyuri fiam! 
Én csak hazakísérera a Püspök urat, 
aztán megint felnézek hozzátok.

A püspök elbúcsúzott a fiútól és 
a plébánoshoz fordult:

— Testvérem, bocsáss meg én
nekem i

Nehéz hivatás a papi. Kemény 
próbára keli tenni mindenkit, aki azt 
vallja magáról, hogy hivatást érez 
arra májában.

*
Egy dunántúli főpásztori utjárói 

hazatérve Ravasz püspök így szólt: 
»Örömmel iálom, hogy a paraszt« 
— vagy mint a Dunántúl mondja 
magát: »pdgdr« (äehoisem paraszt, 
még kevésbé földműves) — »a maga 
életmódjával, házatájával, szellemi 
nívójával, lelki berendezésével a letűnő 
félben volt magyar dzsentri helyébe 
nyomul előre.«

Az ízléstelenség hiába gúnyolódik

á t lá ts z ó  s z e m fö d é l le l  l e b o n t o t t  h ó 
f e h é r ,  m o s o ly g ó  a r c á t . D ia d a lm a s a n  
n é z  le  a  ta r k á r a : „ L á to d , h o g y  
n in c s  ig a z a d !  N e m  h a lt  m e g  R o z ik a ,  
c s a k  a ls z ik ! “

N a g y  ö r ö m é b e n , p u h a  k is  f e j e c s 
k é j é t  R o z ik a  a r c á h o z  d ö r z s ö li .

M e g b o tr á n k o z v a  á ll  e r r e  T a r k a  
k é t  lá b r a  a  r a v a ta l  m e l l e t t : le e m e li  
o n n é t  a  c ir m o st  s  k ik e r g e t i  a  s z o 
b á b ó l.

D é lu tá n  m e g te l ik  a  s z o b a  g y á 
s z o ló  n é p e k k e l. C s o d á lk o z v a  s  m é ly  
s z o m o r ú s á g g a l  n é z ik  a  k is ,  m o s o ly 
g ó  h a lo tta t.

K in t a  fo ly o s ó n  i s  s o k a n  á l la n a k .  
E g y ü tt  v a n  a z  e g é s z  m a jo r  n é p e .  
É s  a  fa lu b ó l i s  t ö b b e n  e ljö t te k  a  
t e m e té s r e .

K é t ó rára  m e g é r k e z ik  a  p a p  é s  
a  ta n ító , a  n a g y o b b  i s k o lá s  g y e r 
m e k e k k e l. S z ív té p ő  z o k o g á s o k  k ö 
z ö t t  le s z e g e z ik  a k is  k é k  k o p o r s ó t ,  
k iv is z ik  az u d v a r r a .
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a szélsőjobb szárnyról is, meg a 
szélsőbal szárnyról is az »ongorával* 
meg az »rótnás láb«-bal, meg a többi 
kisüat viccel. Minden zongora, amit 
megvesz a polgár, pénzt juttat a gyár
nak, kereskedőnek, munkásnak, kotta- 
irónak. Minden kigyógyitott reumás 
láb megszaporítja a barázdát a szán
tón. Pénzt költ a polgár, kinevetik; 
nem költ, a ládába csukja, szidják. 
Hát ki a buta?

*
Sok évvel ezelőtt a szekszárdi kir. 

törvényszék előtt keílett egy vád kép
viseletében megjelennem. A vádlott 
szegény luteránus ember volt, kinek 
a bűnét ott fent az Égiek bizonyára 
égi mosollyal a javára írták. Itt lent 
azonban a földi törvény a törvény. 
Pénteki napon volt A tárgyalás bele
nyúlt a késő délutáni órákba. A vád
lott dolga is kezdett rosszul állni.

A kedves öreg Ágoston István el
nök kihirdette, bogy »a tekintetes kir. 
törvényszék a tárgyalás folytatására 
a holnapi nap délelőtti 9 óráját tűzi 
ki. Jó az ilyen dologra elébb egyet 
aludni le

Tárgyalás után ki akartam sétálni 
Rákóczi vezérének, beéri Balogh 
Ádámnak a fájához. A védelem kép
viselője, egy fiatal szekszárdi zsidó 
fiskális figyelmeztetett, hogy sötét lesz 
már, mire kiérek ; menjek inkább vele 
a péntek esti lachedojdit meghallgatni 
a zsidó templomban.

Szép volt a kántor éneke.
— Hátha még a papunkat hallaná, 

dr. — mondjuk — Berde Áront! Mi
csoda szónok, micsoda ész! Hívták

A  m e g h a tó  g y á s z s z e r ta r tá s  v é 
g e z t é v e l  m e g in d u l a  t e m e té s i  m e n e t .  
N é g y  le á n y z ó  v i s z i  S z e n t  M ih á ly  
lo v á n  a k o p o r s ó t . A  m a jo r  u d v a r á 
b ó l  a  fa lu  te m e tó 'jéb e  v e z e tő  ta g -  
u tr a  té r n e k , m e ly e t  m á r  b e v o n t  
v é k o n y  fe h é r  l e p e l l e l  a  h ó .

L e g h á tu l k ö v e t i  a  g y á s z m e n e t e t  
a  T a rk a  k u ty a . J a n c s i  é s  a  C ir m o s  
c s a k  a m a jo r  k a p u já ig  k is é r ik  e l  
R o z ik á t. J a n c s i  s z e r e t n e  a  t e m e tő b e  
i s  e lm e n n i, d e  n e m  b irja  a lá b a .

T e m e tő b e n  m é g e g y s z e r  f e lh a n g 
z ik  a  sz o m o r ú  g y á s z d a l :

Elaludtál, lefektettünk,
Elhervadtál, sírba tettünk,
Beborult az ég felettünk.

Nem látok mást, csak a képed,
Nincs más velem, csak emléked,
Nem csókolhatlak már téged...

A  p ap  im á d k o z ik . A  k is  k o p o r s ó t  
l e e r e s z t ik  a s í r b a . . .  Z u h o g  r e á  a  
f ö l d . . .  R o z ik a  le n t  p ih e n , o tt m o 
s o ly o g  ‘ to v á b b .

már főrabbinusnak Párisba, Frank
furtba. Világhíre van. De nem enged
jük. Úgyis alig tudtuk elcsalni a gelsei 
báróéktól, hol nevelősködött. A prá
gai egyetemre is hívták már a kiváló 
assirologust.

Volt alkalmam hallani dr. Berde 
Áron főrabbinus urat is. Ami a tar
talmából hiányzott, az megvolt a 
hangban. Siri fejhangon mondott el 
egy olyan beszédet, amelyet és aho
gyan Borzsák Endre nagytiszteietü ur 
restéit volna beszédet a kezéből ki
adni. Ám azért a nagytiszteietü urat 
úgy fel nem dicsérték volna soha, 
mint ahogyan dr Berde Áron főrab
binus urat a maga hívei.

De nem is ezt kívánom megálla
pítani, hanem csupán azt, hogy a fő
rabbinus filozófia doktor. Mert a bu
dapesti rabbinusképző intézet meg
követeli tanítványaitól és módot is 
dd nekik arra, hogy megszerezzék a 
budapesti tudományegyetemen a ta
nári oklevelet. És dr. Berde Áron 
mielőtt főrabbinus lett, a gelsei bá 
róéknál nevelősködött.

A Radvánszky, Radó, Berzsenyi, 
Prónay, Szentiványi, Zay, Káldy stb. 
családoknak az egyházzal való szo
ros összeköttetése összefüggésben van 
azzal, hogy ezeknél a régi családok
nál a mi régi papjaink nevelősködtek 
fiatalabb éveikben. Az ifjú papok ezen 
a réven jutottak előkelőbb családja
inknak légkörébe. Vittek magukkal 
oda és hoztak onnan erős protestáns 
szellemet és ezeknek a révén a vár
megyei és az országos közéletbe is.

Ma már a teológiai képzettség nem

J é z u s  o d a  is  le lá t .
A  n é p e k  la s s a n k in t  e ls z á l in g ó z -  

n a k  a  s ir  m e llő l . L e g u to ljá r a  a  
sz ü lő k . C sa k  T a r k a  n e m  m o z d u l  
e l  o n n é t . C s o d á lk o z v a  n é z  g a z d á i  
u t á n :

—  H o g y  le h e t  é z ? l  Itt tu d n á k  
h a g y n i ő t ! .  . .  L e h e te t le n !  B iz o n y o 
s a n  v i s s z a  f o g n a k  jö n n i. A d d ig  is  
v á r  ő . L e k u p o r o d ik  a s ir  s z é l é r e . . .

A  h ó  e g y r e  h u ll. C su p a  f e h é r s é g  
le s z  a z  e g é s z  táj.

H ó fe h é r  lé le k  s z á l lt  fe l  a z  é g b e .  
S  a  le g s z e b b , f e h é r  l i l io m  sz ir m a  
h u llt  le  a  fö ld b e .

V I.
Találkozás.

A  ta g ú t  m e n ti á r o k p a r t s z é le n  
e g y  Ids s á n ta  f iú  b a k ta to tt  a  fa lu  
ir á n y á b a n . J o b b r ó l, k ö z v e t le n  m e l
le t te , r in g ó  k a lá s z te n g e r  te r ü lt  e l  
h o s s z ú  tá v o ls á g b a n , m e ly b ő l  im itt-  
a m o tt  b ú z a v ir á g  é s  p ip a c s  m o so -

pótolja a tanárit. A hegy nem megy 
Mohamedhez, Mohamed megy a hegy
hez. A teológusnak nem elég, ha 
csupán teológiát tanul. Az egyház ér
dekében módot, alkalmat kell neki 
nyújtani, hogy mást is tanuljon.

És hogy mi lett a másnapi tár
gyalásnak a vége? Ágoston István 
bátyánk kihirdette az Ítéletet. »Meg
értette?« A tekintetes kir. törvény
szék magát felmentette. Máskor meg 
ne ártsa bele magát a más bajba 
Nem lehet megállni?! Hiszen igaza 
van Fiam, nem tanácsos az ember
nek harcba szállói a maga lelkiisrne- 
retével. Hát csak menjen 1

Mondom, ha az ember a szép és 
jó emlékei közt kotorász, mindig csak 
a Dunántúlra lyukad ki.

*

A protestáns egyházi tudományok
nak első élő harcosa a berlini egye
tem professzora, a német császár bi
zalmasa: dr. Harneck május 29 én 
ünnepelte félszázados doktori jubileu
mát. Meleg tisztelettel üdvözölte a 
nagy egyházi embert a német biro
dalmi elnök, Ébert i3 és különösen 
Anglia protestánsai keresték fel az 
ősz tudóst szerencsekívánataikkal. Az 
a nagy hatás, amit az angol protes
tantizmusra gyakorolt, abban leli ma
gyarázatát, hogy műveinek egy részét 
angol nyelven irta.

*
Még élénk emlékezetben van a 

halk szavú, hangos bölcsességü Gom- 
bócz professzor egy történetórája, 
melyen befejezte az évi történeti pen-

ly o g ta k  k i a  r a g y o g ó  n a p s u g a r a k r a  
é s  a z  a rra  já r ó -k e lő  n é p e k r e .

J a n c s i  a  v e t é s s z é lb ő l  v ir á g o t  
sz e d e t t . A z  á r o k  s z é lé t  i s  c s u p a  
n y íló  v ir á g  b o r íto tta . S z á z s z o r s z é p ,  
m a r g itv ir á g , g y e r m e k lá n c fű  é s  s z á 
m o s  m á s  v ir á g  ta rk íto tta  a h o s s z ú  
p á z s it s z ő n y e g  s á v o t .  A z o k b ó l is  
sz a k íto tt  s  o ly  n a g y  m á r  a v ir á g 
c so k r a , h o g y  k ic s i  k e z é v e l  a lig  
tu d ta  á tm a r k o ln i.

A  ta g u to n  g y a lo g o s  n é p e k  é s  
s z e k e r e k e n  is  t ö b b e n  jö t te k -m e n te k  
e l  m e lle t te . T r é fá lk o z v a , g ú n y o ló d v a  
k é r d ik  tő le :

—  H o v a  v is z e d ,  g y e r m e k , a z t  a 
s o k  v ir á g o t  ?  T á n  la k o d a lo m b a  k é 
s z ü ls z  s  v ő f é ly  l e s z e l?

J a n c s it  m e g s z o m o r íto t tá k  a  k ö te 
k e d ő  s z a v a k . A z o n tú l, h a  v a la k it  
lá to tt  jö n n i, h á ta m ö g é  r e jté  v ir á g 
c so k r á t.

V é g r e  a fa lu  t e m e tő jé h e z  é r k e 
ze tt . B e fo r d u lt  a  te m e tő  k a p u já n .



sum előadását. »És a jóléthez jutott 
nemzet a maga ezeréves fennállásá
nak emlékét azzal ünnepli, hogy gaz
dasági erejének boldog öntudatában 
a maga múltjához méltó nemzeti aján
dékkal, az új parlament épületével 
lepi meg önönmagát. Csak az tud 
művészit alkotni, aki a maga techni
kai készségét annak az ideának a 
szolgálatába tudja állítani, amelynek 
légkörétől át van itatva A készülő 
pazar mű egyik oldalán a felszaba
dított nép választott képviselőire bo
rul a hatalmas csarnoktető, a másik 
oldalon ép olyan magasan emelkedik 
ki a történelmi Magyarország kép
viselőinek, a főrendiháznak szimbó
luma, hogy aztán összeolvadjon a 
kettő az ég felé nyúló hatalmas ku
polában : a nemzet akaratában. A kis 
látkörü szükkeblüség tiltakozott a 
fényűző nemzeti templom megalko
tása ellen. De a nemzet vágyódó el
gondolását az építő művész szelleme 
elébe tárta és ezernyi munkáskéz 
megvalósította. Mintha csak ujjat 
akarna mutatni, ez az az irány, ame
lyen a csak elvont frázisként ható 
nemzeti eszmét meg kell valósítani. 
Rendületlenül légy híve, ápol és el
takar. Az egyik oldalon minden ál
dozatra való készség, a másik olda
lon ennek az áldozatkészségnek már 
e földön várt jutalma: ápol és el
takar. Ez az okos, magához méltó 
fényűzésre valló nemes vágy ezernyi 
ezer téglahordó, faragó, ácsoló, festő, 
szegelő kéznek adott munkát, kenye
ret. Ez a nemzeti alkotás, a nemzeti 
építő munka. Ez összekötő csatornája,
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A z  új s ír o k  k ö z t  k e r e s g é lt .  H a m a r  
r á ta lá lt  R o z ik a  s ír já ra .

E lm é lá z v a  á llt  m e g  a  k is  s ir  
e lő tt . N é z te -n é z te  a  s ír o n  n y íló  v i 
r á g o k a t , m in th a  m in d e g y ik b ő l  R o 
z ik a  m o s o ly g ó  s z e m e  k a n d ik á lt  
v o ln a  k i. S  a d d ig -a d d ig  n é z te ,  m íg  
s z e m e  m e g te lt  fo rró  k ö n n y e l .

Ö n k é n te le n ü l le k u p o r o d o tt  a  s ir  
t ö v é b e .

S o k á ig  ü lt o tt, g o n d o lk o z o tt  a  
k is  e lk ö ltö z ő d r ő l .  M ia la tt  ú g y  m e le 
g ítő  a fo rró  n a p s u g á r , h o g y  b iz se r -  
g e t t  tő le  a z  ö s s z e z s ó g o i'o d o t t  lá b a . 
S  e g y s z e r c s a k  m é ly  á lo m b a  s z e n -  
d e r e d e t t , f e jé t  a  s ir  s z é lé r e  h a jtv a .

Á lm á b a n  ta lá lk o z o tt  R o z ik á v a l,  
a k in e k  m á r  n e m  v o lt  c s o n k a  a k e z e .  
T ü n d ö k ö lt  a z  a r c a  a  n a g y  b o ld o g 
s á g tó l .  K é z e n fo g ta  ő t, v e z e t t e :

—  J e r , J a n c s i ,  e lv e z e t le k  J é z u s 
h o z !  M e g k é r jü k , g y ó g y í t s a  m e g  a  
te  lá b a d a t  is .

K á p r á z a to s  tü n d é r m e z ő n  v e z e t t e

HARANOSZÖ

áthidaló szivárványhidja a tőkének 
és munkának A nemzeti érzés az a 
mozgató erő, mely megnyitotta a gaz
dagok erszényét és magtárait, hogy 
kenyeret juttassanak a nemzet mun
káskezeinek.

Hol van ehhez fogható szociális 
erő ?

Levél.
M. kir. honvédelmi miniszter.

A „ Harangszó “ kiadóhiva
talának

Szenlgotthárd.
(Vasmegye.)

Budapest, 1923. június 21.
Nem mulaszthatom el, hogy a 

kiadóhivatalnak legbensőbb köszöne- 
temet kifejezzem önzetlen, hazafias és 
nemes áldozatkészségéért, amit becses 
lapjának a hazatérő hadifoglyok szá
mára való szíves küldésével tanúsított, 
amivel annyi éven á t tartó testi és 
lelki szenvedés és nélkülözés után az 
első segítséget nyújtotta nekik a le
szerelő táborban eltöltött idő alatt 
ahhoz, hogy a hazai szellemi életbe 
újból bekapcsolódhassanak.

Meleg, hazafias üdvözlettel:
A miniszter helyett: 
(Olvashatatlan aláírás.)

Gyüjísűnk előfizetőkéi és adakoz
zunk a „Haranoazó“ feniartásárau

á t. A z  ú t m e n té n  e g y ik  fe lő l c s u p a  
p ip a c s ,  a m á s ik  f e lő l  c s u p a  b ú z a 
v ir á g  n y ílt , d e  m e n n y iv e l  s z e b b e k  
v o lta k  a z o k n á l, a m ik  a m a jo r  ta g -  
u tjá n á i n y í l t a k ! É s  e g y s z e r c s a k  
v é g e  s z a k a d t  m in d  a p ip a c s n a k ,  
m in d  a b ú z a v ir á g n a k , h e ly e t tü k  
g y ö n y ö r ű  a n g y a lk á k a t  lá to tt jo b b r ó l  
é s  b a lr ó l, a k ik  m in d a n n y ia n  m o s o 
ly o g v a  n é z té k  ő k e t .  V a la m i c s o d á s  
m e n n y e i  d a lt é n e k e lt e k .

R o z ik a  m é g  m in d ig  v e z e t te  s  o ly  
k ö n n y e n  tu d o tt  J a n c s i  is  v e le  l é p e 
g e tn i ,  m in th a  s e m m i b a ja  n e m  le t t  
v o ln a  a  lá b á n a k .

V é g r e  m e g é r k e z te k  az  Ö r ö k s z e 
r e te t  tr ó n já ig . R o z ik a  ö lé b e  b o r u lt  
J é z u s n a k :

—  É d e s  J é z u s ,  e lv e z e t te m  h o z 
z á d  e z t  a s z e n v e d ő  fiú t, a k it m á r  
e m líte t te m  e lő t te d . E s d v e  k é r le k ,  
g y ó g y í t s d  m e g , h ű s é g e s  s z ív ű  s z o l 
g á d n a k  s z e g ő d ö t t  m á r !

É s  s z ó la  Jézus, o ly  c so d á s  zengő

Egyházlátogatás
a Kemenesalján.

Kapi Béla püspök és kísérete jú
nius 13 án Kemenessömiénbő), ahol 
4 napon át élvezte dr. Radó Qyula 
főúri házának vendégszeretetét, K c -  
mencsmagasiba indult A szeretet és 
ragaszkodás impozáns módon nyilat
kozott meg a kerület fcpásztora iránt 
ebben a gyülekezetben is jeléül an 
nak, hogy az apák hitét, egvházsze- 
retetét átvették, hordozzák s meg
becsülik az utódok. A község és gyü
lekezet küldöttei a Böiöndy József, 
vaskeresztes tart. tűzmester által ve
zetett lovasbandériumtól kísérve !4 
kocsin mentek ki a község határáig, 
ahol az érkező magas vendéget a 
közíég nevében Biró István körjegyző 
üdvözölte. Öröm ragyogott minden 
arcon, amikor a szeretett fopásztor 
kocsija mindkét keresztyén felekezet 
harangjának üdvözlő szava mellett 
a tűzoltóság, önképzőkör, hiúsági 
egyesület s fehérrubás hajadoriok s 
a lovasbandérium felvonulása nyo
mán a község bejáratánál felállított 
diadalkaputól lassú menetben a lel- 
készlak előtt emelt diadalkapu elé 
érkezett. A kocsijából kiszálló püspö
köt valóságos virágeső fogadta. A 
gyülekezet nevében Guóíh Gábor 
gyűl. felügyelő, az ifj. önképzőkör 
nevében Szényi György üdvözöhe; 
a nőegylet és ifj. egvesüiet tiszteletét 
és ragaszkodását Guóth Erzsi és 
Molnár Erzsi átnyújtott virágcsokrai 
tolmácsolták. Az iskolavizsgáíat után
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h a n g o n , h o g y  a  k is  f iú  s z ív e  é d c ? -  
b o ld o g a n  m e g r e m e g  t ő i é :

—  K elj le l ,  é d e s ,  k ic s i  lá n y o m ,  
le g jo b b  s z ív ű  a n g y a lk á m  ! . . .  S  j e r  
k ö z e le b b  te  is ,  f ia m , a k i v é t k e z t é l  
s o k a t  é s  n a g y o t  e l le n e m  é s  R o z ik a  
e l le n  is ,  h o g y  c s ú fo lta d  ő t  s  v e l e  
e g y ü t t  e n g e m  is .  D e  m á r  ö r v e n d  
a  le lk e m , h o g y  m e g t is z tu ltá l  a  s z e n 
v e d é s b e n . E z é r t  m e g g y ó g y ít j á k .

—  K ö s z ö n ö m , é d e s  M e g v á ltó  
J é z u s o m , v é g t e le n  j ó s á g o d a t !  —  
b ó r á it  e rre  J a n c s i  J é z u s  ö lé b e .  —  
A rra  k é r n é le k  m é g , e n g e d n é d  m e g ,  
h o g y  é n  is  itt  m a r a d h a s s a k  R o z i 
k á v a l f é n y e s  o r s z á g o d b a n !

J é z u s  fe jé r e  te tte  k e z é t .  O h , m ily  
m e n n y e i  é d e s  v o lt  a z  é r i n t é s e !

—  N em  le h e t ,  f ia m ! N e k e d v is z s z a  
k e ll  m é g  m e n n e d  a fö ld r e , b e t e g  é d e s  
a n y á d h o z , h o g y  s e g í t s é g é r e  lehess 
n e k i,  m íg  ö t  is  m e g v á lto m  s z e n v e 
d é se itő l . J ó  lé g y ,  ig a z  l é g y ,  h o g y  
m in d e n k i s z e r e s s e n ! (Folytatjuk.)



a templomba menő püspök útjára a 
szent hajlék bejáratánál Szabó István 
lelkész kérte Isten áldását. A püspök 
a 29. zsoltár 4—5.. 7—9. versein 
felépült hatalmas ünnepi beszédében 
— az ősök példájával — imádkozó 
hitbuzgóságon, áldozatos egyházsze- 
retetre buzdította nagyszámú hallga
tóit, akiknek soraiban ott láttuk dr. 
Berzsenyi Jenő, Berzsenyi Dezső, 
Vidos Dániel, Berzsenyi Ádám föld- 
birtokosokat. Díszközgyűlés után tisz
telegtek a püspök előtt: Rátz Béla 
tanító a róm. hath, hitközség, Szabó 
Istvánná elnök a nőegylet, Szakái 
László tanító a tanítótestület, Molnár 
István az ifj. egyesület, Pálffy Mihály 
a tuzoltótestület nevében. A nőegy
let szónoka üdvözlete kapcsán beje
lentette, hogy a nőegylet a püspöki 
egyházlátogatás emlékére egy Kapj 
Béla nevét viselő 15.000 kor. értékű 
alapítványt létesített, melynek évi ka
matai felerészben a Harangszó ter
jesztésére, felerészben a helybeli sze
gények felsegélyezésére fordíttatnak. 
A püspök és kísérete ez ebédet Hor
váth János tb. felügyeld vendégsze
rető házában költötte el.

A magasi-iak délután, élükön a 
lovasbandériummal,Kemeneshőgyész- 
re kísérték át a püspököt, ahol a köz
ség határánál várakozó küldöttség 
élén Nils István tanító, a lelkészlak 
eiőtt Veiss Vilmos lelkész üdvözölte 
a gyülekezet szine előtt meleg szere
tettel az érkező főpásztort, aki a tem
plomban tartott ünnepi beszédében, 
amelyet Luk. 1 3 .12. verseire alapított, 
arra intette a híveket, hogy Krisztus 
tanítása ne legyen rajluk hiábavaló, 
hanem mutassa meg életükben áldott 
hatását. Díszközgyűlés után az isko
lákat vizsgálta meg a püspök, majd 
Radó Elemér vendégszerető házában 
szállt meg Itt a községi képviselő- 
testület tisztelgett előtte.

Június 14 éri délelőtt Magyargencs- 
nek volt ünnepe. Lovasbandériumtó! 
kísérve két diadalkapun keresztül ve
zetett ilt is a püspök útja a gyüleke
zetbe. Az elsőnél Tompa Károly kör
jegyző a község, a másodiknál a 
gyülekezet nevében Nagy László ta
nító üdvözölte. Miután az iskolákat 
megvizsgálta. Luk. 15 21—24. alapján 
hirdette az ünnepi istentiszteleten az 
egybegyült híveknek az igét, megraj
zolva Isten kegyelmének nagyságát 
s az ember gyarlóságát, hathatós 
szavakkal töredelmes bűnbánatra in ■ 
tett Díszközgyűlés után a püspököt 
Sülé Péterné, nőegyleti elnök üdvö
zölte, miközben egy hajadon szép 
virágcsokrot nyújtott át neki. Befe
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iezvén a főpásztor egyháziátogatását, 
Radó Elemér vendégszerető asztalá
nál elköltött ebéd után a mezőlaki 
állomásra hajtatott s a délutáni sze
mélyvonattal visszautazott Szombat
helyre. „

A püspöki egyházlátogatás elmúlt. 
A főpásztor útjára hintett virágok, a 
neki átadott csokrok elhervadtak, a 
beszédek elhangzottak, az ünneplők 
visszatértek mindennapi gondjuk, tö
rődésük közé, de az ünnepi órák ál 
dása megmaradt s tovább száll vi
gasztalva, erősítve, boldogítva a gyü
lekezetek életében. A lelkeket kereső 
nagy lélek betűi bevésődtek a lelkekbe 
s ünnepi órán, téli estén, meghitt 
körben, ahol nem zavar a világi 
lárma, leolvassák a betűket, a betűk
ből kiformálódó nagy gondolatokat, 
örök igazságokat elismétlik.. . tovább 
adják a nagyapák unokáiknak, az 
apák fiaiknak, az édesanyák felser- 
düit csecsemőiknek s újra megeleve
nedik a régi kép: virágszirmos lesz 
a templom előtti tér, felsokasodnak 
az egykor ünneplők százai, ezrei; 
főibuzognak a szívek, az apostoli fő
pásztor szava cseng: Isten a szere
tet. . .  Isten lélek. . . A külső boldog
ságnál nagyobb a belső boldogság. . .  
A lélek az egyetlen örökkévaló érték 
az emberben. . .  s a múltba nézők 
a múlt emlékén felragyogó hittel épí
tik az örökélet boldogságát.

Szabó István.

ll ARANOSZO. _

Uram! . . .
Megostoroztál újból engem,

Jobban mint eddig,
Tűröm békével — de haragod 

Meddig tart — meddig ? . . .

Ha méltó vagyok, csak ostorozz, 
Istenem! Uram!

— Én megadással járom végig 
Tövises utam . . .

A kínos, a nehéz utakat 
Úgyis megszoktam . .  .

— Ha kő — ha tövis sebzett meg — 
Föl sem zokogtam . . .

— S most — hogy tudom, utam
Úgy nézek elé: [merre visz —

Az én drága, jó  Jézusomnak 
Keresztje f e lé . .  .

Uram! Ajkamon nagy neveddel 
Csak menek — rnenek,

Fölsebzett lábbal — a keresztnél 
Majd megpihenek . . .

Tóthné Munkácsy Eleonóra.

R győri egyházmegye 
közgyűlése.

Július 4-én tartotta Győrben ren
des évi közgyűlését a győri egyház
megye Pálmai Lajos esperes és dr. 
Fischer Gyula felügyelő elnöklete alatt. 
A gyülekezetek képviselői szép szám
mal jelentek msg 9 órakor a tem
plomban, ahol a közgyűlést megelő
zőleg istentisztelet s utána a gyám
intézet javára offertórium volt. Az 
istentisztelet keretében Németh Károly 
egyházmegyei jegyző imázkozott és
4. Mózes 13.»26—34 . alapján beszédet 
mondott.

Az egyházmegyei elnökség meg
bízatása lejárt, a gyülekezetek egy
hangúlag megválasztották újból a régi 
elnökséget. Dr. Fischer Gyula fel
ügyelői megnyitójában főként a róm. 
kát. egyház részéről egyre sűrűbben 
észlelhető féktelen támadásokról, tü
relmetlenségről és a vegyes házas
ságok terén elharapózott háborgatá
sokról emlékezett meg.

Az esperesi jelentés szerint az el
múlt közigazgatási évben (1922. júl.
1-től 1923. jún. 30-ig) tizenegy gyü
lekezet szerzett be új harangot. Az 
egyházkerületi mentőakcióra néhány 
hét alatt 1,116.000 koronát gyűjtöt
tek az egyházközségek Az egyház
megye valláserkölcsi élete általában 
kielégítő képet tár fel, de az adako
zásban nem nyilvánul meg eléggé a 
közegyházi célok és intézmények mél
tánylása.

A börcsi tanító államsegélyét a 
miniszter megszüntette, s a kicsiny 
leányegyház a tanítót a maga erejé
ből fizetni nem bírván, a tanítói ál
lás megszűnik. Bábolnán fiókegyház 
alakult.

Elhaltak: Malist Károly kispéci 
lelkész. Sághy Jenő lébényi tanító, 
özv. Pödör Sándorné téti tanítónő. 
Nyugalomba vonult: Kirchner Etek 
győri karnagy és Bauer Lenke győri 
tanítónő.

Uj munkások az egyházmegyében: 
Szekeres Sándor lelkész Bőny; uj 
felügyelők: Schrikker Mihály Bőny, 
dr Dorner Emil Rábcakapi, akit a 
közgyűlés egyházmegyei világi jegyző
nek is megválasztott, dr. Veöreös 
Imre Nagybarátfalu, Kemény Géza 
Bábolna ; uj tanítók : Nitschinger Já
nos és Záborszky Jenő Lábány, Mód 
Látzló Tét, Szabó Aladár Felpéc, 
Balogh Zoltán Bezi, Németh Gyula 
Kispéc, özv. Macher Béláné Győr, 
Fodor Kálmán karnagy Győr, Ková- 
csics Géza helyettesként Csikvánd,
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Tömböly István és Nagy Samu helyet
tesek Ujmalomsok; uj gondnokok: 
Bolla István Győrszabadhegy, Egy
házi István és Bősze Gyula Kisba
bot, Tóth József Kispác, Bors János 
Kajár, ifj. Kovács István Rábaszent- 
mihály, Sipos István Nagymórichida, 
Káldy Károly Árpás, Tóth Lajos és 
Németh János Ujmalomsok, Pettkó 
Szandtner Tibor Bábolna.

Az egyházmegyei gyáminlézet vi
lági elnökévé Mihályi István nagy- 
démi földbirtokos, a lovászpatonai 
gyülekezet felügyelője választatott 
meg, aki megválasztása alkalmából
50.000 koronát adott a gyámintézet
nek A gyülekezetek a gyámintézetre 
120.901 koronát gyűjtöttek.

Nevezetes újítást léptetett életbe 
a közgyűlés az iskolavizsgálat terén, 
amidőn a népiskolai bizottság javas
latára egyházmegyei iskolafeíügyelői 
állást szervezett s e tisztségre a nép
iskolai bizottság eddigi előadóját, 
Horváth Béla csikváudi lelkészt vá
lasztotta meg, akinek feladata lesz 
egy-egy tanító kíséretében az egyház
megye valamennyi iskoláját évente 
legalább egyszer meglátogatni. Az ál
lás szervezésénél főcél az volt, hogy 
az iskolavizsgálatok egyöntetűsége 
biztosítva legyen, másfelől az iskola
felügyelő egységes szempontból át
tekinthesse az egyházmegye területén 
levő népiskolák állapotát s a tanítási 
eredményeket Az 1923/24-ik tanévre 
minden iskola tantervébe és órarend
jébe felveendő heti egy óra a lelkész 
számára.

Megkeresi a közgyűlés a győri 
egyházközséget, hogy a diakonissza 
anyaház céljaira bocsássa renddke 
zésre Szeretetházát, amely ennek a 
fontos rendeltetésnek teljesen meg
felelne.

A gyülekezetek egyházmegyei já
rulékai a fokozódó drágaság egyen
súlyozása céljából a tavalyinak tizen
kétszeresére emeltettek fel. '

Reméljük, hogy a közgyűlés hatá
rozataiból áldás fakadgyülekezeteinkre 
és egész egyházunkra. N. K.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A félegyházi katholikus napon soha 

nem látott tömegek lepték el a város 
utcáit. A környék katholikusságának 
nagygyűlésére alakult ki ez a gyüle
kezés, amelyben a társadalom minden 
rétegének képviselői résztvettek. A 
katholikus gyűlés feliratban hívja fel 
a közoktatásügyi minisztert, a tanul

mányi alapok felügyelő bizottságát 
és az illetékes városok figyelmét arra, 
hogy a nemzeti megújhodás alapfel
tétele a vallás lévén, minden esetre 
azon kell lenni, hogy az eddig elha
nyagolt tanyák lakossága templomo
kat és plébániákat kapjanak.

Azt hiszem mert kértek kapnak, 
mi azonban hiába kérünk, nekünk 
magunknak kell építenünk.

*
A Katolikus Hittanárok és Hitok

tatók Egyesülete június 24—27. nap
jain tagjai részére továbbképző kur 
zust tartott. Nekünk sem ártana az 
ilyen kurzus tartása.

*

Eddig hivatalosan a lélek tükrének 
szerepét az emberi szem töltötte be., 
Innen a mondás: Nézz a szemébe 
s megtudod, kivel van dolgod. Egy 
angol újság most szembeszáll e köz
hittel, komoly antropológiai tekinté
lyek véleményére támaszkodva mond
ván, hogy az emberi karakter igazi 
kifejezője az arc profilja. A tudósitás 
szerint a túlságosan telt ajkak szel
lemi gyöngeséget, az összeszorított 
ajkak nyereségvágyat, az erős és 
lehajló orr akaraterőt, a gömbölyű 
áll lágy, nőies Jelkületet jelent és így 
tovább.

*
A főzelékekről eddig csak azt tud

tuk, hogy a fogyasztónak egészséges. 
Egy szépségéről hires hölgy, ki tün- 
déri mivoltát hatvan éves koráig hí
ven megőrizte, most kibővíti a főze
lékekről szóló ismereteinket, amennyi
ben nemrég napvilágot látott cikkében 
arról a csodálatos hatásról értekezik, 
melyet a főzelékevés a szépségre 
gyakorol. E szerint a reggeli retek
evés eltünteti a ráncokat, a hajnali 
nyers paradicsomélvezés tisztítja a 
bőrt, a salátafogyasztás meg éppen, 
mint varázsszer, a rutákból valódi 
Vénuszokat csinál. Ezekután meg 
vagyunk győződve, hogy a világon 
szerteszét nem fog elég saláta nőni 
a női közönség számára, mert ámbár 
minden hölgy szép, mégis — ki nem 
akarna még angyalibb lenni.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Pál fogságának hatása.
Júl. 16. Filippi 1.12—13. Pál, az örök 

vándor, bilinccsel be van kötözve, messze 
hangzó szavát négy fal elzárja a világtól. 
Milyen jó ! így sóhajt fel megkönnyebbülten 
ellenségeinek hada. Milyen kár 1 Így bán
kódik a hívek sokasága. Pedig fordítva is 
sóhajthatnak, mert itt újra valóra vált, hogy 
„ti gonoszt gondoltatok ellenem s Isten azt 
jóra fordította“. Pált nem lehet elnémítani.

Bizonyságot tesz börtöne folyton változó 
őrei előtt s lassacskán az egész kaszárnyá
ban hire megy az érdekes fogolynak, kinek 
semmi más bűne nincs, mint az, hogy egy 
megfeszített zsidó feltámadásában hisz s 
azt a világ megváltójának hirdeti. Talán 
sohase jutott volna el Pál szava a császári 
udvarba, ha fogoly nem lesz. Szenvedésem
ben látja-e közvetlen környezetem, hogy 
meggyőződésem, hitem és békességem a 
kereszt alatt sem törik össze? Mert ez 
ellenállhatatlan hatású.

Júl. 17. Filippi 1.14. Pál fogsága nem
csak hitetlen, hanem hivő környezetére is 
építő'hatású. Ugyanis Krisztus mellett ki
tartani, az igét hirdetni mindig bátorság 
kell, mert az evangélium mindig dőreség 
a világ szemében. S ha Pál ellenségei azt 
hitték, hogy fogságba vettetése a többi 
keresztyéneket is megrémíti s elnémítja, 
nagyon csalódtak. Pál engedelmessége által 
Isten kimutathatta az ő fogságában kegyel
mét és mindent jól intéző bölcseségét s ez 
megerősítette a hívőkben az Istenben való 
bizodalmát, a hitvalló bátorságot s a szen
vedésre való készséget. Csak engedetlensé
gem az oka, ha nem látszik meg szenvedé
semen : „Mind jó, amit Isten tészen“ !

Júl. 18. Filippi 1. is—is. Pál fogsága 
egyre nagyobb körök érdeklődési közép
pontjába állítja bele Krisztust. Amikor 
hires lesz, a zsidóskodó keresztyének irigy
ségből és versengésből, hogy ők is vannak 
olyanok s tudnak annyit, mint Pál, elkezdik 
erőteljesebben hirdetni a Krisztust, mások 
pedig az apostol iránt való szeretetből 
kezdenek beszélni arról, aki ennek a szen
vedő hősnek a titka s így — már színből 
vagy szívből — de sokak által hirdettetik 
Rómában a Krisztus neve. A keresztyén 
szenvedés apostolokat nemz. A lebilincselt 
helyett mások vállalkoznak az örömhír szét- 
vivésére.

Júl. 19. Filippi 1.19—20. Pál fogsága 
önmagára is építő hatású. Minden szenve
dés Istentől adott alkalom Krisztus dicső
ségének növelésére, a keresztyénségben 
való mélyülésre s azon meggyőződésben 
való megerősödésre, hogy akik Istent sze
retik, azoknak minden javokra, üdvössé
gükre szolgál.

Júl. 20. Filippi 1. 2i—24. Pál lelkében az 
Ítéletre való várakozás alatt kikristályosodik 
a z  élettel és halállal szemben való állás- 
foglalása. Megismeri az élet értékét: alka
lom a bizonyságtevés szolgálatára. Meg
ismeri a halál értékét: Krisztussal leszek. 
Mi nálam az életnek és a halálnak az 
értéke ?

Júl. 21. Filippi 1 . 25—26. Milyen biztos 
Pál a felmentő Ítéletben 1 Reménységét arra 
alapítja, hogy reá még szükség van ezen 
a világon és a hívei imádkoznak megmara
dásáért: A halál völgyében tanulja meg az 
ember a keresztyén reménység és szeretet 
értékelését.

Júl. 22. Filippi 1 . 27—30. Pál fogságában 
ismeri meg egyre jobban a szenvedés ér
tékét. Itt látja meg egyre tisztábban, hogy 
a szenvedés nemcsak fölösleges rossz, 
hanem érték is. A hitvallók szenvedése 
üdvösségünk jele. Hogy gyűlöl a világ, az 
biztosít arról, hogy szeret az Isten. S szen
vedni Krisztusért kiváltságos kegyelem.

Egy fiatal, evang. vallásu ember ajánl
kozik konvencióval akár kocsisnak, akár 
csordásnak Szentmihályra. Megkeresések 
Mogyorósi János Nagykamond, Veszprém 
m. küldendők. 1—3
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H E T I  K R Ó N I K A .
A m agyar miniszterelnök vasárnap 

Nyíregyházán nagy beszédet mondott, mely
ben a maga teljes egészében rávilágított a 
kül- és belpolitikai helyzetre és mutatott 
rá jobbrafordulásunk lehetőségeire. A nem
zetgyűlésen tovább folyik az indemnitási 
vita igen sokszor szenvedélyes formában.

A Club kávéházi bombamerénylet is 
hozzájárult az indulatok új felkorbácsolá
sához. A belügyminiszter és a Nép című 
lap külön-külön 1—1 milliót ajánlottak fel 
a tettesek kézrekerftőjének. Újabban pedig 
erős kommunista szervezkedésnek jöttek a 
nyomára. A földmivelésügyi miniszter be
nyújtotta a szőlőtelepítésnek, a szőlöoltvá- 
nyok termesztésének és forgalmának sza
bályozásáról szóló törvényjavaslatot.

A nemzetgyűlés új alelnöke Pesthy Pái 
lett.

Ausztriában legutóbb megtartott katlio- 
likus nagygyűlést m'onarchista tüntetésekre 
használtak fel.

A szerb és oláh király meglátogatták 
Masarykot Kistapolcsányban.

Olaszország pénzügyminisztere igen 
éles kritikát gyakorolt Oláhország felett. 
Romániától úgymond, eddig csak igereteket 
és üres szavakat kaptunk.

Angliában a léghajózási és partvédelmi 
ügyek államtitkára az alsóházban kifejtette, 
hogy ő az egyetlen miniszter, kinek költ
ségvetése ez alkalommal emelést mutat, 
de hát Nagybritánia partjait nem lehet 
ellenséges támadásnak kitenni.

Párisban a pápa levele foglalkoztatja 
a politikusokat, melyet Franciaországhoz 
intézeti a Ruhr kérdésben. Louchner hang
súlyozta a Kamarában, hogy a Vatikánnak 
a francia politikába való beavatkozását 
semmiféle körülmények között sem lehet 
megengedni.

Az oláh katonák, tekintettel a rossz 
élelmezésre, szökdösnek a hadseregből.

A belgrádi minisztertanács elhatározta, 
hogy a nemzeti szervezetek minden további 
működését betiltja. Ez főleg Radicsék ellen 
irányul.

Oroszországban az új alkotmány értel
mében Lenint egyhangúlag az uniók nép
biztosi tanácsának elnökévé választották.

Amerikában Underwood szenátor, akit 
az elnöki szék várományosának is emleget
nek, nyilatkozatában követeli, hogy Amerika 
segítse helyreállítani a világ rendjét.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 7. vasárnapon.
Ev. Márk 8 .1 —9.

Akik a Jézussal tartanak, rendszerint 
azoknak manapság is nincs mit enniök. 
Mégis ha Ő vele mindhalálig híven kitar
tanak, nem kell félniök most sem, hogy 
kidőlnek az utón az éhség miatt, mert 
az Úr gondot visel.

A D u n á n tú li E gyh á zk erü lé ti 
L elkészegylet au g u sztu s  hó 7—  
1 0 -re  terveze tt kon feren ciá ja  
a  je len tkezők  csekély  (7) szám a  
m ia tt  nem  lesz  m egtartható .

Németh Károly
ügyv. alelnök.

HARANGSZÓ. 231
A theol. fakultás elhelyezése. Július 

hó 1-én egy vegyes bizottság helyszíni 
szemlét tartott Sopronban a theol. fakultás 
elhelyezése tárgyában. A tárgyaláson és a 
helyszíni szemlén résztvettek a minisztéri
um részéről: dr. Tóth Lajos államtitkár, 
Nagy Árpád miniszteri tanácsos és Schváby 
Gyula műszaki főtanácsos; a pécsi egye
temi tanács részéről: Kérészy Zoltán rektor, 
Falcsik Dezső jogi fakultási dékán, Pékár 
Mihály orvosi fakultási dékán, Császár 
Elemér filozófiai dékán és Polner Ödön 
egyetemi tanár; az egyetemes egyház ré
széről Mágocsy Dietz Sándor egyetemi 
tanügyi bizottsági elnök és dr. Szelényi 
Aladár egyetemes főjegyző; a dunántúli 
egyházkerület részéről Kapi Béla püspök, 
dr. Heimler Károly főiskolai felügyelő, 
Stráner Vilmos theol. akad. igazgató; a 
soproni gyülekezet részéről Ziermann Lajos 
lelkész; Sopron városa részéről dr. Thurner 
Mihály polgármester és dr. Schindler Andor 
h. polgármester- A bizottság mindenekelőtt 
megtekintette azokat az épületeket, amelye
ket a város a theol. fakultás céljaira fel
ajánlani hajlandó és örömmel győződött 
meg arról, hogy ezek az épületek némi 
átalakítás és tatarozás után a kívánt célnak 
teljesen megfelelnek. Mivel pedig az átadás 
és átvételi tárgyalások és az átalakítás 
munkálatai időbe kerülnek, megtekintette 
a bizottság azokat a helyiségeket, amelyek
ben a theol. fakultás ideiglenesen el volna 
helyezhető. Az ideiglenes elhelyezés a 
Theol. Akad. mostani helyiségeinek felhasz
nálásával és még újabb helyiségek biztosí
tásával történnék. A bizottság az igeiglenes 
elhelyezést is teljesen megfelelőnek találta, 
úgyhogy dr. Tóth Lajos államtitkár kijelen
té te, hogy semmi akadályát nem látja annak, 
hogy a theol. fakultás szeptember havában 
Sopronban megkezdje működését. Ezen 
véleményhez úgy az egyetemi tanács, mint 
az egyetemes egyház és a dunántúli egy
házkerület képviselői is csatlakoztak. A 
bizottság megtekintette a 16.000 kötetből 
álló lyceumi könyvtárt is, mely jórészt 
theol. müvekből áll, valamint a soproni 
Theol. Akad. Lutherkörének gazdag könyv
tárát és örömmel vette tudomásul, hogy 
ezen könyvtárak a fakultás rendelkezésére 
fognak állani.

Az egyházi világszövetség Balkán- 
értekezlete. A Nemzetközi Jóbarátság 
egyházi világszövetsége Újvidéken július

3-tól 5-ig Balkán-értekezletet tartott, ame* 
lyen tárgyalásra kerül a szerbek és romá
nok által megszállt magyar területeken élő 
nemzetközi kisebbségeknek a helyzete. A 
szövetség magyar osztálya részéről dr. Raf- 
fay Sándor püspök, elnök és dr. Ravasz 
László püspök, alelnök vezetése mellett 
báró Kaas Albert, dr. Boér Elek és Józan 
Miklós tagokból álló küldöttség vett részt 
a tárgyalásokon.

Lelkészavatás Sopronban. Lélekemelő 
ünnepségek keretei között avatta lelkésszé 
július hó 1-én a soproni templomban Kapi 
Béla püspök Fuchs János és Magassy 
Sándor végzett theologusokat. Az Úrvacso
rát a lelkészjelölteknek Ziermann Lajos 
soproni lelkész szolgáltatta ki, mely után 
Kapi Béla püspök Jer. 1.4—ío. alapján 
gyönyörű beszédet mondott. Az. avatáson 
közreműködtek Stráner Vilmos theol. akad. 
igazgató, Payr Sándor, dr. Pröhle Károly 
és Kiss Jenő theol. tanárok, Ziermann La
jos lelkész, Hetvényi Lajos és Lauf Géza 
vallástanárok. Az avatás alatt a soproni 
gyülekezet vegyeskara gyönyörű éneket 
adott elő Altdörfer Viktor karnagy vezetése 
mellett. Az avatási ünnepségen résztvett 
Tóth Lajos államtitkár, a pécsi egyetemi 
tanács egész küldöttsége, valamint az egye
temes egyház kiküldöttei is.

25 éves jubileum. Rohoska Béla, Bró- 
zik Károly és Rohoska Géza szarvasi 
tanítók meleg ünnepség keretében ünne
pelték tanítói munkásságuknak 25 éves 
évfordulóját. Ad mult03 annos.

Lelkészértekezlet. A békési egyház
megye lelkészei június 26-án Orosházán 
értekezletet tartottak. Munkákat olvastak 
Bartos Pál, Russ Zoltán és Kálmán Rezső 
lelkészek.

Az acsádi ev. ifj. egyesület június 17-én 
jól sikerült műkedvelői előadást tartott sa
ját pénztára javára. Előadta Csite Károly 
Legényfurfang c. népszínművét. A tetszés
sel fogadott szinelóadást a közönség álta
lános óhajára június 24 én meg kellett 
ismételni. Szerepeitek: Domonkos Lina, 
Pintér Lina, Horváth Ilona, Bárki Lina, 
Horváth Lina, Pajzer Gizella, Csidei Jolán, 
Kovács Erzsébet, Horváth Béla, Csidei Já
nos, Kovács István, Herczeg József, Csidei 
János fe'ső, Kovács László, Kovács Gyula, 
Kovács Ferenc, Bárki László és Boros Jó
zsef. Az előadásokból 43.780 K folyt be, 
melyből 1000 K a Harangszó perselyére,

Ont meg akarják 
téveszteni,
mert dobozban és csomagban olyan pót 
kávét árusítanak, mely a valódi Franck- 
boz hasonlít ugyan, de mégsem a valódi 
Franck, hanem ennek csak megtévesztő 
utánzata. Ha az egyedül valódi Franckot 
•akarja, akkor csak olyat fogadjon el, 
amelyen gyári jegyünk a kávédaráló és 
teljes aláírásunk: FRANCK HENRIK
FIAI található. i— 1
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1000 K gyámintézeti célokra, a többi pedig 
az előadás költségeinek födözésére és az 
ifjs egyesület felszereléseinek gyarapítására 
fordittatott. A színdarab rendezését Ábra- 
báni Gyula tanító végezte.

A netneskoltai evang. ifjúsági egyesület 
június hó 24-én hazafias szinelöadást ren
dezett. Színre került: „Rákóczy lobogója“ 
és a „Honvéd szíve“ című színművek. Az 
előadás hazafiasságát „Gyula diák“ költe
ményei is emelték. Szerepeltek: Takó Ida, 
Szabó Bözsi, Nagy Irma, Győry Mi'i, Ko
vács Eszti, Tóth Fáni, Magyar Kató, Dénes 
Zsigmond, Dala Géza, Halász Lajos, Buti 
Sándor, Papp Gyula, Pados Kálmán, As- 
bóth Ernő, Szabó Lajos, Hüblmann Lajos, 
ifj. Dénes István, Móric Béla, Hüblmann 
Kálmán, Szabó Kálmán és Vörös Jenő.

A sárvári gyülekezetben újabban ada
koztak : N. N. tetnplomalapra 1000, N. N. 
szegényalapra 1000, Berke Géza az iskolai 
vizsgán jutalomra 3000, Fónyad Gyula 
ugyanezen célra 1000 K-t.

A rábabogyoszlói évzáró vizsgán özv 
Lórántfy Lajosné hősi halott fia emlékéül 
vizsgái julalomdíjra 2000 K-t adományozott,

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

A jugoszláv kormány a róm. kath. 
egyháznak egy korábbi rendelettel meg
engedte, hogy az iskolákban a hitoktatás 
ismét a lelkészek felügyelete alatt történjék, 
most Sbhumacher esperes-képviselő köz
benjárására ezt a rendeletet a protestán
sokra is kiterjesztették.

A Karpatko Russzin egyházának újon
nan megválasztott püspöke nem tette le a 
cseh hüségeskül s ezért a prágai kormány 
megtagadta a választás jóváhagyását.

Ujsovéban tartották érteke zieízket az
S. H. S. esperességek lelkészei Wagner 
G. A. elnöklete alatt, aki bevezető beszé
dében ráutalt arra a körü’ményre, hogy 
az S. H. S.-ben a magyar-német ev egy
házak minden közvetlen kapcsolatot a kor
mánnyal elvesztettek. Becker Mihály az új 
egyház alkotmánytervezetét terjesztette az 
értekezlet elé, amely nagyjában a régi 
magyar egyházalkotmány alapján készült. 
Egyébként egy magyar-német püspöki ke
rület proklamálását határozták el. Szántó 
Róbert aktuális kérdésekről (nyugdíj, isko
lák, lelkészpótlás, szekták, egyházi sajtó 
stb.) értekezett. Czipott Áron a Baranyai 
egyházi állapotok címmel o vásott fel mun
kát. Az esti istentiszteleten Konráth Vilmos 
prédikált, Wack Péter úrvacsorát osztott.

Ú J D O N S Á G O K .
Kloroformos rablás Rómában. Gius- 

tiniani-Bandini herceget és feleségét villá
jukban a felmondásban lévő soffőr és a 
komornyik kloroformmal elkábitották és 
azután a lakást kirabolták. Két millió lira 
értékű ékszereket és pénzt vittek el.

Magyar tudósból — észt egyetemi 
tanár. Esz.tország hírneves egyeteme, a 
Gusztáv Adolf svéd király állal 1632-ben 
alapított dorpati egyetem dr. Csekey István 
budapesti egyetemi magántanárt, a kecske
méti jogakadémia nyilvános rendes pro
fesszorát a közigazgatási jogi tanszékre 
nemzetközileg hirdetett pályázaton egyhan
gúlag nyilvános rendes tanárává választotta.

A göteborgi ünnepségek. Göteborg

ban időző amerikai képviseletek s az egész 
városi tanács amerikai és svéd zászló alatt 
az amerikat tengerészek és svéd katonák 
körmenetben Gusztáv Adolf szobrához vo
nultak s koszorút helyeztek a szobor ta
lapzatára.

Felosztják B urgenlandot. Az osztrák 
kormány elhatározta, hogy Bécsújhelyet 
fogja megtenni a Burgenland fővárosává s 
szándékát azzal indokolja, hogy sem Kis
marton, sem pedig Savanyúkút nem felel 
meg egy főváros követelményeinek. Egyes 
kiszivárgott hírek szerint a fővárosnak 
Alsóausztriába való áthelyezésével egyide
jűleg felosztják a Burgenlandot is, egyik 
részét Alsóausztria, másik részét pedig 
Stájerország kapja.

Csökken az am erikai dollárkirályok 
szám a. A háború befejezése óta egyre 
csökken azoknak a Dáriusoknak a száma, 
akiknek az évi tiszta jövedelme meghaladja 
az egymillió dollárt. Amíg ugyanis 1916-ban 
206, 1917-ben 141, 1918-ban 67, a rákövet
kező esztendőben 65, 1920-ban 34, 1921- 
ben már csak 21 olyan cég és család volt, 
amely bevallotta, hogy több tiszta jöve
delme van egy millió dollárnál.

Felemelték a selyemgubó beváltási 
árát. A földmivelésügyi minisztérium f. évi 
június hó 22-én a gubók beváltási árát 
felemelte és pedig az i. osztályúét 1200 
K-ról 1450 K-ra, a II. o. 750-ről 920-ra, 
a 111. o 30-ról 40 K-ra. Azok, akiknek 
gubóit még a régi áron váltották be, a 
vételárkülönbözetet szintén megkapják.

Elégetett tizmitliós kincs. Bpesten az 
új Szent János kórházban megtalálták az 
elveszett 10 millió korona értékű rádiumot. 
Megállapították, hogy a rádiumot elégették 
és most a hamuból kell kivonni megfelelő 
eljárással.

Az egri katolikus jogakadém iát to
vábbra is fenntariják és az államsegély 
megszűnésével annak minden terhét az 
érsek és a fökáptalan veszi át.

Ingyenes méhésztanfolyam Sopron
ban. A földmivelésügyi miniszter megbízta 
Vas-, Sopron- és Mosonmegyék méhészeti 
kerületi vezetőjét, hogy Sopronban 10 napos 
ingyenes méhésztanfoíyamot tartson Jelent
kezni július 9-ig lehet a soproni ev. tanító
képző igazgatójánál. A tanfolyam e hó 
9-ikén kezdődik és 30 hallgatót vesznek fel.

Wilson leánya ú jság író  lesz. New- 
yorki híradás szerint Wilson leánya egy 
nagy laptudósító vállalat szerkesztőségének 
lesz a tagja.

Uj magyar levélbélyeg. A folytonos 
kényszerű tarifaemelésre való tekintettel a 
közeli napokban 500 K névértékű új levél
bélyegek jönnek lorgaloniba.

Anglia segíti a  m agyar gyermekeket. 
A Manchester Guardian közli az angol 
gyermeknyaraltató bizottságnak a magyar 
gyermekekről szóló meleghangú felhívását. 
A felhívás rámutat Magyarország zilált 
gazdasági helyzetének okaira s hangsú
lyozza, hogy a magyar gyermekeknek sür
gős segítségre van szükségük.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idők 27. számában két érde
kes uj regény közlését kezdi meg. Az 
egyiket Bónyi Adorján irta az Uj Idők szá
mára, a másik Paul Seeliger: Az amerikai 
párbaj című izgalmas, érdekes, kalandos 
története, amelyet Kosáryné Réz Lola for
dít le magyar nyelvre. E két regényen kí
vül közli A z, Új Idők Herczeg Ferenc, 
Csathó Kálmán, Surányi Miklós, Lyka Ká

roly, Dobosi-Pécsi Mária, Moly Tamás éa 
a magyar irók legkiválóbbjainak írásait, 
valamint a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a divatot, szerkesztői üzeneteket, bélyeg
gyűjtést, szépségápolást és igen sok idő
szerű képet. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 2000 korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.)

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Lébényből: ifj. Kovács István 500, Kovács 
Kálmán 500, Szíj Mihály, Győri Pál, Tóth 
József, Kovács János, id. Szebik György 
100—100, özv. Németh Lászlóné 40, Men
nyei István 50, Fábry László Nagyszoko'y 
1000, Ó. Tóth József 200, Simon Péter 
Zalaháshágy 200 K. Hugyecz András gond
nok gyűjtése Tapolcán: dr. Róth Aurél 
500, dr. Sólyom Gyula 300, Köves János 
200, Böczy Antalné, özv. Cser Józsefné, 
Kövessy Sándor, Tóth Pál, Hankó Mátyás 
100—100, Sáry Györgyné 20, Ev. ifj. egye
sület Acsád 1000, Bárki Karolina 200, Hor
váth Róza 100, Ifj. egylet Téth 200, Mayer 
Károly felügyelő Szentgoítnárd 300 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT tiKZA 
Sxo&i$ottliérd, YMrámegye.

Szegénysorán soproni theol. akad. 
hallgatónö (11. éves) lelkész-árva, a nyári 
szünidőn, leginkább kisebb leánygyerme
kek mellé, corridor-neveiőnöül ajánlkozik. 
Zenéhez (zongora) is ért. Közelebbi felvi
lágosítást ád a soproni theol. akadémia 
igazgatósága. 4—5

Főzni tudó magános nőt keresek, ki egy 
cseléd segítségével 2 tagú falusi háztartás 
vezetését vállalná. Esetleg árva leányt is 
elfogadok. Szíves megkereséseket a felté
telek közlésével kérek az alábbi címre: 
B a r a k o n y i  K r i s t ó f  ref lelkész 
Homokszentgyörgy (Sontogytnegye). 3—s

Ki fogadna örökbe egyenként, vagy 
együtt két egészséges, evang. vallásu hadi
árva leányt, akik közül egyik 13, a másik 
9 éves. Az árvák testvérek s anyjuk csak 
evang. családhoz adná őket. Érdeklődök 
forduljanak a lovászpatonai evang. lelkészi 
hivatalhoz. 3 — 3

Volna-e olyan jószívű protestáns 
úri család, aki egy szegénysorsu úri 
özvegy IV. polgárit végző 14 éves fiát 
tovább taníttatná, esetleg örökbe fo
gadná? Címe: Evang. lelkésznél Szé
kesfehérvár. 4—5

P I A C .

Július 10. Zürich: Budapest OG'/a. — 
Deviza: Dollár 8540, Dinár 91.—, Osztrák 
korona 12 35, Szokol 262’ Lei 42-50, Frank 
1480, Márka 5.40. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 2200, disznóhus 2600, borjúhús 
2200, zsir 6000. — Gabonaárak: Búza 
47.290, rozs 32 500, árpa 29.750, zab 44.000, 
tengeri 36.000, korpa 21.250.

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemü könyvnyomdájában Szeutgotthárdon.
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l.uwtulajdor.oR:
1 Dunántíll LotUer-Ssövetség.

A l OrH/sffOM I,ut!ier-Szövet- 
ség hivatalán lap ja .

Kéziratok, előfizetési dijak 
én reklamációi: a 

HARANGSZÓ szerkesztó-
kiadohivatalAnak 

Bzentgotthárdra (V aavm .) 
küldendők 

Klófixetóst elfogad 
minden evemg. le lkét«  

oh tanító .

Müiijelenli mludeii vasárnap.

Hxerkesztő-kl adóhivatal:

SZENTOOTTHÁRD,
Vas vámegye.

i  „HABANGSZO“ 
előfizetési Ara:

negyedévre 5CO korona. 
Luther-Sxőretégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Kgyes szám ára 50 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

R legszentebb
krisztusi szolgálat.

Kupi püspök Péter-Pál napi ünnepi szó
zata az ev. tanítósághoz a soproni 

nagytemplom ban.
M á té  18 . 1— n, ío.

A vailá'os érzés emelkedettségére 
mutat, ha az ember a szent Istent 
nemcsak a nagy, hanem a kicsiny 
dolgokban is meglátja. Nemcsak a 
végtelennek látszó zúgó tengerben, 
hanem a fűszálon rezgő kicsiny har- 

' mutcseppben is. Nemcsak az évszá
zados óriási fiiban, hanem a ma 
született kicsiny fűszálban is. Nem
csak az égzengéses, főidet rengető 
vihar zúgásában, hanem abban a 
bánatos, halk zizegésben is, amellyel 
a megsárgult falevél elbúcsúzik a 
faágtól és lassú hullással odaborul 
testvérei halottas szemfödelére.

Emeücedettebb vallásos érzés kell 
ahhoz, hogy ne csak at emberi szel
lem héroszainak lelki szárnyalásában 
lássuk meg az Isten szentséges arcát, 
hanem egyszersmind a föld porában 
játszadozó együgyü kis gyermekben is.

Csodálatos áhitatos érzés reszket
ted meg az ember szívét, amikor 
rájön arra az igazságra, hogy a gyer
mekekben az Isten kijelentései állanak 
előtte. Velük izén, általuk beszél, 
gyerrneklelkiikkel kötelez az Isten.

Nézz saját gyermeked ártatlan sze
mébe : üzenetet hozott számodra az 
Istentől 1. . .

Menj be az iskclaterem falai közé. 
Ha az élet gondja, nagyon ráfeküdt 
lelkedre, talán azt mondod, háládatlan, 
rakoncátlankodó gyermeksereg nyü
zsög körötted. De ha lelkeddel nézel 
kőröskörül, akkor meglátod, hogy 
minden gyermek az Isten leikéről 
földre hullott égi gondolat, az embe
riség mezőségén Istenkéz által szét
szórt nyíló virág-tenger.

A gyermek földre hullott isteni 
lángocska. Mécslángként felvillanik, 
lángja csak parányi, de azért világít.

A gyermek lelke veszendő agyag- 
edénybe ültetett isteni mag, amelyből 
az élet pompiás, gazdag fejlődésének 
kell kivirágoznia. Viharbiró törzsnek, 
szépépítésü ágacskáknak, gazdag lom
bozatnak, szépmetszésü virágoknak, 
gazdag gytimölcshozásnak.

A gyermek lelke hieroglifeket rejtő 
pergamen, amely nagy relytélyeket, 
mélységes titkokat hordoz magában. 
Olyan, mint az elvarázsolt tündér
kastély. Mérhetetlen érték rejlik benne, 
csak meg keli keresni azt a kékszirmu 
kicsiny virágot, melynek érintésére 
láthatatlan ajtaja feltárul. Hiába élt 
az, aki megfejtetlentil hagyta a leikébe 
írt rejtélyes hieroglifeket.

A gyermek lélek egy érzékeny le
mez. mely az örökkévaló Isten képét 
rejti magában. Amint a fotográfus 
megfelelő vegyhatásu fürdőben fürdeti 
lemezét és úgy csalogatja elő az 
abban elrejtett képet, úgy az emberi 
lélekből is egy csodálatos hatású 
fürdő segítségével varázsolhatjuk elő 
a lélek mélyére elrejtett örökkévaló 
arcot. Négy cseppbői áll ez a csodá
latos hatású fürdő : a szülők könnyé
ből, a tanítók verejtékéből, a bűnbánat 
fájdalom-harmatjából és a Krisztus 
áldozati vérének egy cseppjéből.

Szeretett Testvéreim 1 A gyermek 
jelentőségével emelkedik a tanítói 
munka jelentősége. Nem érti meg 
igazán a tanítói hivatás komoly fen
ségét, a tanítói kötelesség teljességét 
az, aki nem ismeri meg a gyermek 
jelentőségét, a gyermek-lélek végtelen 
értékét.

A lélekbe oltott isteni lángocskát 
védeni, ápolni a tanító szent hivatása. 
Csak egy kicsiny lángocska és mégis 
tüztengerré kell erősödnie, hogy el
oszlassa e földi élet sivárságát és 
sötétségét. A széthulló agyagedénybe

hullatott isteni magot a tanító védel
mezi, a gyenge palántát a tanító 
erősíti, a tanító biztosítja egészséges 
fejlődését. A gyermek-iélekbe irt hiero
glifeket a pedagógus figyelő lelke 
kutatgatja. ö  keresi meg a gyermek 
egyéni sajátosságait, tehetségeit és 
hozzá alkalmazza tanítói és nevelői 
működését. És a tanító az, aki a 
gyermekiélek lemezébe beörökftett 
isteni arcot imádságos szent munká
val lassan-lassan előhívja, mígnem 
az isteni arc minden vonása fénylővé 
lesz s a gyermek gondolkodásának, 
érzéseinek prizmáján átragyog és a 
cselekedetek szivárványszineire törik, 
az Istenhez való hasonlatosság.

Ehhez a tanítói munkához sok 
minden szükséges: tudás, pedagógiai 
ügyesség, a nevelés művészete, ön- 
megtagadó hivatásszeretet. De min- 
denekfelett a Krisztusban elmerülő 
vallásos egyéniségre van szükség, 
mert ez a tanítói és nevelői munka 
alfája és ómegája. Szent hivatását 
csak az a tanító töltheti be igazán, 
ki az örök tanítómester, a Krisztus 
lábainál ül szüntelen. Csak az találja 
meg a hivatás betöltésével az ered
ményt, az áldást és boldogságot, ki 
a Krisztus lelkén keresztül nézi a 
gyermeket és úgy keresi meg hivatása 
mélységeit.

A tanítói munka sikerének titka 
a Krisztus szavai szerint ez: Légy 
olyanná, mint a gyermek, hogy a 
gyermek olyanná lehessen, mint te.

A Krisztusban élő és a Krisztus
ban munkálkodó tanító megérti a 
Megváltó Krisztus intését: én állítot
talak tanítói hivatásodba I Én bíztam 
rád a gyermek lelkét I Úgy tedd őt 
gyermekeddé, hogy mind az én gyer
mekeimmé legyenek! Így lesz a ta
nítói munka a legszentebb krisztusi 
szolgálat. így kíséri és zárja be azt 
a legnagyobb erkölcsi felelősség.

A tanítónak tisztaszfvü, alázatos

Álljunk egész lélekkel a Harangszó melléi

^  ^  /

■  R K E S Z T I K :

ETH KAROLY, CZ I P O T T  G É Z A .
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gyermekké kell lennie. Meg kell ha
jolnia az Isten akarata é3 hivatása 
követelései előtt, Megérti, hogy a 
gyermeket szívébe kell fogadnia. És 
aki megbotránkoztat egyet a gyer
mekek közül, jaj annak. Jobb lenne, 
ha malomkövet kötnének nyakába és 
a tenger mélységeibe vettetnék. A ta
nító sem szóval, sem cselekedettel bot- 
ránkozást nem ébreszthet, mert ellen
tétbe kerül hivatása isteni követelé
seivel.

És még egy intést mond Krisztus 
az ő elhivatottainak: Meglássátok, 
hogy eme kicsinyek közül egyet is 
meg ne utáljatok, mert mondom nék- 
tek, hogy az ő angyalaik a mennyek
ben mindenkor látják az én mennyei 
atyám orcáját Nem lehet ezt szeb
ben kifejezni, sem pedig jobban meg
magyarázni. Utolér a keserű csaló
dás : fáradozásod hasztalan, tanítói 
munkád meddő, beleütközöl a tehet- 
ségíelenség sziklájába, avagy a he- 
nyeség. a hálátlanság szirtjeibe.. . .  
Nem, azért mégse utálj meg egyet is 
a gyermekek közül. Minden gyermek
nek van egy-egy angyala és mind
egyik szüntelen látja a mennyei Atya 
orcáját. És minden angyal által tr.eg- 
fényesedik a gyermek lelke és ha a 
Krisztussal munkálkodsz, a gyermek 
lelke is mindjobban meglátja a men
nyei Atya orcáját. Csak higyj a gyer
mek fehér lelkében és bízzál az Isten 
megsegítő kegyelmében.

Ezeknek a szívemben élő igazsá
goknak azon kedves alkalommal adok 
kifejezést, amidőn soproni ev. tanító
képzőnk volt növendékei egybejöttek, 
hogy a régi Alma Materhez elhozzák 
gyermeki szeretetüket és hálájukat.

Szeretett Tanító-Munkatársaim! A 
szívetek hozott ide titeket Erős vá
gyakozás fogta el lelketeket: édes
anyátokat akartátok látni. Az élet 
csalódása megtépte lelketeket. Sokat 
küzkődtetek, csalódtatok az emberek
ben, az életben, talán önmagatokban 
is s most elhoztátok megtépázott re
ménységeiteket . az édesanyátokhoz. 
Szemetek megtelt a hála könnyével: 
mennyi mindent köszönhettek annak 
az iskolának, amely hűséggel tanított, 
nevelt és a lelketeket egy egész életre 
szóló örökséggel gazdagította Elhoz 
látok köszöneteteket Eljöttetek, hogy 
lelki édesanyátokat minden jóságáért 
mégegyszer megáldjátok és hogy még- 
egyszer magatokon érezzétek simo
gató áldó kezét.

Tegye a szent Isten áldottá és bol 
doggá a ti találkozásiakat!

Micsoda boldogság lehet a régi 
barátok találkozása ! . . .  A múlt te

rebélyes nagy fája alá ültök, a vissza
emlékezés megsuhogtatja a lombos 
ágakat s a mesék madarai nagy 
szárnycsattogással röpködnek közöt
tetek. Tréfás és komoly történetek 
csörgedeznek ajkatokról. Végigjárjá
tok a régi épületet és a régi kőlép
csőkön mintha saját lábaitok kopo
gását hallanátok.

Lélekemelő a különböző korú kar
társaknak egyazon akaratban való 
egyesülése. Megfáradott öregek mel
lett ott vannak a még erős férfiak, 
s az élethivatásuk kezdetén álló fia
talok 1 De egy és ugyanaz a Lélek 
és ugyanaz a szeretet I 

* És mégis azt mondom: örömnél 
és visszaemlékezésnél legyen több a 
ti ünnepléstek.

Minden iskola örökkévaló eszmé
nyek és igazságok hordozója. A mi 
régi soproni képezdénk a valláser
kölcsi és hazafias tanító nevelés kőbe 
öntött élő szimbóluma. Lélek paran
csolt egykoron itt a köveknek, hogy 
egymás mellé illeszkedjenek, a L lak
nak, hogy felemelkedjenek és lélek 
sugározott e falak között mindenkoron. 
A simafalu egyszerű tantermekben, 
a lakószobákban a tanító és nevelő 
lélek életteremtő ereje hatott. Nagy 
pedagóguslelkek ideáljai, éleíener- 
giák, életmunkák emlékoszlopai ezek 
a kövek. Ha az épületen végigmegyek, 
oltárokat látok magam körül, ame
lyeken á dozatként égtek tiszta és 
nemes életek s lelkemet körülölelik 
az iskola volt igazgatóinak, tanárai
nak sírig hű nemes szerelmei és 
szenvedései.

Ezen a napon megszólalnak a 
láthatatlan emlékoszlopok S ól hoz
zád a szimbólummá vált kő: anyád 
voltam, fiam maradtál-e?... Öröksé
get adtam, megörizíed-e ?... Krisztus 
lábaihoz ültettelek, hú maradtál-e 
Őhozzá . . . Lelkernet adtam beléd, 
lelkeddé tetted- e és átörökítetted e 
egymásután következő nemzedékek 
leikébe? . . .

Áldlak titeket, Tanító-munkatár
saim. lelhetek örömteljes ünnepnap
ján. Köszönöm szíveteknek az Alma 
Mater iránt érzett háláját és szere- 
tetét. Megáldlak Titeket, hogy legyen 
boldog éltetek, áldott munkátok, hogy 
általatok is minél több gyermek lel
kében legyen ragyogóvá az Isten 
beléjegyzett orcája.

Tanítót keres a Protestáns Országos 
Árvaház. Pályázhatnak nőtlen, protestáns 
vallásu, oki. tanítók. Javadalma: évi hat
vanezer korona és teljes ellátás. A kérvé
nyek Brocskó Lajos, kir. tanácsos, igazga
tóhoz küldendők (Budapest, VII., Szegény
ház-tér 1)

Ä soproni ev. tanítóképző-intézet 
diákszövetségének ünnepe.

Június 29 én, Péter és Pál napján 
a soproni ev. tanítóképző-intézetnek 
volt növendékei, egyetemes találko
zójuk alkalmával megalakították a 
»Soproni evangélikus képezdei Diák
szövetség« et. Éljöttek vagy kétszázan 
az ország minden tájáról. Képviselve 
volt a kezdőtől a veteránig minden 
korú tanító. Délelőtt 10 órakor sorba- 
áilottak az egymásnak örvendező 
testvérek és régi diákszokáshoz hiven 
párosával elindultak a templomba, 
ahol nagyszabású hangversenyt ren
deztek tiszteletükre. A közreműködők 
Altdörfer Viktor kivételével mind a 
volt növendékek soraiból kerültek ki. 
Az »Erős vár a mi Istenünk« című 
közénekkel vezették be a hangversenyt. 
Utána a Soproni Magyar Férfidaikör, 
Kiss József dirigálása mellett Kapi 
Gyulának őrökszépségü »Árpád sírja« 
című karát adta elő nagy precizitás
sal és hatással; Altdörfer Viktor 
művészetének teljes kifejtésével ját
szotta Bach A-moll fugáját ; Nitschin- 
ger Sándornak diszkrét orgonakisérete 
mellett igen szép felfogással é3 tech
nikával juttatta érvényre Goldmark 
»Air« cíinü hegedűversenyét; Páifly 
Mihály, Amminger Kálmán ügyes 
orgonakiséretétől támogatva, szépzen- 
gésü baritonjával Kapi Gyula dalát 
»Te hozzád, óh Uram« interpretálta 
igen hatásosan. A műsort Heintz 
Fdiöpnek művészi orgonajátéka zárta 
be. »A 13. zsoltár« című valóban 
szép orgonafantáziáját adta elő köz
tetszést keltve.

A hangverseny keretében Kapi 
Béla püspök az oltár előtt gyönyörű 
imát mondott, majd a lapunk vezető 
helyén közölt, mély hatást keltő, ma
gas röptű beszédét intézte az egybe
gyűltekhez.

A hangverseny után a tanítók 
visszatértek az intézetbe és az ima
teremben megtartották Kapi Bála 
püspök védnöksége mellett az alakuló 
közgyűlést. A megjelenteknek csak 
egy kis töredéke fért a terembe, a 
többiek a folyosón és szomszéd helyi
ségekben szorongtak. Hamar Gyula 
tanítóképző- intézeti igazgató ajánla
tára Krug Lajost választották meg 
a diákszövetség elnökévé, aki helyét 
elfoglalva, méltatta a nap jelentőségét 
és könnyekig hatotta meg beszédével 
a hallgatóságot. Különösen színekbe 
markolt Kapi Gyuláról szóló meg
emlékezése. Mélyen pillantott bele a 
hálás tanítvány ideális példányképé-



nek rejtett lelki világába és a keze 
aló! kikerülő jellemrajz mesterművé 
lett. A hálás növendék szeretete 
szobrot állított Kapi Gyula halhatat 
lan emlékének.

Folyó évi március hó 28-án délelőtt SA10 
órakor, életének 74-ik évében egy nemes 
szív megszűnt dobogni — kezdte meg nagy 
figyelem közepette megemlékezését az el
nök. Kapi Gyula, a soproni evang tanító
képző-intézet országoshirü igazgatója akkor 
adta vissza lelkét a teremtő Istennek. Nem 
ért készületlenül minket a gyászos esemény
nek hire, mert akik tanúi voltunk megható 
béketürésse! és zúgolódás nélkül, igaz ke
resztyén megadással elszenvedett fájdalmas 
kereszthordozásának, tudtuk, hogy be fog 
következni, amit az orvosi tudomány már 
megakadályozni nem fűd, de mikor bekövet
kezett, mégis egész bensőnkben megren
dülve, mélységes megdöbbenéssel jajdultunk 
fel, mert eltávozott körünkből az, aki csa
ládján kívül hozzánk állott legközelebb.

Hogy mi volt Kapi Gyula nekünk, ezt 
nektek tam'tótestvéreknek és jórészt tanít
ványainak közelebbről megmagyaráznom 
nem kell.

A lajoskomáromi tanítőcsaiádnak ez a 
szerény, de nagyra hivatott sarja, nemcsak 
a tradícióhoz való íagaszkodásból, de egész 
bizonnyal belső ösztönének sugallatára lé
pett a tanítói pályára; azért, meri erre az 
apostolok szent tüze buzdította és mert 
érezte, hogy egy magasabb akarat rendel
kezik felette és állítja erre a helyre, melyen 
később mestere lett a tanítóságnak.

35 esztendeig működött mint fáradha
tatlan úttörő tanügyünk őserdejében; 35 
esztendeig gyomlálta, irtotta a gazt; 35 esz
tendeig vetette a jó magot, nemesítette, 
nyeste a vad hajtásokat és nevelt egy olyan 
tanítói gárdát egyházának, hazájának, me
lyet büszkén magáénak vall mind a kettő 
és melynek tántoríthatatlan hűsége mind
kettőhöz közmondásossá vált. És oly fegy
vert adott növendekseregének kezébe, mely 
az élet kemény küzdelmében soha el nem 
tompult és mindig megbízható védelmi esz
köznek bizonyult. Beleojtotta tanítványaiba 
a tudás örök szomját, a továbbképzés 
szüntelen vágyát; megértette velük, hogy 
amit az iskola nyújthat, az kevés, az leg
feljebb az irányi jelezheti, az eletet tarta
lommal még csak később nekik kell be- 
töltentök. Innen van az, hogy sok tanítványa, 
aki e bölcs lábainál ü t és hallgatta édes 
mézként csörgő beszédét és tanácsait, ké
sőbb min valóban képzett, tágabb látó
körű és a műveltség minden attribútumá
val rendelkező tanító teremtett magának 
poziciet kint az életben. Innen van az, hogy 
szerte e havában a Kapi név már maga a 
legjobb ajánlólevél volt s hogy egy-egy 
puyázónak az a körülmény, hogy Kapi 
tanítványa volt, egyenlő minősítés mellett 
mindig elsőbbséget biztosított. És bámula
tos, ho,y Pestalozzinak ezen magyar lelki 
testvére mily egyszerű eszközökkel, sok
szor tnir.dtn eszköz nélkül is érte el nagy 
sikereit. Iniezete alig részesült anyagi tá
mogatásban, felszerelése úgyszólván nem 
is volt és mégis versenyképessé, sőt minta
szerűvé tudta tenni. Ezt elismerte a tan
ügyi kormány is, bizonyára azért bízta rá 
két állami tanítóképzőnek ellenőrzését és 
azért hívta meg az országos tanügyi ta
nácsba is.

Ő minden hiányt önfeláldozó, önzetlen 
munkássággal es szeretettel pótolt. Igen, 
a szeretet, ezen minden erények koronás
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királynője uralkodott az ő szivében. Ez 
sugallta, irányította, aranyozta be minden 
cselekedetét; ez volt jellemének alapvonása. 
A benne testet öltött szeretet adta meg 
egyéniségének azt a mindenkit meggyőző, 
lebilincselő, megnyerő, lefegyverző nagy 
erőt, amellyel környezetére oly ellenállha
tatlanul ha’ott. Már külső megjelenése is 
csupa megértést, jóságot, jóindulatot lehelt. 
És mert igaz csak az lehet és igazságot is 
csak az szolgáltathat, aki nem csupán az 
ész élével boncolgat, hanem az észokok 
latolgatása mellett a szíven át szűri le a 
maga igazságát, csodálhatjuk-e, ha tanít
ványai szerették, benne feltétlenül megbíz
tak, igazmondásában megnyugodtak?

Óvd a háznak
szép virágját!

Óvd a háznak szép virágját, 
Hadd viruljon áldva az;
Rája nézve vissza nem jön 
Soha többé a tavasz —
Óvd a háznak szép virágját!

Ápold gondos hű kezekkel, 
Csüggjenek rajt’ szemeid,
Hogy maradjon ilietetlen,
Mindig tiszta, szép, szelíd — 
Ápold gondos hű kezekkel!

Szeresd forrón, öntözd híven,
S ékes szirma nem pereg;
Szív melege, szem harmatja 
Hervadástól védje meg —
Szeresd forrón, öntözd híven!

Fejecskéjét tartsd az égnek,
Ha kinyitott kelyhe már,
Hogy áradjon, mint imádság, 
Érzelme, az illatár —
Fejecskéjét tartsd az égnek!

Óvd a háznak szép virágját, 
Hadd viruljon áldva ö!
Az Istennek szép kertjében 
Legyen áldás mind, a nő —
Óvd a háznak szép virágját!

S Á N T H A  k á r o l y .

Egv tekintet, kimondhatatlanul biztatni 
tudó jóságos színiében, a porból felemelt, 
de ie is sújtott, ha ez a felejthetetlen szem
pár felhőbe borult. Soha indulatos szó nem 
hagyta el ajkat és mégis akaratának ér
vényt szerezni és olyan fegyelmet tartani 
mint ö, senki sem tudott. Nem a megtor
lástól való félelem fékezte meg az oly kor 
túláradó, a rendes mederből ki-kicsapó 
kedélyeket, hiszen ő nem btintetett soha, 
hanem a rettegés attól, hogy e szemeknek 
jóságos, atyai tekintete valamely meggon- 
doladan ifjúkori csíny miatt árnyat vethet 
és a szeretet meleg sugara megtörhetne 
benne. Csak emlékezzünk vissza 1 Mily 
végtelen szerencsétlennek érezte magát az, 
akit hosszabb időn át nem feleltetett, ez
által éreztetvén a bűnössel nehczteléset és

hogy mily boldogan ragyogott fel arca még 
az örökké szurkolónak is, aki pedig a fe
leléstől másként félt, ha végre valahára 
engesztelése jeléül 'nevén szólitotta és fe
leltette.

Egyéniségének és erkölcsi fölényének 
súlya alatt megtört a legnyakasabb, a leg
csökönyösebb természet is. 0  növendékeit 
nemcsak külső megjelenésük szerint, ha
nem belső megnyilatkozásukban is ismerte. 
Megérezte a fiatal léleknek ieggyengédebb 
rezdülését és mivel meg is értette s ahhoz 
alkalmazkodott mindig, utolérhetetlen volt 
mint nevelő. Gondos megfigyelés tárgyává 
tette az egyedeket és módszerét mindig 
lelkiismeretes pszichológiai tanulmányra 
építette.

De mint tanárnak is alig volt párja.
Oly lélekfogó, szinte szuggeráló erő 

rejlett előadásában, hogy hatása alól senki 
sem vonhatta ki magát. Őt mindenki meg
értette. A magyar irodalom szépségeit, 
zengzetes nyelvünk törvényeit, az irálymü- 
vészet szabályait senki sem tudta oly 
plasztikus és minden classzicismusa mellett 
is egyszerű, világos, könnyen áttekinthető 
és meggyőző módon növendékeivel meg
értetni és ezáltal meg is szerettetni, mint ő. 
A lélektan csodás titkait, a gyermeknevelés 
szent misztériumát, a dialektika sarkalatos 
tételeit ö ismertette meg áhítattal hallgató 
tanítványaival, s ha egyékkor is, de külö
nösen ekkor szórta szét pazar kézzel gazdag 
lelkének klenodiumait hallgatói közt, hogy 
azok egész életrevalót gyüjthettek belőle.

Az a hódolat, mely növendékeiben, mint 
önkéntes és természetes folyomány nyilat
kozott meg és személyét körülvette, semmi
ben sem nyilvánult oly megható alakban, 
mint abban a beszédes körülményben, hogy 
neki soha sem volt vulgója.

Az ö személyéhez nem ért fel a tiszte
letlenségnek még csak gondolata sem. 
Vakmerőség lett volna annak csupán el
képzelése is, hogy akadhatna tanítványai 
közül csak egy is, aki sérthetetlen tekin
télyűnek be nem hódolt volna.

Egyáltalában nem voltak gyengéi és 
mint tanár soha sem szállt le arról a pie- 
desztálról, melyre öt elévülhetetlen nagy 
érdemei, képességei és kortársai osztatlan 
elismerése és tisztelete emelte. Személye 
tehat soha sem lehetett céltáblája a gye
rekes gúnynak, vagy éretlen élcelődésnek 
és azéri nem látta senki sem képét torz
tükörből visszaverődve, hanem mindig csak 
nemes valóságában és érintetlen tisztaság
ban. E szív jó hangzását bántó mellékzörej 
sohasem rontotta s azért lett fogalommá 
az idők folyásában.

Amilyen tökéletes volt mint nevelő és 
tanár, olyan volt mint családfő és ember is.

A tanító házának Diai üvegből készül
nek. Oda mindenki belát, azt sok kutató 
szem figyeli. Legyen tehát a tanító családi 
élete olyan, hogy a figyelőknek is például 
szolgáljon és ne legyen a világ szeme előtt 
rejteni valója. Ennek gyönyörű mintáját 
állította elénk az ö eszményien szép családi 
élekVel. Harmonikus, kiegyenlített, követ
kezetes, magához hü volt itt is. Hitében, 
bizalmában, szeretetében a legsúlyosabb 
csapások sem ingathatták meg; fenséges 
nyugalma soha nem hagyta cserben, — 
méltó tehát arra, hogy benne az emberi
ségnek e^yik legrokonszenvesebb típusát, 
képviselőjét szeressük es tiszteljük. Aka
ratlanul is a szőllö jut eszembe, ha nemes- 
vetelü szivére gondolok Megtapossák, 
gázolják es édes musttal fizet. Rajta is 
végiggázolt akai hányszor az élet, megté-
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párta, törte a vihar és ez a szív nem 
fizetett keserűséggel, hanem a szeretet 
nektárját csoigatta szüntelenül. Tehát szé
pen élt. Pedig szépen élni: művészet! Ná
lánál senki sem élt szebben, tehát nem is 
volt hivatottabb művésze a szép és példás 
családi életnek sem. A példa tanit. Így lön 
ö e téren is mestere tanítványainak, — a 
honnak és egyháznak áldására és önma
guknak boldogságára.

Képi Gyula sokoldalúságát teljes mér
tékben méltatni meg sem kísérlem, de nem 
haladhatok el szó nélkül egy olyan munka- 
mező mellett, melynek szintén hivatott 
művelője volt s amelyen édes melódiákba, 
magasztos akkordokba önthette mindazt, 
amire rendíthetetlen hite ösztökélte, haza
fias szive inspirálta. S ha e téren is mara
dandót alkotott, ha mint zeneköltö is az 
elsők közé emelkedett, akkor csak eggyel 
több okunk van arra, hogy a Gondviselés
nek hálásak legyünk azért, hogy őt nekünk 
adta.

Zeneszerzeményeiböi ezúttal csak „Ár
pád sirjá“-t és a „100-ik zsoltár“-t emelem 
ki. Midőn az elsőt a Soproni Férfidalkör 
Budapesten, az országos dalosverseny al
kalmával bemutatta, a szenzáció erejével 
hatott. A zenekritikusok az elragadtatás 
hangján Írtak róla és azóta már felcsendült 
szerte ez országban minden számotlévő 
dalosegyesület ajkán és harmincéves pálya
futása, valóságos diadalutja e karnak Ez 
a remek, nagykoncepcióju müdal lángra 
lobbantja még a közömbösekben is a haza
fias tüzet s önmagát nem éli túl soha, — 
mert mindig aktuális marad és mindig az 
újdonság varázsávál hat. Minél többször 
halljuk, annál jobban tetszik és midőn 
csodálattal adózunk szépségeinek, egyúttal 
áldjuk a szent pillanatot, melynek ihletében 
szerzője az örőkalkotásu műnek éltet adott. 
Mennyire magyarnak kellett lennie annak, 
aki a mindent lenyűgöző magyar őserőnek, 
gyásznak, bánatnak, kétségbeesésnek, de 
egyúttal jövőjébe vetett tántoríthatatlan hi
tének is ily mesteri zenei formában tudott 
kifejezést adni! E karban végigviharzik a 
paripák földetrengető rohama, a kardok, 
kopják éles csattogása, a turulmadárnak 
acélos szárnyverése, győzelmi vijjogása 
— és hallatára a gyenge, a bátortalan is 
megtelik új győzelmi akarattal, új hittel, 
éltető reménnyel; felgyűl a lobogó lelke
sedés a szemekben és lebirhatatlan erő 
duzzasztja és készteti tettekre a ványadt 
izmokat.

De akkor sem tagadhatja meg magyar 
mivoltát, mikor lelke szárnyain az áhitat
nak emelkedik a magasságokba s amikor 
imádságát dalba foglalja. A 100-ik zsoltár 
megkapó szólamaiba íme egyszerre csak 
belevegyül mint kisérő, majd mint vezér- 
motivum a legfenségesebb magyar imád
ság, az „isten áldd meg“ 1 A két ellentétes 
irányú, majd összefolyó s egymást kiegé
szítő könyörgés megrendít, de fel is emel 
é s : „Gyermekszívvel, öntudatlan nyugszunk 
meg a gondolatban, hogy övéit el nem 
hagyja, ki mindnyájunk édes a ty ja ...“

Ha Kapi Gyula teremtő zsenije többet 
nem alkotott volna, már ezzel a két művé
vel is jogcímet szerzett volna magának 
ahhoz, hogy a halhatatlanok közös gyüle
kező helyén a nemzet nagyjai őt is üléssel 
kínálják. A sötét magyar éjszakába messze 
bevilágító emlékoszlopok ezek és egyéb szer
zeményei. Nem, zengő Memnon szobrok! 
Valahányszor halljuk zengésüket, vad két
ségek közt vergődő szívünk indulatai le
csitulnak, mint a taifunszántotta tenger
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magasan járó hullámai is elsimulnak, ha 
a hajósok olajat öntenek a kavargó víz
tömegekre.

Ennek a zenének átalakító hatása alatt 
szárnyai nőnek hitünknek, akaratunknak és 
mi felröppenünk a sivár jelen és e gyászba 
borult föld szinéről, az anyagiságból a ma
gasságok tiszta légkörébe s eközben érez
zük, hogy e szárnyak lágy érintésére a se
bek ismét begyógyulnak, évezredes hazánk 
csonka testén pedig uj rügyek fakadnak.

Ecce! Ez Kapi G yula! Úgy érzem, hogy 
annak, akiről ezeket elmondottam, akinek 
múlandó poraira nemcsak a Dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerületi Tanítóegyesület, ha
nem az egyetemes egyház tanítósága nevé
ben is e szerény cipruságat letettem, aki
nek fejfája mellé ez a tanítóság soha el 
nem múló kegyelete jeléül a hála örökzöld 
repkényét ültette, mondom, annak a férfiú
nak előbb meg kellett halnia, hogy éljen 
és halhatatlanná legyen. Nála a halál nem 
befejezés. Befejezést csak annál jelent, aki
nél az élet sülyedés és nem emelkedés volt. 
A gyarlóságok tömegsúlya alatt a lélek de
formálódik és az ember közönséges anyagá 
idomul, de aki meg tud indulni fölfelé, mi
ként ő is, és lelkének kincseit fejedelmi 
kézzel osztja szét a család, társadalom, 
egyház és a hon javára, a mögött bezárul
hatnak az élet látható kapui, de ő válto
zatlanul köztünk marad és örökké él.

Most, hogy könnybelábadt réveteg te
kintettel nézünk Kapi Gyula tovatünedezö 
megdicsőült alakja után, nem hívjuk vissza 
siró szóval, mert tudjuk, hogy testének el
múlása csak látszat és nem jelent válást. 
Lelke köztünk jár. Emléke odaül tűzhelye
ink mellé. Szellemének nyomai láthatók 
lesznek az iskola és egyház minden élet- 
nyilvánulásában és keze még késő nemze
dékeknek is irányt, utat fog mutatni.

Áldás azért poraira, áldás emlékére 1
Most, hogy égó-áldozatunkat a 

hála oltárán bemutattuk, úgy érzem, 
— fejezte be megemlékezését, — 
hogy teljesebbé tettük egyetemes ta
lálkozónkat és tartalomban is gazda
gítottuk a mai napot. De hálátlanok 
volnánk, ha nem emlékeznénk meg 
azokról az önzetlen férfiakról is, akik 
nagynevű mesterük nyomdokaiba lép
tek és hűséges, odaadó szeretettel 
ápolták azt a szellemet, melyet Kapi 
Qyula drága örökségként rájuk ha
gyott. Nem haladhatunk el tehát szó 
nélkül Papp József, Istenben boldo
gult Simkó Endre és Hamar Gyula 
neve mellett sem. Fáradhatatlan után
zásra serkentő működésükkel elévül
hetetlen érdemeket szereztek maguk
nak és méltók arra, hogy nemcsak 
az ö, hanem derék munka- és tanár 
társaik neveit is KHo egykoron arany- 
betűkkel jegyezze be az intézet év
könyveibe.

Ezeknek elmondása után a püspök 
a következő beszédet intézte a köz
gyűlés tagjaihoz:

Igen lisztéit Közgyűlés 1
Két minőségben kell szót emelnem. 

Először is hálás köszönetét mondok azon 
jóleső bizalomért, mellyel engem Szövet
ségük védnöki méltóságába emeltek. Úgy

védnöki minőségemben, és mint az egyház- 
kerület püspöke is őszinte örömömet fe
jezem ki a Diákszövetség megalakulása 
felett s szívből kívánom, hogy Szövetsé
günk eredményesen teljesíthesse áldott hi
vatását s hatalmasan közrcmunkálhasson 
szeretett soproni tanítóképző-intézetünk 
megerősítésén és intézetünk szellemének 
szeriesugárzásán.

Másodszor a fiúi háladatos érzést jut
tatom kifejezésre. Meleg szívvel mondok 
köszönetét Igen tisztelt Elnök Urnák azon 
kegyeletes megemlékezéséért, mellyel Is
tenben boldogult s emlékezetében is áldott 
jó Édesatyám emlékezetét oly szívbeli me
legséggel és ékes szavakban felújította. 
Bizonyságot teszek a közgyűlés előtt arról, 
hogy édesatyám mindenkor a kötelesség 
embere volt, ki egész életét, minden tehet
ségét és munkaerejét a tanítóképzés ügyé
nek szentelte. Soha sem megalkuvónak, 
sem gyengének öt nem láttam. Nem ismert 
szentebbet és nagyobbat, mint a köteles
séget, a tanítók hivatását, az egyház és 
nemzet javát.

De nem lehet az én hivatásom, hogy 
az ő érdemeit méltassam. Megelégszem 
egy fájdalmas és mégis felemelő megem
lékezéssel.

Mikor szegény édesaíyám utolsó hó
napjait élte, néha-néha ráborult elméjére 
az öntudatlanság homálya. És ilyenkor al- 
konyatszáthán vállára terítette kabátját, 
gyertyatartót vett kezébe és elindult. Kér
désünkre mindenkor egy volt a válasz: 
megyek inspiciálni a diákokat 1 Kéziköny
veket tett maga elé, készült előadásaira. 
Partitúrákat keresgélt, mert egy nagy ének
kart kellett vezényelnie. Milyen csodálatos 
és milyen felséges 1 Az öntudatlanság ho
mályán is átütődött egész életének és jel
lemének alapvevő karaktere: Megalkuvás 
nélküli kötelességtudás, minden erejét fel
áldozó nehéz szolgálat!

Szivét és életét kettőnk között osztotta 
meg: a tanítóképzés és a tanítóság közt 
és családja közt. 1

Én tehát, mint az ő lelkének és törek
véseinek örököse, kettős mértékben is a 
tanítóság testvérének érzem magamat. A
tanítóság testvére vagyok, mert mint püspök 
munkatársamnak tekintek minden tanítót 
s munkájukat és hivatásukat ogybázunk 
legszentebb tereként becsülöm. És testvé
reimnek érzem a tanítókat, mert édesatyáni 
egész élete munkáját, törekvését, álmait 
látom a tanítóságban összpontosulni, mert 
jól tudom, hogy az ö szívében a tanítóság 
helyet talált mind az ő utolsó dobbanásáig.

Hálás szívvel köszönöm azt a szerete
ted mellyel édesatyámat életében kö.'ülvel- 
ték s azt a kegyeletet, mellyel emlékezetét 
megörökítették 1

Ezután elnök a gyűlést öt percre 
felfüggesztette. A közgyűlés tagjai be
vonultak az intézet kertjébe és le- 
fényképeztették magukat. A közgyű 
lés megnyílása után Hamar Gyula 
taaítóképzőintézeti igazgató előterjesz
tése alapján végleg megalakult a szö
vetség Cínle: »Soproni evangélikus 
képezdei Diákszövetség.« Elhatározta 
továbbá, hogy ötévenként és minden
kor Péter és Pál napján találkozik ; 
megválasztotta Papp József nyug. 
igazgatót társelnökül, Heiníz Fülöpöt 
titkárul, Hamar Gyulát pénztárnokul
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és intézkedett a befolyó adományok 
hovafordítása és miként való elhelye
zése iránt. 150 terítékes bankettel a 
tápintézetben és sikerült kirándulá- 
dutásokkal nyert kellemes befejezést 
a képezdei diákszövetségnek ezen 
első és emlékezetes találkozója.

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről.

Az angol egyház most tartotta idei 
nemzeti zsinatát. A tanácskozásban 
szóbakerült a revideált Imakönyv. E 
pontnál több nő is felszólalt és főleg 
a házasságkötésnél szokásban levő, 
de elavult formulák ellen »Akarsz-e 
a férjednek engedelmeskedni és aka
rod e a férjedet szolgálni ?« fejtettek 
ki erős ellentállást.

Az ellenzéki felszólalásokra Lord 
Hugh Cecil és Mr Athclstan Riley 
válaszoltak és pedig igen erélyesen. 
Az utóbbi többek között a követke
zőket mondotta:

— Hallatlan — dörögte — ami 
ebben a szent gyülekezetben történik. 
Sem többet, sem kevesebbet nem 
akarnak, mint a bibliát megváltoztatni 
és a mostani modern világ képmására 
átalakítani 1 Hát vegyék tudomásul 
ezek az újítók, hogy vakmerőségüket 
teljes erővel vissza fogjuk verni. 
Utolsó csepp vérünkig küzdeni fogunk 
azért, hogy a biblia maradjon meg 
annak, ami volt. Ahogy őseink vér
tanúhalált tudtak halni a szent -igaz
ságokért, mi is meg fogjuk tudni ezt 
tenni. Nem a bibliát kell megváltoz
tatni, hanem a modern világot kell 
a biblia képére átalakítani!

Ezután szavazásra került a sor 
és a gyülekezet túlnyomó többsége 
az összes indítványokat elvetette.

Johnson Gisle Arnóton,
Az arnóti ev. egyházközséget júl.

4-én meglátogatta Johnson Qisle 
norvég missionárius Nagy vallásos 
estély volt ez alkalomból, melyen a 
nagy munkaidő dacára is szinültig 
megtöltötte a templomot a hívek és 
a nagy számmal érdeklődő másval- 
lásuak sokasága Johnson a norvég 
nép életét s különösen a misszió iránt 
való érdeklődését ismertette előadá
sában. Csodálatos dolgokat mondott 
el arról a maroknyi, mindössze há
rom mihónyi népről, amely nagy küz
delmet folytat a mindennapi megél
hetésért. Búzája alig terem s ha hi
degebb a nyár, mint például most,

be sem érik. Legelője is oly kevés, 
hogy teheneit hallal is eteti, de azért 
szegénységéből évenként öt millió nor
vég koronát, mai értékben öt milliárd 
magyar koronát áldoz a külmisszió 
céljaira. Szegény halászok missziói 
halászatot rendeznek s amit fognak, 
azt a misszió céljaira értékesítik. 
Szegény pásztoremberek kiválogatják 
juhaik elejét s azt a misszió számára 
különös gonddal nevelik fel A nor
vég nép azonban nemcsak a zsebét, 
hanem önmagát is odaadja Isten or
szága céljaira. Sok misszionáriusa jár 
szerte e világban s ha valamelyik 
hazajön beszámolni munkájáról, 20— 
30 kilométernyi távolságról gyalogol
nak édesanyák kis gyermekükkel kar
jukon. hogy meghallják, mi történik 
odakünn a misszióban. A szégyen 
érzése fogta el az embert, amikor el
gondolkozott, hogy íme egy mostoha 
főidőn élő kicsiny nép, amelyiknek 
egy korcsmája sincs, de van sok 
missziója, misszionáriust küld egy 
gazdag földön élő nagy nép számára, 
amelyiknek sok a kocsmája, de nincs 
missziója Az előadást dr. Deák Já
nos theoldgiai tanár tolmácsolta. A 
vallásos estélyen Írást magyarázott 
Jakab 5 . is. alapján Weiszer Ernő 
hernádvécsei lelkész, szavalt Ligeti 
Edéné, a sajókazai lelkész neje, éne
kelt Záhony János, Krecsák János 
ev. Iheologus s az arnóti ifjak kara, 
imádkozott Nemes Károly főesperes 
és Ligeti Ede sajókazai lelkész. Az 
cffertórium 12.240 koronát eredmé
nyezett az erzsébetfalvai templom
építkezésre. A vallásos estélyen meg
látszott, hogy Isten meghallgatta azok
nak a norvég hittestvéreknek imád
ságát, akik a Johnsonnal küldött üze
net szerint könyörögtek az arnóti 
gyülekezetért.

Egyházmegyei közgyűlések.
A tolna—baranya—somogyi egyházme

gye júl. 4-én tartotta Bonyliádon ez évi 
rendes közgyűlését. A különféle bizottságok 
jelentésének letárgyalása mellett legfonto
sabb programmpontja volt a közgyűlésnek 
az általános restauratio. A szavazatbontó 
bizottság jelentéséből kitűnt, hogy újabb 
hat évre mandátumót nyert: b. Mechwarth 
Ernő esp. felügyelő, Schöll Lajos fő- és 
Müller Róbert alesperes. A jegyzői kar 
következőképen alakult meg: dr. Török 
Ottó világi fő-. Gyalog István egyházi fő-, 
dr. Kurz István és Mendöl Ede világi al-, 
Dörmer Frigyes és Fábián Imre világi al
jegyző. Id. Gyalog István az esp. fő- és 
főgymn. pénztárosi állásáról lemondott, 
helyébe Demiány Ervin választatott meg. 
Az egyházmegyei bizottságok kevés kivétel
lel a régi tagokból alakíttattak meg.

Javaslat tétetett az esperességnek 3 
részre való szétválasztása tárgyában. A 
javaslat lekíildctett a gyülekezetekhez. A 
minden részletre kiterjedő fő- és alesperesi 
jelentés köszönettel tudomásul vétetett. 
A pénzügyi bizottságnak az anyagi kérdé
seket, gyökeresen orvosló, fontos javaslatai 
elfogadtattak. A véleményező bizottság, 
a számvevőszék, a gyámint. biz. és isk. 
nagybizottság jelentésének meghallgatása 
és elfogadása után a népiskolai bizottság 
előadójának jelentésével kapcsolatban Né
meth Gyula, Lutherszövetségi titkár rövid, 
de nagyon értékes előadásban számolt be 
a pörtschachi világkonferencián nyert be
nyomásairól.

Az esp. közgyűlést megelőző napon az 
esp. lelkész- és tanítóegyesület tartotta évi 
közgyűlését. A tanítóegyesület tárgyalási 
idejének jelentékeny részét azon áldások 
jelentőségének méltatására fordította, ame
lyek bold. Kapi Gyula életéből áradtak 
egyházra, hazára, iskolára, tanítóságra. 
A lelkészegyesület elnökévé Baldauf Gusztáv 
választatott meg. A programúi központjában 
Pass László „A belmisszió sikerének fel
tételei“ c. mélyenjáró értekezése állt, amely 
élénk eszmecserét vont maga után. Az érte
kezés felterjesztetett a kerületi lelkész
egyesülethez.

A veszprémi egyházmegye Pápán tartotta 
évi rendes közgyűlését. Á közgyűlést isteni 
tisztelet előzte meg, amelyen Schlitt Gyula 
lajoskomáromi lelkész prédikált felemelő 
hatással. A tanácsteremben megtartott köz
gyűlést Bélák Lajos felügyelő nyitotta meg, 
melegen üdvözölvén az egyházmegye újabb 
hat évre megválasztott, kipróbált egyházi 
vezérét. Takács Elek esperest, aki erre 
nagy figyelemmel hallgatott, eszmékben 
gazdag beszéddel foglalta el újból társelnöki 
székét. A tárgysorozat első pontjaként az 
esperes terjesztette elő nagy gonddal meg
szerkesztett esperesi jelentését, melynek 
során erélyesen állást foglaltak a teljes 
vasárnapi munkaszünet mellett, Kapi Gyula 
a soproni tanítóképezde volt igazgatójának 
elhunyta felett részvétüket fejezték k i; dr. 
Bélák Endre indítványára elhatározták, 
hogy felírnak a kerülethez a leikészi és 
tanítói díjlevelek csonkítása ellen. Izgatott 
hangulatban tárgyalták a kevésbbé népes 
elemi iskolák tanítóitól megvont állami 
szubvenciók ügyét. Az idevágó rendeletel 
(a vármegyénkben megszüntetésre Ítélt 30 
népiskola közül 28 protestáns!) felekezeti 
sérelemnek tekintik s ellene a felsőbb 
egyházi fórumok utján a legerélyesebben 
tiltakoztak. Petőfi Sándor szelleme előtt a 
centenárium alkalmából hódolattal hajplt 
meg a közgyűlés. Töpler Károly az egyház
megye területéről eltávozván, helyette az 
egyházm. számvevőszék elnökévé Kristóífy 
Gyulát, az ő helyébe pedig számvevőszéki 
taggá Hütter Vilmost választották meg. 
A gyámintézet gyűjtését, 26.500 koronát a 
nagy nehézséggel küzdő veszprémi egyház
nak, a Zsedenyi-díjat Gömbös Sándor 
fehércsurgói tanítónak szavazták meg.

Volna-e olyan jószívű protestáns 
úri család, aki egy szegénysorsu úri 
özvegy IV. polgárit végző 14 éves fiát 
tovább taníttatná, esetleg örökbe fo
gadná? Címe: Evang. lelkésznél Szé
kesfehérvár, 5—5

A datom ! a H a r a p  terjesztésére!
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Az angolok
a debreceni kollégiumért.

Amerika példáját, amely a múlt 
évben föloldotta a Magyar Reformá
tus Egyháznak a liáboru alatt lefog
lalt vagyonát, most követte a másik 
angolnyelvü, protestáns nagyhatalom, 
Nagy Britáunia is Ez utóbbi esetben 
a szóban forgó összeg talán kisebb 
ugyan, de az ügy részletei annál 
érdekesebbek.

1753 baft Mária Terézia kormánya, 
hogy a protestáns »eretnekség« fön- 
maradását vagy terjedését lehetetlen
né tegye, a protestáns gondolkozás 
és nevelés központjára akart súlyos 
csapást mérni, s ezért megtiltotta 
Debrecen város tanácsának, hogy a 
Collégium tanárainak fizetést adjon. 
A debreceni Református egyház elöl
járósága (amely szinte azonos volt 
a város tanácsával) és a Collégium 
tanárai erre helvét, hollandi és angol 
hittestvéreikhez fordultak segítségért, 
még pedig nem eredménytelenül. 
Angliában a Collégium kél végzett 
növendéke, Veszprémi István és Kal
már Ferenc ment ki, s közvetlenül 
az Angol Egyház hírneves prímásá
hoz, Harring Tamás canterbury i ér
sekhez fordult, aki személyesen indí
totta meg a gyűjtést az anglikánus 
püspökök, valamint az oxfordi és 
Cambridge-i egyetemek coilégiumai 
között. A tudós érsek a győjtöívre, 
amelynek másolata a Collégium levél
tárában van, többek közt azt írta, 
hogy a krisztusi vallás megőrzése 
a Magyar Királyságban Isten után 
főképp a tudomány és tiszta vallás 
ezen szemináriumának fönntartásától 
látszik függeni. Nemsokára 600 angol 
fontnyi alap gyűlt össze, amelynek 
kezelését az érsek a Society for the 
Propagation of the Gospel in Foreign 
Parts (Az Evangéliumot Külföldön 
Terjesztő Társaság) nevű egyesületre 
bizta, amelynek gondozásában van 
az időközben 3050 font stariiagre 
szaporodott alapítvány ma is. Ezt az 
alapítványt a brit hatóságok a tria
noni békeszerződés 332 ik cikke ér
telmében lefoglalták, s a háború után 
esedékessé vált kamatoknak a Debre 
ceni Collégium számára való folyó
sítását is megtiltották. A Magyar Ki
rályi Felülvizsgáló és Kiegyenlítő 
Hivatal kérelmére Cockburn Henrik 
főkonzul, a brit Clearing Hivatal 
budapesti képviselője, melegen fölka 
rolta a Collégium ügyét, s sikerült 
kivinnie, hogy a Board of Trade, 
vagyis a brit Kereskedelmi Minisz

térium, mint illetékes főhatóság, meg
engedje a brit Clearing- Hivatalnak, 
hogy az alapítványt és háború utáni 
katnataá a zár alói oldja föl, úgy
hogy a megrendült pénzügyi viszo
nyok közé került intézet most ismét 
élvezetébe jut a 170 éves alapítvány 
gyümölcseinek.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .
»Hogy mindnyájan egyek legyenek!“

Jút. 30. Filippi 2 . 1—2. Minden jó érzésű 
ember elszomorodik, amikor veszekedőket, 
különösen veszekedő házastársakat, vagy 
testvéreket lát. Az apostol is örül, ha a 
filippibeliek helyet adnak életükben sok 
szép keresztyén erénynek, de mindaddig 
nem lesz teljes az öröme, míg egy akarattal 
nem lesznek. A filippibeliek egysége az 
apostol örömének koronája. Jézus is ezért 
könyörög utolsó nagy imádságában (János 
17 20—21.). A keresztyének egysége Krisztus 
és a szentek örömének koronája. És mi 
ennyire nem vagyunk képesek azokért, 
akik mindent képesek voltak feláldozni 
értünk!

Júl. 31. Filippi 2 .3  Minden ember 
hajlamos arra, hogy a másik fölé szeretne 
kerekedni s ha ez nem is sikerül neki, 
legalább maga tartja magát különbnek 
másoknál Erényeit mindig szem előtt tartja 
s hibáira a kisertés nagyságában és a kö
rülményekben mindig talál mentséget Má
soknak pedig bűneit tartja mindig szem 
előtt s erényeire Isten kegyelmében s a 
körülményekben keres magyarázatot. A ke
resztyén ember fordítva cselekszik s ezért 
tart mindenkit különbnek magánál. Ez a 
keresztyén alázatosság a keresztyének egy
ségének létföltétele.

Aug. 1. Filippi 2.4. A meg nem tért 
ember a világ középpontjának gondolja 
magát s azt akarja, hogy minden körülötte 
forogjon. Csalt az alázatos keresztyén képes 
szociális gondolkodásra, tud beleilleszkedni 
az emberi társadalom közösségébe s tudja 
alárendelni a maga hasznát a közérdeknek. 
A keresztyén önzetlenség is létföitétele a 
keresztyének egységének.

Aug*. 2. Filippi 2.5—ix. A legtöbb ember 
uralkodni és nem szolgálni akar, ami az
után folytonos érdek- és hatásköri össze
ütközésre vezet. A keresztyén ember aláza
tosságának és önzetlenségének foiyománya- 
képen a keresztyének egységének abban 
kell megnyilatkoznia, hogy egymásnak szol
gálni akarnak. Pál magát is felhozhatta 
volna erre pé dának, de az alázatos Pál 
Krisztus példáját veszi fel, aki mindenek 
urából mindenek szolgájává lett, hogy 
mindeneket úrrá tegyen. A szolgálatkészség 
indulata legyen bennünk!

Aug. 3. Filippi 2.12—14. A keresztyének 
egysége akkor találja meg biztosítékát, 
amikor a keresztyének belátják, hogy Isten 
minden mindenekben s átadják teljesen 
Neki a vezetést, ök csak alázatos, magával 
soha meg nem elégedő lelkiismeretességgel 
engedelmeskednek Neki.

Aug 4 Filippi 2.15—18. A csillagok az 
égen függnek s a földnek világítanak a 
naptól kapott világosság kisugárzásával. 
Az Istentől függő keresztyének egységének 
is az lesz a következménye, hogy a kérész- 
tyénség az élet utjának mutatója lesz e 
gonosz világban. A keresztyének egysége

hatalmas igehirdetés. Az első keresztyénség 
diadalmas terjedésének egyik titka az volt, 
hogy a pogányok ezt a benyomást nyerték 
életükről: Mennyire szeretik ezek egymást!

Aug. 5. Filippi 2.17—18. Az apostol 
olykor halálsejtelmeket érez, de örömmel 
néz a vértanúhalál szemébe. A filippibeÜ- 
eknek fájdalom és veszteség lenne az apos
tol halála s ő mégis azt kívánja, hogy 
örüljenek együtt vele, mert neki elköltözni 
s a Krisztussal lenni sokkal inkább jobb. 
Az együtt örvendezés szintén a keresztyé
nek egységének következménye. Pál is a 
maga nyomorúságában együtt örül minden
kivel. Tudok-e én örülni mással akkor is, 
mikor annak az örömnek az én fájdalmam 
is ára ?

H E T I  K R Ó N I K A .
A magyar nemzetgyűlés még mindig 

az indemnitást tárgyalta. Figyelemre méltó 
beszédeket mondottak: Meskó Zoltán, Kuna 
P. András, aki a kisgazda osztály sokszor 
súlyos gondjaira és nem egyszer nehéz 
helyzetére mutatott rá, Walkó Lajos mi
niszter, aki külkereskedelmi mérlegünk 
várható javulásáról beszélt, Eőri Szabó 
Dezső, ki fájó lélekkel állapította meg, hogy 
a komoly vitákat sokszor korcsmái jelene
tek zavarják meg, Alföldy Béla a közegész
ségügyről szólott. Nagy Emil igazságügyi 
miniszter két törvényjavaslatot nyújtott be : 
a késedelmes fizetésekről s az egyesbiró- 
ságok hatáskörének kiterjesztéséről. A kép
viselőnek alaposságával, tudásával szólt 
az iiidemnitási vitához báró Kaas Albert 
képviselő, a Luther-Szövetség országos 
elnöke.

A kommunista-ügyekben a rendőrség 
még mindig tovább nyomoz. Eddig többe
ket tartóztattak le. így többek között a győri 
szociáldemokrata párt titkárát is.

A szociáldemokrata párt nevében a 
Népszavával kapcsolatban Szabó Imre kép
viselő egy nyilatkozatot olvasott fel, mely
ben a párt kijelenti, hogy a nyomdai mun
kások munkabeszüntetése nem akari terro- 
riszíikus lépés lenni, Böhm nyilatkozatát 
nem helyesli, a bolsevizmussal nem ért egyet. 
A párttól távol áll a ssóndék, hogy sajtója 
révén a tömegekben olyan izgatott hangu
latot teremtsen, amely íömegszenvedélyek 
kitörésére vezethet.

Ezen nyilatkozat után a kormány az 
erősebb rendszabályokat a Népszavával 
szemben visszavonta.

Az oláhok Nagyváradon minden fele
kezeti iskolát megszüntetnek. A hadapród
iskolában egyetemet állítanak fel.

A bajo r országgyűlésen törvényjavas
latot terjesztettek be a bajor alkotmánynak 
népszavazásra vonatkozó intézkedéseinek 
megváltoztatása tárgyában.

A cseh légionáriusok és fascisták Prá
gában egy népgyüiésen összetűztek Benes 
külpolitikája miatt.

Szerbia és Csehország nem járul hozzá 
ahhoz az Oroszország ellen irányuló egyez
ményhez, amelyet Lengyelország és Romá
nia követelnek.

Az angol kormány válaszát a jóvátétel 
kérdésében feszült figyelemmel várja az 
egész világ. Olaszország mindenben egyet
ért Angliával.

A franciák a cseh hadsereg vezérkari 
főnökét Párisba rendelték.

A lausannei szerződést augusztus 15- 
ikc előtt gondolják még aláírhatni a szer
ződő felek.
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Széplelkti asszonyainkhoz, 
lelkes honleányainkhoz I
Az összes napi-, hetilapok tekin

tettel a munkabérek egyre fokozódó 
emelésére és arra, hogy a papirost 
idegen valutában kötelesek fizetni, 
kénytelenek voltak az előfizetési dija
kat újból emelni. A Harangszóhoz 
hasonló terjedelmű lapok előfizetési 
ára negyedévenként ma már 1000, 
1500 kor. A Harangszó előfizetési ára 
nevetségesen csekély, alig 2 tojás. 
Az időközi emelést, ameddig csak 
lehet elkerülendők, szép lelkű asszo
nyainkhoz, lelkes honleányainkhoz az
zal az alazatos kérelemmel fordulunk: 
legyenek szívesek a Harangszó ügyét 
egy-egy községben kivétel nélkül a 
kezükbe venni s minden ev. háztól 
a Harangszó fenntartására legalább 
egy tojást gyűjteni. Mi hálás köszö
nettel nyugtázzuk az adományokat. 
Széplelkü asszonyaink és lelkes hon
leányaink az ev. sajtó szolgálatában 
nemes cselekedetükkel pedig isteni 
szolgálatot végeznek.

Egyházunk nemes és szép Leányai! 
Szegény, koldus anyaszentegyhazunk- 
nak nem egy intézményé a Ti Neme
tek müve. Vegyétek kezetekbe azért 
ezekben a váltságos időkben, amikor 
az árak óráról-órára emelkednek, a 
Harangszó ügyét is! Vedangyali szár
nyaitok alatt a Harangszó sorsa, 
élete, jövője biztosítva lesz!

Kérelmünket azért koszorús költőnk 
Sántha Károly szavaival zárjuk „Az 
Istennek szép kertjében legyen áldás, 
mind, a nö“ !

Testvéri üdvözlettel
a Dunántúli Luther-Szövetség,

mint a „Harangszó“ tulajdonosa.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 8. vasárnapon.
Ev. Máté 7 .15—21. 

Őrizkedjetek a hamis prófétáktól.
A történelem folyamán nem volt még kor, 
amikor időszerűbb lett volna Krisztus eme 
intése, mint korunkban. Gyümölcseiről is
meritek meg őket — mondja az Ur —, 
s nekünk személyesen volt és van alkalmunk 
ezt megtapasztalni.

Radvánszky Albert bárót, a Johan- 
nita-rend lovagjává avatták. Radvánszky 
Albert bárót, a magyar evangélikus egyház 
egyetemes főfelügyelőjét a napokban avat
ták a potsdami béketemplomban a porosz 
Johannita-rend lovagjává. Az avatási szer
tartást Eilel Frigyes porosz királyi herceg, 
a rend nagymestere végezte.

Tanulmányúton. Farkas Győző debre
ceni lelkészt e g y h á z k ö z sé g e  belmis'iói 
tanulmányútra küldte ki Németországba.

Kaczián utóda. Kaczián János utóda 
a bpesti fasori gyülekezetben Pröhle Hen
rik pozsonyi lelkész lett.

Egy névtelen a budapesti főgimnázium 
részére 1 millió koronát adományozott azon 
célból, hogy ebből az összegből egy tanár 
tanulmányútra menjen ki Németországba, 
egy tüdőbeteg tanár gyógyítássá magát a 
Tátrában, a fennmaradó összegen a gimná
zium céljaira könyveket, a szegény tanulók 
részére iskolai felszereléseket vásároljanak. 
A tanári kar tanulmányútra Mikola Sándort, 
a Magyar Tudományos Akadémia I. tagját 
küldte, aki Göttingába el is ment.

Tanító választás A rábaf űzési gyüle
kezet tanítójává Hutflesz Endre tanítót vá
lasztotta Györkönyből, kit megérkeztekor 
meleg szeretettel köszöntött a gyülekezet 
apraja-nagyja. Hutflesz tanítóra fontos mis- 
sió vár az új állomáshelyén.

Az első vallásos estély Mersevaton. 
Felejthetetlen ünnepe volt június 24-én a 
mersevati fiókegyház híveinek. Gaál 1. dö- 
mölki káplán, Szarka Ferenc tanító, Koczor 
Dániel, Bősz József gyalog mentek ki a 
jobbára törpegazdá-, zsellér- és cselédekből 
álló kis fiók-egyház híveihez és felemelő 
vallásos estét tartottak. Közének s ima után 
Gaál káplán tartotta meg szivekbe markoló 
alkalmi előadását, Bolla Anna, Molnár Er
zsi, Bősz József, Szarka Ferenc szavalata

ikkal emelték ég felé a híveket, Koczor 
Dániel pedig két gyönyörű vallásos irre
denta dalt énekelt Szarka tanító mesteri 
hegedükisérete mellett. A művészien és 
átérezve előadott dal emléke még sokáig 
megmarad a szívekben Himnusz zárta az 
emelkedett ünnepélyt. A hívek átszellemült 
arccal, könnyes szemekkel váltak el a 
czelldömölki szereplő vendégektől s minél 
többszöri meglátogatásra kérték őket. A 
vendégek jó kedvvel, nagy erkölcsi elég
tétellel egy virágcsokros kis csapattól a 
hosszú útig kisérve a csillagok világította 
hosszú utón gyalog szépen visszatértek 
Czeltdömölkre

Szárazd lelkészévé Sparas Elek ad
minisztrátorát választotta.

A rábaszenttam ási evang ifjúsági egye
sület július hó 1-én tartotta szépen sikerült 
bemutatkozó előadását. A megnyitót Bauer 
Gyula ifj. egyl. elnök mondotta. Szavaltak: 
Vargyu Linus. Kovács Emma, Gyurácz 
Ilona, Sifter Örzsi. Felolvasást tartottak: 
Balikó Mihály az ifjúkor veszélyeiről és 
Kristóf Kálmán tanítóképző növ. A művelt
ségről. A férfikar szép énekeivel emelte a 
műsor szépségét, melyet imával és Hym- 
nusszal fejeztek be. Az előadás jövedelme 
5368 K az ifj. egyesület javára.

Nagyszokoly. Fábry László lelkész 
elhunyt felesége emlékére a nagyszokolyi 
egyháznál tízezer koronás alapítványt tett. 
Stampfl Jenő és neje szül. Veisz Emilia 
mónosbéli lakosok, állomásfőnök, elhunyt 
leányuk, néhai Fábry Lúszlóné emlékére 
ugyancsak tízezer K-s alapítványt tettek. 
Mertz Gyula apostagi ev. tanító édesanyja, 
néhai Mertz Edéné szül. Somogyi Zsuzsanna 
emlékére 500 K-s alapítványt" tett O. Tóth 
József és neje 1000 K-s alapítványukat 
újabb 1000 K-val növelték. Németh György 
harangra 2000, harmóniumra 500 K-t adó-

Kevesebb pénzbe 
kerül
a kávéja, ha babkávé és pótlék helyett 
az újfajta „E N R I L 0 “ ból készíti.
„ENR1LO“ tökéletesen pótolja a bab
kávét. Erősebb, izletesebb és ezen felül 
még rendkívül olcsó is. Eme külön
legesség minőségéért, gyártójának, a 
F R A N C K  H E N R I K  FI AI  cégnek 
világhíre szavatol.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 23—52
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mányozott. Györke Jánosné 1000 K-t ado
mányozott. A dunántúli ev. egyházkerület 
részére a kisded nagyszokolyi ev. egyház
község önkéntes adomány címén 208 kgr. 
búzát ajánlott fel természetben.

A várpalotai gyülekezetét a nagy há
ború idején 2 harangjától fosztották meg, 
amely harangoknak' összsúlya 7 métermá
zsánál is több volt, újak beszerzésére azóta 
folyton gyűjtögetnek a hívek, de még mindig 
messze vannak az óhaj megvalósításától. 
Legutóbb amerikai hitsorsosaink buzgólko- 
dása folytán a tengerentúlról kapott a gyü
lekezet 143.000 koronát (Egyszáznegyven- 
háromezer), mely segítség immár tetemesen 
megrövidíti a hívek várakozásának idejét. 
Isten áldása legyen a gyűjtő és adakozó 
amerikai testvéreken.

A mszombathelyi ev. ifjs. egylet mű
kedvelő színi előadást tartott. Sz,inre került 
Csepreghy F. Sárga csikója. Szerepeltek: 
Tóth Lajos, Takács Erzsébet, Németh La
jos, Takács Erzsébet Petőfi u., Kovács 
Lajos, Polgár István, Miszlai Lajos, Kovács 
V. Pál, Tóth Ödön, Kovács M. Pál, Dóri 
János, Kovács F. János, Szabó |ános, Far
kas Erzsébet, Borsos Zsófi, Bécsi Erzsébet, 
Tóth István, Dákai Pál, Dákai Julianna, 
Kovács M. János ifjabb, Kovács M. János, 
Kovács V. Mihály, Varga Mihály, Balogh 
István. Az előadás mindenképen sikerült, 
az ifjs. egylet javára 67.385 K-t hozott.

A gyülekezet céljaira adakoztak: Gom
bás Gézáné 10.000, Kovács Mártonné sz. 
Rátkai Éva 2000, Letenyei Róza felső, 
Farkas Erzsébet, Kovács Irén és Farkas 
Róza 4 szál oltárgyertyát: 8000 K, Kok 
Julianna 18 sz. csillárgyertyát: 4500 K-t.

Rozika című elbeszélésünket a jövő 
számban folytatjuk.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Az angliai katolikusok kongresszusa.
Az angliai katolikusok kongresszusának 
első ülése a rórmi katolikus és anglikán 
egyház elvi különbségeinek tanulmányozá
sával foglalkozott. A kongresszus, amelyen 
az orosz és a görög ortodox egyház kép
viselői is résztvettek, a pápához, az an
gol királyhoz, Coníerbury érsekéhez és a 
konstantinápolyi patriaréhához táviratot in
tézett. A pápához küldött táviratban a kon
gresszus résztvevői a mielőbbi békéért 
fohászkodtak.

Rómában, — mint az Örálló írja — 
május 27-én a lateráni templom előtt, az 
erkölcstelen könyvek elégetése után, mág
lyára dobták a brit és külföldi bibliatársa
ság kiadásában megjelent olasz bibliafor
dítást i s ! Az isteni tűz terjedését a romló 
anyag füzével megállítani nem lehet,

Egyiptomban fölfedezték a legrégibb 
bibliát. Az egyiptomi Kau el Kohir teme
tőjében hosszabb idő óta ásatásokat vé
geznek. Nemrégiben a földből egy edény 
került elő, amely gondosan körül volt csa
varva szövettel. A vázából papiruszra írva 
Szent János evangéliumának legrégibb kopt 
fordítása kerül napfényre. A kézirat három
negyedrésze teljes épségben maradt még 
és száz oldalnyi terjedelmű. A szöveget 
még nem fordították le teljesen, de remé
lik, hogy az evangélium eredeti formájára 
világosságot fog deríteni. A leletet Lon
donban közszemlére állították ki.

Ú J D O N S Á G O K .
Két millió egy újság. Nem a kiadási 

joga, kiadóhivatal szerkesztőséggel, nyom
dával, még csak nem is egy évre szóló 
előfizetésének az ára, hanem egyetlenegy 
példány ára két millió. Persze rubelben és 
Oroszországban. Az Izvesztia és Pravda 
nevű szovjetnapilapok árát két millió ru
belre emelték fel június elsején. Akárhogy 
számítjuk is át, bizonyos, hogy ahol »min
den mindenkié“ ott az újság is sokkal drá
gább és nehezebben hozzáférhető, mint 
minálunk.

Töm eges öngyilkosság a drágaság 
miatt — Berlinben. Július első hat nap
ján Berlinben negyvenegy öngyilkosságot 
követtek e l ; ezek közt tizenkettő nő. Az 
életuntság oka legnagyobbrészt az élelme
zési gondokban keresendők.

K átránypapirba csom agolt holttest. 
Hajdúböszörményben a város költségén el
temetett szegény embereket lécekre vert 
kátránypapirba csomagolva temetik el. Így 
a legutóbb elhunyt Nagy Gábor szegény 
munkásember holttestét szintén kairány- 
papirosból készült koporsóba gyömöszöl
ték, de ez a kezdetleges és gyenge koporsó 
olyan kicsiny volt, hogy amikor a holttes
tet a szekérre tették, a csomagbói kilógott 
a holttest mindkét lába és feje. A temető
ben aztán a kátránypapirkoporsó teljesen 
széthullott, úgy, hogy a holttestet valóság
gal szabadon tették a sírba. A szemtanuk 
óriási botrányt rendeztek, a kísérő kántort 
beteggé tette e rettenetes látvány.

H atárigazítás Nyugatmagyarorszá- 
gon. A nyugatmagyarországi hatar kitűzése 
alkalmával az Iroílkő és a rajta lévő Ár
pád-torony egészen Ausztriának jutott A 
magyar biztos, dr. Traeger Ernő miniszter
elnökségi osztálytanácsos közbenjárására 
sikerült ezt a kitűzést úgy megváltoztatni, 
hogy a határvonal a 883-as magassági pon
ton’megy keresztül. Ennek következtében 
Dunántúl legmagasabb csúcsát kaptuk 
vissza.

Nagymennyiségű fegyvert rejteget
tek a  kommunisták. A kommunista puccs- 
ügyben tartott legújabb házkutatások folya
mán a detektívek ismét nagymennyiségű 
fegyvert és lőszert találtak. Minden jel arra 
mutat, hogy a legújabb kommunista szer
vezkedés olyan előrehaladt stádiumban 
volt, hogy már csak az összeesküvés tag
jainak felfegyverzése volt hátra.

Ólompénz Ausztriában. Az osztrák 
nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága magáévá 
tette azt a törvényjavaslatot, amely felha
talmazza a kormányt, hogy 100, 500 és 5000 
koronás ércpénzeket bocsásson ki. Ezeket 
a pénzegységeket alumíniumból, nikkelből 
és ólomból fogják előállítani.

A veszett állatok által megmart egyé
nek kedvezményes vasúti utazásra jo
gosultak. A népjóléti miniszter a vasut- 
igazgatósággal megállapodott abban, hogy 
a veszett állatok által megmart és gyógy
kezeltetés céljából Budapestre, a Pasteur- 
intézetbe utazó egyéneknek és kísérőinek 
kedvezményes utazást biztosit. E célból 
megbízta a hatóságokat, hogy a szegény- 
sorsú. megmart egyéneknek utalványt állít
son ki, mely utalvány a vasúti pénztárnál 
a menetjegyvételnél beszolgáltatandó. A 
visszautazás ugyancsak kedvezményesen 
történik, melyre az utalványt a szegénységi 
bizonyítvány beadása ellenében a Pasteur- 
intézet adja.

Kun B éla összeesküvése Lenin és 
Trocki ellen. Moszkvai híradás szerint 
Kun Béla állítólag uj radikális-kommunista 
pártot alakított és a hatalmat magához 
akarta ragadni. A felkelés már teljesen elő 
is készítették, de a cseka kémei az utolsó 
pillanatban rájöttek a dologra.

llcrczeg Foren« irodalmi képes hetilapjának, az 
Uj Idők-nek e heti számában két érdekes, szép re
gény folytatódik. Az elsőt Az égő hegy címmel Bónyi 
Adorján irta, a másodikat Seeliger: Amerikai párbaj 
című izgalmas, fordulatos kalandorregényét Kosa- 
ryné R*z Lola fordította magyarra. E regényeken 
kívül Vándor Iván két jelenete, Uly János elbeszé
lése, Ruzitska Mária finom versei, Kálnoki Izidor 
elmés aforizmái, sok művészi kép és a lap rendkívül 
népszerű rovatai, a szerkesztői üzenetek és a szép
ségápolás egészítik a szám tartalmát. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 2000 korona. Kérjen mu
tatványszámot a kiadóhivataltól Budapest, VI. kér., 
Andrássy-ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A H arangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Sándor Ferenc Körmend 500, Belencsák 
Mihály Körmend 100, Berke Géza Sá vár 
500, *3ovhár Gusztáv Sárvár 100, Balázs 
Lajosv Szbithely 200, Kiss Irén Szbathely 
500, Smidéliusz Béláné 100, Pummer Adolf 
Rohonc 1000, Asbóth Ferenc Aisószeleste 
300, Kováts Sándor Szentivánfa 500, Tóth 
Sándor Répczelak 500, Fülöp József Rép- 
czelak 100, özv. Moór Ferencne Répczelak 
100, Benczik Sámuel Fságh 200, Mátis 
János Beled 700, Horváth József Beled 100, 
Gerencsér József Árpás 50, Mód József 
Gutorfölde 300, Sándor József Zaiagalsa 
200, dr. Bélák Imréné Enying 2500, Nagy 
Károly Zirc 500, özv. Móritz Mihályné 
Boba 500, Győrffy Károlyné Boba 100, 
Hetyei Nagy S. Boba 500, dr. Zauner Ró
bert Veszprém 200, Lengyel Dénes Nsitke 
1000, Benke Sándor Pápa 200, Turchányi 
Géza Kisbér 20C0, Tinschmidt Sándor 
Majos 100, Paveszka Mihály Győr 50, 
Zámolyi József Moson 200, Kákái Mihály 
Pestszentlőrinc 50, Sipiczky Istvánná Fót 
200, Torda Mihály Aszód 1000, Varga 
László Abaujszántó 100, Kiss Imre Tisza- 
föidvár 100, özv. Jeszenszky Pálné Békés
csaba 300, Rohúly Mihály Csorvás 500, 
id. Szalay György és Hatos Zsófia Rábca- 
kspi 1000, Csány Imre Gyömrö 100, Gaál 
Gyuláné Bük 100, Lórántffy Károlyné Bő 
2000, özv. dr. Torkos Elekná Bük, 500, 
Ferenczy Péter Rigács 100, Büki Ádám 
Boba 500, Berta Bálint Pápa 100, Kiss V. 
Külsővath 500, Jakus János Győr 100, özv. 
Gross Jánosné Németujvár 1000, Mórotz 
Gyula Rum 300, Szabó Gyula Szilsárkány 
100, Németh Vendel Komló 500, Braun

János Magyarboly 100, Zsupányi Gyuláné 
lékás 100, Benczik Lidia Sopron 100, 

Soproni alsó egyházmegye Gyámintézete 
1000 K-t.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT («KZA 
Szentgotthárd, VAsrirmegye.

P I A C .

Július 16. Zürich: Budapest 0 61/*. — 
Deviza: Dollár 8480, Dinár 92.—, Osztrák 
korona 1195, Szokol 255'—, Lei 44-50, Frank 
1480, Márka 5.40. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 2600, disznóhus 3000, borjúhús 
2600, zsir 6000. — Gabonaárak: Búza 
42.415, rozs 28.450, árpa 28.500, zab 44.500, 
tengeri 34 500, korpa 20.500.

Nyomatott Well inch Béla vülamtizemű könyvnyomdájában Szentgolthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a ODDintülI Lutlier Szötetséu.
As Országon Luther-S/.övet- 

t»ég liiratalaN  lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

i LA RANGSZÓ szorkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden ev&ng. lelkese 

és tanító.
MöolBleDlk minden vasárnap.

1923. július"29.

Baerkaaztd-Uadóhlvatal: 
8 Z E N T O O T T H Á R D ,

• V z s v á r m e g y e .

i  „HAKASWNZO“ 
előfizető«! á ra : 

negyedévre 500 korona. 
Luther-Szövelégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 50 korona.

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 .

A  .Harangsió* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó blvelnk- 

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A vasárnap
és a korcsmázás.

Négy nyomorúságok idején, vesz
tett háborúk után, az emberek nagy 
része bizonyos narkotikummal szo
kott élni. A túlfeszített idegek narko- 
tizálása, zsibbasztása céljából a sze
szes italok mértéktelen élvezetére 
adja magát. Szerencsétlen hazánkban, 
napjainkban azon oknál fogva is 
rabjai az emberek az alkohol szén 
vedélyének, mert — úgy mondják 
—  végre is a mérhetetlen és elvisel
hetetlen drágaság közepeit a bor még 
mindig a legolcsóbb élvezeti cikk, az 
ivászat, a korcsmázás pedig a leg- 
kevésbbé drága szórakozás. Ennek 
szomorú következményekép azután 
soha még annyi részeg ember nem 
dülöngött az utcán, mint mostanság.

Még szomorúbb a dologban, hogy 
most már nemcsak részeg férfiakat, 
hanem mind gyakrabban részeg asszo
nyokat és leányokat, sőt gyerekeket 
is láthatni utón útfélen. Debrecenben 
például legutóbb egy 70 év körüli 
részeg asszonyt találtak felakasztva. 
Egy ideig nem tudták megállapítani 
kilétét, de azután mégis csak felis
merték. Az öngyilkosság ügyében 
néhány ismerősét kihallgatták, így 
aztán kiderült, hogy az öreg asszony 
rendkfvfli iszákos volt. Hogy pálinkát 
vehessen magának a haját is levá
gatta és eladta. Legutóbb már sem
mije sem volt egyebe, mint a hamis 
foga s így azt bocsátotta áruba, hogy 
leihassa magát.

A legszomorubb azonban, hogy 
az emberek az alkohol rendetlen él
vezetére kiváltképpen és nagy elő
szeretettel a vasárnapot használják 
ki, holott a vasárnapnak mégis csak 
más rendeltetése volna.

A vasárnapi korcsmázás kérdését 
szóvátette legutóbb a nemzetgyűlésen

Csöngedy Gyula képviselő is. Mi 
végtelenül hálásak vagyunk a képvi
selő urnák, hogy az ország nyiit 
színe előtt rámutatott nemzetünk, 
fajunk egyik legfájóbb, legnyitottabb 
sebére: »iskolás, 12—13 éves gyer
mekek nyilvános korcsmákban része- 
geskednek. Hol van annak az utasí
tásnak, a törvénynek betartása, amely 
kimondja, hogy korcsmába 16 éven 
aluli gyermekeknek nem szabad be
menni?. . .  Minden bűncselekmény, 
gyilkosság, fajtalanság, verekedés a 
vasárnapi korcsmái szünet be nem 
tartása miatt van«. . .  Országunk 
mielőbbi talpra állításától várjuk az 
idők jobbra fordultát. De sóhajtozá- 
soknál, csengő szónoklatoknál, puf- 
fogató frázisoknál érdekében többet 
nem igen teszünk. Pedig hiába minden, 
nemcsak szóval és nyelvvel, hanem 
cselekedetekkel kell mindenekelőtt sze
retni tudni a hazát.

Komolyan akarjuk azért Magyar- 
ország feltámadását, így mindenekelőtt 
szerény véleményünk szerint a vasár
napi munkaszünet és a vasárnapi 
korcsmázás kérdését kell rendeznünk. 
Ha vannak megfelelő törvényeink, 
úgy a kormány gondja legyen, hogy 
azokat szigorúan hajtsák végre. Ha 
nincsenek megfelelő, korszerű törvé
nyeink, úgy ki kell bővíteni az eddi
gieket, vagy újat kell alkotni. De a 
szomorú helyzeten mindenképpen vál
toztatni kell

Az alkoholtilalom kérdésével egyéb
ként csak a múlt héten is nem kisebb 
országban, mint Anglia, foglalkoztak, 
ahol Lady Astornak alkoholtilalmi 
javaslatát az alsóház harmadik olva
sásban is elfogadta A javaslat értel
mében 18 éven aluli személyeknek 
mindennemű alkoholtartalmú ital ki
szolgáltatása tilos.

A teljes vasárnapi munkaszünet 
mellett foglalt állást ugyancsak leg
utóbb a veszprémi egyházmegye köz

gyűlése. Lesz-e foganatja? K< tudja? 
Csak a jó Isten a megmondhatója. 
A mi sorsunk már, hogy mindenről 
lekéssünk. Akkor térünk rendszerint 
észre, amikor már mindennek vége!

„Ne fe le jts el élni I“
Irta: Pass László.

Carlyle az ismert nagy angol bölcs 
mondta e különös figyelmeztetést. 
Különös, mert hiszen a legkisebb élő 
férgecskétől kezdve egészen az embe
rig minden élő lénynek kivétel nélkül 
egy igyekezete van, az, hogy éljen, 
hogy kiélje, kihasználja élhetése bi
zonytalan időtartamú alkalmát, a 
halandó létét. Ezért a gondolkozó 
ember az első pillanatra értetlenül 
fogadja ezt a figyelmeztetést, hiszen 
úgy érzi, legalább is azt hiszi, hogy 
ő mást sem csinál, mint él I S nézzük 
csak, mi az élete egy ilyen embernek 
a valóságban, mi az a valami az 
igazság fényében, amit ő »életnek« 
tart ? Sok mindenről csinálunk pontos 
statisztikát, főkönyvet, bevételi, ki
adási napiót, költségvetést, számadást, 
csak épen a legfontosabbról, az élet
ről nem. Pedig ez érdekes és nagyon 
tanulságos volna! Mindenki megcsi
nálhatja a maga megélt életének a 
statisztikáját, hogy milyen az rideg 
számokban? Az ember élete 70, 
avagy 80 esztendő a biblia szerint, 
de ma már ennyi sem jut mindenki
nek. Vegyünk például egy 60 éves 
embert, aki már megtette az élet-ut 
nagy részét s csináljunk statisztikát 
az ö életéről. Hony annál érdekesebb 
legyen a statisztika, olyan ember életét 
nézzük, akit már minden tekintetben 
boldognak, szép életűnek tartunk 
s amilyen sok millió ember szeretne 
lenni. Mondjuk egy milliárdos, függet
len, egészséges, müveit embert I 60

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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esztendőt »élt« tehát Összesen eddig I 
Ebből a 60 évből azonban egy har
madát mindjárt elhagyhatjuk, mert 
azt alvással töltötte. Naponta átlag 
8 órát számítván alvásra, a legtöbb 
ember élete egy harmadát alvással 
tölti. Ezt pedig, bár sok embernek 
főélvezete, nem vehetjük életnek, mert 
ez a müveit emberre kényszer, amely 
eszébe juttatja sárlelkének gyarló 
portestbe való zártságát, amely pihe
nésre, új erőgyűjtésre szorul minden 
nap. A 60 évből marad tehát »életre* 
40 esztendő. Ebből megint el kell 
hagyni egy pár évet az öntudatlan 
csecsemő- és kisgyermekkorra, amely
nek az emléke sem marad meg ké
sőbbre. Vegyünk — az alvás leszámí
tásával — 4 évet. Marad 36 év. 
Mire osztódik fel ez az idő a mi 
boldog emberünknél? Élete elején a 
tanulásra, iskolára. Ezzel eltelik, 16 
évben 4 hónapot számítva iskolában- 
lételre s tanulásra, 5 és egyharmad 
év, amihez később tanulásra vehetünk 
még kétharmad évet, tehát összesen 
6 év telik el az állandó tanulással. 
Marad 30 év. Étkezéssel, 60 évben 
átlag napi 2 órát számítva, eltölt a 
mi emberünk összesen 5 évet. Marad 
25 év. Öltözködéssel, mosdással, fé- 
sülködéssel, fogmosással, beretválko 
zással, fürdéssel, köröm- és tyúkszem- 
vágással eltölt összesen 3 évet. Marad 
az »életre* a »60 éves* embernél 
22 évi idő. Ebből gyalog, kocsin, 
hajón, vasúton való utazással, avagy 
csak kisebb ide-oda menéssel, vasút
állomáson csatlakozásra, telefonnál 
kapcsolásra várással eltölt összesen

Rozika.
Egy kis majori leány története.

Irta: Csite Károly.
(Folytatás.)

E rre  e lb o c s á to t ta , J a n c s i  f e lé b 
r ed t. S z e m é t  d ö r z s ö lte .  M ajd h ir te 
le n  ta lp r a  á llt. B o ld o g  ö r ö m s ik o ly  
h a g y t a  e l  a jk á t.

—  O h , é d e s  J é z u s o m !  h is z ’ ig a z  
a z  á lm o m !

A  jo b b  lá b a  u g y a n is  e n g e d e t t  
z s u g o r o d á s á b ó l  s  m a jd n e m  e g é s z  
e g y e n e s t  tu d o tt  r a jta  á lla n i . . .

L e k ü ld te  h o z z á  J é z u s  m e g v á ltó ,  
g y ó g y í t ó  le lk é t  a z  é lt e tő  n a p s u g á r 
b a n , a ttó l e n g e d e t t  lá b á n a k  m a k a c s  
z s u g o r o d á s a . . .

V II.
Kisgál takács.

L a n g y  m e le g  ta v a s z i  d é lu tá n  a z  
id ő . A  p u h a  p á z s it  s z ő n y e g g e l  b e 
v o n t ,  s z é le s ,  m e z e i  ta g ú to n  jő  l e -

4 évet. Marad 18 évi idő Ebből 
betegségben tölt, avagy testedzésre 
fordít összesen 1 évet, újságolvasás
sal tölt 1 évet, dohányzással 1 évet. 
Marad 15 év. Szórakozással eltelik 
összesen 5 esztendő (kártya, billiárd, 
zene, színház, társalgás), levelezéssel 
2 esztendő. Marad 8 esztendő. Ebből 
szerelmi, családi életére esik 5 esz 
tendő, közhasznú tevékenységre, a 
hazára jut 2 esztendő s végül marad 
még 1 év. Ezt is fel kell aprózni 
apró dolgokra, amit eddig még nem 
foglaltunk a statisztikába Ilyenformán 
az abszolút tétlenségre is jut ebből 
az 1 évből legalább is 6 hónap az 
egész 60 éves élettartamon át. A 
megmaradó 6 hónap is felaprózódik 
apró vegyes dolgokra, melyek közt 
egy-két órai idő jut a 60 éven át a 
minden emberi vonatkozástól mentes, 
szabad elmélyedésre, Istenre gondo
lásra. — Nagyjából ez egy nagyon 
boldognak hitt ember életének a sta
tisztikája, melyhez hasonlóan minden 
ember elkészítheti a magáét is, hogy 
kérdezhesse: »mikor élek igazán?« 
és »mennyit élek?« Ilyetén módon 
mégsem különös az intelem: »ne 
felejts el élni I < mert rövid és drága 
az idő, amit igazán az élet céljára 
s nem a hozzákészülésre fordíthatunk.
5 ki nem felejt el élni ? I Ki él iga
zán ? 1 Az, aki szeret! Legszebb sír
felirat az: »élt, szeretett!« — nem 
élt hiába I Egy örökkévaló célja van 
az életnek: a szeretet. Isten, ez 
egy szóban adja meg életcélodat: 
»szeress !<

h o r g a s z to t t , b á n a t o s  fő v e l  K is g á l  
t a k á c s  az  a s s z o n n y a l ,  ak i k a r já n  
v i s z i  p ó ly á s  u n o k á já t ,  e g y  k is  l e 
á n y k á t . T e m e té s r ő l  j ö n n e k  a  s z o m 
s z é d  fa lu b ó l. E g y e t le n  le á n y u k a t  
k ís é r t é k  u to lsó  ú tjá r a . U n o k á ju k a t  
m a g u k k a l h o z z á k . M in e k  h a g y tá k  
v o ln a  v e jü k n é l .  Ú j a s s z o n y  k e l l  
a n n a k  a h á z h o z . Ú j a s s z o n y o k n a k  
p e d ig  le g k e d v e s e b b  a  sa ja t s z ü lö t t  
g y e r m e k ü k .

A z  a s s z o n y  id ő b a r n íto tta , i’á n c o s  
a r c á t  m é g  m o s t  i s  k ö n y  á z ta tja . 
E g y r e  k o r h o lja  e m b e r é t !

—  É n  n e m  tu d o m  e lg o n d o ln i ,  
m ic s o d a  le lk e t le n  e m b e r  k e n d  ! . . .  
Ú g y  á llt  s z e g é n y ,  m e g b o ld o g u lt  
le á n y o m  k o p o r s ó já n á l ,  m in th a  c s a k  
e g y  v a d - id e g e n  le t t  v o ln a  e lő t t e  
k it e r ítv e . A n n y i  k ö n n y e t  s e m  h u l 
la to t t  é r te , m in t  e g y  h a r m a t c s e p p ! 
V a n  k e n d n e k  s z í v e ? !

—  N i n c s ! —  m o n d ja  k e s e r ű  
h a n g o n  a ta k á c s .

Raffay püspök
a Nemzetközi Jóbarátság Világ- 
szövetsége tárgyalásának ered

ményéről.
A Harangszó egyik legutóbbi szá

mában jelentettük, hogy a Nemzetközi 
Jóbarátság Világszövetségének kikül
döttei Újvidéken értekezletre jöttek 
össze, hogy a faji és vallási kisebb
ségek panaszait közvetlen észleletek 
alapján megvizsgálják és orvosolják. 
A tanácskozást Budapesten folytatták 
a Ráday utcai református lelkészképző 
akadémián, ahol is többek között 
jelen voltak: az angolok részéről: 
Sir Willoughby Dickinson, a Nép- 
szövetség másodelnöke, Mr. Ramsay 
szervező titkár, a csehek nevében: 
Zilka theol. tanár, Knorrek, Ruppeldt 
Fedor, Prohászka. Ott volt Zubkovics 
György görög keleti szerb püspök. 
A magyar részről jelen voltak : Ra
vasz, Raffay, Józan püspökök, Boér 
Elek, György Endre, Szeberónyi La
jos, Szakács Ferenc, Kaas Albert 
báró stb.

A Világszövetség magyar csoportja 
nevében Raffay Sándor elnököd; üd
vözölte a megjelenteket, amelyekre 
Dickinson, Ramsay és Zilka delegá 
tusok nagy megértéssel válaszoltak. 
Á nyilvános ülést többszöri tanács 
kozás követte.

A budapesti értekezlet érdekes és 
komoly fontosságú végső határozatot 
hozott.

Egy fővárosi lap tudósítójának al
kalma volt Raffay Sándor dr. bánya
kerületi evangélikus püspököt, mint

—  T u d o m : lá t ta m , l á t o m ! . . • 
D e  h o v a  is  t e t te  k e n d  a  s z í v é t ! ?

—  E lv e s z te t te m  ! M in e k  n e k e m  
o ly a n  h a s z o n ta la n  j ó s z á g ! N in c s  
se m m i s z ü k s é g e m  r e á  ! E lé g  b a jo m  
v a n  n e k e m  a  te  n a g y  s z í v e d d e l . . .  
D e  h á t v ig y á z z  e g y  k ic s i t ,  a  jó  I s 
t e n  s z e r e lm é r e  k é r l e k ! M ié r t  n e m  
n é z e l  e lő b b  o d a , a h o v a  lé p n i  a k a r s z ! 
L á m  a g y o n  lé p te d  a z t  a . s z e g é n y  
b é k á t !

—  Ú g y -e , a z é r t  tu d  k e n d  s z ó ln i ,  
d e  s z e g é n y  le á n y á t  n e m  tu d ta  s a j 
n á ln i ! n e in  ta r to tta  é r d e m e s n e k  
m e g s ir a t n i!

—  S z ó lo k  h á t , m e r t  e z t  v ig y á 
z a t la n s á g b ó l m i p u s z t íto t tu k  e l . D e  
ő t  a  jó  I s te n  s z ó l íto t ta  m a g á h o z .  
I s te n e m -A ty á m  e l le n  c s a k  n e m  z ú 
g o ló d o m , n e m  p e r le k e d e m  v e le .  
M e g n y u g s z o m  s z e n t  a k a r a t á b a n . . .

A z  a s s z o n y  e lh a llg a t .  S z ó t la n u l  
h a la d n a k  to v á b b  a fa lu  ir á n y á b a n .  
M in d e g y ik ü k  c s a k  a  s a já t  k ín z ó
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a Nemzetközi Jóbarátság Világszövet
sége magyar csoportjának elnökét 
megkérdezni az újvidéki és budapesti 
tárgyalásokon szerzett benyomásairól. 
A főpásztor hangsúlyozta, hogy eze
ket az ülésezéseket komoly értékük 
szerint méltányolja és egyébként is 
abban a meggyőződésben van, hogy 
az egyházak utján bizonyos idő múlva 
tényleg jelentékenyen enyhíteni lebet 
az európai nemzetek között ezidősze- 
rint fennálló ellentéteket és hogy a 
megértés útját talán egyetlen más 
szervezet vagy egyéb közület sem ké
pes annyira zökkenötlenné egyengetni, 
mint éppen az egyházak. Sir Dickin
son, Ramsay, úgyszintén a cseh dele
gáció megszívlelendő hajlandóságot 
mutattak e sérelmek megvizsgálására 
és a felhozott bajok kiküszöbölésére.

Ág. Hitv. Ev. Országos 

Tanító-Egyesület
Hazánk ev. tanítósága már a múlt 

század végén, a Millenium idején 
■ megalakította a Magyar Ág. Hitv. Év.

Tanítók Országos Egyesületét. Szét- 
i szórtsága, hézagos szervezete miatt 

{ azonban nem sok eredményt tudott 
elérni A hazai ev. tanítóság egyház- 
kerületenként, sőt még egyházmegyén
ként sem volt megszervezve. Egyik
másik esperességi tanítói egyesület 
nagyon szépen működött, — viszont 
voltak é3 — fájdalom — ma is van
nak esperességek, hol még ma sincs

gondolatával küzködik.
Pacsirta dalol a magasban, für- 

jecske szól a vetésben párjához: 
pitypalaty! Nem hallják ők.

A falu temetőjéhez érkeznek. 
Két kis majori leány jő velük 
szembe.

— No, gyermekek, tudtok-e már 
számolni ? — kérdi tőlük a takács, 
megállva az úton.

— Tudunk ám 1 Az egyszeregyet 
is tanuljuk m ár; — mondják a kis 
leányok.

— Hadd lám, mit tudtok : kettő, 
meg három mennyi?

— Öt! — felelik gyorsan a ki
csinyek, hogy megelőzhessék egy
mást a feleletben.

— Helyes, kis bogárkáim! . . . 
Hát öt körte, meg három alma: 
hány szilva?

— N yolc! — felelik még gyor
sabban a kis majori lányok.

— Vén oklondi! . . . Uram bo
csáss, hogy így eljár a szám ! —

ev. tanítói közélet.
Alexy Lajos, Sass István és még 

néhány buzgó tanító apostol ügysze
retete, lelkesedése megtört az ev. 
tanítóság közömbösségén, laza és 
hézagos szervezetén.

Minden társadalmi alakulat virág
zása, sikere a tagok érdeklődésétől 
függ. A vezér is elveszíti a győze
lembe vetett hitét, ha azt látja, hogy 
katonái nem teljesítik parancsait, el
hagyják helyeiket s mit tehetne mást, 
mint vagy átadja helyét olyannak, 
kiben él a hit, kiben a csalódás nem 
lohasztotta le az erős akaratot, — 
vagy pedig új alakulatot létesít.

Midőn tehát a vezetők rábírták az 
ev. tanítóságot arra, hogy csatlakoz
zék a tanárok egyesületéhez, akkor 
őket is az a hit vezette, hogy ezen 
új alakulatban a tanári kar által 
nyert szellemi és erkölcsi tőkével 
gyarapodva felrázzák a hazai ev. 
tanítóságot a letargikus 'álomból s 
nagyobb eredményt tudnak elérni. 
12 évi tapasztalat után újból csalód
tak El kell ismerni, hogy a tanítóság 
a tanári kar részéről mindenkor teljes 
megértést és előzékenységet talált s 
hogy nem rajtuk múlott az, hogy 
kevés volt az eredmény. Alexy Lajos, 
Sass István, Szüsz Lajos, Perényi 
Rezső s több buzgó tanító mindent 
elkövetett a szakosztály keretében az 
ev. tanítói öntudat és ügybuzgóság 
felkeltése érdekében azonban a letar
gia itt is tovább tartott. Közben a 
vezérek és az idősebb, az ev. tanítói 
kőzszellemben megöregedett tanító

s z ó l az  a s s z o n y  k o r h o lv a  a z  u rá t, 
s z in té n  m e g á l lv a  az  ú to n . —  M ég  
i ly e n  s z o m o r ú s á g  id e jé n  is  k e d v e  
v a n  a b o lo n d s á g r a ? !

—  H át a h a r m a d ik : a z  a z  a r a n y -  
h a jú , h o v a  le t t  k ö z ü le t e k ?  —  k é r d i  
a ta k á c s .

—  M e g h a lt , s z e g é n y k e ! Ott v a n  
ni a t e m e t ő b e n ! —  m o n d já k  s z o 
m o r ú a n  a  g y e r m e k e k .

—  N e  r é m ít s e t e k  m e g , k is  f ió 
k á im ! L e h e te t le n ,  h o g y  a z  a k is  
tü n d é r v ir á g  i ly  k o rá n  e lh e r v a d t  
v o l n a !

—  D e  b iz o n y  m e g h a lt . O tt v a n ,  
n i a t e m e tő  tú ls ó  v é g é n  a  s ír ja !  
N in i, o tt v a n  s ír já n á l a z  é d e s a n y ja  
is . T á n  v ir á g o k a t  ü lte t r e á  . . . J e r , 
Á g n e s , n é z z ü k  m e g  m i is . M ajd  a  
g a z d á n é  n é n iv e l  h a z a  m e h e tü n k  a 
m a jo r b a !

B e fo r d u ln a k  a  te m e tő  k a p u já n .  
A  ta k á c s  ö n tu d a t la n u l u tá n u k  in d u l.

—  H o v a  m e g y , m it k e r e s  o tt  
k e n d ?  —  s z ó l  u tá n a  a z  a s s z o n y .

testvérek félre álltak, míg az 1922 
évi szakosztályi gyűlésen már csak
7-en jelentek meg. Azonban ez a 7 is 
elegendő volt ahhoz, hogy belássák 
az állapot tarthatatlanságát. Ezen az 
értekezleten alakult ki az a vélemény, 
hogy a sorvadás halált jelent s hogy 
vagy fel kell oszlatni a szakosztályt, 
vagy a tanítóság kilép a tanárok 
egyesületéből s megalakítja az orszá
gos egyesületet. Ezen nézet azért is 
indokolt volt, mert az 1922. évi köz
gyűlésen oly mozgalom indult meg 
a tanárság kebelében, hogy felveszik 
a ref. tanársággal való egyesülés 
fonalát.

Ily előzmények után a magyar- 
országi ev. tanítóság képviseletében 
megjelent 50 tanító a f. évi július 
hó 4-én Budapesten a »Tanítók Há
zában < megtartott értekezleten ki
mondta a tanítói szakosztály felosz
lását s megalakította az »Ág. Hitv. 
Ev. Országos Tanító Egyesületet.«

A gyűlési tagok lelkesedése s az 
emelkedett hangulat bizonyítja azt, 
hogy igenis van ev. tanítói öntudat, 
van egyetemes ev. tanítói közszellem, 
mely munkára kész.

Á gyűlés lefolyása a következő 
volt :

Perényi Rezső, aszódi ig. tanító 
ajánlatára az értekezlet Alexy Lajos 
nyug. ig. tanítót választja meg kor
elnöknek, ki felkéri az értekezlet cél
jának ismertetésére Krug Lajos ig. 
tanítót, a dunántúli ág. hitv. ev. egy
házkerület tanítóegyesületének elnö
két. Krug Lajos vázolja az egyetemes

—  A z  e lv e s z í t e t t  s z ív e m e t  k e r e 
s e m  ! J e r , s e g ít s d  m e g k e r e s n i !

A z  a s s z o n y  m é g  g o n d o lk o d ik : 
m e n je n , n e  m e n j e n ?  M e g g o n d o lja  
a z tá n  m a g á t , u tá n o k  m e g y  ő  is . 
K ö r ü lá lljá k  m in d a n n y ia n  a  k is  e l-  
k ö ltö z ö t tn e k  v ir á g o k k a l b o r íto tt  s ír 
já t. A  b á n a to s  é d e s a n y á n a k  k ia p a d -  
h a ta t la n u l s z iv á r g ó  k ö n n y fo r r á s á tó l  
n e d v e s  m o s t  i s  a z  arca .

—  N e  s ír jo n , h u g o m a s s z o n y ! —  
sz ó l h o z z á  v ig a s z ta lv a  a ta k á c s . —  
H isz  n e m  v e s z e t t  e l a  k is  a r a n y -  
h a jú  le á n y a .  O n n é t fe n tr ő l m o s o 
ly o g  le  r e á n k  r a g y o g ó  s z e m é v e l .  
A z é r t  is  o ly  f é n y lő ,  r a g y o g ó  a z  é g ! 
A  jó  I s te n  h ív ta  o d a  fe l  tü n d é r i  
k e r t jé n e k  l e g s z e b b  a n g y a l-v ir á g á u l.

—  H á t  k e n d  m iér t s í r ? !  —  tá 
m a d  r á  a z  a s s z o n y .

—  É n ? !  M it g o n d o ls z  a s s z o n y !  
M e g fu jta  a  s z é l  e z t  a  h itv á n y , ö r e g  
s z e m e t ,  a ttó l s z iv á r o g  b e lő le  e g y -  
e g y  k ö n n y c s e p p .

(Folytatjuk.)
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er. tanítói közszellem fontosságát, 
rámutat arra, hogy az egyiivétartozás 
gondolatát át kell vinni minden ma
gyar ev. tanítóra, ami csak úgy lesz 
lehetséges, ha a tanítóság tömörül s 
egy egységes egészet alkot. E célból 
az értekezlet megalakítja az Ág. Hitv. 
Ev. Országos Tanitó-Egyesületet s 
megválasztja a tisztikart Elnök Krog 
Lajos, alelnökök: Uhrin Károly és 
Perényi Rezső, pénztáros Kiszel Já
nos, jegyző Reichel Lajos lett. Vá
lasztmányi tagok: Alexy Lajos, Dánkó 
Soma, Brosz János, Sas Ferenc, 
Lehotzky Igor, Povázsai László, Czir- 
busz Endre, Stoll Ernő, Kubacska 
István, Povázsai Gábor, Szüsz Lajos 
és minden esperességi tanítóegyesület 
20 tagig 1, 100 tagig 2, ezen felül 
3 tagot küld a választmányba.

Elhatározza a közgyűlés, hogy 
megszervezi egyházmegyénként és 
egyházkerületenként a tanítói egye
sületeket, alapszabályokul a dunántúli 
tanítói egyesület alapszabályait fo
gadja el s megbízza az elnökséget, 
hogy azokat dolgozza át, alkalmazza 
s a jóváhagyás iránt intézkedjék.

A »Magyar Ref. Tanítók Országos 
Egyesülete« nevében Dobó Sándor 
elnök üdvözli.

A közgyűlés végül elhatározza, 
hogy az ev. tanítók összes sérelmeit 
emlékirat alakjában valamennyi ev. 
püspökhöz eljuttatja s felkéri a püs
pöki kart, hogy a sérelmek orvoslása 
érdekében a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszternél együttesen lépé
seket tegyenek. Reichel Lajos.

Aki tud: adjon; akinek van:hozzon 
egy kis áldozatot az ev. sajtóért: a 
Harangszóért. Aki hátralékban van, 
egyenlítse ki a tartozását s aki eddig 
szívesen vette a Harangszót, de sem 
fenntartására, sem egyébként egy 
fillért sem adott, legalább a bélyeg 
árát küldje be.

„Két miniszteri kéz- 
csók. “

— A még élő önvallomása. —

Az Előd: főnemes volt a legjavábul.
Áz utód: köznemes s csak hét szilvafábul 
Áll a gazdasága (az is: pergamenten), — 
Mert hát pap-jiáknál így van ez már renden.

Két családjuk egykor Hont véd csatabárddal 
S Dunántúlról valók, — ahol a madárdal 
Volt a bölcsödaluk Sárvár s Felpécz táján; 
Ez áldott föld napja mosolyg ősük fáján.

Az Előd s az utód — mily csodás véletlen / — 
Egy-sorba jutottak (egész keresetlen): 
Földünk’ védték. De míg: Az — nagy időt

élt meg, —
Csuda, hogy az utód (s kortársi) még élnek t

Ö, a nagy Előd még akkor csókolt kezet. 
Midőn Magyarország hatalmas volt s vezet. 
A gyarló kis utód meg már akkor tette: 
Hogy e Hont, hátból, sok vad nép célba

vette.
Az Elődnél az volt a hódolás ténye,
Hogy Előtte állt a Hon jövő reménye, — 
Míg az utód (s kora) olyat is tanultak,
Mi ma ismeretlen : „ Tisztelet a Múltnak!“

Szent Koronánk’ ifjú királyfi fejére 
Bibornok tettevón’... Ámszürnyü végérte... 
Míg az agg lelkészt rég zöld babér borítja, 
Hisz fejére fonta áldott élte nyitja.

Mi volt ez az élet? Tanítás, hit, munka, 
Meleg- s fény-vetítés lelki-aplakunkba, 
Vígasztalás dallal, szóval, nemes tettel, 
Mindég szeretettel, — máig becsülettel. . .

. . .  Hát azért (mint írták), hogy „kopott a
kabát“

Lelkész vagy miniszter szégyelje ma magát? 
S  a pap bácsi „dohog" az öreg fák alatt? 
Míg — munkája után — alattuk elhalad.

. . . Hát jó, — Sántha Bácsi! — Nagy
atyám Neveltje

S  Atyám hű Testvére: Légy nyugodt!
A kertje

Így szép verseidnek!... Ruhád’ nem cse
rélted,

Mert nemzetnevelő, hótiszta, mint élted!

S tán szebb a frakk ? Mii szab 
Sok pénzt ontó,
Erkölcsrontó

Nagyvárosi disz-kabaré-ének,
Vagy van még pár híve,

Kin nincs ordó, —
Szakkót hordó:

Szürkeruhás kis fülemilének ? . . .

. . . Harminc év különbség van Közied és
köziem.

Élted’ Te s én: csupán hajja l ezüstöztem, 
Nem arannyal! . . .  Mert Te s én sem ug-

ránk nagyot:
Te is, — én is bizony csupán — szolga

vagyok !

Te, — az Úr szolgája! . . .  Volt Véled nagy
dolga!

S „minister" ? — Deákul az is csupán:
szo lga!

S ezért, én úgy érzem: csak van ott logika, 
Ha tisztességtudó az ifiabbika.

Mert Te már díjt nyertél (a Pegazust ültén) 
S én ? Legfeljebb gólya-csőrében csücsültem! 
Szóval: m ár ott voltál s vagy, hol a „mes

terek", —
Én meg voltam, vagyok s leszek: inasgyerek.

Épp ezért ehety’tt is szentül megígérem:
(S beváltásához az Ég segélyét kérem) 
Akkor csókolom meg csak igazán kezed’, 
Ha kilencvenedik évedhez elvezet!

Annyival inkább, mert, ha valami lettem: 
Azok érdeme, kik őrködtek felettem: 
Anyámé s kik, mint Te, (Élők vagy Holtak) 
Kis árva-koromtól — máig felkaroltak.

A lutheránus Yilágkonferencia 
programmja.

Németországnak Eisenach nevű 
várofában augusztus 19—24 ig tait 
az egész világ 80 millió lutheránu
sának képviselői által látogatott kon
ferencia. A fontosabb előadások a 
következők: aug. 20-án, Morehead 
(Amerika): A lutheránus egyházak 
kölcsönös támogatása; aug. 21-én, 
lhmels: A lutheránus egyház egye
temes (oikumenikus) jellege; aug. 22 , 
Jörgensen (Dánia): A hitvallás, mint 
a lutheránus egyház elengedhetetlen 
alapja; aug. 23, Knubcl (Amerika): 
Hogy mindnyájan egyek legyenek — 
mit tehet evégre a lutheránus egyház?; 
aug. 23, Paul (Lipcse) és Benze 
(Amerika): A lutheránus misszió a 
nemkeresztény világban; aug. 24., 
Ahner (Lipcse), Schnette (Amerika) és 
Pehrsson (Göteborg): A lutheránus 
szórvány (diaspora) a világban.' —  
Raffay püspök aug. 21-én délelőtt 8 
órakor prédikál az eisenachi Szent- 
György templomban.

A gyülekezeteket és a lelkészeket 
kérjük, hogy augusztus 19-én (va
sárnap) imádkozzanak a konferenciá
ért, hogy a Szentlélek vezérelje annak 
tanácskozásait és a mi Urunk Jézus 
Krisztus adjon a konferencia tagjai
nak hitet, bölcseségct és szeretetet.

Az asztali imádságról.
A föld legtöbb népe kötelességé

nek érzi, hogy a kapott adományok 
élvezése előtt valamilyen formában 
há'ával gondoljon az adományozóra. 
Az utazók egybehangzó tudósítása 
szerint a négerek sohasem nyúlnak 
addig az ételhez, amíg abból egy 
részt isteneiknek fel nem áldoznak. 
Az indiánok és Szibéria néptörzsei 
ételeik első darabját a tűzbe dobják, 
hogy ezáltal a megmaradt rész élve
zéséhez isteneik áldását kérjék A kí
nai semmit sem kóstol meg addig, 
míg az ételt a házi oltárra le nem 
teszi s ezáltal mindenekelőtt bálvá
nyának fel nem ajánlja. A núbiaik 
evés előtt és után is imádkoznak. A 
madagaszkáriak, ha felkelnek az asz
taltó', mélyen meghajolnak s így »iid- 
vöziik a szellemeket*. A lappok ke
zet fognak s így kiáltanak: »Jó Is
ten, áldott légy érért az ételért!« A 
mohamedánok sohse ülnek le addig 
az evéshez, míg el nem mondják : 
»A legkegyeimesebb é3 legirgakna- 
sabb Isten nevében«.
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Csak a keresztyének képeznek 
egyedül kivételt. Közülük oly sokan 
nem tartják szükségesnek, hogy az 
asztalnál imádkozzazak, vagy csupán 
a gyermekek kötelességének tartják 
azt, ami a ház fejének, mint a ház 
papjának megtiszlelést jelentő erkölcsi 
kötelelessége. Nem kellene nekünk 
a pogányok előtt szégyenkeznünk ?

Szíves tudomásulvétel végett kö
zöljük, hogy a Harangszó előfizetési 
árát szövetségünk elnöksége minden 
alkalommal csak egy negyedre álla
pította meg. így is már a rákövetkező 
héten rendszerint felborul a költség- 
vetésünk. Akik tehát az első negyed 
alkalmával 600 K-val fizettek elő, 
azok okt. l-ig ezidöszerint 300 K 
hátralékban vannak.

Egy tanítónő nemes tette.
Korunkban csak ritka példáit ta

láljuk az önzetlen emberszeretetnek. 
Egy ilyen dicséretes kivételes példá
ját azonban meg kell örökítenünk az 
utódok számára emlékezésül, özv. 
Csép Sándorné szül. Pangor Irén oki. 
polg. isk., jelenleg jánosházai (Vas m.) 
r. kath. tanítónő ismeretlen személyé
ről van szó. ö  egyik evangélikus ta
nítványában : Nagy Ferenc II. oszt. 
polg. isk. magántanulóban felismerte 
és meglátta a tehetséget. Nagy Feri 
korát meghaladó ügyességgel rajzol 
és fest; a jó tanítónő rajzait és fest
ményeit szakemberekhez, a gyermek- 
tanulmányi társasághoz is eljuttatta 
felülbírálás végett. A szakértői véle
mény is határozott tehetséget fedezett 
fel. Mivel a gyermek szülei szegé
nyek s taníttatni a maguk erejéből 
nem tudják, hogy e tehetség el ne 
kallódjék, a tanítónő K^pi Béla püs
pökünkhöz ment el személyesen s 
kérte, hogy a gyermeket egyik közép
iskolánkban ingyenes helyre elhelyezni 
szíveskedjék. A püspök a rajzokat 
megtekintette és felülbiráltatta s máris 
folyósított számára 5000 K segítséget. 
Püspökünk jó szíve azonban teljesen 
magáévá tette a kis művész gyermek 
ügyét és megígérte, hogy bonyhádi 
főgimnáziumunkban fogja elhelyezni. 
Ki tudja: milyen nagy embert nyer
het e kis fiúból még a nemzet. Ha 
így lesz, ezt Isten után a tanítónő 
és püspökünk jó szívének köszönheti 
majd az utókor. Nagy figyelmeztetés 
ez mindnyájunkra: lássuk meg és ne 
hagyjuk parlagon a tehetségeket!

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
Az egyházkerüléti felügyelői állásra 

leadott szavazatok felbontása alkal
mából az egyik dunántúli gyülekezet 
lelkésze rezignáltan jelenti, hogy a 
részvétlenség miatt a gyűlés megtart
ható nem volt s így szavazni nem 
tudtak.

Nem tudjuk elgondolni, hogy a 
részvétlenségnek mi és ki lehetett a 
tulajdonképpeni oka ?

*
A miskolci zsidó társadalom nagy 

ünnepséget rendezett dr. Spira Sala
mon rabbi tiszteletére rabbiságának
25- dik évfordulója alkalmából. A mis
kolci róm. kath. egyház nevében 
Spirát Zábráczky György apátplébá
nos üdvözölte, aki többek között így 
szólt: »Spira Salamon 25 év alatt a 
szeretetet és a magyar eszmét hir
dette a város falai között. A haza 
szerzetében és az érette való munkál
kodásban nincs különbség keresztény 
és zsidó között.«

*

Az oláh megszállás alatt álló ma
gyar területek zsidósága Temesváron 
nagygyűlést tartott, melynek célja a 
szétforgácsolt zsidóság erejének meg
szervezése és egységesítése volt Az 
egyik szónok, Székely Béla a faj 
összetartozandóságát hangoztatván, 
azt mondotta : zsidónak lenni és élni, 
egyet jelent. Aki zsidóságát tagadja, 
az életét tagadja meg.

Semmikép nem lenne ártalmunkra, 
ha egy ilyen adag önérzetből legalább 
néhány deciliter belénk is szorult 
volna.

#
Egy vidéki lapban »Előszó egy 

önéletrajzhoz« című cikksorozatban 
a Bach érából a jeles iró a követ
kezőket írja: Nevezetes esemény, a 
hazafias együttérzés szép bizonyítéka 
volt az is, amidőn a bécsi kormány
nak a protestáns önkormányzatot 
elkobozni célzó terve ellen katholikus 
világi, sőt egyházi előkelőségek siet
tek az ősi szabadság és törvényes 
jog védelmére.

Akkor minden bizonnyal őszintéb
bek, egyenesebbek voltak az emberek. 
Pedig együttérzésre soha jobban nem 
volt szükség, mint napjainkban.

*
Egy zentai nagygazda, Tóth Miklós 

ezüst lakodalmát ülte minap a zentai 
tanyán nagy vendégséggel. Ezen a 
lakomán elfogyasztottak az ünneplők: 
2 ökröt, 23 bárányt, 6 borjut, 12

hízott malacot és 200 baromfit. A föl- 
hörpíntett bor mennyiségéről hallgat 
a krónika, de három napon és három 
éjszakán itták szakadatlanul a drága 
nedűt. A házassági örömünnep dicső
ségét öt cigánybanda húzta a vendég
sereg fülébe, miközben folyt ez a 
boldog békeidőkre emlékeztető bácskai 
lakodalom.

*
Kanadában a napokban hunyt el 

Mr. Hunter nyugalomba vonult vá
szonkereskedő, akit országszerte a 
világ legnagyobb dohányosaként tisz
teltek. A dúsgazdag öreg úr vég
rendeletében meghagyta, hogy teme
tésére Montreal minden dohányos 
férfiút hívják meg s utolsó kívánsága 
az volt, hogy a temetési menet tagjai 
állandóan dohányozzanak s a pipáik
ban visszamaradó hamut szórják be 
a sírba. A végrendelkező kívánságá
nak, — mint amerikai lapok írják — 
mindenben eleget tettek s a temetési 
menet tagjai, — ugyancsak a dohá
nyos király rendeletére — két-két 
agyagpipát és tiz font dohányt kaptak 
ajándékba.

Lelkészértekezlet Nagy
kanizsán.

A somogyi egyházmegye lelkészei Mes- 
terházy Sándor esperes elnöklete alatt 
értekezletüket Nagykanizsán tartották. Az 
értekezletet megelőzőleg az Úr asztalához 
járultak, melyet Horváth Lajos gyékényest 
lelkész szolgáltatott. Az értekezletet az el
nöklő esperes magvas megnyitója vezette 
be, aki hűségre és vigyázásra intette szolga
társait. Munkát több időszerű kérdésről 
Horváth Olivér nagykanizsai lelkész olvasott 
fel. A felolvasott munka kapcsán az érte
kezlet csatlakozott a győri egyházmegyei 
lelkészértekezletnek február 27-én tartott 
ülésén hozott s a Harangszó 19. számában 
közölt határozataihoz az egyházi tisztvise
lőknek készpénzben megállapított illetmé
nyeinek valutáris viszonyoknak megfelelő 
megállapítása, az E. A. 91., 118. és 155. 
§-ai megváltoztatása, a kisvárosi gyüleke
zeteknek fenntartása tárgyában. Az E. A. 
36. és 328. §-aival kapcsolatban egy szi
gorúbb, határozottabb fegyelmi szabályzat 
alkotását kívánják, nemkülönben az E A. 
299. §-ának olyatén megváltoztatását kérik, 
mely szerint az egyházkerületi és egyetemes 
gyűléseknek határozatai az egyházkerületek 
és egyházegyetem fenntartására vonatkozó 
járulék kivetések és felemelések tárgyában 
is jogerősek legyenek.

A lelkészválasztási szabályrendelet egyes 
pontjait, melyek a gyakorlati élet próbáját 
nem állották ki, módosítani kívánják.

Balogh István lelkész indítványát — 
miszerint az elnökség tegyen lépéseket, 
hogy az állam a gyülekezetektől ne szedjen 
buzaadót, továbbá, hogy az egyház nagy- 
vagyonú tagjai az igazsággal összhangban 
adóztassanak meg, szintén egyhangúlag 
magukévá tették.



O L V A S S U K  A  B I B L I Á T .

246

A pásztor és a nyáj.
Aug. 6. Filippi 2.in. A keresztyének 

egységének gyönyörű példája Pál és a 
filippibeliek viszonya. E viszony rajzát az 
öröm keretezi (2. is, 3 . í ). A pásztor és 
a nyáj viszonyának uralkodó vonása az 
öröm. Pál nemcsak együtt örül a filippi- 
beliekkel, hanem már az is megvidámííja, 
ha hirt hall felölök, mint ahogy örül az 
ember, ha szerelmesétől levelet kap. Mennyi 
örömtől fosztom én meg magamat azzal, 
hogy e szomorú világban nem szövögetem 
a keresztyén testvériség szálait!

Aug. 7. Filippi 2 . só-sí. „Mindenki a 
maga hasznát keresi “ Milyen szomorú 
megállapítás ez az apostoi környezetéről 1 
Milyen keserves lehetett az apostolnak 
megérlő-lelkek nélkül szenvedni s miiyen 
jó, hogy van egy gyülekezet, melynek meg
írhatja keserves megállapítását, elpanaszol
hatja bánatát 1 A keresztyének egységének 
örömeihez tartozik az is, hogy nem kell 
egyedül szenvednem.

Aug. 8. Filippi 2 . 22. Mint a gyomok 
között a fehér liliom, úgy magasiik s vilá
git ki Timotheus az apostol környezetéből. 
Milyen dicséretet kap! Az atya szokott így 
büszkélkedni derék gyermekével. Mily bol
dog az apostol, hogy ily lelki gyermeke 
van s mily boldog, hogy van kinek elmon
dani a boldogságát anélkül, hogy dicseke- 
dőnek tartanák ezért! A keresztyének 
egységének örömeihez tartozik az is, hogy 
nem kell egyedül örülnöm.

Aug. 9. Filippi 2 . 23. Az apostol meg
ígéri, hogy mihelyt ügyének fordulását 
látni fogja, tüstént elküldi hozzájuk a hírrel 
Timotheust. De hogy Thnotheusnak nem 
csak a hirvivés lesz a kötelessége, hanem 
Isten országának munkálása is Filippiben, 
mutatja az ajánló sorok komolysága. Páltól 
ez mindenesetre nagy áldozat, mert neki 
Timótheusra igen nagy szüksége volt. De 
az, aki vallotta, hogy jobb adni, mint venni, 
örömmel viszonozta a filippibeliek szere- 
tetadományát. A keresztyének egységének 
örömeihez tartozik az is, hogy van, akiért 
lehet és érdemes áldozatot hozni.

Aug. 10. Filippi 2.24. Azt mondják, nem 
jő terveinket kibeszélni, mert szégyen ér, 
ha nem válnak valóra. Csakhogy az ember 
reménységben él és terveket sző folyton, 
amelyeket nehéz magunkba temetni. Mily 
jó Pálnak, hogy van, akinek elmondhatja 
reménységét, kibeszélheti terveit anélkül, 
hogy valaha is szemére hánynak azok va
lóra nem válását! Ez is a keresztyénem 
egységének öröme.

Aug 11. Filippi 2.25—28. Epafroditus 
nem azért gyötrődik, mert halálos beteg, 
hanem azért, hogy a filippibeliek hírét 
vették betegségének s bizonnyal nyugtala
nok miatta Pálnak tulajeonképen szomor- 
kodnia kellene az átlagember véleménye 
szerint, hisz elmegy tőle, akinek jelenléte 
igen kívánatos s ő mégis örül, mert arra 
gondol, hogy a filippibeliek megnyugodnak 
s örülni fognak Epafroditus láttán. Mily 
gyöngéd szeretető emberek. A keresztyének 
egysege nem csak az örömélvezés jogát 
jelenti számunkra, hanem az örömszerzés 
kötelességét is. A szeretetben gyöngédek 
legyetek!

Aug. 12. Filippi 2.20 — 30. Epafroditus 
nem tartozott a nagyszájú emberek, a föl- 
tünésre vágyók, az elismerést kieröszakoiók 
közé. Egyedül itt találkozunk vele, mégis 
mily elismeréssel van iránta Pál s meny
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nyire kívánja megbecsülését 1 Az önző em
ber előtt csak az valami, amit saját maga 
csinál, a többi emberé semmi. A keresz
tyének egyrésze magával hozza a más 
munkájának elismerését is. S ez örömet 
okoz annak a másiknak.

Lapunk legközelebbi száma nyom

dai technikai okokból aug. 12-én jele

nik meg. f

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlésben az indem- 
nitási vita a végéhez közeledik. Legutóbb 
rendkívül talpraesett beszédet mondott 
Csöngedy Gyula, aki a vasárnapi munka
szünet, a korcsmázás kérdésének érintésé
vel szólott a földbirtok-reformról, az elemi 
iskolai oktatás reformjának szükségessé
géről. Czettler Jenő megállapította, hogy 
mezőgazdasági hitel nélkül nincs többter
melés. Beszéllek: Forster Elek, Bottlik 
Isiván, Beck Lajos stb. szociáldemokrata 
képviselő. A nemzetgyűlés egyébként sokat 
foglalkozott Ulain Ferenc ceglédi beszédé
ben telt leleplezéseivel. . Friedrich István 
kisázsiai útjáról megérkezett. A háznak 
egy igen érdemes tagja, Usetly Ferenc 
hirtelen elhalt.

A szerb kormány mind jobban el van 
lökéivé a horvát paraszlpárt vezérét, Radi- 
csot letartóztatni.

Bulgáriában az orosz vöröskeresztes 
misszióhoz tartozó ügynökök bolsevista 
agitációt fejtettek ki. Vakmerőségükben 
egészen odáig mentek, hogy politikai ellen
feleiket halálra Ítélték.

A cseh sajtó ismét Daruváry külügy
miniszternek legutóbbi beszédét gyalázkodó 
kifakadásokkal és sokszorosan meghazud
tolt rágalmakkal kiséri. Rettenetesen félhet
nek mégis csak tőlünk a „vitéz" csehek.

A ném et jegyzékre adandó angol válasz 
elment. A jegyzékben Anglia formális javas
latot tesz arra vonatkozólag, hogy Német
ország fizető képességét szakértő bizottság 
á'lapítsa meg.

Boroszlóban az elmúlt héten a radi
kális és kommunista munkások magukhoz 
ragadták az uralmat. Törtek, zúztak, háza
kat foszlottak és romboltak. A kár több 
milliárdra rúg.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 9. vasárnapon.
Ev. Luk. 16.1—9.

A hamis, illetőleg a bevádolt sáfár pél
dájában az Úr e világ fiainak eszeségét
tárja elébénk, akik rendszérint eszesebbek 
a világosságnak fiainál. Amilyen eszesek e 
világ fia i a világi dolgokban: olyan esze
sek igyekezzenek lenni a világosság fiai is 
a lelki dolgokban.

A dunántúli egyházkerület új fel
ügyelője. A dunántúli egyházkerületben 
dr. Berzsenyi Jenő lemondásával üresedés
ben levő egyházkerületi felügyelői székbe 
a gyülekezetek szinte egyhangú választás
sal dr. Mesterházy Ernő földbirtokost, az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság elnökét 
ültették.

Az új felügyelőben egyházkerületünk s 
így egyyetemes egyházunk minden tekintet
ben egy tetterös, lelkes, buzgó világi vezetőt 
kapott, ki ezekben a nehéz időkben a hoz
zája fűzött várakozásoknak, követelmények
nek legjobb meggyőződésünk szerint meg 
fog tudni felelni. Megválasztása alkalmával 
melegen üdvözöljük s életére, munkássá
gára Istennek gazdag áldását kérjük.

Dr. Geiszler Brúnó a németországi 
Gusztáv Adolf egyesület vezértitkára, ki 
több hetet Erdélyben töltött, kőrútjában 
Budapest után Sopronban felkereste Zier- 
mann Lajost, a magyarhoni egyetemes gyám
intézet elnökét, kinek kíséretében megláto
gatta Kapi Béla dunántúli püspököt szom
bathelyi otthonában. A püspök a kedves 
vendég tiszteletére ebédet adott, amelyen 
hivatalosak voltak az egyházkerületi fel
ügyelőre leadott szavazatokat felbontó bi
zottság tagjai és lapunk felelős szerkesz
tője. Dr. Geiszler sok érdekes dolgot mon
dott el erdélyi útjáról, sok szomorút a 
franciák németországi kegyetlenkedéseiről, 
de sok felemelőt az evangélikusok ébre
déséről.

Hazautaztában kiszállt Szenfgotthárdon, 
ahol megtekintette a templomot, néhány 
gyülekezeti tagnál látogatásokat végzett s 
rendkívül jó benyomásokkal hagyta el a 
mielőbbi viszontlátás reményében Csonka- 
magyarors7ágot.

Bizottsági ülés. A dunántúli egyház- 
kerületben a kerületi felügyelő-választás 
alkalmával kiküldött szavazatbontó bizott
ság Kapi Béla püspök és dr. László Kál
mán elnöklete alatt július 18-án tartot'a 
szavazatbontó ülését Szombathelyen Meg
állapítást nyert, hogy a 269 törvényes sza
vazat közül 253 dr. Mesterházy Ernőre 
esett. így az elnökség dr. Mesterházy Ernőt 
az egyházkerület törvényesen megválasztott 
felügyelőjévé jelentette ki. Szavazatokat 
kaptak még: dr. László Kálmán h. felügyelő, 
Pesthy Pál a nemzetgyűlés alelnökc, Ná- 
dosy Imre országos főkapitány, Radó Gyula 
és Ajkay Béla dr. egyhker. főjegyző.

Három gyülekezet nem szavazott, négy 
szavazat pedig érvénytelen volt.

Egyházmegyei közgyűlés. A közép
vasi evang. egyházmegye folyó évi rendes 
közgyűiését július hó 18-án tartotta Sár
váron, Zongor Béla esperes és dr László 
Kálmán felügyelő elnöklete alatt. A gyűlést 
megelőző istentiszteleten Rónai B. Gyula 
uraiujfalui lelkész, egyhm -i jegyző imád
kozott és olvasott szentigéket.

A közgyűlés átiratot intéz Vasvármegye 
közig, bizottságához avégre, hogy tegyen 
felterjesztést a V. K. Miniszterhez aziránt, 
hogy a 10 éven felüli elemi iskolai növen
dékek tanéve 2 hónappal megrövídítessék. 
Horeczky Gyula betegsége miatt lemondott 
egyhm.-i ellenőr helyébe Vörös Samu ne- 
méskoltai tanító választatott, aki az esküt 
a gyűlés színe előtt le is tette. Végül a 
közgyűlés elrendeli a jövő évre az általá
nos tiszfujítást; esperesre és egyhm.-i fel
ügyelőre a szavazatok október hó végéig 
adandók be.

Örömmel észlelte mindenki, hogy a 
bölcs vezérek vezelése mellett — az Írás 
szerint — „ékesen és jó renddel“ történ
tek mindenek!

Halálozás. Márton Jenő, a pozsonyi 
lyceum tanára hosszas szenvedés után 62 
éves korában elhalt.

Hoffmann Ákos, a györkönyiek buzgó 
tanítója 4 napig tartó súlyos szenvedés után 
életének 47-ik, tanítói működésének 28-ik 
évében az Urban elhunyt. Korai halálát

1923. jdllus 29.
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szerető özvegye és két gyermeke gyászolja.
Áldás emlékükre!
Szeritgotthárd. Páve! Ernő szentgott

hárdi illetőségű, bécsi lakós a szentgott
hárdi missiói egyház fenntartására 150.000 
o. é. koronát adományozott. Páve) Ernő, 
néhai jó atyjától, Pável Jánostól, ki a misz- 
sziói egyháznak egyik lelkes alapítója s 
első pénztárosa volt, nemcsak mocsoktalan 
nevet, de egyházáért áldozni kész szivet 
is örökölt.

A bonyhádi főgimnáziumban a június 
hó folyamán megtartott érettségin 7 tanuló 
jelesül, 10 jó, 9 elégséges eredménnyel 
állotta meg a vizsgálatot. Két tanuló a la
tin nyelvből 2 hónap múlva teendő pót
vizsgálatra utasittatott. A vizsgálatokon 
kormánybiztosi minőségben dr. Szlávik M. 
theol. akad. ny. igazgató elnökölt, ki nagy 
elismeréssel adózott az igazgató és tanári 
kar munkájáért

Vönöczk. A konfirmandusok 8500 K-t 
adományoztak a harangra.

Felhívás a vidéki társadalom hoz 1
A magyar egyetemi ifjúság legnagyobb ré
sze szomorú anyagi viszonyok között van. 
Az egyetlen mód, amellyel az ifjúság meg
élhetését biztosítani tudja: a munka, az 
önsegélyzés és az, hogy minden egyetemi 
hallgató ipari, gazdasági, kereskedelmi, 
vagy irodai inunkat vállaljon. Ezért a vidéki 
földbirtokosokhoz, iparosokhoz, kereske
dőkhöz fordulunk és kérjük adjanak mun
kát a hazájukért küzdő magyar ifjúságnak. 
Bármilyen munkára megbízható munkaerőt 
küldünk. Megkereséseket kérünk MEFHOSZ 
(Budapest, Vili. Üllői ú t4 .1.em. 3.) munka
ügyi hivatalhoz.

Dukai evang. ifjúság június 3-án jól 
sikerült szinielőailást tanott az iskolai har- 
mónium javára. EUudták Horváth Sándor 
ügyes rendezése mellett a „Cigány“ című 
népszínművet Szigligetitől. A szereplők ne
héz feladatukat egytöl-egyig derekasan ol
dották meg. Az előadást szép erkölcsi és 
anyagi siker koronázta. Szereplők voltak: 
Pető Irma, Borbély Jolán, Magyar Irén, 
Kocor Jolán, Csite Annus, Keringer Magda, 
Németn János, Pető Sándor, Móri János, 
Keringer Lajos, Szalai János, Boros Dezső, 
Tóth Dezső, Tóth Laci, Kocor Géza, Bor
bély Zoltán, Jánosa József.

Romániából menekült cv. lelkész a 
nyári hónapokra kisegítőül ajánlkozik. 
Címe: Korén Pál Békéscsaba, Hana u 7.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Kuzmits István emlékünnepe. A jugo
szláv politikai és katonai hatóságok jelen
létében fényes műsor keretében ünnepelték 
meg az ev. vendek Kuzmits István surdi 
lelkész vend biblia fordító születésének 
200 éves évfordulóját. Kováts István mura
szombati esperes Imádsága után Siftár K. 
bodóhegyi lelkész tartotta az ünnepi be
szédet, Luthár Ádátn battyándi lelkész pe
dig Kuzmits életéről és munkásságáról ol
vasott fel igen értékes munkát. Fiiszár Já
nos ny. tanító alkalmi ódáját Vucsák Lajos 
szavalta. Kapi Gyula szebbnél szebb kar
énekei emelték az áhitotat. Az egész ün
nepség rendezésében oroszlán rész Bakó 
Károly sürüházai tanítót illeti

A marosszentim rei ref. templomot az 
oláhok elvették és a görög katholikus 
oláhoknak adták.

A német katholikusok kölni nagygyűlé
sét a franciák nem engedélyezték.

Gutenberg bibliája. Azt a bibliát, mely 
1454. körül került ki Gutenberg János 
mainzi nyomdájából 380 millió koronáért 
vette meg egy Rosenbach nevű newyorki 
gyűjtő.

Nagy templomrablás Lengyelország
ban. Varsói jelentés szerint ismeretlen go
nosztevők betörtek a gneseni ősi lengyel 
székesegyházba s elrabolták a templom 
páratlan értékű reúkviáit, többek közt szent 
Albertnek, Lengyelország védőszentjének 
drágaköves fövegét is. Az elrabolt kincsek 
értéke két millió font sterlingnél is nagyobb.

Karinthiai Treffenben aug. 6—13-ig 
lelkés/.konferenciát tartanak Lohmann Ernő 
és Thimme Lajos margburgi lelkészek. 
Jelentkezni augusztus 1-éig lehet Roth Ri- 
hárd lelkésznél Treffen (Willach nielleti).

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. Höflik Gusztáv, a szombat
helyi állami jegybank főellenőre váratlanul 
elhunyt. Koporsója felett Kapi Béla ev. 
püspök mondott gyászbeszédet.

Ú J D O N S Á G O K .

Kossuth Lajos Tódor temetése. Kos- 
sulh Lajos Tódor hamvait július 26-án 
helyezték el a budapesti Kerepesi úti te
metőben a Kossuth- mauzóleumban. Agyász- 
beszédet Raffay Sándor dr. püspök tartotta.

A pápa levelezése. A romai pápa egy 
kimutatás szerint naponta átlag 22.700 le
velet és egyéb postai küldeményt kap. A 
napi postát 40 ti'.kár dolgozza fel, akik 
egyenkint legalább 400 levélre válaszol
nak is.

Törlés a Vitézi Rendből. A Vitézi 
Rend Szabó József erzsébetfalvai lakost, 
mert a rend kiskátéja szabályait tudatosan 
megszegte, a Vitézi Rendből törölte. — Bo
ros Károly budakeszi volt liszthelyettest 
lopás büntette miatt a Vitézi Rendből tö
rölte s egyidejűleg az alsónémedi határban 
levő tizenkét katasztrális hold 1006 négy
szögöt vitézi telektől megfosztotta.

Elitéit plébános. A pestvidéki kir. tör
vényszék Dobó István vérségi róm. kath. 
plébánost, az ottani nemzeti tanács volt el
nökét a személyes szabadság megsértésé

nek és távirórongálás vétségében bűnös
nek mondotta ki s ezért a plébánost 240.000 
korona pénzbírságra Ítélte.

Gagyhy Dénes f .  A magyar irodalmat 
nagy veszteség érte Gagyhy Dénes elha
lálozásával, aki Budapesten a Rókus kór
házban elhalt. A Prot. Család és Iskola 
című könyvsorozatban Gagyhy „Mária nő
vér“ című munkája annak idején nagy fel
tűnést keltett.

Feltalálták a kanyaró szérumát. A
francia tudományos akadémiában bejelen
tették, hogy két francia orvos feltalálta a 
kanyaró elleni megelőző oltást.

Forgalomba hozták az ötvenezer
koronásokat. A magyar királyi állami jegy
intézet hirdetményt tett közzé az ötvenezer
koronás államjegyek forgalombahozafaláról. 
Az 1923. május 1-éről keltezett új állam
jegyek alzknagysága 105X165 miliméter. 
Az államjegy szövege megegyezik az eddig 
kibocsátott államjegyek szövegével.

Gáspár Ferenc író önkezével véget- 
vetett életének. Az írói világnak meleg rész
vételével a r. kath. egyház szertartása sze
rint temették el Budapesten.

Minden drágul. A vonat, a trafik, a 
hús, a kenyér, a papír, a nyomda. No de 
minek is Írjunk róla, amikor úgyis min
denki tudja.

Gyilkol a hőség. A párisi lapok jelen
tése szerint a hőség Párisbati 3, London
ban 18. és Hollandiában 60 halálesetet 
okozott.

Antiszemita tüntetés Brassóban. A
brassói zsinagóga és zsidó lelkészi hivatal 
ablakait beverték. A behajigáít kövek a 
zsinagóga ablakainak díszes foglalatát is 
megsértették.

A világ legkövérebb embere. Zaje- 
cárban él egy szállótulajdonos, akit a világ 
legkövérebb emberének tartanak. A boldog 
férfiú kétszázöt kilót nyom és dereka száz- 
hetvenöt centiméter átmérőjű.

A győri falufejlesztési és gazdasági 
kiállítás. Az ötvenedik jubiláris falufejlesz
tési és népmüvelődési kiállítás augusztus 
végén és szeptember elején G y ő r b e n  
impozáns méretek közt fog lefolyni. A me
gye és a város vezetőemberei, szakintéz
ményei, köztük a vármegyei gazdasági egy
let, a mezőgazdasági, az ipari- és kereske
delmi kamara, a M=usz és Gy. O. Sz. fi
ókja, ipartestület, kertészszövetség, méhész
egylet stb. szervezik a 15 fö- és alcsoportot

On rosszul  
számol ,
mert nem a vételár a mértékadó, hanem 
— hogy mennyire kiadós a használatban.
A »kávédaráió« jegyű Pranckból csak fele
annyi szükséges, mint más kávépótlékból 
és mégis jobb kávét kap. Csak olyan 
csomagokat fogadjon tehát el, melyen 
gyári jegyünk: a kávédaráló — és alá 
Írásunk: FRANCK HENRIK FIAI —
található. 1—1
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(háziipar, mezőgazdaság, kertészet, méhé
szet, kézmű- és gyáripar, építészet, egész
ségügy, közművelődés stb.) Ezek anyaga a 
vasútállomás melletti 2. városi parkban s 
a leánygimnázium hatalmas épületében nyer 
elhelyezést. Kapcsolatosan orsz. többterme
lési kongresszus, állatvásár, kocsiverseny, 
kerületi kertészgyűlés, dalosverscny is lesz. 
Győr hatalmasan kifejlődött mezőgazdasági 
gyáripara ez alkalommal mutatkozik be 
impozánsan, de több fővárosi gyár szintén 
bejelentette már résztvételét a kiállítási 
irodánál (Győr, megyeház) vagy a Falu
szövetségnél (Budapest, Vas u. 19. sz.).

Az Uj Idők a legszebb, legtartalmasabb 
magyar szépirodalmi lap. Szerkeszti Her- 
czeg Feienc. Előfizetési ára negyedévre 
2000 korona.

A Magyar Lányok képes lap fiatal 
leányok számára. Szerkeszti Tutsek Anna.

Az Én Újságom képes gyermeklap. 
Szerkeszti Gaál Mózes. Kérjen mutatvány- 
számot. Kiadóhivatal: Budapest, VI., An- 
drássy-ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  p e r s e l y e .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 
Szentgotthárdról: Ernszt Margit és Irma 
2500, Berke Elek és Irén 1000. Garam- 
völgyi Ferenc csendőr th. 1000, Orbán Fe
renc 1000, özv. Berke Józsefné 500, Stangl 
Józsefné 500, Rájter János esperes Kukmér 
3000, Ebenspanger Sándor Okörtvélyes 
2000, Geisztlinger Frigyes lslkész Deutsch 
Jahnndorf 37.050 o. é., Győry Lóránt ny. 
miniszter Budapest 2000, Németh Tini 
Kisfalud 1000. Tárnokréti 626, Polgár S.-né 
620, Kovács Zsigmond lelkész 500, Árpás 
500, Somogycsicsóból: Beák L, Kósz M. 
200—200, Beák János, Beák F. 100—100, 
Beák Mihály, Beák S., Kósz A., Berkes I., 
Farkas J 50—50, Masics Mihály 200, Far
kas F., Horváth K. 20—20, özv. Kovács 
Samuné Beled 400, Asbóth János Szom
bathely 100, Szekeres Teréz Nagydém 1000, 
Rábabogyoszló 500, Majos János 200, id. 
Varga Istvánná 50, Győrffy Béla lelkész 
Felpécz 200, Pölöskey Miklósné 200, Dakó 
Samuné, Kriller György 100—100, Hárs 
István Székesfehérvár 1100, Rogáts Ferenc 
Győr 1000, özv. Badics Elekné, Lászlófalvi 
Eördögh Terézia Békéscsaba 1000, Tom
pos Gábor Jobaháza 1000, Király Erzsébet 
Sárvár 500, özv. Csatári Istvánná Nagy- 
gyimót 100, Csepregi Sándor Czelldömölk 
200, László Károly Jánosháza 500, Bállá 
István gondnok Győr 1000, Mogyorósy J - 
né Nagykamond 1000, Kiss Sándor Kör
mend 1000, Blicke Sándor Körmend 100, 
Balog Lajos Hegyfalu 200, Kiss Imre Egyed 
500, Kovács János Boba 190, Kocsis Sán
dor Kopácsi major 200, Sarkadi Gábor 
Nagyalásony 100, Dezső Jolán Pápa 200, 
Brocsko lmrike Budapest 1000, Barlkó S. 
Miskolc 100, Schäden Gusztáv Rábaszent- 
tamási 1500, Fülöp Ferenc Izsákfa 100, 
Sütő János Nagyacsád 100, Balázs Elek 
Beled 300, Nemes Samu Gönyö 3600, Dor- 
ner Lajos Töltéstava 200, Csacsovits Ist
vánná Sárvár 100, Jutási Teréz Szbthely 
150, Vörös Sámuelné Nemeskolta 100, özv. 
Hudy Kálmánné Nemeskolta 200, Holz
hammer Jánosné Bősárkány 500, N. N. 
Nagygeresd 300, özv. Fekete Péterné Rép
celak 200, Hajmási Dániel Répcelak 200, 
özv. Szabó Jánosné Répcelak 100, Mester-

házy Ödöuné Mesterháza 500, Tóth Mihály 
Beled 1000, Pálfy Józsefné Kisfalud 100, 
özv. Kovács Jánosné Sobor 100, Varga 
Mihály Szilsárkány 100, Török Lajos Zala- 
szentlőrinc 150, özv. Rosta Mihályné 'Ke- 
menespálfa 100, Mihály Gyula Zalabesenyő 
500, Bács Mihály Somlószőllös 200, Kovács 
Antal Nagysitke 100, Tarján Dánielné Ost- 
ffyasszonyfa 100, N. N. Pápa 200, Bolla 
István Pápa 100, Gyurátz Ferenc ny. püspök 
Pápa 500, Háftl Gyuláné Kisbér 500, Hor
váth Gyula Bakonytamási 1000, R. Nemes 
Istvánné Alsógörzsöny 100, Wanderer Már
ton Lkomárom 500, Bakó Béla Felsőrajk 
500, Gyalog István lelkész Kéty 100, Mutz 
Endre Kistengelicz 1000, Szepper Katica 
Mecsekszabolcs 500, Szecsődy Sándor 
Kutaskeresztur 100, Németh Imréné Ránya- 
besenye 300, Nádossy Elek Görösgál 500, 
Sprenger Lajos 100, Falb Mária Győr 100, 
Kalmár Lajos Győr 300, Iső Vince lelkész 
Győr 500, özv. Kutas Istvánné Kajár 100, 
Nagy Lajosné Téth 100, dr. Scholtz Oszkár 
Bpest 1000, Geduly Elekné Bpest 500, 
dr. Thébusz Béla orvos Bpest 5000, Ila- 
uszki Sámuel 100, özv. Beniczky Józsefné 
Bpest 100, Gebauer Irma Győr 1000, Mar- 
gócsy István lelkész Ácsa 100, Sárkány 
Kálmánné Kiskőrös 500, Mendelényi Edéné 
Kiskőrös 500, Sass János Rákospalota 200, 
Marcsek János lelkész Tokaj 500, Pilisi 
Márton Mezőberény 100, Geduly Henrik 
püspök Nyíregyháza 1000, Hammer Jenő 
Bpest 250, Fehérvárcsurgói ifjúság 2000, 
Nádasdi népiskola 1200, Kaposvári ev. 
Diákszövetség 1000, Nemeskoltai ifjúság 
1000, Láng János Kalaznó 500, Erdélyi 
Sándor Pápa 250, Horváth Lajosné Lukács
háza 300, Ropos Viktor tanár Bpest 300, 
Varga Dávid Szbthely 300, Sümegi Gyula 
Czelldömölk 150, Korosits Miklós Légrád 
50, Zongor Béla esperes Körmend 500, 
Skok Andor Lipárt 500, Róth Gyula Kapu
vár 500, Horváth Pál Zalaegerszeg 100, 
Ádám Antalné Keczel 500, Nagy Dénesné 
Boba 2000, Horváth Károly Zalaegerszeg 
750, Remete Karolin Szil 200, dr. Tóth 
Gedeonná Lébény 500, Antal Sándorné 
Kisköcsk 200, Schleifer Imre Szbthely 100, 
Pongrácz Ernő Pusztagyimót 500, Farkas 
János Enese 500, Zalaegerszegről: Skriba 
János, Schmidt Viktor, Szalay Sámuel, Ma
gyar Lajos 50—50 K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
N. B. Ajka. Legközelebb. — Aratási Ima. Jobbat 

kérünk. — Jancsi és Búza. Örülünk, hogy Csite bácsi 
elbeszélése nektek is annyira tetszik. — Apostag. 
Mindig csak negyedévre hirdettünk előfizetést. I. 150,
II. 250, III. 500 K volt. — S. K. Satantall'a. A hát
ralék ki van egyenlítve. — F. J . Erzsébetfalva. Leg
közelebb. — «.Dombóvár44 800 K. — II. Gy. Tapolca. 
Köszönet Tessék csak továbbra is szívesen venni 
a lapot. Egy valaki fedezi a külömbözetet. — SI. J. 
Tokaj. Remélem rendben a dolog. — K. I. Marcali. 
A pótlást elküldtük. — B. G. Tokaj. Hátralék okt. 
1-ig 500 K. — K. L. Győrujfalu. Decemberben, Janu
árban is csak  negyedévre hirdettünk előfizetést és 
nem egész évre. lessék utána nézni. — H. Gy. Ba- 
konytamásl. Aug. 1-ig. — B. L. Sopron. 500 K. — 
H. l.-né Sárvár. .500 K. — K. G. Tóth. I. 150, II. 250,
III. 500 K volt. Összesen eddig 900 K. Tessék a kü- 
lönbözetet kiszámítani abból az összegből, amennyit 
kiki már lefizetett. — K. E. Szinti. Akik 600 K-val 
fizettek elő, azok 300 K hátralékban vannak egyen
ként okt. 1-ig. Egész évi előfizetés nem volt és nincs. 
— O. K.-né Tárnokréti. Olvassa csak továbbra is 
szívesen, az ön előfizetése rendben van. — Sz. E. 
Lkomárom. Köszönet, hogy mikor kerül sorra, ma 
még nem tudóim* Nagyon örülnék, ha esetleg egy 
rövid rajzot, elbeszélést kapnék előbb még, annak 
hamarább tudnám sorát ejteni.

A  bíró leányai
a címe Csite Károly uj háromfelvonásos, 
kacagtató énekes falusi vígjátékának. Mű
kedvelők részére ily alkalmas, hatásos falusi 
vígjáték még/nem jelent meg a magyar 
irodalomban. Amellett igen könnyű s egy 
szerű a rendezése és kiállítása. Ára elő
adási joggal 1200 korona. Kapható a szer
zőnél Körmenden és Wellisch Béla könyv- 
kereskedésében Szentgotthárdon. 1—3

Vidéki magányos báróné intelligen
sebb leányt keres, ki könnyebb var
rást vállal, a takarításnál segédkezik. 
Fizetési igények megjelölésével aján
latokat kér báró Tallián Dénesné, 
Szabás, Somogy-m. j—3

P á ly á za ti h ird etés
A kötcsei ev. egyház pályázatot 

hirdet II. sorsz. tanítói állására. Fize
tése törvényes A kérvények (válasz- 
bélyeggel) augusztus 6-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők.

H a n g v ersen y .
Gy. Sarlay Mariska hangversenyénekes- 

nö, B. Kolossá Lili és Surerkiewicz Róbert 
közreműködésével 1923. augusztus hó 2-án 
este fél 9 órakor tartja

Ária- és dalestélyét
Szentgotthárdon az állami főgimnázium 
tornatermében.

M űsor:
1. Verdi: Trubadurbál Leonora grófnő 

áriája. 2. Schubert: Impromptu. 3. a) Fr. 
Abt.: AdenunAde; b) Fr. Abt.: Ihr wisst 
ja, wem ich meine. 10 perc szünet. 4. Verdi: 
Traviatából Violetta áriája. 5. a) Cherubini: 
Ave Mária; b) Squire: Schlummerlied; 
c) Tschaikovszky: Chauson Triste; d) Pop
per: Gavotte (D). 6. Mayerbeer: Hugenot
tákból Apród dala.

Belépő díj: I. hely (1 -3 . sor) 1000 K, 
II. hely (4—6. sor) 800 K, 111. hely (többi 
sor) 600 K, Állóhely 300 K.

A jövedelem egy része a főgimnázium 
segitő-egyesülete javára fordíttatik.

Jegyek kaphatók a Wellisch-féle könyv- 
kereskedésben.

Lószerszámok kaphatók m in
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 4—5

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

P I A C .
Július 24. Zürich: Budapest 0'4>/4. — 

Deviza: Dollár 10.810, Dinár 115, Osztrák 
korona 15'20, Szokol 323'—, Lei 57 50, Frank 
1920, Márka 4.25. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 3800, disznóhus 3400, borjúhús 
3200, zsír 8000. — Gabonaárak: Búza 
55.000, rozs 35.000, árpa 30.000, zab 65.000, 
tengeri 40.500, korpa 26.000.

Felelőn szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szentgotthizd, Yasrkrmegye.

Nyomulóit Wellisch Béla viUamikemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított*
K A P 1 B É L A

1910 ben. 

Laptulajdonos:
i  BuaáGtóll Lulticr-S-íÖvstsea.
Az Ontzágow l.uthcr-S/ihet- 

stg lihntHluK lapja.

Kéziratok, elófíze'.ósi dijak 
éH roklaniációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

ElőüzetéBt elfogad 
minden evang. lelkész 

6a tanító.
MeoJelenlk minden vasárnap.

Bierkesztó-Uadóhlratal:
8ZENTGOTTHÁRD,

Vasvármegye.

i  „HAKANUSZO“ 
előfizetési á ra : 

negyedévre 1000 korona. 
fiUther-Mzőretégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 100 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink* 

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Az ördög praktikája.
Hiába minden, az ember, ha még 

úgy a teremtés koronája, mégis csak 
általában nagyon gyarló valaki és 
bocsánat, valami A leggyarlóbb benne 
talán az összes számottevő gyarló
ságok között: az emlékező tehetsége, 
azaz, hogy nagyon könnyen felejt. 
Még itt nyögjük a két átélt forrada
lomnak minden szenvedését, nyorno 
ruságát, szomorú következményeit, 
máris újabb forradalommal fenyege- 
tődzünk, újból nyugtalanítjuk egymást, 
folyton zavargunk, lázadozunk. Azért 
talán az idők kerekén lepergett négy
száz év folyamán nem volt még 
időszak, amikor a nagy reformátornak, 
dr. Luther Mártonnak, ennek a szel
lemóriásnak intelmei időszerűbbek 
lettek volna e tekintetben is, mint 
napjainkban.

Luther „ Intés a zavargásoktól“ c. 
munkájában ugyanis többek között 
a következőket mondja: A lázadás
nak nincs esze s rendesen jobban 
sújtja az ártatlanokat, mint a bűnö
söket. Ez okból egy lázadás sem jo
gosult ; bármennyire jogos dolognak 
védelmére kelsz általa, mindig több 
kár, mint haszon származik belőle; 
ami által beteljesül a közmondás: 
»a rosszból rosszabb keletkezik.« Ha 
az Oinnes (tömeg) feltámad, az nem 
képes sem tenni, sem megtartani 
a különbséget az istenfélők (jók) és 
rosszak között, hanem közéje vág a 
sokaságnak, ahol véletlenül rá talál 
s nagy és rettenetes jogtalanság nél
kül nem tűnhet el. Az ember azért 
nem lehet barátja annak a pártnak, 
amely lázadást szít, bármennyire 
igaza van és pedig egyszerűen azért, 
mivel a lázadás sohasem múlik el 
ártatlan vérontás és kártevés nélkül.

A lázadás Istentől is tiltva van. 
»Enyém a bosszuállás — mondja az 
Úr — én fogok fizetni.« Innen a köz

mondás : »Senki sem lehet a maga 
bírája.« A lázadás így nem egyéb, 
mint önbíráskodás és bosszuállás. 
A lázadás a viszonyokat rendszerint 
csak rosszabbakká teszi, istenellenes, 
tulajdonképpen az ördögnek sajátos 
praktikája.

A vasárnapi iskola.
Régi tapasztalati igazság, hogy 

akié az ifjúság, azé a jövő, ami azt 
jelenti, hogy aki kezében tartja a 
serdülő ifjúság értelmi és erkölcsi 
nevelését, az nemcsak irányítani tudja 
ennek a nemzedéknek szeileini életét, 
hanem nevelő munkájával alakítja a 
jövő kultúráját, megalapozza annak 
irodalmi, vallás-erkölcsi, politikai, tár
sadalmi mozgalmait. Nem ok nélkül 
s nem is puszta szimpátiából foglal
kozott a nagy gyermeknevelő Mester 
a kis gyermekekkel, midőn szóba 
elegyedett velük, becéző szeretetével 
magához édesgette őket, hanem terv
szerűen, határozott pedagógiai pro
grammai gvü.tötte őket maga köré 
s szigorú parancsolatként hagyta meg 
tanítványainak: »Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket és ne tiltsátok 
el őket; mert ilyeneké az Istennek 
országa.« (Márk 10 . n )  Éies szemé
vel felismerte a gyermekszív ártatlan
ságát, kedélyének, lelkivilágának rom- 
latlanságát, mely minden szép, jó, 
nemes iránt fogékony lévén, örömmel 
rejti magába az evangélium gazdag
ságát. Luther maga is felismerte a 
gyermeknevelésben rejlő fontos egy 
házi érdeket, megírja Kis Kátéját a 
gyermekek számára s ó is szívesen 
tanítgatja őket a vallás elemeire. A 
protestáns iskolai nevelésnek kezdettől 
fogva egyházi célja volt: t. i., hogy 
az elemi ismeretek elsajátításával 
mindenki személyesen olvashassa a 
Szentirást, használhassa az énekes

és imádságos könyvet és építhesse 
lelki világát. A lelkiismeretes vallás- 
oktatás és erkölcsi nevelés nem maradt 
eredménytelen: az üldöztetések, az 
elnyomatások viharaiban, a rationa- 
lizmus sivár korszakában az iskolai 
vallás-erkölcsi nevelésnek oroszlán 
része van abban, hogy népünk nem 
cserélte el életigazsággá s benső meg
győződéssé izmosodott evangéliumi 
hitét a főldesurak terrorjával, a Habs
burgok fegyveres erőszakával terjesz
tett római katholikus vallásért. S mire 
volna napjainkban égetőbb szükség, 
mi orvosolhatná leghatékonyabban 
egyházunk égető sebeit s mi vethetne 
gátat a hitközöny, az egyháziatianság 
a tekintélyromboiás terjedésének, mint 
annak az évszázados vallás-erkölcsi 
nevelésnek intenzívebbé tétele, újabb 
és újabb pedagógiai eszközökkel való 
kibővítése, a gyermek érzelmi világá
nak, kedélyének, érdeklődésének, a 
vallásoktatással való tervszerű kimű
velése, amit modern nyelven vasárnapi 
iskolai oktatásnak nevezünk.

A vasárnapi iskola fontosságát 
legelőször a praktikus angolok ismer
ték fel, kiknél már 1780 óta virágzik. 
Tőlük csakhamar átvették az ameri
kaiak, kik sokat köszönhetnek a va
sárnapi iskolának abban a tekintetben, 
hogy náluk az evangéliumi keresz- 
tyénség a benső kegyességnek, a 
dicséretreméltó áldozatkészségnek, a 
felsegélő felebaráti szeretetnek, a sok
oldalú belmissziói életnek a vallása 
lett. S nem véletlen jelenség, hogy 
éppen azok a protestáns államok 
állanak legelői a hitbuzgó egyházi 
életben, ahol a vasárnapi iskola intéz
ménye már régóta a hivatalos egyház 
egyik nélkülözhetetlen segédeszköze
ként szerepel, mint a belmissziói 
munkálkodás egyik leghálásabb terré
numa. Tájékoztatás végett megemlít 
hetem, hogy Angliában jelenleg körül
belül 60.000 vasárnapi iskola mn-

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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ködik 800 000 tanítóval és 8 millió 
tanítvánnyal. Amerikában körülbelül
150.000 iskola 1,400.000 tanítóval 
és 12,000.000 tanítvánnyal. Hazánk
ban a különböző protestáns egyházak 
együttvéve 1910-ben 370 vasárnapi 
iskolát tartottak fenn 700 tanítóval 
és 8000 tanítvánnyal. Az egész viiá 
gon ina már 300.000 vasárnapi iskola 
működik harmadfél millió tanítóval 
és 25 millió tanítvánnyal.

Novók Rezső.

Q u o  v á d i « ?
Raffay püspök búcsúztató beszéde 
Kossuth Lajos Tódor temetésekor.

Július 26-án a délelőtti órákban 
tért meg pihenni az elárvult, kifosztott 
magyar földbe övéi közé az utolsó 
Kossuth.

A gyászünnepséget az operaház 
énekkarának gyászéneke vezette be, 
mely után dr. Raffay Sándor püspök 
búcsúztatta el a nagy halottat az ev. 
egyház nevében a következő beszéd
del :

— A vallásos lélek kegyeletes ér
zésével köszöntlek téged, Kossuth 
Lajos Tivadar testvérem az Urban. 
Megállítlak mégegyszer vándorutadon 
és szólok tehozzád. Szólhatnék a 
népnek nevében, egy nemzet nevében, 
amely most kegyeletes tisztelettel te
kint koporsódra, szólhatnék a múltnak 
nevében, amely nemes törekvések, 
jövendőt alapozó nagy akarások ra
gyogó dicsőségét egész sereggel rótta

Rozika.
Egy kis majori leány története.

Irta: Csite Károly.
(Folytatás.)

— Micsoda szél fújta volna meg!? 
Hisz már egy hét óta annyi szellő 
sincs, ami a fűszálat megmozdítaná. 
És . . . csak nézzék, nézzék ezt a 
vén embert! Csupa nedves az arca 
a könnytől. . .  Úgy-e, a másét tudja 
siratni, de a saját leánya koporsó
jára egy könnycseppet sem hulla
tott!

— Hallgass asszony, hallgass! 
Siratom azt is, siratom ezt is . . . 
sírok mindazokért, akikért csordul
tig telt ez a vén szív bánattal, ke
serűséggel ! . . .

VIII.
Rozika visszajött.

Süvölt a szél, szitálja, kavarja 
a frissen esett, térdig érő havat.

fel a magyar történelem lapjaira ama 
név után, amelyet viseltél. Szólhatnék 
az összetört szíveknek nagy bánata 
nevében, hogy elmondjam mindannyi
unk fájdalmának fájó üzenetét a haza 
atyjának, akinek körébe pihenésre 
térsz. Szólhatnék, mint Cegléd szü
lötte, a Kossuth névvel örökre össze 
forrt nemzeti eszmék rajongó népének 
nevében, amely odaállt Kossuth zász
laja alá, hogy segítse újraépíteni az 
ezeréves szent magyar hazát.

De én küldött vagyok. Az én 
uramnak, a minden hivőt vérével 
megváltott Jézus Krisztusnak üzenetét 
hozom el néked Megállítlak vándor
utadon és az ő szavaival ezt a kér
dést intézem tehozzád : Quo vadis ? 
Te most pihenni mégy? Hát nem 
látod, hogy a föld, amelybe vissza
vágytál, minden paráoyi kis szemesé 
jében fájdalmasan felsóhajt megcson 
kításának fájdalmában. Nem látod, 
hogy itt ebben a csonka hazában 
minden egyes becsületesen érző ma
gyar szív nélkülözi most a békének 
és megnyugvásnak áldott érzését. 
Hazajöttél s nem érzed, hogy oly 
nép körébe kerültél, mely idegen lett 
tulajdon honában. Quo vadis? Óh, 
én értelek téged, te a szeretteid kö
rébe jöttél, édesatyád, anyád, szerető 
testvéreid meleg kegyelettel őrzött 
otthonába. Köszöntlek tehát meleg 
szeretettel annak nevében, aki az élet 
és feltámadás Köszöntöm hazavágyá 
sódat, mert ez az érzés mindnyájunk
kal közös, köszöntőm és megáldom 
a te pihenésed helyét, e gyászos 
koporsót, amely hosszú vándorlás

Mintha csak vakító, fehér porten
gerben úsznék a sik mező.

A major felé vezető tagúton két 
hótól fehér alak botorkál. Az elől 
baktató hosszú, görnyedt, csontos 
férfiú, a csapáiban lépegető pedig 
egy kis leány gyermek. Kisgál ta
kács igyekszik kis unokájával a 
majoron túl fekvő Halastó községbe 
jutni, ha ugyan oda érkeznek ilyen 
zimankós időben.

Az öreg fejéről hiányzik a föveg. 
Régi, kopott sapkáját már a falu 
végén lekapta fejéről a szélvész s 
tudja az Ég, merre vitte? Gyér, 
hától nedves haját cibálja, össze
vissza kaszálja a szél. Bal karján 
egy kis kendőbe kötött bugyor, 
jobb kezében pedig idomtalan bot, 
mely nélkül már menni sem tudna 
ilyen időben s ilyen útban.

A gyermek hátul nyöszörögni 
kezd :

— Jaj, öreg apa! nem tudok

után most a békesség révébe betértf* 
megáldom bennefekvő tetemedet, meg
áldom azt a szentséges hajlékot, 
amelybe most pihenésre térsz és 
amelynek falai között olt áll a leg 
szeatebb nemzeti törekvések meg
szentelt oltára. Megáldom porladó 
tetemedet az á'dások örök Istenének 
nevében.

És te halhatatlanságra hivatott 
lélek, hová térsz? Te szállj vissza 
az élet és irgalom örök Istenéhez, 
vidd el hozzá mindnyájunk imádságát 
és rakd le fohászkodásainkat az ó 
szentségének örök zsámolyához. A mi 
imádkozásunk legyen az áldozat. ame
lyet neked hozunk, legyen áldozat, 
amelyet te hozol nekünk az áldások 
őrök Istenénél. Ámen.

Nyugodjék immár békében a nagy 
Kossuth nagy fia a honi hőidben !

Ifjú püspök öreg felügyelő, öreg 
püspök ifjú felügyelő.

Magam elé tudom képzelni azt a 
kemenessömjéni jelenetet, mikor az 
öreg felügyelő megádotta az ifjú 
püspököt. Láttam már ehhez hasonió 
szépet. Akkor egy öreg püspök mon
dott Áment egy ifjú felügyelő sza
vára.

Karsay szuperintendens és vezér
társa, a nemes Káldy Gyula soha 
nem titkolt bámulattal adóztak annak 
a kitartó és sikeres küzdelemnek, 
melyet a kis bonyhádi gimnázium 
léiéért Marliauzer Imre és társai

már menni . . .  Üljünk le egy kicsit.
— Nem lehet, gyermekem. El

aludnánk s megfagynánk a hóban.
— Jaj! úgy szeretnék én a hó

ban aludni!
— Űgy-úgy! rá érsz te még az 

örök alvásra. Nekem biz’ legjobb 
volna már így tennem . . . Való
színű, hogy ott lesz az én éjjeli 
ágyam.

A leányka megáll. Hangos sí
rásba fog.

— Miért sírsz, te kis árvaság, 
te ? 1 — fordul meg az öreg.

Htipögve szól a kis leá n y :
— Miért mondd olyant, öreg

apám ?! . . . Miért akar meghalni!
— Ejnye, no, m ég ilyent! . . . 

Hát mondtam én, hogy meghalok ! ? 
Dehogy mondtam, kicsikém . . . No, 
csak ne sírj! Jer, viszlek.

Ölébe emeli az agg unokáját, 
botorkál tovább, lihegve, míg csak 
ki nem merül a fáradságtól.
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Wiesner Boldizsár és Arndt János 
tanárok az egész to!na-baranya*so- 
mogyi esperességnek, inordhatni min
den papjával, tanítójával, kurátorával, 
gyülekezetével karöltve a felejthetet
len Nádosy Kálmán felügyeld, Schlei 
sing Károly majosi és később Ritter 
Károly gyönki esperes vezetése alatt 
folytattak.

Messze voltak még a sikertől. 
Néha el is csüggedtek. Csak Mar- 
hauzeiben volt mindig erős a hit. 
De a legerősebb hitnek is szüksége 
van buzdításra. Karsay szuperinten
dens és Káldy felügyelő nem takaré
koskodtak ezzel. Soha olyan püspök- 
járás Bonyhádon, a szép Völgységben 
nem volt, mint ezekben a nehéz 
időkben. A gyakorlati értékű, eredeti 
ötletekben mindig gazdag Marh-iuzert, 
aki azokkal mindig csak akkor áMt 
elő, mikor már meg is valósította 
őket, a mélyhumoru Wiesnert és a 
mélázó kedélyű Arndtot felette ked 
vélték mind a kelte«, a szuperinten
dens is, Káldy is.

Amit ezek meghálállak I Cseleke
dettel és neveléssel is. A bonyhádi 
diák és nem diák szemében a iegna 
gyobb ember Karsay volt, a legna
gyobb űr Kaldy. É3 vájjon nagyon 
messze jártak e az igazságtól ?

— így aztán megél ti az ember 
azt a bús vágyakozást a Völgység 
után, ami elfogja Vörősmaríyt Szép
iák-ának bevezető hexametereiben. 
Úgy érzi magát ott köztük az ember, 
mintha a tavaszi vasárnap déieőttök 
tiszta levegőjében járna, — mondta 
egy alkalommal Karsay Nádosynak.

— Megállj, gyermekem, letesz
lek egy kicsikét. így igen nehéz 
vagy nekem. Kapaszkodj a hátamra: 
puttonkép viszlek. Tán úgy nem 
esel annyira terhemre.

A kis leány nagyapja hátára 
kapaszkodik, átöleli az öreg nyakát. 
Kisgál takács erre ismét megindul, 
ingadozó, határozatlan léptekkel. 
Míg nem nagy hófúváshoz érkezik, 
az utat eltéveszti s az árokba l é p : 
derékig siilyed a hóban.

Nagy üggyel-bajjal kivergődik, 
egypárszor térdre is bukik s a 
gyermek görcsösen kapaszkodik a 
nyakába. Teljesen kimerülve a fá
radságtól és gyengeségtől érkezik 
a majorig.

— Menjünk be ide egy kis időre 
pihenni! — szól az öreg s befordul 
a major kapuján.

A majori gazda ajtaján kopog
tat be:

— Krisztus Urunk szent nevére

A negyedik osztálynak hittanórája 
volt és a kis Müller Lajos felelt a 
szeretet dicséretéből. Tavasz volt, 
reggel volt, az ablakok tárva. Hej! 
ha mindig tavasz, mindig reggel vol
na ! Csak hittanóra ne lenne ilyenkor. 
Vagy ha már kell lenoie, felelés ne 
lenne, vagy legalább a leckéjét tudná 
az ember, hogy abba ne kellene 
hagyni, mikor a legszebben megy.

— » .. a szeretet,... a szeretet... 
Tanár űr kérem én tanultam... a 
szeretet...« Marhauzer neki iramo
dott, hosszú liszterkabátjának a szár 
nya csakúgy libegett utána jés már 
nyújtogatta az öt ujját a kis diák 
üstöké után.

— >... a szeretet,. . .  a szeretet.. .« 
Sehogyse ment és a helyzet kritikus 
volt.

— ». .. soha el nem fogy: de a 
jövendőmondások is eltöröltetnek, a 
különböző nyelvek is megszűnnek, 
a tanulásból való esméret is eltöröl
tetik, mert rész szerint vagyon ben
nük az esméret.«

Marhauzer meglepődve fordult 
hátra a hang irányába.

Kívülről Káldy könyökölt be az 
ablakon ; tonzurás, szőke, nemes fejet 
félkarjdra hajtva mosolygott, mikor 
befejezte. Ksrsay szuperintendens ott 
állt mögötte Boldogan mondta rá, 
üdvözletre bólogatva fedetlen fejét

— »Átnenl« — a csizmás pap, 
a csizmás magyar pap. Van e még 
ebből a fajtából? Sohasem hordott 
nyakig gombolt mellényt, mégis mész 
szirő! sugárzott belőle a pap. Nem 
volt annak ruháján egy varratra való

kérühk, eresszetek be egy kis pi
henésre bennünket!

— Isten hozta, Isten vezérelje 
be kendteket hozzánk! — szól ki 
Baloghné, a gazda felesége a kony
hából. Ki is jő hozzájuk. A kis le
ányt leemeli nagyapja hátáról, le
veszi ölébe a jó meleg szobába.

— Tessék beljebb kerülni, bá
tyám uram. Foglaljon helyet! . . . 
ide tessék ülni, ni, a kályhához 
közel . . . Avagy tán előbb mégis 
egy kicsit távolabb, mert megártana 
a nagy hideg után a melegség.

— Köszönöm, édes húgom asz- 
szony, jó hely nekem itt e sarok 
is. Úgy is mindjárt megyünk to
vább, csak kicsit pihenünk. Rövid 
a nap, hamar eljő az est. Addigra 
Halastóba akarok érkezni. Apjához 
viszem a gyermeket, ha ugyan el
fogadja.

— Ilyen időben csak nem men
nek tovább! Meghálnak nálunk.

sujtás, mégis messziről felismerszett 
benne a magyar pap.

Mögöttük ott állt harmadiknak a 
házi gazda, Nádosy Kálmán. Valami
kor közönyös volt az egyháza irányá
ban De aztán valahol ő is a daroas- 
kusi útra került Maga mesélte még 
sok esztendő múltán is a Jeszenszkyiek 
bükkösdi kis kastélyában:

— A tavaszi reggel, a kis diák 
csengő, fiús hangja, Marhauzernek 
fellobbaná3a azon a szentségtörésen, 
hogy a gyerek az első korintusi XIII- 
ast még mindig nem tudja, a szent 
igék melódiája Káldy ajkain, a diák 
fellélegzése, az egész társaságnak 
örömteli meglepetése és a diákok 
csodálkozása, hogy a nagyúr még 
most is fújja a szeretet dicséretét, 
végezetül a szuperintendes boldog 
öröme, mindez összeolvadt olyan 
szent hangulattá, mintha valami erdei 
istenitiszteletre térdeltem volna. Áhí
tattal vettem le a kalapomat. Én is 
szerettem volna mindig ilyesmit össze
hozni. De én csak egy egyszerű em
ber vagyok, honnan vegyem én azt, 
ami annak a Káldynak a fejében, 
meg a szívében volt? Hát megéltem 
volna én ezt a szép jeleaetet, ha bele 
nem vonnak a luteránusok az egyház 
igazgatásába ? Az eliágvulásomat 
azonban eltitkoltam a Marhauzer 
előtt. Mindjárt odanyújtotta volna azt 
a két kapitulációs fekete szalmaka
lapját elém: Felügyelő Úr! Az ötö
dik tanári állás alapjára egy csekély
séget ! Nem szerettem, ha kéréssel 
megelőznek, mikor adni kellett. Adni 
pedig kellett. Szívesen abból, amit

A kicsike ruhája egészen átnedve
sedett a hótól. Ni, a kis lábbelijén 
bement a hideg nedvesség. Még 
megtalál hülni a kis galambom . . .  
Hadd vessük le, csöppem, a cipőcs- 
két; megdörzsöljük a jéghideg lá
bacskádat s új, száraz harisnyát 
húzok reá.

Azzal elkezdi a kegyetlen hideg
től dermedt leánykát vetkőztetni. 
Ágyat bont neki s bele bujtatja.

— Melegedj át, virágocskám, 
aztán felöltöztetlek tiszta, száraz 
ruhába.

Az agghoz fordul aztán szerető 
gondoskodással:

— De hisz, kedves bátyám uram 
is átázott. Csupa viz a haja . . . 
Tessék ez a kendő, törölje meg 
magát vele . . . Vesse le a kabátját. 
Itt az uramnak egy régebbi ka
bátja, vegye fel ezt magára.

(Folytatjuk.)
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Isten adott.
Elfogynak a jövendölések, eltöröl

tetik a tudomány. Elment K«rsay, el 
Káldy. De kár, hogy magvat nem 
hagyott. Nádosy sincs már, Marhauzer 
sincs. A kis Müller Lajos is elköltö
zött. Wiezner sem tréfálkozik már, 
Arndt sem mereng már maga elé.

Hogy is mondja az utolsó vers? 
»Azért most megmarad a szeretet.« 
És a szeretet emlékezik. A szeretet 
harangszó, mely átkarolja a sírokat, 
amitől kinő a síron a virág és az 
ittmaradottak ne követeljenek többet 
az elköltözöttektől, csak az illatát a 
virágnak, amit küldenek felénk. A 
többi Istené I

A szeretet megemlékezése szent és 
igaz. A kopogó asztallábé hazug te
mető fertőzés.

Ahol a megtépett nemzet és egy
ház kétségbeesésében vergődik s ke
resi a kivezető segítő utat, ott nem
csak a férfiúi elhatározására és 
munkabírására, hanem mindenekelőtt 
a nő nemes szívére, áldozatkész meg
értő imádkozó lelkére van szükség. 
A Harangszó is az ev. anyáknak és 
hajadonoknak nemes szívében, áldo
zatkész, Imádkozó leikében bízva, veszi 
fel továbbra is bátran a létért való 
küzdelmet ezekben az ínséges, nehéz 
időkben.

Rz 1920. évi népszám
lálás eredményei.

497.012 evang. vallásu lakik Csonka- 
magyarországon.

A m kir. központi statisztikai 
hivatal most adta ki az 1920. évi 
népszámlálásról hat kötetre tervezett 
mű első kötetét. Ebből a most különös 
érdekességgel bird kötetből vesszük 
ki a következő adatokat:

A trianoni békeszerződés Nagy- 
Magyarországnak 325.41 1 régyzet- 
kilométernyi területéből mindössze 
92 833 négyzetkilométert hagyott meg. 
az 1910. évi 20.886 487 főnyi l é t 
számból pedig csak 7,606 971 et.

Csonka-Magyarország területe az 
1920 évi állapot szerint újra meg- 
állapíttalott s e szerint a terület 
je’erileg 92 916 négyzetkilométer, a 
lélekszám pedig a népsíánlálás sze
rint 7,980 143. Ugyanezen a területen 
1910 ben 7 606 971 volt a lakosság 
száma, tényleges szaporodás tehát 
10 év alatt 373.172, vagyis 4 9 szá
zalék.

A nemek arányánál erősen meg
látszik a háború hatása, a népesség
ből ugyanis c?ak 3,870.904 a férfi, 
ellenben 4 109 239 a nő. 1910 tői a 
férfiak száma csak 8! 036 tál, a nőké 
ellenben 292.136 tál növekedett. A két 
utóbbi szám közötti különbözet körül
belül a háborús veszteségnek fele! 
meg.

Még erősebben mutatkozik a há
ború hatása a népesség életkor sze
rinti megoszlásánál. A háború alatt 
elmaradt születések folyománya, hogy 
a 3 -  5 éves korú gyermekek száma 
1910 hez képest 41 százalékkal csök
kent, a 3 évnél fiatalabb gyermekeké 
is 21 8 százalékkal.

A családi állapotra vonatkozó 
adatok, ami különösen a legfontosabb 
csoportot, a házasokat illeti, nem

Magyar izenet*)
Ha némaságtok hasznosabb a szónál, 
Csukódjék össze némán ajkatok!
Ha szó hatalma visz közelebb a célhoz; 
Hangos jajszókkal égig sírjatok! . . .

Ha Szeretet hint enyhülést a kínra, 
Szeressetek forrón, amint lehet!
Ha Gyűlölet hoz megváltást reátok 
Akkor hajrá csak gyűlölködjetek!

Ha hosszútűrés zúzza szét rabságtok 
Bilincseit: hát tiirön várjatok!
Ha gyors cselekvés ígér gyözcdetmct; 
Fegyverre, kardra, „rajta", magyarok!

Ha Istenkéz emel ki mély örvényből 
Imádjatok egy isteni kezet! .  . .
Ha Sátán művel vétetek csodát csak: 
A sátánnal is szövetkezzetek!

VÁLYI NAG Y GÉZA.
*) „A Pelöfi-Túrsaság“ „G rünw ald“ 

pályázatán megkoszorúzott költemény.

mutatnak jelentékeny változást. A 
házasok száma ugyanis a mai terü
leten 19 i0 ben volt 40.3, 1920 ban 
pedig 40.5 százalék. Ha azonban 
figyelembe vesszük azt, hogy mostani 
népességünkben sokkal nagyobb a 
felnőttek száma, a házasok arányának 
ezt a csekély emelkedését nem tart
hatjuk kielégítőnek Egyébként vilá
gosabban mutatja az állapotok rocn ■ 
lását az, hogy a 15 éven felüli né
pességben a házasságban élők aránya 
61.7 százalékról 58 4 S'ázalékra csök
kent Rendkívül nagy mértékben sza 
porodon az özvegyek, különösen az 
özvegy nők száma (24.8 százalékkal), 
még jobban az elváltaké (54.9 szá 
zalékkal).

A mai Csonka Magyarországon a 
nemzetiségi kérdés nem játszik sze
repet, mert maga a magyarság majd
nem 90 százalékot (89.6) képvisel.

Vallásfelekezetek szerint Csonka- 
Magyarország területe így oszlott 
meg 1920 ban: róm. kath. 5.096.729, 
gör. kath 175 247, ref, 1,670.144, 
ág. hitv. ev. 497 012, görög-keleti 
50.990, uni'árius 6 224, izraelita 
473.310, egyéb .0 487. Ez Utóbbiak 
közül baptista 5.342 és nazaránus
1 773 Százalékos arány szerint róm. 
kath. 63.9, görög kath. 2.2, reformá 
tus 21.0, ágostai 6 2, görög keleti 0,6, 
unitárius 0.1, izraelita 5 9 és egyéb
0.1 százalék. 1910 óta legjobban 
szaporodott a ki3 száinu unitárius 
felekezet, 22.1 százalékkal, főkép az 
erdélyi menekültek révén. Az orszá
gos átlagot meghaladja a római kat- 
hoiikusok (6 7) és a görög kathoii- 
kusok (6 1) szaporodási aránya, a két 
protestáns felekezet, az ágostai és a 
református, már csak 2 5, illetőleg
2 3 százalékkal növekedett, a zsidók 
száma is csak 1955 tel, 0.4 százalék
kal szaporodott, mert természetes 
szaporodásukat ellensúlyozta a kom
munizmus alatti és utáni nagy kike- 
reszte kedési mozgalom, amikor a mai 
Magyarország területén körülbelül
16.000 zsidó keresztelkedett ki. Ezek 
a népszámlálásnál természetesen az 
illető felekezeteknél vannak szamba 
véve. Á görög keletieknél 17 száza
léknyi fogyás mutatkozik, ami össze
függ az oláhoknak én különösen a 
szerbeknél az elszakított terii'elekre 
való kivándorlásával.

Az általános műveltségnek legale 
mifcb fokmérője, az Írni-olvasni tudás 
tekintetében nagy javulás miratkozik. 
De még így is 1,090.719 a 6 éven 
felüli analfabéták száma Csonka 
Magyarországon.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Fájdalommal kell hallanunk arról, 

— írja laptársunk — hogy Hollan
diában komolyan foglalkoznak a ma
gyar gyermekek külföldi nyaraltatá- 
sának beszüntetésével. Az okok, ame 
lyek e holland szülőket erre a lépésre 
kényszerítik, röviden ezekben foglal 
hatók össze: nagyon sok olyan gyer
mek kerül Hollandiába, aki jobban 
táplált és felruházott, mint a hollandi 
gyermek; 2. a magyar gyermekek 
jórésze annyira fegyelmezetlen durcás, 
rosszerkölcsü, hogy botránkozására
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van a hollandiai gyermekeknek és 
szülőknek; 3 egy-két hónap utón 
gyermekeink követelődzőkké válnak 
és kihívó természetükkel sok keserű
séget okoznak jóltevöiknek; 4 s vé
gül megsokalták a sok kolduló leve
let, amellyel egyes magyar szülők 
évek óta úgyszólván megzsarolják a 
hollandi szülőket. Mi ezeket az oko
kat egyetlen okra vezetjük vissza: 
Kiveszett népünk jórészéből az igaz 
Isten félelme s a gyermeknevelésből 
hiányzik a bibliás szellem.

#
Mi primitiv magyarok — mon

dotta Friedrich a parlamentben —  
szívünk minden jó érzésével tiltako
zunk mint jogtalanok és mint tehe
tetlenek azon eljárás ellen, amelyet 
a franciák a Ruhr Gebieten a néme
tekkel szemben elkövetnek. Arra még 
nem volt példa a világon, ami ott 
történik. A franciák azt követelték 
renddelek alakjában a németektől, 
hogy a megszálló fekete csapatok 
részére bizonyos számú német nőt 
bocsássanak rendelkezésre.

Egy valaki, aki oly igen szereti a 
protestánsokat, elgondolkodva nagy 
kérdések útján, most ha a franciák 
protestánsok volnának, mindjárt ká
rogná : imé ilyenek a protestánsok 1 
De hát a franciák véletlenül 99%-ban 
nem azok, fgy ennél a kérdésnél 
hallgat, mint . . .

*
Az aranyborjú imádásának gyászos 

korát éljük és az őrült hozsánna a 
pénz bálványa körül egybeömlik az 
átkozódók és megzsaroltak jajkiáltá
sával. De ezt az áruzsorás nem hallja 
meg, hát minek is az ? Elég, ha ő 
hizik és terebélyesedik a fogyasztó 
zsírján és a jajszót olyan könnyű 
meg nem hallani — csak a fület kell 
egyszerűen bedugni.

#
Egy francia úr, aki nagy barátja 

a szép virágoknak és a sokat bíbe
lődött biológiájuk rejtelmeivel, érde
kes próbáknak vetette alá kedvenceit. 
Cserépbe ültetett virágokat telepített 
olyan szobákba, ahol sokat muzsi
káltak. Soká és gondosan figyelte 
növényeit és kisütötte, hogy kárukra 
voit a nagyon zajos, zűrzavaros zene, 
olyan helyen senyvedtek el leghama- 
rébb, ahol többen egyszerre gyako
roltak. E lenben lágy, harmóoikus, 
melódikus zene élesztőleg hatott rájuk, 
szebben virultak és tovább megőriz
ték szirmaik pompáját.

Úgy látszik tehát — persze a gai- 
lus lelke rajta — hogy a virágok

jobbizlésiiek a mai kor átlagemberé
nél, aki'jazz-band-ek ocsmány riadó- 
zásai között leli őrömét.

v
A nemzetközi munkahivatal által 

feldolgozott statisztikai adatok szerint 
azokban az országokban, ahol beve
zették a nyolcórai munkaidőt, az al
koholizmus a munkások körében 
csökkent. A munkások szabad idejü
ket fokozottabb mértékben töltik el 
sporttal, könyvtárakban, szakszerű 
továbbképzéssel, kerti munkával stb 
A vasárnapok és ünnepnapok után 
következő napokon ritkábbak lettek 
a mulasztások. Az üzemekben a fe
gyelem a nyolcórai munkaidő beve
zetése óta javult.

* ?
Az élet olyan szép, ha az ember

nek egészsége s harapnivalója van 
hozzá. Sajnos, mint mondják egyes 
statisztikusok, a halandók átlagos élet
kora mind kisebb lesz, ami valószínű
leg annak a jele, hogy satnyulunk és 
folyton szaporodnak a bacillusok Az 
orvosi tudomány, mely mindenféle 
bacillust felfedez, fokozott erőfeszítés
sel próbálja megoldani a hosszú élet 
titkát. Úgylátszik, eleddig csak talál
gatások vannak,mert még mindig 
ritkaságszámba megy a kilencvenéves 
ember. Legutóbb az angol orvosok 
kezdték törni ezen a problémán a 
fejüket. A most született sok új el 
mélet között talán a legfigyelemre
méltóbb egy londoni egyetemi orvos- 
professzornak a nézete, amely szerint 
a tartós egészségnek és hosszú élet
nek a megalapozására a legcélraveze
tőbb, ha gyermekkorunktól kezdve 
szellős, könnyű ruhához szokunk és 
minél több gyümölcsöt fogyasztunk 
már kiskorunktól kezdve. Felnőtt ko
runkban pedig tartózkodjunk a túlsók
fűszertől és élvezettől.

*
Rómából jön a zordon hir, hogy 

az ottani városi tanács eltiltotta a 
nyilvános helyen való csókolódzást. 
Ezzel szemben följegyezzük karcos 
toliunkkal azt a körülményt, hogy 
Amerikában, ahol nemrég szintén 
borzasztóan szigorú rendszabályokat 
hoztak a nyilvános csókolódzás ellen, 
a minap egy jótékonysági ünnepen 
hat szép és fiatal hölgy hatvanezer 
dollárt gyűjtött egy kórház javára 
csókja révén A hat önfeláldozó tün
dér összesen tizenkétezer csókot ka
pott az napon. Persze, a szerencsés 
gazdag lovagok annyi csókot váltot
tak, amennyit akartak, a jótékonyság 
nemtöivel.

Amikor a szekták milliókat, a kath. 
egyház százmilliókat, a Sátán milliár- 
dokat tud előteremteni saját céljai 
szolgálatára, mi akkor anyaszentegy- 
házunk igazságainak írásban való hir
detésére áldozatot hozni nem volnánk 
képesek. Széplelkü asszonyaink, hon
leányaink: Segítsetek!

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

jó vásár.
Aug. 13. Filippi 3 .i .  Pál egyszer az 

életében jó vásárt csinált. Aki jó vásárt 
csinált, örül Pál azóta szüntelen örül s nein 
ún bele az örvendezésbe, sőt — mint ahogy 
az örvendező ember vidám arcokat akar 
maga körül látni — nem restellj folyton 
örömre buzdítani híveit. Hisz nincs nap, 
amikor ne érezné, hogy milyen jó vásárt 
csinált akkor, mikor odaadta bűneit az Isten 
kegyelméért. A kegyelmet nyert tékozló fiú 
öröme él-e bennem állandóan?

Aug 14. Filippi 3 .2 —3. Azár, amit Pál 
fizetett a vásáron, legelőször is az volt, 
hogy lamondott a testben való bizakodásról, 
arról a reménységről, hogy a maga erejéből 
legyőzheti bűneit s nemesebb, tisztább 
életre jutva kiérdemelheti az Isten üdvözítő 
kegyelmét. De ennél elismerte azt is, hogy 
elveszett és elkárhozott ember, ki testestöl- 
lelkestől gonosz. Az apostol nem győzi 
eléggé inteni a híveit s nekem sein lehet 
sohasem elég a vigyázásból, hogy ez az 
egyedül helyes önismeret megmaradjon 
bennünk és sem ember, sem Sátán vissza 
ne tudjon tántorítani a testben való biza
kodás folyton körülöttünk settenkedő állás
pontjára.

Aug. 15. Filippi 3 .4—7 Pálnak nemcsak 
a teljes győzelem reményéről kellett le
mondania, hanem az eddig elért nyeresé
gekről is. Mindazokról az eredményekről 
s előnyökről is, amelyeket őséinek, szülei
nek élete és saját erkölcsi küzdelmei vívtak 
ki a maga számára. Ez nem volt kis ár 
attól az apostoltól, akinél talán senkinek 
sem lehetett több joga testben bizakodni 
s Isten üdvözítő kegyelmére jogot formálni 
és mégis nemcsak hogy megadta, hanem 
egyenesen kárnak is iteite eddigi eredmé
nyeit, mert belátta, hogy minél jobb volt 
Krisztus nélkül, annál messzebb volt Krisz
tustól s az üdvösségtől. Mikép Ítélem én 
meg erkölcsi küzdelmeim elért eredmé
nyeit? Nem szállnak néha kissé a fejembe?

Aug. 16. Filippi 3.8. Pál sok mindent 
hagyott kárba veszni, hogy a Krisztusi 
megnyerje, sok anyagi előnyről lemondott 
a Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága 
miatt. Azóta már sok idő telt cl, sokat 
szenvedett, tapasztalt, de nem bánta meg, 
amit tett. Krisztusért ma is minden árt 
csak szemétnek iiél. line egy kincskereső, 
aki a megtalált drága gyöngyért mindenét 
eladta s nem bánta meg. Krisztusért s 
benne való gazdagodásért semmi sem á r !

Aug. 17. Filippi 3.0. Mit kapott Pál 
ezért az árért, hogy úgy örül a vásárnak ? 
Igazsága van a Krisztusban való hit által 
Istentől az Istennél. Bűnei el vannak törölve, 
múltja nem háborgatja, lelkiismerete nem 
furdalja, nyugodt. A nagy per a szent Isten 
s a bűnös ember között számára le van 
zárva. Krisztus eltépte a vádlevelet. Hát 
ár ezért valami ?
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Aug. 18. Fílippi 3 . io. Aki csak ismeri 
Jézus életét, annak a lelke mélyén ott 
szunnyad az a vágy, hogy bárcsak hasonló 
lenne az ő élete, szenvedése és halála a 
Jézuséhoz. „Szeretnék lenni, mint Ö.“ Pál 
megtapasztalta, hogy Jézus feltámadott, él 
és neki ereje van ahhoz, hogy a bűnös 
emberen kiábrázolja az Ó képét. Ismerem-e 
én az Ő feltámadásának erejét ?

Aug. 19. Filippi 3 . íi. Mit adott Pál ? 
Múltjának bűneit, erényeit s e világnak 
némi anyagi előnyét. És mit kapott Pál ? 
Nyugalmat a múltra, megszentelt életet a 
jelenre s a feltámadás reménységét a 
jövendőre. Kell ennél drágább kincs ? Hisz 
ez minden ! Hát nem jó vásárt csinált P ál! 
Pedig én is megtehetném. Nekem is kínálja 
az U r!

Csak egy tojást!
A *Harangszó< f. évi július hó 

22 iki számában közzétett felhívá
sunkra a lap fenntartására gyűjtöttek:

Mész lenben 250 drb. tojást, Ácso
don 178-at, összesen 428 darabot. 
A gyűjtést végezték Meszlenben: Ta
kács Bözsi, Pethö Lina, Takács Ilka, 
Pongrácz Lina, Béres Juliska, Nagy 
Irén, Kocsis Mária és BernáthLina; 
Acsádon: Pajzer QizeFa, Herczeg
Juliska, Horváth Lina, Bárki Lina, 
Domonkos Lina, Horváth Róza, Her
czeg Vilma és Horváth Ilona.

Csánigon a nőegylet buzgó elnök
nője, Horeczky Qyuláné a nőegylet 
tagjai és a prot. hivek körében tojás- 
gyűjtést rendezett s ennek eredmé
nyeként 28 600 K folyt be. A tojás- 
gyűjtésben közreműködtek Qaál Lidia 
Hettinger Ilona, a pénz beküldési 
költségét Vörös Endre tanító fedezte.

A Dunántúli Luther Szövetség fel
hívása — írja a szakonyi lelkész — 
meghatotta a szakonyi szépleikii asz- 
szonyokat és hajadonokat s kezde
ményezésére: Boros Iluska, Tóth
Margit iskolás leánykák összekosa
raztak Felsőszakonyban 100 drb. 
tojást, Alsószakonyban pedig: Büki 
Eszti, Qaál Irén, Skriba Irén 76 drb. 
tojást, a két Szakony tehát 176 drb. 
tojást gyűjtött a Harangszó fenntar
tására, aminek az ára, á 200 K val 
35.200 K be lett küldve.

Alszopor leánygyülekezetben egy 
áldott lelkű nemesszfvü asszony kez
deményezésére, öt ártatlan lelkű ked
ves kis leány közel 20 ezer koronát 
gyűjtött a Harangszó fenntartására.

Edvén a nőegylet elnöke rendezett 
gyűjtést. A gyűjtést: Edvy Adélka', 
Zongor Tinka és Edvy Lenkice vé 
gezték. Adakoztak: Edvy Sándorné, 
özv. Zongor Qáborné 1000 —1000, 
özv. Edvy Ferencná, Edvy Jenőné, 
ifj. Zongor Qáborné, Szász Lajosné
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500—500, Edvy Linus 400, Bödecs 
Károly 360, Zongor Lajos, Nagy Dé~ 
nesné 300—300, Szabó Józsefné, 
Szekeres Lajosné, Qőrög Lajos 240— 
240, Németh Jolán Bpest 150, Het
tinger Jánosné, Pálfi Jánosné, Pálfi 
Lajosné, k. Németh Sándor 120—120, 
Világos Józsefné, Világos István, 
özv. Edvy Andrásné, Edvy Gyula, 
Kronekker József, Kolozsváry Lajos
né 100— 100, Kovács Istvánná 20 K-t 
összesen 7330 K-

Hálás köszönet! A többi gyüleke
zetekben is kérve kérjük szép lelkű 
asszonyainkat, lelkes honleányainkat, 
vegyék kezükbe a Harangszó ügyét. 
A jó Isten megáldja őket!

Nyári esteien.
Ezüstös holdsugár fák  lombjai között I
— Bemosolyg alvó kert — szendergő virágra, 
Csönd vesz körül mindent, esti szellő suttog, 
Csillagos-éjpalást, borul a világra.

. . . Csillagomat nézem, gyémánt tükörében
— Fent járó szellemed ragyogását látom. . .  
Csillagos ég alatt veled van a lelkem
— S a te lelkedet — mindörökké áldom.

HUDY ILONA.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlés az elmúlt na
pokban politikai eseményekben épenség- 
gel nem mondható szegénynek. Az indem- 
nitás során a miniszterelnök mondott is
mét hatalmas beszédet, megvilágította min
den tekintetben a magyarság kül- és bel
politikai helyzetét. A vesztegető bankok 
ellen eljárás indult meg. Szóba került egy 
interpelláció keretén belül a Habsburg 
propaganda, melyet a kormány elítél. A 
királykérdés feszegetése ma nem időszerű.

Az indemnitási vita folyamán benyújtott 
javaslatok közül a Ház elfogadta Meskó 
Zoltánnak a háborús vagyonok megadóz
tatásáról szóló javaslatát. Nagy vitát pro
vokált az adóvalorizációs szakasz. A faj
védők szakítottak a kormánnyal, ennek 
következtében Gömbös és társai kiléptek 
az egységes pártból.

A mozdonyvezetők tekintetében a nem
zetgyűlés meglehetősen egyöntetű volt, azt 
mint politikai sztrájkot elítéltek a Ház min
den oldalán.

Szinajában meg volt a kisánfánt kon
ferenciája. Itt állást foglaltak a magyar 
kölcsön tekintetében.

Lauseneben megkötötték a török békét. 
A békeszerződés értelmében Törökország 
visszakapja az 1912—13. évi Balkán hábo
rúk alatt elvesztett területének legnagyobb 
részét, jóvátételt nem fizet. Konstantinápoly 
és a Dardanellák török kézen marad, az 
antanttal szemben fennálló adósságait tet
szés szerinti időben és részletben törleszti.

A francia-angol válaszjegyzéket nyil
vánosságra hozták. Belgium együtt halad 
Franciaországgal, Anglia tovább fűzi a tár
gyalások fonalát. Franciaország a passzív 
ellenállás beszüntetése nélkül nem hajlandó 
tárgyalni Németországgal.

Az olasz sajtó mind hangosabban ál
lást foglal a francia hegemónia ellen. Olasz
ország nem óhajtja Franciaország megaláz
tatását, de nem engedheti meg Németor- ' 
szág megsemmisítését írja a „Corriere della 
Sera“.

Északamerikai Egyesült Államok el
nöke Harding meghalt Harding alatt az 
Egyesült Államok teljesen visszavonultak 
az európai ügyektől. Utódja Coolidge al- 
elnök lett, kitől sokan azt remélik, hogy 
Amerika ki fog lépni eddigi passzivitásából.
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Hartyáni Zoltán ceglédi ref. föld- 
birtokos a budapesti ref. egyház ki
adásában megjelenő „Egyházi Értesítő“ 
című lap fenntartására 100.000 K-t 
adományozott.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szenth. utáni 11. vasárnapon.
Ev. Luk. 18 .9 -14 .

„Mert valaki felmagasztalja magát, meg- 
aláztatik; és aki megalázza magát, felma- 
gasztaltaiik. Szent igazság, mely korunk 
gyermekének szomorú életében beigazolást 
nyert a legteljesebb mértékben.

Hivatalbalépés. Dr. Schneller Aurél, 
a kőszegi ev. egyházközségnek új felügye
lője, július hó 22-én ünnepélyes tanács
ülésen foglalta el hivatalát. Beköszöntőjé
ben vázolta az egyházközség vezetésénél 
érvényesítendő irányelveit, hangsúlyozva, 
hogy á rábízott munkakört nem tisztségnek, 
hanem szolgálatnak kívánja tekinteni, s ezt 
a szolgálatot lelkiismeretes hűséggel óhajtja 
az egyházközség javára betölteni. Az új 
felügyelő iránti bizalom és ragaszkodás 
megnyilatkozott azokban a közvetlen sza
vakban, amelyekkel dr. Tirtsch Gergely 
lelkész az egyháztanács, Hammer Gyula a 
tantestület, Arató István a leánygimnázium 
nevében üdvözölte a hivatalába lépő fel
ügyelőt.

A meszleni gyülekezet július 22-én tar
tott közgyűlésén elhatározta, hogy a háború 
alatt elrekvirált harangja helyébe újat sze
rez. Megrendelt egy 360 kg.-os harangot, 
melyre a szükséges gabonamennyiséget, 
mintegy 75 mm. búzát, az egyháztagok 
hitbuzgó áldozatkészsége szolgáltatta be.

Tárnokréti. Özv. Balázs Istvánná So- 
borról a tárnokréti templomra é3 az isko
lára 5000—5000 koronás alapítványt tett. 
Ifj. Takács S.-né Balázs Zs. esküvője em
lékére az oltárra 2000 K-t, Kovács M -né 
és Gósi Miliályné a nőegyletnek 500—500 
K-t adományoztak.

Nagygeresd. A nőegylet július 22-én 
szépen sikerűd szinielöadással egybekötött 
táncmulatságot tartott. A szereplők név- 
szerint: Bakó Böske, Halász Gizella, Ments 
Böske, Hőbér Ilonka, Vacskó Manica, Mol
nár Vilma, Varga János, Benkő István, Ta- 
káts Sándor és Nagy Imre egytől egyig 
legjobb tudásuk szerint játszottak, élveze
tes, kellemes délutánt szerezvén a nagy
számú közönségnek. Az előadás tiszta jö
vedelme 130000 K volt mely a nőegylet 
javára fordíttatott.

A lelkész vezetése alatt megalakult a 
'nagy- és kisgeresdi ifjúsági és leányegye
sület. Az ifjúság köréből tisztviselők lettek:



K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

1923. augusztus 12. HAÍ^ANQSZÖ. 255

Velekay József, Varga Lidia, Benkő István, 
Németh Terus, Váraijay Manci, Takáts R , 
Ments Böske és Nagy Imre. Az ifjúság 3 
hetenként tartja összejövetelét, biblia- olvasó, 
felolvasó, szabadelöadással, szavalással 
egybekötött délutánok rendezésével. Képes 
ifjúsági folyóiratok is rendeltettek a tagok 
számára.

Szakonyban a püspök-látogatás óta 
haraugalapra a következő adományozások 
történtek: Boros Lajos és neje Skriba Ida, 
Hidegh József és neje Boros Lidia 2000— 
2000 K, Varga Ede és neje Gyurátz Irma 
üaál Lajo3 emlékére, Varga János főgond
nok édesanyja emlékére 1000—1000 K, 
néhai őzv Baráth Jánosné örökösei 60.000 
K, Hidegh Samune Rózsa Lidia 1000 K.

Lelkészértekezlet. A soproni felső 
egyházmegye lelkészei július 16-án tartot
ták értekezletüket Sopronban Scholtz Ödön 
esperes elnöklete alatt. Az értekezleten 
résztvettek : Payr Sándor theol. akad. tanár, 
Hetvényi Lajos és Lauff Géza vallástaná
rok is. Az értekezlet központját Scholtz 
esperes: A kath. és evang. keresztyénség 
clntü értekezése képezte.

A csánigi nöegylet két buzgó tag ja: 
idős és ifjú Tőmböly Jánosné az imaház 
oltárára egy értékes, remek szép hímzésű 
oltárterilöt ajándékoztak.

Tanítóbeiktatás. Szép ünnepség kere
tében iktatták be állásába Hutfiesz Endrét, 
a rábafüzesi evang. egyházközség újonnan 
megválasztott tanítóját. A beiktatást az egy
házi hatóság megbízásából Czipott Géza 
szentgotthárdi lelkész végezte. A beiktatott 
tanitót egyházközsége nevében Kurtz Rezső 
gondnok üdvözölte, a politikai község s a 
ik. hitközség nevében Drobnicza Nándor 
körjegyző beszélt. Hutfiesz Endre megkö
szönvén az. üdvözléseket, egy népiesen 
megírt, de mindvégig tudományos székfog
lalóval foglalta el állását, ígéretet tevén, 
hogy egyedüli célja becsületes munkás
embereket nevelni a reája bízott gyerme
kekből, kik hasznára lesznek egyházuknak, 
hazájuknak.

Lámpionos üdvözlő menet. A celldő- 
mölki evang. ifjúsági egyesület tagjai lám
pionos menetben vonultak ki Mersére a 
Vidos kúria elé, szép irredenta dalokat 
énekeltek, utána Váraljay István mondott 
felköszönlő beszédet. Vidos Dániel az egye
sület tagjait vendégül látta.

Örök emlék. Pápán elhunyt Kluge Fe
renc ev. presbiter emlékét másvallásu hoz
zátartozói igen szépen örökítették meg a 
gyülekezetben, amelynek a boldogult szíve 
utolsó dobbanásáig hűséges tagja volt. 
Tudomására adták az egyház elnökségének, 
hogy kedves halottjuk után mindaddig fi
zetni fogják a megillető egyházi adót — 
ami a folyó évben 20.000 korona — amíg 
a boldogult hozzátartozói életben lesznek.

AdakozznsR a H aranp terjesztésére!

A bécsi ev. szuperintendencia területén 
az 1922-dik év folyamán 5273-an tériek át 
az evang. egyházba.

Dr. Paul E. a leipzigi missió igazgató 
elnöke, aki 12 évig áüott a missió élén, 
állásáról lemondott. Utódja dr. Ihmels 
lelkész, dr. Ihmels szász püspök lia lett.

Lengyelországban az államhatalom a 
kattovitzi ev. templomot elvette az evan
gélikusoktól s a kaíholikus katonák részére 
utalta ki. Tehát újabb templomrablás!

Chicagóban 175 ev. templomban, ille
tőleg e célra berendezett helyiségekben 
tartanak vasárnapról-vasárnapra ev. isten
tiszteleteket.

Szmlrnában mindazokon a helyeken, 
ahol a keresztyéneket legyilkolták vagy 
menekülésre kényszeritették, megkezdíék a 
keresztyének házainak é3 birtokainak el
árverezését.

Az oláh kormány a nagyszalontai ref. 
egyház tulajdonát képező lelkész és tanító 
javadalmazásául szolgáló 225 holdnyi bir
tokát elkobozta.

Az oláh kegyetlenkedés iskolapél
dája. Stockholmban babtista világkongresz- 
szus volt, amelyen ennek a felekezetnek 
kiküldöttei a földrész minden tájáról össze
gyűltek, hogy beszámoljanak a babtista 
egyház helyzetéről az egyes államokban. 
Az erdélyi babtistákat öt kiküldött képvi
selte. A kiküldöttek részletes memorandu
mot hoztak magukkal azokról az. üldözé
sekről, amelyeket egyházuk az oláh ható
ságok és az ezektől ellenük izgatott nép 
részéről szenved. A szabad vallásgyakorlat 
még papíron sincs meg. Imaházaikból ki
verték őket a csendőrök, papjaikat letartóz
tatják, félholtra kínozzák. A legfelhábori- 
tóbb eset egyik bukovinai faluban történt,

ahol egyik hittestvérük temetési menetét 
verték szét. A koporsó ottmaradt és a holt
test a nagy hőségben napokig temetetlen 
volt. A kongresszus Amerika közbelépését 
kéri az oláh kormánynál, hogy a babtista 
egyház üldözései megszűnjenek.

Német lelkész lett Honduras érseke. 
Honduras érsekévé Hombach Ágost német 
lelkészt nevezték ki.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozások. A Szarvasi Ág. Hitv. Ev. 
Főgimnázium Kormányzó-Testüiete és Ta
nári Kara mély fájdalommal tudatja, hogy 
Neumann Jenő rendes tanár 38 évi tanáii 
működés után életének G4-ik évében július 
hó 27-én rövid, de súlyos szenvedés után 
elhunyt. Áldott működésének emléke lebeg
jen hamvai felett I

Höllig Gusztáv Adolf, az állami jegy
intézet felügyelője, a szombathelyi intézet 
helyettes főnöke júl. hó 21-én, három napi 
betegség után váratlanul elhunyt. Halálát 
felesége és egyetlen gyermeke Károly és 
kiterjedt rokonság gyászolja. Á'dás emlé
kére 1

Kluge Ferenc presbiter Pápán 38 éves 
korában elhalt. A koporsót az egyház pres
biterei, kiknek sorában a megboldogult is 
tartozott, vállaikon vitték a temetőbe.

Nyugodjék békével!

Ú J D O N S Á G O K .

Sopron város hálája. Sopron város 
tanácsa dr. Traeger Ernő osztálytanácsos
nak, nyugatmagyarországi határmegállapitó 
biztosnak a soproni népszavazás alkalmával

ti-----------------------------------------------------------------------------

Kevesebb pénzbe 
kerül
a kávéja, ha babkávé és pótlék helyett 
ez újfajta „E N R I L 0 “ ból készíti.
„ENRILO“ tökéletesen pótolja a bab
kávét. Erősebb, izletesebb és ezen felül 
még rendkívül olcsó is. Eme külön
legesség minőségéért, gyártójának, a 
F R A N C K  H E N R I K  FI AI  cégnek 
világhíre szavatol.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö ós vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinoen. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 24—52
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a város megmentése érdekében szerzett 
kiváló érdemei elismeréséül a községi ille
tőséget adományozta.

Istentisztelet közben beütött a villám 
egy templomba. Tornyospálca községen 
óriási vihar vonult át. A református tem
plomban éppen istentiszteletet tartott Nagy 
Miklós lelkész, amikor egyszerre kékes 
vakító fény árasztotta el a templom belsejét 
s ugyanabban a pillanatban irtóztató csat
tanás reszkettette meg a levegőt. A villám 
beleütött a templomba és a szószéken 
tartózkodó lelkészt, valamint két hívőt 
lesújtott. Különösen a lelkész szenvedett 
súlyos sérüléseket, úgyhogy még másnap 
sem nyerte vissza eszméletét M Szabó 
Ferenc gazdálkodó mindkét lábáról leégette 
a villám a csizmáját, de komolyabb baja 
az ijedtségen kívül nem történt.

A svéd királynő Schlegeter sírjánál 
A svéd királynő, ki a wisenthali Schönau- 
ban tartózkodó famíliáját meglátogatva, 
keresztülutazott a városon, felkereste a 
franciák által statáriális utón kivégzett 
Schlegeternek a sírját és ott hosszabb 
ideig tartózkodott.

Magyar urilányokat botoznak a cse
hek. Egy besztercebányai urileány, aki 
hosszabb ideig Budapesten tartózkodott, 
hazaérkezett szüleihez s a rákövetkező 
napok egyikén barátnői tiszteletére leány- 
zsurt adott. Körülbelül 10—15 fiatal lány 
gyűlt össze, akik előtt a házileány elzon- 
gorázta a Pestről hozott legújabb magyar 
nótákat, köztük a Hamburgi menyasszony 
irredenta énekét, a „Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország“ című dalt. A cseh 
járőr az utcáról meghallotta a magyar dalt, 
durván berontott az úri famíliához s nyom
ban a parancsnokságra kisérte az egész 
zsurozó leánytársaságot. Útközben a bru
tális járőrök puskatussal és vesszővel vé
resre verték a fiatal urilányokat, akik közül 
többen a verés következtében elájultak.

Vilma királynő koronázásának ne
gyedszázados jubileuma. A Zuider-Zee 
maroknyi, dolgos népe, a magyarság sorsát 
különösen megértő Hollandia, ez év őszén 
ünnepli Vilma királynő koronázásának ne
gyedszázados évfordulóját.

A világ legnagyobb vasúti katasztró
fája. A bolgár államvasutak Pievna-szófiai 
vonalán a Szófiából jövő személyvonat 
Dolna és Dubnik állomások között bele
rohant a Ruszcsukból Szófia felé haladó 
személyvonatba. A kocsiroocsok alól eddig 
kétszáztiz halottat és háromszázötven sebe
sültet húztak ki.

A szegedi egyetem új díszdoktora.
Reverend William Hamilton Drummondot, 
a vallásos világszövetség titkárát a Ferenc 
József tudományegyetem jog- és állam- 
tudományi karán a politikai tudományok 
honoris causa doktorává avatták.

Zsidózendülés Jaffában. A zsidó be
vándorlók között zendülés támadt, mert 
nem kaptak munkát. A zendülés színhelyére 
az angol hatóságok katonai rendőrséget és 
páncélkocsikat küldtek ki. Miután a zen- 
dülők egymás között is viszályban voltak, 
a rendet kikerült hamarosan helyreállítani.

Eljárás egy sírásó ellen. A miskolci 
Árvizsgáló Bizottságnál egy megtört szivü 
gyászoló család feljelentette a temető sír
ásóját, mert a hivatalosan megállapított 
háromezer korona sírásói díj helyett a sirt 
csak tizenötezer korona azonnal való lefize
tése ellenében volt hajlandó megásni.

Nagy bányakatasztrófa Angliában.
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Rotherham közelében bányarobbanás tör
tént, amelynek következtében 28 bányász 
a bányában rekedt.

Forgalomban a 100 ezer koronások.
A jegybank forgalomba bocsátotta a leg
újabb 100 ezer koronás bankjegyeket, ame
lyek nagyságra és rajzra nézve teljesen 
egyeznek az ötvenezer koronás bankjegyek
kel, a színezésük azonban sárgásbarna, a 
keret viszont sötétkék.

Anjoukorabeli sirlelet Székesfehér
váro tt. A székesfehérvári Hungária-kávé- 
ház előtti levezető csatorna ásatásánál az 
ottani munkások sirkőleletre bukkantak, 
amelyen gót betűs felírások, továbbá az 
Anjou-liliom rajzai láthatók, amelyből azt 
a következtetést vonták le, hogy nem lehe
tetlen, miszerint talán épen a Nagy Lajos 
király sírját boritó márványlapot találták meg.

Harminc elmebeteg szökése az őrül
tek házából. A newyorki elmebetegek ál
lami kórházából minap 30 elmebeteg meg
szökött. A szökevények szökésük közben 
a kórház két őrét halálosan megsebesítet
ték. Eddig 15 szökevényt tudtak csupán 
visszahozni.

Lelopták a koponyáról a koronát.
Zbreszlav csehországi város Szent Jakab- 
templomában egy üvegszekrényben vannak 
a Przemysl-család cseh királyainak kopo
nyái kiállítva. Valaki az egyik koponyára 
aranykoronát készíttetett. A múlt héten 
egy tolvaj belopódzott a templomba, ahon
nan több értékes egyházi ruhán kívül ma
gával vitte a koronát is. A tolvaj azonban 
póruljárt, mert az aranykorona csak ara
nyozott pléhböl készült és az ékköveket 
csiszolt üvegek helyettesítették.

Minden magyarországi nyomtatványt 
kitiltottak Oláhországból. Az oláh pénz
ügyminisztérium szigorú utasítást küldött 
az összes határszolgalatot végző hatósá
goknak, amelyben elrendeli, hogy Magyar- 
ország felöl semmiféle nyomtatványt, legyen 
az bármily nyelvű is, beengedni nem szabad.

Női hadnagy a török hadseregben. 
A kalifa kiséreibeli tagjai között egy női 
hadnagy is van, egy török asszony, név- 
szerint Kara Fatime Hanum, aki a Görög
ország ellen viselt háborúban nyerte el a 
hadnagyi rangot.

Mikor lesz a föld teljesen benépe
sítve ? Ravenstein angol tanár kiszámította, 
hogy a földkerekségnek 72.5 millió kilo
méter termékeny földje, 39 miiló négyzet
kilométer steppéje, 2.5 millió négyzetkilo
méter pusztája van. Ha számításba vesz- 
szük, hogy egy négyzetkilométer termékeny 
területen nyolcvan, ugyanannyi steppén 
négy és 2.5 négyzetkilométer pusztán 1 
ember él, a földkerekség ezen számítás 
alapján akkor lesz teljesen benépesítve, ha 
lakossága hatezer milliót fog kitenni. Ha 
az emberiség állandóan olyan mértékben 
fog szaporodni, mint eddig, akkor a föld 
teljes benépesedése a 2072. esztendőben 
fog bekövetkezni, vagyis 149 év múlva.

Herczeg Ferenc irodalmi képes hetilapjának, az 
Uj Idők-nek 32. számában folytatódik Bónyi Adorján : 
Az égő hegy és Seeliger: Az amerikai párbaj címii 
érdekes regénye. Közli a szám Falu Tamás és Pász
tor József elbeszéléseit, Ruzitska Mária érdekes 
fürdőlevelét, Gács Demeter és Andersen György 
verseit Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos mu- 
vészi és időszerű köpet és a lap rendkívül kedvelt 
ovatai, a szerkesztői üzenetek és a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 3000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- 
hivatal, Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szeatgotthárd, Vas vármegye.

H i r d e t é s .
Őszi vagy kora tavaszi szállításra aján

lok vad alma, vad körte, myrabolán szilva, 
vad cseresznye, sajmegy egy éves alany 
csemetéket, élő sövény készítésre alkalmas 
egy éves három tüskéjii gleditschiát, egy 
éves gyökeres nyárfa dugványt, kosárfo
násra legalkalmasabb kenderfüzből sima 
dugványt, valamint erős két éves „Hófej“ 
spárga tövet nagyobb mennyiségben. Aján
lok fentieken kívül kalaráb, kel, viasz bab 
és petrezselyem magot a legjobb fajtákban. 
Kacsmarszki Béla kertész Pápa, (Vesz
prém m ) veszprémi-úti vámház. 1—4

Polg. iskolai magántanulók csoportos 
előkészítését vállalná gyakorlott tanítónő, 
német-, francia- és zongoratudással. Eset
leg nevelőnöi állást is elfogad. Címe a 
kiadóhivatalban. 1—3

Á  bíró leányai
a címe Csite Károly uj háromfelvonásos, 
kacagtató énekes, falusi vígjátékának. Mű
kedvelők részére ily alkalmas, hatásos falusi 
vígjáték még nem jelent meg a magyar 
irodalomban. Amellett igen könnyű s egy
szerű a rendezése és kiállítása. Ára elő
adási joggal 1200 korona. Kapható a szer
zőnél Körmenden és Welüsch Béla könyv- 
kereskedésében Szentgotthárdon. 2-3

Vidéki m agányos b árd n é  intelligen
sebb leányt kere3, ki könnyebb v ar
rá s t vállal, a tak a rítá sn á l segédkezik. 
Fizetési igények megjelölésével a ján 
latokat kér báró  Tailián Dénesné, 
Szabás, Som ogy-m . 2—3

Házvezetőnői állásra
hirdet pályázatot a dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerület kőszegi leánynevelő

intézete.
A házvezetőnő teendője a 70 bentlakóra 

berendezett intézetben konyhai, gazdasági, 
takarítási munkálatok vezetése a nehéz 
munkák leszámításával a munkában való 
személyes részvétel mellett. Javadalmazása 
teljes ellátás, lakás, fűtés, világítás, mosás 
beszámításával és havi 20.000 korona kész
pénzfizetés. Pályázhatnak oly ág. h. ev. 
vallásu nők, akik e munkakör betöltésére 
biztosan képesek. — Pályázatok a dunán
túli ág. h. ev. egyházkerület főiskolai nagy
bizottságához címezve az intézet igazgató
ságához nyújtandók be 1923. aug. 20 ig. 
Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni.

Kőszeg, 1923, aug. 2-án.
1—3 ARATÓ ISTVÁN igazgató.

P I A C .
Aug. 4. Zürich: Budapest 0-3V4. — 

Deviza: Dollár 19.115, Dinár 194, Osztrák 
korona 26 80, Szokol 556-—, Lei 9T50, Frank 
—, Márka 0.0200. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 5000, disznóhus Ő000, borjúhús 
5000, zsir 10000. — Gabonaárak: Búza 
75.000, rozs 50500, árpa 46.250, zab 71.000, 
tengeri 55.750, korpa 31.500.

Nyomatott Welüsch Béla villamüzeniü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  DDDániúll Lutber-Szövetsflö.
Az OrhzágON Lutlier-SzÖTet- 

big hivatal®* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
ét* reklapi&oiók a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

özentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Megjeleni!! minden vasárnap.

S.orkeaatö kiadóhivatal:
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.

A „HAIUNUSZO- 
előfizetési ára:

negyedévre 1000 korona. 
liUther-Bzövetégi tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szán ára 100 korona.

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 .

A .Harangasó* terjauté- 
■óre befolyt adományokból 
•tórványban lakó hívőink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Bábel építői.
. . .  »Mondának annakokáért: Jer- 

tek, építsünk magunknak várost és 
tornyot, melynek magassága az eget 
érje é3 ily módon szerezzünk ma
gunknak nevet; mert netalán elosz- 
lunk az egész főidnek színére. , . .  
És az Ur mondá: . . .  mivelhogy ezt 
kezdették most mívelni, ezután semmi 
meg nem tarthatja őket, hogy szinte 
ezenképen ne cselekedjenek minde
neket, amelyeket vakmerőképen elvé
geztek cselekedni. No azért szálljunk 
alá s veszítsük eszét az ő nyelvek
nek : hogy egymás beszédét meg ne 
értsék.«

Nem minden különös indok nélkül 
másoltam ide a szentírásból néhány 
versszakot, melyek egészen megegyez
nek I. Móz. 11.4,  6, 7. foglaltakkal. 
A körülöttem hullámzó élet jelenségei 
juttatták eszembe ama szavakat.

Itt vannak, itt szorgoskodnak az 
iparkodás emésztő lángjával szívük
ben testi szemeim előtt a fö'dnek ama 
fiai, kik abban a hitben, hogy az ész 
meg az arany mindenható, ész és 
arany birtokában egekig érő tornyo
kat építenek, lehetetlenséget nem is
merő vállalatokat hajtanak végre. 
Mint egy Phaccon, mint egy Ikarus, 
a földben, vízben, tűzben és levegő
ben működő mindennemű természeti 
erőket rabszolgájukká szegődtették. 
De távol van tőlük, hogy a nagyszerű 
eredmények folytán fölemelnék hála
érzetüket a »minden jó adomány és 
tökéletes ajándék« kifogyhatlan forrá
sához. ó h  nem 1 Szent meggyőződé
sük, hogy minden siker az ö saját 
érdemük.

Itt vannak a népek sorsát intéző 
hatalmasok. Tengernyi szuronyra s 
töméntelen gazdaságra támaszkodva 
ahelyett, hogy mint a népeknek kö- 
teleségtudő, hű pásztorai, az Isten

fiainak boldogítására irányoznák ke
resztyéni szeretettel figyelmüket ala
csony, önző indulatok rabjává sze
gődve féktelen önkénnyel bontják szét 
ezeréves jogoknak, soha kétségbe nem 
vont igazságoknak, természetszülte 
szabadságnak alapjait és egész al
kotmányát.

Aztán ott dőzsölnek, itt hivalkod
nak fülsértő kacagással az erkölcsi 
törvények ellen hadat izenő Titánok
nak zabolátlan serege, akik nem is
merik el a lelkiismeret uralmát, nem 
ismernek semmiféle kötelességet sem 
felebarátaik, sem a nagy természet, 
sem a világ teremtójc iránt. Mind
egyikük kisistennek képzeli magát és 
azt hiszi, hogy ó a világ központja, 
minélfogva az emberek és az intéz
mények : kézmíves, iskola, vasút, ke
reskedő, posta, szolgabiró s minisz
ter mind csak azért léteznek a vilá
gon, hogy az ő kényelmének enge
delmes szolgái legyenek.

A Bábel tornya építőinek magva 
nem veszett ki. Kikelt az az idők 
szakadatlanul zúgó árja által össze
hordod iszapból és eddig soha nem 
tapasztalt buja tenyészettel terpesz
kedik szét az emberiség minden ré
tegében. De ennek a határtalan gőg
nek büntetése sem maradt el. Miként 
ama bibliai elbizakodottságot a nyel
vek összezavarodása követte: az er
kölcsi világrend kérlelhetlen törvénye 
szerint ugyanaz a sors sújtja korunk 
gyermekeit is. Nem értjük meg egy
mást. Hasztalan beszélünk virágos, 
hangzatos, legékesebb szavakkal,hasz
talan igyekszünk megdönthetetlen 
okokkal védelmezni szóval vagy írás
ban igazságainkat. A kérelmező siket 
fülekre talál. A buzdítás lángold sza
vai fagyos közöny acélpáncéláról 
hullanak vissza hatástalanul. A jog
nak, törvénynek nyilait az önkény 
csatabárdja veri el utjokból. Az em
berszeretet hangja elvész az egyéni

érdekek kavargó hangzavarában. Nem 
értjük meg egymást. Nincs életközös
ség, nincs köztünk egyetértés. Test
vérek volnánk és idegenekül, értel
metlenül vagy épen ellenségekként 
nézünk egymásra. Ez az idegenkedés, 
az elszigeteltségnek ez a nyomasztó 
érzése meglankasztja az akaraterőt, 
megbénítja a mozgató idegeket. Sivár 
tétlenség és érzéketlenség zordon fáj
dalma borong a lélekben.

Mennyei atyánk, hatalmas Iste
nünk I Elégeld meg gyermekeidnek e 
siralmas állapotát, mely nem méltó 
isteni származásunkhoz. Te tudod jól, 
hogy habár a te végtelenségednek 
egy szikrája ég keblünkben, mind
amellett a képességeknek szűk kor
látái közé szorított gyarló nemzetség 
vagyunk. Hasztalan igyekezünk e zűr
zavaros világból a lelki béke virágos, 
derűs levegőjére kibontakozni, ha 
áldástosztó jobb karod nem ád foga
natot tevékenységünknek. Kilőjed el 
reánk a pünkösdi szent lelket, hogy 
megtanítson bennünket oly nyelven 
szólni, melynek megértésére megnyí
lik az emberek hallása, a vakok lá
tása, magábaszáilás, önismeret és 
bűnbánat szállja meg a szíveket Árassz 
reánk, a bűnbe esettek tekervényes, 
sötét utjain bolygókra égi világossá
got, hogy lássák megnyílt szemeink 
a pusztulás mélységes örvényét, amely 
felé vétkes ösztöneink: a tobzódás, 
a hatalomvágy, az irigykedés, az ön
zés, féltékenység és gyűlölködés fék
telen áradatként ragadnak bennünket. 
Zendítsd meg felettüak a megtérésnek 
idegrendítő harsonáját, melynek hang
jára fásult szíveink rideg húrjai ne
mes érzelmekre rezdüljenek és át- 
melegült keblünk örömmel fogadja be 
az áldozatkészségnek, részvétnek, sze
retetnek és elégedettségnek szivet, 
lelket kibékítő, megnyugtató, Istenhez 
emelő gazdagságát. 8ass Jáno8.

Álljunk egész lélekkel a Harangszó melléi
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Ey. taníLónöképzö Szarvason.
Evangélikus egyházunknak első

rangú érdeke vallásoslelkü evangé
likus tanítónőket képezni. Nagy szük
sége van vallésos és egyházias szel
lemben képzett hivatásos tanítónőkre 
és tanítókra.

Evangélikus tanítónőképzésünk fon
tos egyházi feladatát van hivatva szol
gálni a szarvasi tanítónőképző, ha 
zánknak egyetlen ilyenfajta intézmé
nye. Csak az a sajnálatos, hogy ezen 
intézménynek a fönnállásáról hazánk 
evangélikus lakossága még mostanáig 
is alig szerzett tudomást, bár a ta
nítónőképző már 1917 óta mőködik.

Az evangélikus szülők többnyire 
állami, vagy más vallásu tanítónő
képzőkbe küldik leányaikat, noha ezen 
intézetekben, akármennyire tökélete
sek legyenek is más szempontból, 
leányaink mindenesetre nélkülözik az 
evangélikus szellemű egyházias és 
vallásos nevelést és mint más fele- 
kezethez tartozó növendékek, több
nyire jóval magasabb díjakat is fi
zetnek, mint az illető intézet feleke- 
zetéhez tartozó növendékek, avagy 
mintha az ország egyetlen evangéli
kus tanítónőképzőjébe iratkoznának be.

Nemcsak illő dolog, hanem egy
házi kötelesség tehát, hogy ev. szü
lők leányaikat ne más felekezetű ta- 
nítónóképzőkben neveltessék, ahol 
közelről fenyeget az egyházunktól 
való elidegenítésnek veszélye, hanem 
a szarvasi ev. tanítónőképzőbe íras
sák be.

Rozika.
Egy kis majori leány története.

Irta: Cslte Károly.
(Folytatás.)

— Köszönöm a szívességét, ga- 
lambszívű hugomasszony, én rólam 
ne gondoskodjék. Minek ? . . .  Nincs 
nekem már semmire szükségem a 
világon, ép úgy, minthogy a világ
nak nincs már szüksége reám. Csak 
ezt a gyermeket tudjam még elhe
lyezni ott, ahol tulajdonkép eddig 
is helye lett vo lna: az apjánál. 
Aztán leszámoltam a világgal, me
hetek aludni — örökre.

Baloghné a szekrényből rakos
gatott ki apró ruhácskákat, a kis 
elköltözött Rozika ruháit. Szemre
hányón fordult a keseredett szívű 
agghoz:

— De, bátyám uram, miket be
sz é l? ! . . .  Nem szabad olyanra még 
gondolni sém i Életünk s minde-

Ha ugyanis rövidesen nem gon
doskodunk egyetlen tanítónőképzenk- 
nek evangélikus növendékekkel való 
benépesítéséről, el lehetünk készülve, 
hogy a kultuszminisztérium az egy
ház részéről tapasztalt érdeklődés és 
pártolás hiánya miatt az intézettől 
megvonja az eddig élvezett anyagi 
támogatást.

A szarvasi ev. tanítónőképzőben 
minden evangélikus növendék jóval 
olcsóbban tanulhat ki, mint bármely 
más felekezetű tanítónőképzőben.

A zsoltárénekes Pálffy.
A háború második esztendejében 

Debreczenből az északi frontra utaz
tunk. A hitelesség kedvéért idejegy- 
zem az utitársam nevét, nagy barátja 
a Harangszónak. Koritsánszky Ottó, 
kölesdi fiú, onnan alá Tolnából. A 
harmadik utitárs nevét is tudom, de 
nem irom ide. Az a frontról jött. 
Honvédhuszár tiszt. Ment haza Szat- 
márba. Halvány volt, gyérhaju és 
végtelenül szomorú. A semmit sem 
szépítő igaz emberek hangján beszélt. 
A szavához illő volt a szomorú 
hangja is.

— Hazaküldtek Az éa részemre 
a háború lezárult. Rettenetes. Rette
netesebb még a háborúnál is. A há
ború kitörésekor mustráltak ki a 
Ludovikából. Nem voltam utolsó diák. 
Örömmel vonultam a háborúba; ki 
tartással, komolyan vettem a szent 
ügyet, végeztem a rámbizottakat, ju
talmat nem keresve másban, mint

nünk a jó Istené, csakis ő rendel
kezhetik velünk.

— Tudom, hugomasszony, tu
dom. Istenfélő ember voltam teljes 
életemben, most is az vagyok. Nem 
is vesztem én el a saját életemet. 
Minek tenném? Anélkül is vége 
lesz annak is, mint mindennek. 
Lám tavaly elhunyt az asszony. 
Jót tett vele az Isten, hogy ma
gához szólította. Nem kellett meg
érnie ezt a végső nagy nyomorú
ságot, bujdosást.

— Miféle bujdosást?! — kérdi 
az asszony csodálkozva s fésülni 
kezdi a kis leány bolygos, szőke 
haját.

— Egyszerű s rövid annak a
sora. M egvénhedtem: tehetetlen
vagyok már a mesterségben s 
egyéb munkában is. Vagyon nincs. 
Enélkül lakás sincs és kenyér sincs.

— De vannak m ég jó emberek.
— Jó emberek ?! . . .  Haj, ga-

abban, hogy nyugott lehessek: kö
telességemet megtettem A svadro
nunkat leszállították a lóról. A lö
vészárokban is igyekeztem az ma
radni, aminek neveltek. Egyszer a 
szakaszommal elvoltam zárva az 
egész világtól. Tizennégy napig csak 
ment valahogy abban a magányban, 
csak azt vettem észre magainon, hogy 
a szükséges lelki táplálék hiányát 
— mert legényeimen kívül senkivel 
sem volt érintkezésem — mindig több 
és több cigarettával pótolom és a 
tizennegyedik napon a rumos pohár 
után nyúltam.

Mit untassalak benneteket a rész
letekkel. Két év után oda jutottam, 
hogy egyszer egy nap három skatu
lya hölgycigareltát szívtam el, a ru
mot pedig már üvegből ittam: Nem, 
mintha nem lett volna pohár, hanem 
a m ohóság... kinyujtolt kezem ujjai 
már előre meggöibűitek, görcsös re
megéssel nyúltak az üveg után És 
most nincs annyi erőm, hogy leve
gyem az ajkamról a rumos üveget, 
amíg egy csepp is van benne. Pedig 
mindig megfogadom, nem azt, hogy 
nem iszom többet, csak azt, hogy: 
csak egy kortyot I

És most készen vagyok 1 Haza
küldtek. Pedig szerettek. Egy párszor 
megkegyelmeztek. De most már ma
gam is belátom. . .  És még egy jóté
kony ellenséges golyó sem akadt, 
amelyik megváltson Szegény jó apám I 
Milyen voltam mikor eleresztett, most 
így áliok elébe.

Nem csalódott a fiatal tiszt. Szo
morú viszontlátás volt az ott a szat-

lambom hugomasszony, jó emberek 
csak voltak talán valamikor, de 
hogy hova tűntek el, a jó Isten tudja 
csak?! Harminc évig dolgoztam a 
faluban, láttam el a falu apraját- 
nagyját vászonruhával. S mi a ju
talmam érte ? . . . Ez a vándor kol
dusbot . . .

Baloghné szeméből könny szivá
rog. Megfésülte már a leánykát s 
csodálkozva nézi annak kicsi, ke
rek arcát. Öltözteti. Az elhunyt le
ánya egyik ruháját adja reá.

— Óh, hogy tud annyi szívte
lenség elférni a v ilágon! — mondja 
mély sajnálkozással. S meglepetve, 
megdöbbenve tekint a felöltöztetett 
szőke leánykára, amint előtte áll 
a kis Rozikája ruhájában. Halk si
koly röppen el ajkáról:

— Ni, az én kis Rozikám!
— Éppen az a neve, — mondja 

az agg nagyapa.
— A neve is az ? I . . . Oh, édes
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márnémeti állomáson.
Visszafelé már magam jöttem nagy 

kerülővel. Koritsánszky a fronton 
maradt.

Püspökladány tájékán debreceniek 
szálltak be. A szomszédos fülkéből 
átjött az üdvözlésükre egy fiatal ka
pitány a debreceni honvédhuszárok
tól. A nevét kiírhatom, Pálffynak hív
ták. Ugyan él-e még? Majd kituda
kolja ezt Parkas Győző nagytiszteletü 
úr. Ennek is csendes volt a szava, 
de nem szomorú.

A dunántúli luteránusok fűiében, 
sokéban cseng még a lovászpatonai 
Bognár Endre meleg halk hangja 
Ilyenen beszélt a kapitány.

Nem hozzám beszélt, én nem is
mertem. Csak foszlányokat kaptam 
el a beszédjéből.

— Ott kint csak egy igazi nagy 
veszedelem van: az unalom. A tisz
teknek megmondtam, hogy akit svad- 
ronyomban még egyszer hazárdjáté
kon és dorbézoláson érek, azt meg 
csapatom, ha mindjárt tiszt is.

Aztán beszélt a »kedves jó apátiá
járól. Dunántúli fülnek ez is szokat
lan. Itt édesapámat ismerünk.

— . .  .aztán összejön a svadrony, 
zsoltárt énekelünk..Ének után letele
pednek a legények gyöpre és ha 
hozzáértőbb ember nem akad, akkor 
én olvasok nekik a szentírásból, meg 
is magyarázom már úgy, ahogy tu
dom. Valamelyest kedves jó anyám
ról ragadt rám. Ha a szolgálatból el 
is lopkodják magukat, de az isten- 
tiszteletről még nem maradt el egy is. 
Mindegy az: kálvinista, lutránus, gö-

.jó I s te n e m , m in ő  h a s o n la t o s s á g ! . . .
Ö lé b e  k a p ja  B a lo g h n é  a k is  új 

R o z ik á t , c s ó k o lja  a r c á t , r u h á já t.
A z tá n  a s z ta lh o z  ü lte t i.
—  Ü lj id e  c s ü p p e m  1
J ó , meleg tejet hozok . . . Üljön 

ide az asztalhoz bátyám is, kendnek 
i s  hozok egy kÍ3 meleg ételt . . .

—  K ö s z ö n ö m , h u g o m a s s z o n y  a 
jó s á g á t ,  d e  r ó la m  n e  g o n d o s k o d jé k .  
N in c s  é r d e m e m  reá .

—  H o g y n e  v o ln a  I H ív e n  t e l j e s í 
t e t te  t e lj e s  é le t é b e n  a z  I s te n  p a r a n 
c s o la t já t  s  a z  I s te n t  s z o lg á lta , é n  
p e d ig  c s a k  a z t  a d o m , a m it n e k ü n k  
is  a z  Is ten  a d o tt . N e  ú g y  v e g y e ,  
m in t a la m iz s n á t , h a n e m  m in t I s te n  
a já n d é k á t . S z e r in te m  e m b e r  a d ta  
a la m iz s n a  n in c s e n ,  m er t m in d e n ü n 
k e t ,  m in k  v a n , I s te n  k e g y e lm é b ő l  
b ír ju k . S  k ö t e le s s é g ü n k  a b b ó l a z o k 
n a k  á ta d n i, a k ik  s z ű k ö lk ö d n e k .

—  J a j, d e  s z é p  a  h ú g o m  a s s z o n y  
b e s z é d e ! . . . s  m é g  s z e b b  a jó s á -

rög vagy pápista, még a zsidaja is 
ott énekli velünk a Tebenned bíztunk 
eleitől fogva. Az én svadronyomban 
kártyás ember, részeges ember nincs.

Boldog ember az, akit jó ember 
közelébe vezet az Úr.

— A kadét Pista egyszer próbált 
rezonérozni, hogy Krisztus Urunk is 
ott volt a kánai mennyegzőn. Elővette 
az evangyeliumot. Rámolvasta. Adtam 
én neki I Megszentelte az Úr a bort. 
Meg is isszuk. Jókedvvel, vidáman. 
Kölí az az okos embernek 1 De az 
csak nem volt kánai mennyegzó, amit 
Te itt kezdetben a delyatini kocsmá
ban rendeztél. Ugyancsak ronda vol
tál akkor. Szerencséd, hogy láttam 
rajtad, hogy mennyire szégyeled ma
gad. Veled kezdtem volna a kutya
láncot, de az apádnak is megirtam 
volna. Hátra arcl Indulj! — Tudjá
tok, néha így is kell írást magya
rázni. És ez fog 1 A Pistán csak így 
fogott. De fogott.

A debreceni állomáson egy fehér
szakállas, szálas öreg úr boldog csen
dességben ölelte magához a harctér
ről hazatérő vitéz fiát. Mellette egy 
fiatal leány; nem tudom, nem asz- 
szony volt-e már. Nem lehetett ott 
az emberek előtt felismerni a szere
tetteljes üdvözlésen, szerető testvér, 
hitves vagy mennyasszony volt-e

A szatmári fiú él, de elesett. A 
debreceni, ha elesett is, él. Egyforma 
hős mindakettő. Emez Jézus lábai
hoz ült, amannak talán nem volt, 
aki Jézushoz vezesse. Vájjon akadt-e 
azóta, aki Jézus szent nevében fel
emelte az elesettet? Vájjon gondol e

g o s  s z ív e - le lk e  . . .  K i v o lt  a z  á l
d o tt jó  lé le k ,  a k i i ly  s z é p r e ,  jó ra  
ta n íto tta , n e v e l t e ? !

—  Ó h, h is z  n e m  is  v a g y o k  o ly a n  
jó , m in t k ig y e lm e d  g o n d o lja  1 —  
t ilta k o z ik  B a lo g h n é  a  jó  le lk e k  s z e 
r é n y s é g é v e l .  —  K ü lö n b e n  c s a k 
u g y a n  v o lt  n e k ü n k  s  m o s t  is  m e g  
v a n  a jó , ö r ö k ö s , c s a lá d i  ta n ító n k ,  
a k i le g tö b b  n a p o n , le g f ő k é p  a z  i ly  
h o s s z ú  té li e s t é k e n  ta n ít  b e n n ü n k e t  
h ű s é g e s e n .  F iz e té s t  n e m  is  k ív á n  
é r te ,  e l le n b e n  m e g ju ta lm a z  a l e g 
n a g y o b b  le lk i g y ö n y ö r ű s é g g e l .  M e g 
v ig a s z ta l  b á n a tu n k b a n , k e s e r ű s é 
g ü n k b e n  . . . N o , v á r jo n  c s a k , tu 
d o m  I s te n e m , ád  a z  m a jd  a z  e s t é n  
g y ó g y ír t  a  k ig y e lm e d  n a g y  b á n a 
tá r a , fá jd a lm á r a  is . M ajd  o lv a s o k  
f e l  b e lő le  fe n n h a n g o n  . . . M o st  
p e d ig  t e s s é k  f a la t o z n i ! . . . T e  is  
f o g y a s z d  e l , v ir á g o m , a  b ö g r e  t e 
je t .  K i m e g y e k  a d d ig  a z  a p ju k h o z ,  
b e h ív o m . A  m a g tá r b a n  d o lg o z ik

valaki a háborúnak ezekkel az áldo
zataival ? Akiknek a homlokán tövis
korona takarja el a babért. i. h .

Egyetlen keresztyén család 
sem nélkülözheti manapság a 
FI arangszót.

Egykor és most.
Tessedik Sámuelről, az európai- 

hirii nemzetgazdászról, Szarvas ki
tűnő ev. papjáról az elmúlt év folya
mán hosszabb cikk keretében emlé
keztünk meg a Harangszóban.

Tessedik ama kiváltságos szellem- 
óriások közé tartozik, akik Istenadta 
tehetségükkel munkásságukkal ha
talmas lökést adnak az emberi fej
lődésnek és mérföldekkel viszik előbbre 
egyszerre az emberiséget a boldogu
lás utján igazi célja: a tökéletesedés 
felé. De egyszersmind egyike azok
nak is, kit kortársai nem értenek 
meg, ki rendszerint meghaladja korát 
s így kellő méltánylásban, elismerés
ben nem részesül s csak a késő utó
kor hajtja meg előtte az elismerés 
babérágát.

A szakirodalomban Tessediknek 
körülbelül 135 munkájáról tétetik em
lítés. A munkák legnagyobb része 
azonban, sajnos, az idők folyamán 
elkallódott.

Tessediknek egy időközben elkal
lódott munkája került újabban nap
fényre Szarvas nagyközség levéltárá
ból. A munka tulajdonképen Szarvas

e g é s z  n a p .
N é h á n y  p e r c  m ú lv a  e g y ü t t  jö n  

v is s z a  B a lo g h n é  a z  u r á v a l. Ö lé b e  
v e s z i  a  k is  á r v a s á g o t .

—  N é z d , é d e s  a p ju k , m e g jö t t  a  
k is  R o z ik á n k  I

—  A z  á m , h a s o n lít  h o z z á  az  
a r c a  . . .  a  s z e m e  . . .  d e  m é g  a 
h a ja  i s ! — s z ó l  a  g a z d a  fá jó  m o 
s o l ly a l .

A  jó  I s te n  v is s z a k ü ld t e  h o z z á n k ! 
E l s e  e r e s s z ü k  tö b b é  m a g u n k t ó l . . .  
Ö r ö k b e  fo g a d ju k  . . .  Ú g y -e ,  k e d v e s  
b á ty á m , o d a  a d ja  n e k ü n k ?

—  A d o m  . . .  a d o m , h a  k e l l ! . . .  
H o g y  i s  n e  a d n á m ! . . . A  m e g 
b o ld o g u lt  é d e s a n y j a  le á n y o m  v o lt ,  
d e  h a  é ln e , a n n á l s e m  tu d n á m  o ly  
n y u g o d t  s z ív v e l  h a g y n i ,  m in t itt, 
a s z e r e te t  h a j lé k á b a n  . . . A z tá n  az  
a p já n a k  ú g y  s e m  k e ll .  H isz  e d d ig  
s e m  k e lle t t  n e k i.  S o h a  f e lé j e  s e m  
n é z e tt .
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gazdasági krónikája. Belőle megtud
juk azonban, ami a jelen idők em
berét különösen érdekli, hogy a mai 
hajmeresztő árak mellett Anno 1767- 
ben milyen nevetségesnek látszó ala
csonyak voltak az árak. Így például 
a marhahús fontja 2 kr., a bárányé 
1 és fél kr., a disznóé és borjúé 3 
kr. volt; egy darab fiatal borjú ára 
1 frt, a tehéné 10 —13, a hizott 
disznóé 7— 10 frt volt. Tojást egy 
garasért 20—24, sőt 30 darabot is 
lehetett kapni. A csirke párja 3 - 4 ,  
a liba darabja 9 — 10— 12 kr. volt, 
míg a nyúl darabját 6—8 krajcárért 
vesztegették. Az »urizálás« könnyű 
lehetett, hisz egy cseléd éri bére 7— 
12, a béresé 12—20 frt volt. A fu
varért Pestre egy mérő gabona utáa 
4 garast kértek s lovat 18—22, kö
zönséges kocsit 8 — 12, ökrös szeke
ret 18—20 forintért lehetett venni. 
A mi fogalmaink szerint nem volt 
nagy ur a háztulajdonos sem, hisz 
egy közönséges parasztház ára 12 — 
20, jobbfajtáé 60 — 150 forint közt 
váltakozott. Érdekes, hogy tejet és 
túrót nem adtak el, mert »az a ba
bona hit uralkodott, hogy a tehén 
nem ad többé tejet, ha azt pénzen 
eladják.c

K ére lem .  Aug. 20-án, Szent 
István király napján, az istentisztelet 
alkalmából befolyó templomi perselyt 
ajánljuk fel és küldjük el a Harang
szó fenntartására. Ugyancsak Szent 
István király napján tartsunk házan
ként gyűjtést; Csak akinek van, az 
adjon. Aki legalább egy tojás árát 
nélkülözni tud, hozza szívesen áldo
zatul a sajtó céljaira. Az Isten áldása 
lesz rajtat

—  A z t  g o n d o ltu k  m e g  m é g  a z  
a p ju k k a l, —  szól B a lo g h n é  is m é t ,  
—  m a r a d jo n  itt n á lu n k  b á ty á m  is ,  
h o g y  a k is  R o z ik a  jo b b a n  m e g 
s z o k jé k  n á lu n k  é s  e l  n e  v e h e s s é k  
tő lü n k . E lfé r  k ö z tü n k . M e g b e c s ü l
jü k  . .  .

A z  a g g  s z e m é b ő l  k ö n n y  b u g y -  
g y a n .  E lö n t i  r á n c o s  a rcá t. R e s z k e tő  
k e z e it  ö s s z e k u lc s o lja ,  ú g y  sz o r ít ja  
e r ő s e n  h u llá m z ó  k e b e lé r e .

—  V a n  . . . v a n , m é g is  ig a z  s z ív ,  
e g y  p á r  . . . e g y  s z ív p á r , a k i h a z á t ,  
I s te n tő l á ld o tt  o tth o n t ád  a k iv e te t t  
k o ld u s n a k  s  e lv e z é r l i  a  m á s ik , a z  
ig a z i h a z a  f e l é ! . . . D e  v a n  I s t e 
n ü n k  i s : a z  ig a z a k  ju ta lm a  e l  n e m  
m a r a d h a t  1

(Vége.)

Köszönöm . . .
Vággyal vert utján az éleinek 
Feléd indultam én édes Atyám. 
Kísértek álmok, kacagások, 
felém nevető szagos virágok 
a nagy papiház udvarán.

Vággyal vert útja az életnek 
székely kapun — ja j  — kifutott. 
Hullott rá árnyék. ívelte napfény, 
Szegték bozótok. Ölelte repkény.
De fényben, árnyban Feléd haladott. . .

*

Köszönöm oh Atyám:
Zsoltáros szivem, hogy így szerethetett, 

lm elhagyott az út, a vágy, 
Repkény helyett bánat fon át. 
Bolygok bús szívvel hontalan 
tövises magyar ugaron 

s kit hivó szóval hívok, keresek:
Te vagy én Atyám, Feléd sietek.

SZENTEH  DEZSÖNÉ.

A vasárnapi iskola célja.
Miért szükséges a vasárnapi is

kola, mi a célja, rendeltetése? Nem 
teszi-e fölöslegessé a századokon ke
resztül bevált mindennapi és ismétlő 
iskola, avagy a lelkész által végzett 
hitoktatás és konfimációi tanítás?

A vasárnapi iskola célja a tanuló 
ifjúság érzelmi és értelmi világának 
a Jézus Krisztus evangéliuma alap
ján való kiművelése, a krisztusi gon
dolkodás, a keresztyén világnézet, az 
evangéliumi erkölcs elsajátítása, hogy 
a gyakorlati élet számára egyhaza 
hoz ragaszkodó s építéséért lelkese
déssel dolgozó öntudatos keresztyént, 
honpolgári kötelességeit híven telje
sítő hazafit, embertársait önzetlenül 
szerető s azoknak javait szolgáld er
kölcsi jellemet neveljen belőle, amely 
úgy a magán-, mint a közéletben 
bizonyságot tesz a Krisztus tanítá
sáról.

Iskolába járási kényszert a vasár
napi iskola ne;n ismer, az önként 
jelentkezők és örömmel tanulók elite 
testületé ez, mely a vasárnapot val
lástanulással, biblia olvasással, ének
léssel és imádkozással akarja meg
szentelni és a hétköznapi vallástani 
anyagot ünnepélyessé tenni. A vasár
napi lélek sokkal emelkedettebb, fo
gékonyabb Isten dolgei iránt, árért 
mélyebb nyomokat hagy ez az ün 
népi magvetés a gyermek lelkében.

A vasárnapi munkaszünet a maga

sok bűnös egész sokaságát keltheti 
életre a gyermekben, de ha a délu
táni könyörgés előtt, vagy után az 
Isten igéjével töltöttük meg lelkét, ha 
a közös imádkozás, éneklés, biblia
olvasás és magyarázás felemelő tanul
ságait zártuk emlékezetébe, úgy nem 
fogja oly könnyen hálójába keríteni 
a tétlenséggel, csavargással, illetlen 
társalgásokkal járó bűnös kívánság. 
Nemes, tiszta lelki szórakozást és 
épülést nyújt, helyes irányba tereli 
a gyermek érdeklődését, felfrissíti, 
elmélyíti, világosabbá és gyakorlati- 
abbá teszi vallásos ismereteit, szoro
sabban fűzi az egyházi intézmények
hez, tudatába vési az egyház nevelő 
munkájának áldását, nélkülözhetet
lenségét. Közelebb hozza a gyerme
keken keresztül a szülőket is az 
egyházhoz, akiket különben elválaszt 
tőle a sok napi gond, az érzelmi 
eldurvulás.

A konfirmációi oktatással rendesen 
be szokott fejeződni a lelkész gyermek- 
nevelése, legfeljebb heti 1 órában 
foglalkozik az isméllósökkel a vallási 
tantárgyak repeticiója alakjában, mely
ben személyes, benső, bizalomteljes 
viszony nem fejlődhetik ki tanító és 
tanítvány között. ,A vasárnapi iskola 
ezen a hiányon is segít; amit az 
iskolai tömegtanítás nyújtani nem 
tud, vagy amire a templomi prédiká
ció ki nem térhet, azt a vasárnapi 
iskolai munkaóra csepegteti a gyermek 
leikébe kölcsönös kérdezgetés és felel
getés alakjában. Ha azt akarjuk, hogy 
a hívek bizalommal, szeretettel s 
vonzalommal viseltessenek a lelkész 
munkája iránt, akkor el kell követ 
nünk mindent a gyermeknevelés körül, 
hogy minél több szállal fűzzük ma
gunkhoz egyházunk jövendő hithfi. 
imádkozó, egyházfenntartő tagjait.

Novák Rezső

Amennyit egy-egy táncmulatság 
alkalmával belépő díj címén lefizetünk, 
félvállról, a kis lájbli zsebéből oda
dobunk a cigánynak, annak csak a 
felét ajánljuk fel a Harangszó fenn
tartására.

Őszi harmat után . . .
Ezzel a címmel bocsátotta Torkos László 

a legutóbbi évek költői termését az iro
dalmi nyilvánosság elé. A csinosan kiál i- 
tott kötetben gazdag változatosságban kö
vetik egymást a finoman és mélyen átér- 
zett lírai költemények, meleg liraisággal 
aláfestett pillanatképek s a kötet végén levő 
hosszabb elbeszélő költemény még arra is
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figyelmeztet, hogy Torkos László nemcsak 
az érzelmi, hanem az elbeszélő műfajban 
is a legnagyobb mértékben megérdemli az 
olvasóközönség figyelmét.

Nem akarjuk itt lírai köteményeit egyen
ként megbeszélni, nem akarjuk azt sem, 
hogy az érzelmi indítékok kiemelése által 
bizonyos tárgyi csoportosítást erőszakol
junk a versek teljes hangulati egységébe s 
ezáltal színtelen prózába süllyesszük mind
azt, ami csak a költészet sajátja. De ha 
már mégis meghatározásra törekszünk, 
bennünket inkább a költő lírizmusa, Urai 
egyénisége érdekel. Milyen az a lelki arc, 
mely a költemények elolvasása alatt folyton 
határozottabbá és tisztábbá váló vonások
kal elénk rajzolódik ?

Ha röviden akarunk erre a kérdésre 
feleletet adni, azt kell mondanunk, hogy 
Torkos László elsősorban a szeretet líri
kusa. A szeretet életének legbiztosabb 
alapja s ennek a tudata reá nézve minden 
egyéb életszilárdító hatalomnál többet ér: 

„Van részem áldó hatalomban, 
Szegény kincsekben sem vagyok, 
Istentől nyert sok drága lelket 
A magaménak mondhatok.“

Az ő életútjára — hogy saját szavaival 
éljünk — valóban „virágözönt hintett a 
szeretet“ s költészetében is ez öleli ma
gába folyton táguló körrel a családot, a 
barátokat, a hazát, a természetet, az em
beriséget, az életet. Bár a családi élet apró 
eseményei is művészi élmennyé mélyülnek 
el nála s ennek igazolására nem egy bájos 
kis költeményét idézhetnénk, azokban a 
versekben, melyeknek motívumait a családi 
élet adta meg, éleítársa iránti szerelme az 
igazán uralkodó „Közéig, közéig a vég I“, 
ö megnyugvással indul a nagy pihenő felé, 
de elválni tőle, kit egy élet szerelmével 
kapcsolt magához, számára a legnehezebb. 
„Együtt megyünk.* — ez a kívánsága, de 
de a halál eltépte oldaláról a hitvest. A 
költő fájdalmát megrázó erővel fejezik ki 
ez időből való versei s ezek a kötetnek 
elsőrendű gyöngyei

Többi költeménye, hazafias költeményeit 
kivéve, melyekről külön meg kell emlékez
nünk, nem állanak annyira a pillanatnyi 
élmény friss benyomása alatt s inkább sze
líden elmélkedő természetűek. A költő érzi, 
hogy az ember életútjának vége közéig, az 
ő világa már nem e világból való, szeme 
felfelé tekint s az új, a megismerhetlcn 
élet felé né. Más verseiből tartalmas éle
tének egy-egy igazsága csillan elő s vi*á- 
git rá a szerző gondolatvilágának nemes
ségére és emelkedettségére.

Hazafias költeményei nemcsak aktuális 
erejüknél fogva érdemlik meg a külön fi
gyelmet. Míg többi verseiben inkább a 
szelíden megnyugvó mélabú hangja az ural
kodó, itt állandóan érezzük a legteljesebb 
érzelmi feszültséget, mely nem egy helyütt 
szinte meglepően erőteljes hangon'jut ki
fejezésre. Hazaszeretete nem a méla rezig- 
náció hangjában találja meg kifejezését. A 
széttépett, megcsúfolt ország égő fájdalmá
nak jajja búg énekeiben, feldúlt lélekkel 
követi az idegen rémuralom eseményeit s 
mikor végre a „fekete felhőn áttört az 
aranysugár“, a nemzeti feltámadás köszön
tésére ö hívja fel a költőket:

„Széttépett, eltiport, száz sebből vérző 
Hazánknak énekesi,
Rajta ne késsetek feldániadását 
Ujjongva köszönteni.
Kinek még ifjú vér lüktet erében 
Kiáltson halleluját

Szíveket lelkeket felgyújtva szálljon 
Bérceken, völgyeken át.“
Költői pályája annak az írónak, ki eze

ket a fiatalos lendületű sorokat leírta, még 
messze van a hanyatlástól!

Hosszabb költői elbeszélésének (Bankó 
Lánya) belső értékén kívül még irodalom- 
történeti érdekességet is kölcsönöz az a 
körülmény, hogy tudomásunk szerint ez az 
első feldolgozása annak régi magyar szép 
históriának, melyet a magyar szellemi élet 
egyik leggazdagabb és legmozgalmasabb 
korszaka, a XVI. század, a reformáció szá
zada termett meg irodalmunk számára, 
Torkos László, a gyorsmenetü, de éppen 
emiatt kissé hézagos néphistória anyagát 
a hivatott epilus biztosságával kedves, ro
mantikus színezetű költői elbeszéléssé szé
lesítette ki.

Ma, mikor szellemi értékeink szemmel- 
tartása és megbecsülése mindenkinek első
rendű kötelessége, c néhány sorral szán
dékozunk felhívni olvasóink figyelmét Tor
kos László tartalmas verseskötetére.

— id. —

A „Harangszó“-ra soha nagyobb 
szükség nem volt, mint napjainkban.

Hangulat.
. . .  És elment a tavasz.
Hogy búcsút vett a folyóparttól, — 
aludtak ép a vadgesztenyefák, — 
s olykor egy fehér hajó füstje 
szállt imbolyogva, a végtelenen át. 
Szivárvány-sávkény csillámlott a hid 
lámpasorával a sötétben.
Zsályaillatos kertről álmodott 
egy csöppnyi bogár, — lábaink alatt, 
a korhadt pad tövében.
A hegy felöl zsolozsma zengett; 
s isten-igével teljes csend lett. . .  
Körülöttünk nimfák s koboldok 
mig könnyed táncot járnak: 
a csillagtábor óh mint reszketett!
S  én csókra nyújtóm lehunyt szememet 

a legszebb fényű nyárnak . . .
S. Pohánka M argit.

Aki a Harangszót támogatja, Isten 
országát, Nagymagyarországot segíti 
felépíteni, de saját javán munkálkodik 
első sorban.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A veszprémi ref. egyházmegye 

érdemes esperese 130—923 sz. kör
levelében az egyházi sajtó pártolá
sára hivta fel lelkésztársait. Ebben 
a körlevélben bennünket evangéliku
sokat állított oda követendő példa 
gyanánt. »Szolgáljon — úgymond — 
követendő példa gyanánt, hogy evan
gélikus testvéreink hasonló lapja a 
Harangszó, ott van majdnem minden 
evangélikus család asztalán. ‘

Megvallva az igazat, nagyon el- 
szégyeneltem magamat, amidőn eze
ket a szép, elismerő, de az igazság
tól sajnos távolesősorokat olvastam. 

*
1523. július I én, tehát az idén 

volt 400 esztendeje, hogy Brüsszel
ben mágiyahalált szenvedett az evan- 
géliomért két egészen fiatal antwer
peni szerzetes: Esch János és Voes 
Henrik. Ó i voltak a reformáció leg
első vértanúi.

Mikor a nagy Luther hírét vette, 
hogy az a két volt ifjú rendtársa 
mekkora bátorsággal ment a halálba 
az igazságért, így kiáltott fel: Óh 
bárcsak engem adott volna Isten ti- 
helyettetek halálra:

*
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök a 

bécsi Pázmáneum magyar papnevelő 
intézetnek 200.000, a nyugdíjas papok 
segélyezésére 300.000, a veszprémi 
Szt. Ferenc-rendi szerzetesek orgo
nájának kijavítására és a kaposvári 
irgalmasnővérek házának javításához 
5 — 500.000 K-t adományozott — 
Kránitz Kálmán félsz, püspök, nagy
prépost, gyémántmiséje alkalmából, 
egy új plébániára 12,000.000 K ala
pítványt tett. — Dr. Molnár Dénes 
prelátus-kanonok a veszprémi Szent 
Vince egyesületnek és a veszprémi 
irgalmasnővérek intéz. 1 — 1,000.000, 
a papi nyugdíjintézetnek és a Vesz
prém városi kórháznak 2 —2,000.000, 
a székesegyház alapja javára és a 
veszpr. szemináriumnak 5—500.000 
K-t adományozott. — Dr. Rada Ist
ván prelátus kanonok a székesegyház 
harangjaira 3,000.000 K-t adományo
zott.

És a mi püspökeink I Óh ezek a 
gazdag szegények, ezek adni nem tud
nak, ép úgy küzködnek most az élet
tel, mint a többi szegény halandó. 

*
...Lehetetlen kőnnyezés nélkül 

olvasni az egyik erdélyi lap azon 
híradását, hogy a nagyenyedi tanító- 
képezdészek lemondtak a vasárnapi 
vacsorájukról, hogy az oláh kormány 
által halálraítélt elemi iskolák fenn
maradhassanak. Ezektől a nagyenyedi 
diákoktól — ezektől a gazdag sze
gényektől tanultok e, példát vesztek e 
szegény gazdagok ?. . .

*
Kecskeméten átutazván, fölkereste 

a templomot egy százados s ott hall
ván a lelkésztől, hogy a konfirmált 
növendékeknek adandó bibliák költ
ségeire adakozásra szólítja fel a hfve-
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két, ó is beküldte adományát a kis 
bibliákra, majd néhány nap múlva a 
távolból levelet írt a lelkésznek és 
arra kérte, hogy az ö adományából 
vásárolt bibliákba az adakozó neve 
helyett a kővetkező beírás tétessék: 
»Olvasd és tanulmányozd e szent 
könyvet annyi áhítattal, mint amennyi 
gyönyörűséggel azt az élet minden 
viharában egy idős — a világháborút 
ennek segítségéve! szerencsésen végig 
harcolt — ref. testvéred tette és 
fogja tenni I«

*
Az élelmes párisi ékszerészek űj 

divatot csináltak, amelynek nagy a 
sikere. A divat egy újfajta gyűrű, 
szimbolikus ékszerdarab, ami eddig 
senkinek se jutott eszébe: a váló- 
gyiiril. A sokféle változatban jelent
kező ékszer alapmotívuma egy törött 
nyílvessző, ugyanaz, amelyet Ámor 
lőtt ki — a boldog jegyesek szívébe, 
de amely a boldogtalan házasság 
durva céltábláján összetört. A váló- 
pörök száma napról napra növekszik 
Párisban s az elvált házasok immár 
külön társadalmi osztályt alkotnak. 
Szakszervezetbe még nem tömörültek, 
de jelvényre már szükségük van. A 
nagyon korai házasság őrületének 
nyomában jár a korai válások tébolya. 
A válás ma már teljesen szalonképes 
a párisi társaságban. Sőt: ma már 
igen gyakran előfordal, hogy a váló
felek válásukat épp úgy hirdetik a 
lapokban, mint annakidején eljegyzé
süket. A váiógyürünek ma-holnap 
ugyanaz a nimbusza le3z, mint a 
jegygyűrűnek — volt.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T .

Versenyszabályok.
Aug. 20. Filippi 3.12—13. Pál apostol 

vándorlásai közben sokszor láthatott ver
senyeket s úgy látszik, különösen megra
gadták figyelmét a futóversenyek. A ke
resztyén életet is ilyen versenyfutásnak 
látja, amelyben az előhaladás, a megszente- 
lödés, a tökéletesedés bizonyos szabályok
hoz van kötve. A legelső szabály a z : sohse 
feledd, nem vagy tökéletes. Ha nem foga
dom szívesen a bírálatot, nem akarok meg
alázkodni, mikor hibámra mutatnak rá, ha 
haragszom ellenségeim rólam alkotott Íté
letéért, akkor már én — talán be nem val
lóban, de tökéletesnek hiszem magamat. 
Aki pedig tökéletesnek hiszi magát, már 
megszűnt tökéletesedni.

Aug. 21. Filippi 3.H. Csodálatos, hogy 
milyen sokszor figyelmeztet az írás erre a 
keresztyén életszabályra : ne nézz hátra 1 
Máté 1 2 .43—45, Lukács 9 . 62, II. Péter 2 . 22. 
Jaj annak, aki kétfelé sántikál 1 Gyökeresen 
kell szakitanom régi életemmel.

Aug. 22. Filippi 3 . 15. A harmadik sza
bály : lassan megyünk messzire. A keresz
tyén élet is fejlődésen megy keresztül s ha
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valamit nem értünk most, vagy valamivel 
szemben gyengének érezzük magunkat, 
nem szabad letennünk a reményről, Isten 
alkalmatos időben kijelenti majd nekünk. 
Ez ne akadályozzon meg utunkban.

Aug. 23 Filippi 3 . in. A negyedik sza
bály : légy engedelmes! Mindig elég ne
künk az, amit az írásból megértünk, de 
abban azután járultak is kell, azt meg kell 
az életünkben ha törik-szakad, valósítani. 
Az engedelmesség a növekedés útja.

Aug. 24. Filippi 3 . n —10. Az ötödik 
szabály: ne törődj mindig csak a földiek
kel ! Nagy dolognak kell lenni annak, ami 
egy erős férfit sírásra tud kényszeríteni. 
Pedig Pál sír, amikor azokra gondol, kik 
mindig a földiekkel törődnek. Eszébe jut a 
m últ: a porban ülő koldus király volt va
laha. Látja a jelent: abban keresik dicső
ségüket, ami gyalázatukra van. S össze
szorul a szíve, mikor a jövendőre gondol: 
a végok veszedelem. Olyan időket élünk, 
amikor egyre nagyobb a kísértés arra, hogy 
mindig csak a földiekkel törődjünk. Lásd 
meg e sorokon Pál könnyeinek nyomát s 
vigyázz 1

Aug. 25. Filippi 3 . 20. A hatodik szabály: 
hazám a menny! A versenyfutónak tudnia 
kell, hova megy és mit akar s azután cél
egyenest igyekeznie. Dániel is nagyrészben 
annak köszönheti életének oly magasságba 
való Iendülését, hogy a királyi udvar pom
pájában sem felejtette el, hogy az ö hazája 
Jeruzsálem s erre emlékeztetőül mindig 
nyitva tartotta felső házának ablakait Jeru
zsálem felé. (Dániel 6 . 10.) Hazám a menny !

Aug. 26. Filippi 3 . 2i. Itt e földön küz
dés a páiya, tökéletesek csak ott lehetünk 
majd az Úrnál. Mi teszi előttem kívánato
sabbá a mennyet, az-e, hogy ott nem lesz 
fájdalom, sírás, betegség, vagy az, hogy ott 
nem lesz bűn, mert Krisztus elváltoztatja 
a mi nyomorúságos testünket az Ő dicső
séges testének hasonlóságára?

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés befejezte az 
indemnitási vitát és áttért az adóvalórizá- 
ciós törvényjavaslat tárgyalására. A rész- 
vényosztogatas adatait Friedrich István a 
nemzetgyűlés elé vitte. Tekintettel, hogy 
a nemzetgyűlésnek kbl. 40 tagja az inter
parlamentáris konferenciára Dániába utazik, 
a ház aug. 22-ig elnapolta üléseit.

Az árak rohamos emelkedésével emel
kedik mindennek az ára. Emelni volt kény
telen újból azért a posta, a vonat, a trafik is.

Az új póstatarifa értelmében a levelező
lapra 100 kor., a levélre 200 kor. bélyeg 
ragasztandó.

A horvát parasztpárt vezére Radics 
elhagyta Horvátországot, menekülni volt 
kénytelen.

Oláhországban a Bratianu kormány 
helyzete mind válságosabb kezd lenni.

Görögországban többé-kevésbbé for
radalmi hangulat uralkodik. Athénben a 
tüntetések igen gyakoriak.

Németország, ez a kultúra fáklyáját 
évekig magasan lobogtató birodalom úgy 
látszik elérsezett a teljes khaosz küszöbére. 
A márka teljesen elértéktelenedett. Kom
munista tüntetések napirenden vannak. A 
tömeg munkás- és parasztkormány alakítá
sát követeli.

Franciaország míg maga állig fegyver
kezik, a többi nemzetre nézve új lefegyver
zési és garanciális tervezeteket készít.

Csak egy tojást!
A »Harangszó * fenntartására:
Az alszopori leányegyházközségben ado

mányoztak Alszoporon: Gyarmathy Dénes- 
né 2000, Németh Jenöné 800, Mesterházy 
Sándorné 600, Fördős Sándorné, Szopory

{ánosné, id. Skriba Lajosné, ifj. Skriba 
iajosné, Mesterházy Boldizsárné, Huszár 

Istvánná 400—400, Ágoston Istvánná, Luka 
Lajosné, Simon József, Csuka Sánnorné, 
Bentsik Sándorné, Horváth Sándorné 200— 
200, Bögöthy Jánosné, Giczy Sámuelné,

{oó Györgyné, Simon Jánosné 100—100 K, 
áakkoshetyén: Horváth Lajosné 800, Hor

váth Pál 6C0, Hetyei Erzsiké 400, Kiss Fe
renc 300, Tóth Sándor 200 K, Simaházán: 
Szakács József, Ágoston József, Németh 
Sándor, Bögöthy Ferenc, Nagy János 400— 
400, Horváth Sándor 200 K, Felszoporon: 
Hetiinger Jánosné, Kánder Samuné, Nagy 
Gézáné, Horváth Istvánná, Horváth Sámuel
né, Szopory Jónásné, Giczy Istvánné, Nagy 
Józsefné, Fodor Gizella 400—400 K, ifj. 
Mesterházy Sámuelné, id. Mesterházy Sá
muelné 300—300 K, Nagy Pálné, Fördős 
Sámuelné 200 -200  K, Molnár Józsefné 150 
K, Nagy Sándorné, Kemény Lajosné 100— 
100 K, Látonyi Józsefné, özv. Latonyiné 
50—50 K-t, N. N. Alszopor 650 K. Össze
sen 18.000 koronát. A gyűjtést eszközölték : 
Skriba Ilonka, Mesterházy lrmuska, Bögöthy 
Erzsiké, Fördős Annuska, Horváth Teruska.

A felsősági leányegyházban adakoztak : 
K. Ágoston Istvánné 12, Mészáros Lászlöné 
11, Bencsik Samuné, Id. Varga Józsefné, 
Ágoston Sándorné, Ifj. Varga Józsefné, K, 
Horváth Jánosné 10—10, Büki Horváth 
Jánosné 5, Ágoston Jánosné, dr. Reiger 
Alfred 3—3, Ny. Ágoston Istvánné, Sabján 
Lajosné, Ábrohám Sándor, Hajba Jánosné, 
Páli Sándorné, Simon Jánosné, Varga Jó
zsefné 2—2, Horváth Józsefné, Fehér Ist
vánné 1 — 1 drb. tojást, egyenként 200 K 
értékben, összesen 20.000 K. Készpénzt 
adományoztak: Bencsik Lidia 1000, dr. 
Halden Jenő 500, Bencsik Irma 290, Hor
váth Sándorné 200, Varga István, Id. Hajba 
Jánosné 100—100, Németh Ferencné 10, 
összesen 2200 koronát. A gyűjtést itt 
Mészáros Irénke és Bencsik Irma végezték.

A kemenesmihályfai leányegyház két 
buzgó nötagja Kiss Istvánné és ifi. Bertalan 
Józsefné a Harangszó részére 23.200 K-t 
gyűjtöttek.

A kisgeresdi hívek között lelkes buzga
lommal özv. Sári Istvánné indította meg 
a gyűjtést. Befolyt 12.036 K.

Uraiujfaluban, Szenlivánfán 5 iskolás 
kisleány összesen 118 tojást gyűjtött 20.000 
K értékben.

Soboron Kis Jolán, Németh Eszter és 
Polgárdy Irén 52 drb. tojást 9360 K érték
ben gyűjtöttek.

A bőnyi gyülekezetben „Csak egy tojást“ 
címen 2300 K-t adományoztak a hívek a 
Harangszó fenntartására.

Hálás köszönet. Hisszük, hogy a 
többi gyülekezetben is megmozdul
nak a nemes lelkek, a mi áldottlelkü 
asszonyaink és leányaink és nem kí
mélve a fáradságot, kezükbe veszik 
a Harangszó ügyét abban a felemelő 
tudatban, hogy ezzel istentiszteletet 
végeznek, nagy szolgálatokat tesznek 
ev. anyaszentegyházunknak, hazánk
nak.
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Szenth. utáni 12. vasárnapon.
Ev. Márk 7.31—37.

Egy, az Úr dolgai iránt siket-ném a 
világ vesz körül bennünket. Ar Úr minden
áron akarja, hogy végre is ennyi kin és 
szenvedés után fülei megnyilatkozzanak, 
nyelvének kötele megoldódjék, helyesen 
beszéljen. Hogy azonban ez lehetséges le
gyen, előbb a siketnéma világot el kell 
vinnünk, el kell vezetnünk Jézushoz. Csak 
Jézus közelében nyilatkozik meg nyelve is
mét a szeretetre I

L a p u n k  legközelebbi ke ttő s  
szá m a  szep tem ber 2 -á n  je le n ik  
m eg.

A H a ra n g szó  előfizetési á r a  
jú l iu s — szep tem ber h ón apokra  
1 0 0 0  koron a .

Személyi hirek. Kapi Béla dunántúli 
püspök legutóbb Sopronban időzött, ahol 
is a főiskolai nagybizottság ülésén vett 
részt. Dr. Raffay Sándor bányakerületi püs
pök Dr. Pröhle Károly theol. tanár kísére
tében a lutheránus világkonferenciára Ei- 
senachba utazott.

A prot. tábori püspök szemleutja. 
Soltész Elemér prot. tábori püspök, Tau- 
binger Rezső főesperes kíséretében most 
fejezte be szemleútját. Végig meglátogatta 
az összes körletparancsnokságok székhelyén 
működő tábori lelkészségeket s megelége
déssel tapasztalta, hogy a tábori lelkészek 
mindenütt nagy buzgósággal teljesítik kö
telességeiket az örök ige szolgálatában a 
katonáéknál.

Kérelem. A dunántúli egyházkerületi 
gyámintézet pénztárosa kéri az egyház- 
megyei gyámintázeti számadásoknak és 
pénzeknek sürgős beküldését.

Szentgotthúrd. Egyházszereteíének, hit- 
hűségének szép tanujelét adták Garab Béla 
és neje Nagycsákányból. Ugyanis a szent
gotthárdi missziói egyház fenntartására 
szegénységükből egy Vs öl keményfát ado
mányoztak.

Evangélikus istentisztelet B alaton
almádiban. Hering János veszprémi ev. 
lelkész július 15-től kezdve minden vasár
nap d. u. leutazik Balatonalmádiba s ott 
d. u. 5 órakor, az állami elemi iskolában 
(Községház-épület) istentiszteletet tart a 
protestáns felekezetüek részére.

A répczeszem erei leánygyülekezet lé
lekemelő ünnepélyességgel avatta fel a há
borúban elrekvirált harang helyett vett új 
harangját. A harang 76 kg. súlyú 163.600 
koronába került, mely összeg önkéntes ado
mányokból gyűlt össze. A nőegylet még a 
tavasz folyamán sikerült vallásos estét ren
dezett. A gyönyörűen feldíszített imaházat 
zsúfolásig megtöltötte az ünneplő közönség, 
amelynek sorai között örömmel láthattuk 
a környék érdeklődő intelligenciáját is Az 
estélyen közreműködtek: Fekete Matild, 
Kiss Lajos, Takáts János, Finta Lina. A 
társadalom égető kérdései címen felolva
sást a lelkész tartott Szép énekek és imák 
tették emelkedetté az összejövetelt, mely
nek offertóriuma 11.000 koronát jövedel
mezett.

Sárvárott újabban adakoztak: „Hangya“ 
25 éves jubiláris közgyűlésén a templom
alapra 25.000 kor. résavényt adományozott.

HARANGSZÖ.

Ezen összeg kamatai évenként a templom
alapnak kiadatnak. Ha pedig új templom 
épül, akkor e célra a tőke is kiadatik. így 
gyakorolja a „Hangya“ kér. fogyasztási 
szövetkezet a kér. kereskedelem mellett a 
jótékonyságot is. — Ugyancsak a templom
alapra adott Horváth Ivánná 4000 kor.-át. 
Lelkészlak építési alapra N. N. 2000 és 
nyugdíjalapra N. N. 1500 koronát.

A mérgesi lelkészlak építésére a kö
vetkező önkéntes adományok folytak b e : 
Rsztmihályról: Szeles Lajos 50, Kovács 
Sándor 50, Kovács János 75, ifi. Kovács 
Sándor 50, Major S. 50, Kovács Bálint 50, 
Makkos Gábor (rk.) 50 kg. búza, Kovács 
Imre 10.000, Szép G. 15.000, Kovács István 
4000, Kovács József 3000, Kovács Mihály 
2500 K ; Rábacsécsénvből: Major István 
100, Pere János 50, Erdélyi András 100, 
Erdélyi Pál 100 kg. búza, Vajda Pál (izr.) 
3400 vályogtégla; Eneséről: dr. Huszár 
Imre (rk) 100, Győri János 100, Káldy Já
nos 150, Barcza Dénes (rk.) 100, Dóri 
János 50, Mesterházy B. 30, Böjtös Lajos 
30, Szabó Kálmán 50, Tschuri Ernő 150, 
Eőry Mihály 20, Hilbert Ferenc Péterháza 
(rk.) 300 kg. búza; Bodonhelyről: Kiss 
Kálmán 50, Kiss Sándor 50, Szombath S. 
50, Szilágyi János 50 kg. búza; Eőry Sán- 
dorné Enese 200, Fehárváry S -né Lébény 
600, Nagygeresdi egyház 1000, Békéscsabai 
egyház 5000, Nagykőrösi egyház 2000, 
Hencze Elek Győr (ref) 350, Hardi Lajos 
(rk.) 500, Forster Gusztáv Sopron 1000, 
Ev. egyház Gércze 700, Ev. egyház Csikos- 
töttös 500, Gyapay Pál Mezőőrs (rk.) 
25.000, Györmegyei gyámintézet 5000, Sop
roni alsó gyámintézet 3000, Vásárosfalu 
1800, Ev. egyh. Nemeskér s Alszopor 8400 
K. Ezen nagylelkű adományokért a mérgesi 
egyház hálás köszönetét mond a nagylelkű 
adakozóknak. Az építésnél 70 q búza még 
mindig fedezetlen.

A répczeszemerei ifjúság f. évi július
8-án az iskola javára anyagilag és erköl
csileg fényesen sikerült szinielöadást ren
dezett. Színre került: Túri Boicsa. A sze
replők: Maráczi Róza, Finta Lina, Csőre 
Eszter, Kis Róza, Kis Lidi, Zsirai Jolán, 
Beleznay Juliska, Finta Teri, Kis Eszter, 
Világos Irén, Világos József, János és Sán
dor, Fodor Károly, Nagy Sándor, Bara- 
nyay Sándor, Kis István és János, id. Kis 
János, Németh Sándor és Zsirai Kálmán 
kitünően állották meg helyüket.

K Ü L F Ö L D I  H ÍREK.

A linevillei néger methodista egyház 
lelkésze Rev. R. B Ivey szóváltás közben 
kését a főkurátorba szúrta.

A winechesteri anglikán katedrálisban 
szobrot állítottak Jeanne d’ Arc tiszteletére. 
A szobor két lépésre van Beaufort bibor- 
nok sírjától, aki egyik bírája volt annak a 
törvényszéknek, amely a franciák hősnőjét 
halálra ítélte.

A Japánban munkálkodó keresztyén 
missziók eredményesebb munkálkodás 
céljából szövetségre léptek.

Brit-Indiában Csota Nagpurban, a hi
res Gossner, „Az ember szíve“ szerzője 
által alapított misszió a kól nevű indiai 
nép között gazdagon megáldott munkát 
végez. Hogy az evangélium milyen szépen 
halad a kólók között még válságos időben 
is, amikor a pásztornélküli nyájhoz hason
latosak, azt mutatja a következő statisztika; 
1914—15-ben 88.255 volt a megkeresztelt 
kólók száma, 1920—21-ben pedig 101.819.
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Keresztségre előkésiftő oktatás alatt 6065 
állt ugyanekkor.

Palesztinának, mely tudvalévőleg angol 
fönhatóság alatt áll, 1919. március 31-én
515.000 mohamedán, 65 300 zsidó, 62.500 
keresztyén, 150 samaritán és 4900 egyéb 
vallásu lakosa volt. Összesen 647.860 lélek. 
Ehhez járult 1920-ban 10.000 zsidó be
vándorló.

A Bibliát a legújabb kimutatás szerint 
eddig 713 nyelvre fordították le, vagyis a 
föld lakosainak körülbelül 7/i# részének a 
nyelvére. Akárhány ilyen fordítás az első 
megnyilatkozása egy-egy őskorát élő nép
nek, melynek nyelvén eddig még nem írt 
senki A kínai nyelvnek 32 kü'önféle táj
szólása szerint is kiadták a bibliát. Minden 
kiadványnak története van és együtt a leg
érdekesebb olvasmányt nyújtanák. A Biblián 
kívül a legtöbb nyelvre lefordított müvek 
igen kisszámuak. A Biblia után a legelter
jedtebb mű Bunyan Jánosnak „A zarándok 
útja“ c. munkája* melyet 80 nyelvre fordí
tottak le. Az elterjedés sorrendjében Seksz- 
pir müvei következnek 35 nyelven, Home- 
ros munkái 30 nyelven.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Hérints Vilmát, Hérints Lajos 
esperes és Szilvássy Irma szülők leányát 
július 30-án d. e. 11 órakor vezette oltár
hoz Vitéz Dr. Vida Elemér rendőrfogal
mazó. Az esketést Mikolás Kálmán szil- 
sárkányi lelkész végezte, aki gyönyörű be
szédet intézett, a zöld gallyakkal és fehér 
virágokkal díszített oltár előtt, az új párhoz.

Ú J D O N S Á G O K .

Füzesgyarmaton a református gyüle
kezet a legutóbbi egyházközségi választá
son főgondnokul Nagy Imre volt községi 
bírót választotta meg. A vallásos, becsüle
tes magyar gazda ez alkalomból egy vagon 
búzát ajándékozott egyházának iskolaépí
tési célra.

Minden szem búza 5 fillérbe kerül.
Budapesten egy unatkozó úriember arra a 
gondolatra jött rá egyik unalmas órájában, 
hogy mennyibe is kerül egy szem búza a 
mostani magas gabonaárak mellett. Nem 
sajnálva tehát a fáradságot, lemért egy kilo
gramm búzát és abban megszámlálta, hogy 
hány szem búza található. — Hosszú szá- 
mítgalások után végre rájött, hogy egy ki
logrammban nem kevesebb, mint 25 ezer 
szem búza van. Az unatkozó úriember ez
után az akkori 75 ezer koronás búzaárat 
véve alapul, kiszámította, hogy ilyenformán 
minden szem búza 5 kerek fillérbe kerül.

Éhes egerek megtámadtak egy cse
csemőt. Egy Zágráb melletti faluban Jugo
szláviában, Sostonics Antal földmíves a fe
leségével együtt a mezőre ment dolgozni, 
míg az alig 14 hónapos gyermeket otthon 
hagyták, mivel aludt. Közben egerek kerül
tek elő, amikkel az egész ház tele volt és 
ezek valószínűleg éhségből megtámadták 
az alvó csecsemőt, akinek kezeit, arcát és 
füleit teljesen összerágták.

A gyilkos kakas. Emit Vauchet, a Pá- 
ris melletti Lauriston község erdőőre cser
késző útjáról hazatérve, az asztalra tette 
fegyverét, hogy levethesse a köpenyét. Köz
ben a szobában kóricáló szárnyasok közül 
egy kakas az asztalra röppent és oly sze
rencsétlenül kapott a fegyver kakasa után,
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a  a puska elsült és halálra sebezte az 
r fiatal feleségét.

Rokkantsegély, melyet vallás szerint 
utalnak ki. Sepsilukszád község oláh elöl
járósága olyan rendeletet adott ki, mely 
szerint segélyüket csak görögkatolikus és 
görögkeleti rokkantak vehetik fel.

Egy hősi halottként szereplő életjelt 
adott magáról. A háború véres forgata
gában nagyon sokan tűntek el, a hősi ha
lottakat meggyászolhatta a kegyelet, a sze
rető szív tudta, hogy valahol a véres harc
mezön pihen örökre a kedves. De azok, 
kik minden jel nélkül, nyomtalanul elvesz
tek, azokat a kétségrskedő aggódás kö
vette és a kérdés: hátha él még ? Igád 
község díszes emléktáblát állított az elesett 
hősök emlékének, a sok vitéz neve között 
ott szerepel Csik Pál neve is. Hosszú idők 
után most egyszer csak levél érkezett Orosz
országból s abban Csik Pál azt Írja, hogy 
él. Többször irt haza, de választ sohasem 
kapott. A levél nagy örömet keltett a hoz
zátartozók között. A sok eltüntnt gyászoló 
között újra egy halvány remény ébred: 
hátha hazajön az ő vitézük 1

Rendezik a nem állami tanerők il
letményeit. Az állami tánügyi alkalmazot
tak legutóbbi illetményrendezésével kap
csolatban illetékes helyről közlik, hogy a 
fizetéskiegészítésben :észesülő nem állami 
tanerők illetményeit a legrövidebb időn 
belül rendezni fogják.

Az elszakított területeken nem kéz
besítik  a táviratokat, ha azokat régi 
helynévvel jelöljük. A központi táviró- 
hivatal közlése szerint újabban a cseh és 
jugoszláv posta- és táviróigazgatóságok 
megtagadják az elszakított teiületekre szóló 
azon táviratoknak átvételét, amelyeken a 
helynév eltér az uj névre elkeresztelt „hi
vatalos névtől“.

Húszmilliós levélportó Oroszország
ban. Moszkvai jelentés szerint a most 
életbelépő postatarifa szerint az Orosz
országból külföldre szóló levél portója 
húszmillió rubel lesz.

Fényes nappal betörtek a kolozsvári 
Mátyás-templomba. A kolozsvári Mátyás
templom perselyeit már hetek óta foszto
gatják. A templomszolga végre a napokban 
egy katona személyében leleplezte a tolvajt. 
A vitéz harcos ugyanis fényes nappal me
részkedett be álkulccsal a templomba, de 
rajtavesztett, mert észrevették és izgalmas 
hajsza után letartóztatták.

A hárem ek alkonya. A kegyelemdöfést 
újabban Kemal Musztafa pasa adta meg 
az elegáns női semmittevés ezen költői 
otthonának. A szigorú hadvezér ugyanis, 
amikor az elmenekült VI. Mehemed szultán 
hátrahagyott háremének 285 női tagjának 
névsorát elébe terjesztették azzal, hogy 
ezeknek állami nyugdíjfélét kellene folyó
sítani, egyetlen mozdulattal széttépte a 
listát, mondván, hogy őnagyságáék csak 
menjenek szépen dolgozni, henyélés helyett.

Egy oláh tanfelügyelő halálba üldö
zött egy m agyar tanítónőt. A kisküküllő- 
megyei tanítok és tanítónők az oláh tanfel
ügyelőség rendeletére a minap Nagysze- 
benbe érkeztek román nyelvű tanfolyamra. 
A tanítónők között volt Kovács Lili tanító
nő, egy feltűnően szép urileány, aki meg
tetszett a tanfelügyelő urnák. A bocskoros 
lovag a tanítónőt állandóan otromba sze
relmi ajánlatokkal üldözte. A szép tanító
kisasszony állandóan fenyegető leveleket 
kapott a tanfelügyelőtől, olyannyira, hogy

az üldözést nem bírta már ki és elkesere
désében szfvenlőtte magát. A tanfelügyelő 
a halálhír vétele után behatolt a fiatal leány 
lakásába, ott valóságos házkutatást tartott 
és a fenyegető leveleit megsemmisítette.

Á Magyar Lányok a legkedveltebb magyar loAny- 
ujság uj száma a két regény folytat ásón kívül el
beszéléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 1600 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy ut 16.

Az íln Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélé
seket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Elő
fizetési ára negyedévre 1200 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

Herczeg Ferenc irodalmi képes hetilapjának, az 
Uj Idők-nek 32. számában folytatódik Bónji Adorján : 
Az égő hegy és Seeligor: Az amerikai párbaj című 
érdekes regénye. Közli a lap azonkívül Bársony 
István és VV. w . Jacobs elbeszéléseit, Falu Tamás, 
G&cs Demeter verseit, Mühlbeck Károly elmés fej
léceit, számos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű és kedvelt rovatait, a szerkesz
tői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők elő
fizetési ára negyedévre 3000 korona. Mutatványszá 
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. kér., Andrássy-ut 16.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Signum. Sorra kerül. — M. S. Itépczeszeiuere. 

Aug. 5-én nem jelentünk meg. A júl. 29-diki számo* 
kát elküldőttük. A felülfizetéseket csak nyilvános 
myugtázás alakjában soronként 400 kor.-vai tudjuk 
közölni. — V. 1. Sárvár. II. I.-né úrnő hirdetési díja 
ma még 1000. — K. I. Marcali. Aug. 5-én nem jelen
tünk meg. — 31. M. Kapolcs. S. Gj. előfizetése csak 
okt. 1-ig szól. Aug. 5-én nem jelentünk meg. — 
A. L. Pápa. Okt. 1-ig 3020 kor. — Népiskola Porrog. 
Okt. 1 ig 1000. — Sz. K. Keszthely. Okt. 1-ig jár 
1000 kor. — N. D. Pápa. A hirdetéssel együtt 5000 K. 
— B. I. Tényöfulu. Csak nyilvános nyugtázás alak
jában soronként 400 kor.-val tudjuk leközölni. — 
Névtelen Győr. Az elismerő sorokért köszönet. — 
Többeknek. Csak kellően felbélyegzett leveleket to
vábbítunk és válaszbélyeges levelekre válaszolunk.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
Sientgct-thárd, Vasvármegjc.

Kéziratokat nem adunk vissza.

F e lh ív á s .
A börcsi (Győr m.) ev. egyházközség 

államsegélye megvonatván, 16 tanulója mellé, 
akik a győri ev. iskolába lesznek magán
tanulókként beíratva nevelő tanítónőt ke
res. Az állás — ha az egyházközségnek 
módjában lesz, rendszeresíttetik.

javadalom : némi föld, termények, tü
zelő, készpénz, szép lakás, esetleg búto
rozott szoba — megegyezés szerint.

K ötelessége: a gyermekek rendszeres 
tanítása, vasárnap délután imával könyör
gések tartása.

Előnyben részesülnek s mellékjövede
lemre számíthatnak, akik a szövésben jár
tasak, vagy azt megtanulni hajlandók és 
egy tervezett gazdasági telep (Különféle 
kézimunka, méhészet, gyógynövény terme
lés stb.) vezetését vállalják.

Ajánlkozások — lehetőleg arcképpel — 
alulírotthoz intézendők, aki bővebb felvilá
gosítást ad. Határidő: augusztus 25.

Győr, 1923 aug. 6.
Pálm ai Lajos esperes.

Vidéki magányos báróné intelligen
sebb leányt keres, ki könnyebb var
rást vállal, a takarításnál segédkezik. 
Fizetési igények megjelölésével aján
latokat kér báró Tallián Dénesné, 
Szabás, Somogy- m. 3_3

Házvezetőnői állásra
hirdet pályázatot a dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerület kőszegi leánynevelő

intézete.
A házvezetőnő teendője a 70 bentlakóra 

berendezett intézetben konyhai, gazdasági, 
takarítási munkálatok vezetése a nehéz 
munkák leszámításával a munkában való 
személyes részvétel mellett. Javadalmazása 
teljes ellátás, lakás, fűtés, világítás, mosás 
beszámításával és havi 20.000 korona kész- 
pénzfizetés. Pályázhatnak oly ág. h. ev. 
vallásu nők, akik e munkakör betöltésére 
biztosan képesek. — Pályázatok a dunán
túli ág. h. ev. egyházkerület főiskolai nagy
bizottságához címezve az intézet igazgató
ságához nyújtandók be 1923. aug. 20-ig. 
Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni.

Kőszeg, 1923. aug. 2-án.
2 - 3  ARATÓ ISTVÁN igazgató.

H i r d e t é s .
Ö3zi vagy kora tavaszi szállításra aján

lok vad alma, vad körte, myrabolán szilva, 
vad cseresznye, sajmegy egy éves alany 
csemetéket, élő sövény készítésre alkalmas 
egy éves három tüskéjü gledilschiát, egy 
éves gyökeres nyárfa dugványt, kosárfo
násra legalkalmasabb kenderfüzből sima 
dugványt, valamint erős két éves „Hófej“ 
spárga tövet nagyobb mennyiségben. Aján
lok fentieken kívül kalaráb, kel, viasz bab 
és petrezselyem magot a legjobb fajtákban. 
Kacsmarszki Béla' kertész  Pápa, (Vesz
prém m.) veszprémi-úti vámház. 2—4

A  bíró leányai
a címe Csite Károly uj háromfelvonásos, 
kacagtató énekes falusi vígjátékának. Mű
kedvelők részére ily alkalmas, hatásos falusi 
vígjáték még nem jelent meg a magyar 
irodalomban. Amellett igen könnyű s egy
szerű a rendezése és kiállítása. Ára elő
adási joggal 1200 korona. Kapható a szer
zőnél Körmenden és Wellisch Béla könyv- 
kereskedésében Szentgotthárdon. s - s

Polg. iskolai magántanulók csoportos 
előkészítését vállalná gyakorlott tanitónő, 
német-, francia- és zongoratudással. Eset
leg nevelőnői állást is elfogad. Cfme a 
kiadóhivatalban. 2—s

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad 5—5

HALÁSZ I S T V Á N
szijgyártó mester B E L E D .

P I A C .
Aug. 12. Zürich: Budapest 0-31/a. — 

Deviza: Dollár 19.050, Dinár 204, Osztrák 
korona 26*50, Szokol 568*—, Lei 94 05, Frank 
1085, Márka 0.0030. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 6000, disznóhus 8000, borjúhús 
6000, zsir 15000. — Gabonaárak: Búza 
84.500, rozs 52.000, árpa 53.000, zab 71.000, 
tengeri 59.750, korpa 40.000.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
j ü u d ú d1ü 11 L ulher-Sxövetséo .
Az Országon Lutl»er-Szö vét

ség hivatal«* lap ja .

Kéziratok, előfizetési díjak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést olfogad 
minden evang. lelkóBa 

6a tanító.
Meojeleolk mindea vasárnap.

Bcerkesító-kladólilvaUl -
8 Z E N T O O T T H Á R D ,

Vasvármegye.

A „HABANÖ8Z0“ 
előfizetést Ars: 

negyedévre 2000 koron«. 
Luther-Szöretégl Ingóknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve elóflie- 
tési ára egész évre 1 dollár. 
Kgyes szám ára 200 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Az egyetlen kivezető ut.
A  v i lá g  e g y  is t e n ít é le tn e k  n e h é z  

n a p ja it  é l i .  A  m i n y o m o r ú s á g u n k  
n e m  é p e n  a  le g y ő z ö t t  n e m z e te k n e k  
s o r s a , a  v e s z t e t t  h á b o r ú  s z ü k s é g -  
k é p e n i  fo ly o m á n y a . N e m !

Is te n  a z  e m b e r is é g  ö s s z b i in é b ő l  
k in ö v ő  v i lá g k ü z d e lm e k n e k  jo b b r a  
v a g y  b a lra  fo r d ítá s á b a n  n e m  a k a r ja  
a z  e g y ik  n e m z e te t  b ü n te tn i, i l l e t v e  
ju ta lm a z n i a  m á s ik a t .

A  bűn á lta l m e g in d íto t t  c s e l e k 
v é s  fe lté t le n  következménye —  v e 
z e s s e n  e  c s e l e k v é s  a k á r  g y ő z e 
le m r e . a k á r  b u k á s r a  —  m in d ig  bün- 
hödés; a g y ő z e le m  ö r ö m r iv a lg á s a ,  
a  k u d a r c  fá jó , e lfo jto tt  n y ö g é s e  
f e le t t  u g y a n a z o n  b ű n h ő d é s  f e k e t e  
s z á r n y c s a p á s a  s u h o g .

A  b ű n h ő d é s  c s a lh a ta t la n  j e le i t  
m e g ta lá lju k  m in d e n  n é p n é l ,  g y ő z 
t e s n é l ,  v e s z t e s n é l  e g y a r á n t ;  le h e t ,  
h o g y  in á s -m á s  a la k b a n . A  n y o m o 
r ú s á g  e z e r  s  e z e r  v á lto z a tb a n  ü ti 
f e l  fe jé t  o tt, a h o l  a  b ű n ö z é s  o r 
k á n ja  dú l.

Minálunk e ls ő s o r b a n  m in t szük
ség, m in t nélkülözés j e le n tk e z ik  a  
n y o m o r ú s á g , amazoknál, k ik  g a z 
d a s á g i  t e k in te tb e n  ta lá n  b ő s é g b e n  
é ln e k ,  m in t eleven vád ü l a  le lk i 
is m e r e tr e  a  b a ls e j te lm ü  k é r d é s : 
M it h o z  a v é g  ? S  e  k é r d é s b e n  r e j lő  
f é le le m , iz g a lo m , r e t t e g é s  v a n  o ly  
n y o m o r ú s á g , m in t  m in d e n  m i n é l 
k ü lö z é s ü n k . M i, o r s z á g u n k  e lr a b o lt  
te r ü le te it  s ir a tju k , a m a z o k a t  g y ö tr i  
a  g o n d , m in t ta r th a tn á k  m e g  a  l o 
p o t t  d o lg o k a t , m e ly e k  s ú ly o s  k ö v e k  
g y a n á n t  f e k s z e n e k  s z ív e ik r e . A  
g y ő z e le m  n a p f é n y é b e n  a  fr a n c ia  
a n y á k  u g y a n o ly  k ö n n y e k k e l  s ir a t 
j á k  e le s e t t  f ia ik a t ,  m in t  a  m a g y a r  
a n y á k  a h a lá l é js z a k á já b a n . M in 
d e n ü t t  o tt v a n n a k  a b ű n h ő d é s  j e 
le i ,  h a  e z e r  fo r m á b a n  is ,  e g y  j e l 
l e g ü k  a zér t  k ö z ö s :  a  s z e n v e d é s .

A  g o n d o lk o d ó  lé le k n e k  i ly  n a 
p o k  m u ta tjá k  m e g  a  l e g k é z z e l f o g 
h a tó b b a n  a z  I s te n t . A k a r v a , n e m  
a k a r v a  e z e n  n a p o k b a n  k e l l ,  h o g y  
m e g lá s s u k  a  M in d e n h a tó n a k  k o r 
m á n y z ó  k e z é t .  A z  ő  b ö lc s e s é g e  
m e lle it  a z  e m b e r i  tu d o m á n y  a s e m 
m ib e  fo s z lik , a z  ő  a k a r a ta  m e lle t t  
a z  e m b e r i a k a r a t já t é k s z e r r é  tör-  
p ü l, m e ly  a h a n g o s  fö ld i b ö lc s e s é -  
g e t ,  a  tu d o m á n y b a n  b ír n i v é l t  e m 
b e r i m in d e n h a tó s á g o t  t e l j e s  t e h e 
t e t le n s é g é n e k  b e is m e r é s é r e  k é n y 
s z e r ít i.

A  v i lá g  f o ly á s á t  r o s s z  m e d e r b e  
h a jto ttá k , e z t  é r z ik  m in d n y á ja n ,  
m a g y a r , fr a n c ia , n é m e t , a n g o l  s tb . 
. . .  m in d  . . .  m in d . I p a r k o d n a k  is  
la tb a  v e t v e  m in d e n  é s z t e h e t s é g e t ,  
m in d e n  h a ta lm a t , v a la h o g y  s e g ít e n i  
a  b a j o n ; 4 — 5  é v e  fo ly ik  a m u n k a  
s  m in d e n  h iá b a . N á lu n k  e g y r e  
n ő  a  s z ü k s é g ,  a  n é lk ü l ö z é s ; a z o k 
n á l  a z  iz g a to t ts á g , a  f é le le m , a r e t 
t e g é s  : ja j, m i l e s z ?

A  n é p e k e t  m e g m e n tő  v é l e m é 
n y e k n e k , e s z m é k n e k , r e n d s z e r e k -

A luteránus vgyháznak a jó gazda 
gondosságával leitároznia kell a maga 
értékeit és számontartani őket.

Kell a gépezetbe nagykerók is, 
kicsi is. Kár a régieket egészen a 
lomtárba dobni. Azokról kell mintázni 
az újakat A történelem szép tisztára 
fényesíti a régiek emlékezetét. Csak 
vissza-vissza térüak hozzájuk, mikor 
a gépezet akadozva jár. Keményebb 
anyagból va'ó volt a régi. Próbálgat
juk, nem lehetne e azonképen lendü
letet adni a keréknek, ahogy a régiek 
csinálták.

Aztán tanuljunk egyet mást a kál
vinista testvérektől is. Tartalékot is 
tartsunk. Lám Szilágyi Dezsőnek

n e k  ta rk a  s o k a s á g a ,  e z e k n e k  n a g y  
h a n g ú , ü r e s  p e r le k e d é s e  a b á b e li  
n y e lv z a v a r  n e v e t s é g e s  t e h e te t le n 
s é g é t  ju tta tja  e s z ü n k b e ;  hang van 
bőven, de cselekvésre képes akarat, 
t e h e t s é g ,  e g y m á s t  megértő szeretet 
annál kevesebb. M in d e n ü tt  c s a k  k o 
n o k  d a c , m e ly  ta j té k z ó  d ü h v e i  m e g y  
k é s h e g y r e  a m a g a  ig a z á é r t  s  h a  az  
e s e m é n y e k  m á r  e z e r s z e r  is  r e á s ü 
tö tté k  a z  ő  ig a z u k r a , h o g y  n é p e t  
á m ító  h a z u g s á g . . .  A  b ű n h ő d é s  e  
s z a k a d é k á b ó l e g y  ú t  v e z e t  s  ez az 
út a Krisztus.

M in d en  r o s s z n a k  o k á t  e  v i lá g o n  
a z  e m b e r  b e te g ,  b ű n ö s  s z ív é b e n  
k e l l  k e r e s n ü n k ;  a z  é le t  k ü ls ő  a la 
k u la ta i a z  e m b e r i  g o n d o la to k n a k  
m e g t e s t e s ü lé s e i .  Amilyen ez a világ, 
olyan a te bensőd, m e r t  o n n é t  v e s z i  
a z  é le tn e d v e t .  H a  b e t e g  e z  a v i lá g ,  
b e te g  a s z ív e d ,  a  te  le lk e d  is  s  tu d d  
m e g  ó h  n é p e m , e g y e d ü l  a  m e g 
g y ó g y u lt ,  m eg tér t szív az a szi~ 
tá rd  p o n t,  m e ly e n  a  s á tá n  v i lá g a  
m e g d ő l,  a  b ű n b á n ó  lé le k  a z  e g y e t 
le n  k iv e z e tő  u t. Schlitt Gyula.

semmi köze sem volt a Dunántúlhoz. 
De a kálvinista testvérek számon 
tartották ezt a nagykereket és mikor 
a'.só^aranyába gondnok kellett, csak 
be kellett illeszteni oda, ahol a hijja 
volt Szilágyi Dezső is boldog volt, 
hogy az ormánságiak éppen őt akar
ják esperességi gondnoknak. Az or
mánságiak is nagyra voltak az ő 
országos hírű siklósi esperességi 
konventjeikkel, amikor ez a nagy 
ember elnökölt. És ami a fő, a vá
lasztásnál csend volt. Ki mert volna 
még csak álmában is pályázni olyan 
tisztségre, amire már régen Szilágyi 
Dezső volt tartalékban?

Ilyenformán kerültek a Tiszák is

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!

Vegyük leltárba az értékeinket!
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a Dunántúlra. Dunántúl is jól járt, 
meg a Tiszák is. Mert utóvégre is 
nem utolsó dolog, ha valakinek a 
Dunántúlon nagy a böcsiilete.

Csak nem régiben egy kis sorja 
volt a kormánynak a szocialistákkal. 
Akárhogy volt is, akármint, szükség 
semmiképpen nincs mostanában az 
ügyeknek késéire való állítására. Nem 
jó a kis hólapdát gurulni hagyni. Ki 
tudja, hol áll meg ? Ki tudja, mit 
temet maga alá a lavina?

Nincs azon semmi csodálkozni 
való, hogy Pesthy Pált, az ő nyugo
dalmas szekszárdi törvényséki elnök
ségéből követelte magának az ő Sió- 
Kapós-parti népe. A magyarja azért, 
mert az űzd borjádi magyarokból 
való, a németje meg, mivelhogy na
gyon jóízűen beszél — korántsem 
németül — svábul. Az ő német tudo
mánya ott álit meg, amennyire bony
hádi diákkorában jutott. Nem köllött 
neki a Wiesner nagytiszteletü úr 
Hermann und Dorotheá-ja. Elég az, 
— amint a példa mutatja, — okos 
embernek, amit a bonyhádi sváb 
gyerekektől, a Panholcer Gáspártól, 
meg a Becht gyerekektől tanul az 
ember.

Az sem érdekes, hogy nemzet
gyűlési képviselő, meg röviden ház
elnök lett. Annak, aki már egyszer 
a sárszentiőrinczi gyülekezetnek a 
felügyelője, ugyan mi várni valója 
van az élettől ? Annak már nincs 
magasság, amit könnyű iramban nem 
vehetne

Hanem az már érdekes és jellemző 
Pesthy Pálon, hogy a magyar bírói

kart olyan sokszor és súlyosan tá
madó szocialistáknak benne, a magyar 
bíróban volt bizodalmuk, hogy majd 
rendbehozza a sorjukat. Az egyház 
iránt nem barátságos indulatu szoci
alisták megbízottai éjnek idején a 
sárszentiőrinczi Iuteránus felügyelőt 
keresték fel a bajukkal. És Pesthy 
Pál felkelt és rendbe hozta a dolgot. 
Luteránus aggyal, szívvel. E: is en
ged egy kicsit, az is. Egy kis ravasz
kodás, egy kevés bölcsesség és sok 
szeretet. Milyen egyszerű lesz egy
szerre a kérdés. És megvan a bé
kesség.

A koronczói Pesthyekből való. 
Apja Pesthy Móritz Lehr Albertnek 
jő barátja. Derült lelkű ember. Lehr 
Albert a borjádi szőlőhegy levegőjéből 
fakadt huncutos verskötetét néki dedi
kálta. Kevés költői mű ért el olyan 
lokális hatást, mint ez a kis kötet. 
A nevetős kedvű Pesthy Móritz éle
tében elnevette a nevetésből a fiaira 
eső részt is. Pesthy Pálra már csak 
a komolyság jutott.

Az élet komoly kérdéseinek a ko
molyan vétele.

Én csak figyelem, hogyan teperi 
majd le házszabályszigorítás nélkül, 
tisztán a maga egyszerű komolysá
gának, a maga puritánizmusának a 
súlyával a fecsegőket, a szellemes- 
kedőket, a csavarintókat, az Írás
tudókat.

A perbeli fél a naiv emberek jó 
hiszemüségével hallgatja, hogy az 
ügyvéd a tekintetes kir. törvényszék 
előtt milyen szépen, milyen szelleme
sen beszél. Minden pillanatban várja,

hogy az elnök sírva fakad. És Pesthy 
Pál az elnök merev komolyságu 
szemrehányással fojtja bele a fecse
gőbe a szót.

— Ügyvéd úr nem készült fel a 
tárgyalásra? Talán elhalasztjuk a tár- 
gyajást.

És a színes szappanhólyag elpat- 
tanik. — Vagy más alkalommal:

—  Ügyvéd úr nem arra tett esküt, 
hogy szép szónoklatokat tartson, ha
nem, hogy felének érdekeit védje.

Egyszerűen Él nélkül. Gúny nél
kül. Olyan igazsággal, hogy még soha 
nem köthetett bele senki a szokásos 
szólamokkal: az ügyvédi szabadság 
korlátozása! A védői jogok meg
sértése !

Tudta az mind, hogyha Pesthy Pál 
nem kiváncsi a beszédjére, akkor vi
szont Pesthy Pálnak van bizonyosan 
olyan mondani valója az ő ügyvédi 
szereplésére, amiből nem kamarai 
beieavatkozás, hanem valami más 
kerülhet ki. Tehát inkább csendesen !

Pesthy Móritz költői hajlamaiból 
azonban a fiúra is átszállt valami.

Sántha Károly, a kiérdemesült sár- 
szeuílőrinci pap meséli róla boldogan

— Képzeld Öcsém ezt a kedves 
gondolatot 1 Nem mentem le a sár- 
szentlőrinci Petőfi ünnepélyre, öreg 
vagyok. Az idők is nagyon megnehe
zedtek fölöttünk, öreg nyugdíjas pa
pok felett. Ámbár hiszen mit panasz
kodom 1 Gondoskodnak a szentlőrin
ciek rólam. Meg is írtam a döröcs- 
kei Kring komámnak. Vannak a szem- 
lőrinciek olyan emberek, mint a dö 
röcskeiek, ezek nem hagyják el az

Nyárvégi levél.
Néked, — aki imádkozol 
értem . . .

(Valahol messze kinyílik egy ab
lak. , .  A kiskertben, az őszirózsák 
szirmán Szent-János bogárkák brilli- 
ánssa fénylik... A füszegélyben ka
bóca-bogárka cimbalmoz... Valaki 
hallgatja ; Valaki, akinek nagy, arany
barna a szeme, halovány az arca, 
fehér a lelke, gyászos a ruhája...)

Már muzsikálgat esténként a ka
bóca bogárka. Az ősz lantosa.

— Cin-cin.. .  — zendíti meg cim
balma halk-ezüst húrjait s én tudom, 
hogy vége a nyárnak, itt az ősz. A 
kabóca bogárka csak ősszel dalol. 
Én is. ö  a Szent-János bogárkáknak 
muzsikál — én Néked m esélek...

(...V alahol messze kinyílik egy 
ablak. . . )

Éjtszaka van; menyasszonyfátyo

los, nyárvégi éjtszaka. Csönd van; 
puhakeblü, édes c3Önd Néha rebben 
csak valami, mint a féiignyitoít szem- 
pilla: a szellő csókolgatja hitestár
sát, a zöldvérü, húsos falombokat.

Furcsa árnyak úsznak az ég és 
föld között hattyúszárnyu gondolákon. 
És ezüst fekete halottas-kocsikon. A 
múlt emlékei. Jönnek, mennek. De 
már nem ütnek kést a szívembe. Nem 
fáj az élő halott, nem fáj az igazi 
halott. Semmisem fáj.

...Gyönyörű éjtszaka van, nyu
godt és mosolygós, mint a fürdőből 
frissen kijött égkék-ruhás barna lány.

Lelkem beléaludt az éjtszakába, 
a nyugalomba., a csöndbe...

Vihar után van. Még hallom a vi
har morajlását, testemen átvonagiik
a villámhasítások k ínja------------- de
a jégverés már nem csapdos szem
közt ------- kunyhóba értem.

Egy világ maradt el mögöttem, 
benne vesztem én is. Csak a lelkem

maradt meg. Egy halott világ maradt 
el messze, tele keresztekkel. Kicsit, 
az emlékezet látóhatáráról vissza- 
rémiik még ez a temető; a negye
dére lefogyott hold régi-aranyfényü 
arcát fekete sírköveken, korhadoző 
fakereszteken hordozza végig s a 
szellő meg megcsikordít egy lefosz- 
lott koszorudrótot, amelyet én kötöt
tem fel életem keresztfáira ; ám úszik, 
tűnik tova ez a múlt világ s a haj
nal pirja elfakítja az éj iidércfényét.

ügy érzem puszta szigeten vagyok, 
ahol rajtam kívül nincsen lelkes lény 
— csak a Te arany barna szemeid 
világolnak felém messziről. Nem lá
tok mást, mint fehér arcodat, fehér 
kacsóidat, ahogy imádkozol értem. 
Én érted imádkozom.

A nyugalom éjtszakája ölel. A lel
kem beléaludt a nyugalomba. Hogy 
mi ez ? Csak az tudja, akinek a lelke 
sohasem pihent, sohasem aludt, de 
mindig szenvedett, gyötrődött; csak
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öreg papjukat. De lemenni mégsem 
mehettem. Ha tudtam volna, hogy az 
uzdiak mire készülnek, mégis csak 
lementem volna A koronczói Pesthyek, 
meg a szenei Pördősök, a Sassok, 
Koncsicsok népe felrakta a szép lá
nyait négyökrös szekérre és mint haj
danában Sass Erzsiké és Petőfi ifjú 
társasága, most a mai uzdiak vonul
tak a csendesen ballagó négyökrös 
szekér utján Szentlőrincre az ünnepre.

Lehet, hogy Pesthy Pál becsvágya 
beéri a szentlőrinci felügyelőséggel, 
amint hogy beérte a bírói székkel. 
De szemet vetett rá az ő szükebb 
hazájának népe és most az országé.

— Há jól van! — És nem mon
dott nemet.

Az egyháza tartsa számon ezt a 
tartalékját. Ha szükség lesz rá, egy
házának is bizonyára nem fog nemet 
mondani.

Nézzünk csak körül. Lajstromoz
zuk szorgalommal az értékeinket 1 
Mert mostanában ember kell a gátra.

—n. —k.

Minden magyarországi evangélikus 
ha levelet ir amerikai hozzátartozói
nak, hívja fel övéinek figyelmét a 
Haranyszóra, hogy azt vagy rendel
jék meg, vagy a fenntartására hoz
zanak egy kis áldozatot. Ennyivel ma 
minden evangélikus tartozik ev. anya- 
szentegyházának, hazájának.

i l l a t a i t  a H a r a p  rátartására I
az tudja, akinek mindig fájt valami. 
Most nem fáj semmi. Nem a múlt 
elveszett kincsei, nem a jövő aranya. 
Nincs múlt, nincs jövő. Úgy érzem, 
megállt az idő s a lelkemrc muskátli- 
szirmokat hullat két kicsi kéz. A Te 
kicsi kezed Imádkozó kezed...

...Gyönyörű éjt3taka van, nyu
godt és mosolygós, amilyen Te vagy.

A távol horizontján ezüstös sza 
lagcsik kigyódzik, fölötte rubintszemü 
csillagok pillogatnak. A szalagcsikot 
lassan haiovány, majd bibor fény 
önti e l: hajnalodik. Nemsokára fel
két a nap 1

Gyönyörű nappal lesz, nyugodt és 
mosolygós, mint amilyen Te vagy.

Hallga! A hegyoldal sűrűjében 
dalt csattog a csalogány...

Vájjon miért dalol? —
Dallal köszönti a hajnalt. A párját.
Vájjon miért daloltam én ? —

(Valahol messze becsukódik egy 
abiak s imára kulcsoiódik két kicsi 
kéz. . . )  _____

Otthon.
Milyen boldogság most nekem 
Smaragdzöld, hamvas szőnyegen 
Végigterillni nesztelen . . .

Mily élvezet —  c csönd — tanyán 
Tűnődni —  ádáz harc után 
Hunyó nap édes alkonyán!. . .

Itt elsimul a gondredő,
Itt nincs kín; életőrlelö —
Suhanva száll a vén Idő. .  .

Fejem fölé kék meny borul 
Áttetsző, tiszta sátorul —
S fénykéve permetegje hull. . .

A parti fák, a messzi fák 
Mikéntha azt kiáltanák: 
lit vagy hát régi, hű barát!

Köröttem sürgő madarak 
Arcom surrantva rajzanak —  
Csobogva hív a kis patak. . .

S én balga álmokat szövök —
Az ég alatt, a föld fölött 
Uj révbe ért az üldözött. . .

Oh! mily gyönyör e változás —  
Nem jő  ajkamra semmi más 
Csak hő imádság. . .  s halk fohász!... 

Kemenesmagasi, 1923.
Vályi Nagy Oéza

Ha elnémul a Harangszó, vele 
együtt lassan és biztosan elnémulnak 
harangjaink is a tornyokban.

Jéznska szállást csinál magának.
Irta: Szombath Ernő.

A gyár kéménye megszólalt. Mély 
bugása messze vidéken jelezte a delet.

Benn a gépházban a gépész meg
nyomott egy fogantyút s a szelepeken 
a gőz sivítva tört elő. A gép mozgása 
lassubbodott, majd egészen meg is 
állott.

Ezalatt a gyárban is megállóit a 
munka. A munkások a kijárat felé 
tódultak, hogy odakint megebédeljenek 
s egy órát megpihenjenek.

Forró nyári nap tűzött a gyár 
udvarára. A munkások az árnyékos 
oldalra tartottak.

Ott meg már egész csapat asszony 
meg gyerek volt, akik ebédet hoztak 
s várták a hozzátartozóikat A mun 
kások leültek s jőizüen fogtak az 
ebédeléshez.

Forgács Zsigmond, a másodgépész 
is otthagyta a gépházat. A kezében 
egy csavarkulcsot lóbálgatott s úgy 
lépett ki az udvarra. Az ebédelők

A nyugdíjas papokról.
A kerületi gyűlés előtt talán idő

szerű lesz szóba hozni a nyugdíjas 
lelkészek, özvegyek és árvák ügyét. 
Mert bár a rendkívüli kerületi gyűlés 
egy waggon búza árat szavazott meg 
e célra, nem lehet szó nélkül hagyni 
a nyugdíjasok ügyét, mivel egyrészt 
ebből a búzából még semmit sem 
kaptak, másrészt ez nem állandó 
segítség, holott gondoskodni kell arról, 
hogy a lelkészi nyugdíjak a változott 
viszonyoknak megfelelően állapíttas
sanak meg. Mindnyájan tudjuk, hogy 
az egyházkerület szegény és deficittel 
küzködik, de az is kétségtelen, hogy 
a nyugdíjasokon segíteni kell. mert 
az már csak igazán tűrhetetlen, hogy 
ma — 1923 szeptember havában — 
egy 30—40 évig szolgált lelkész 2000 
korona nyugdíjat kapjon havonként.*) 
De nem is 2000 koronát, mert költ
ségekre ebből levonnak pár 100 ko
ronát, sőt ha fgy folytatódik, maholnap 
nem is lesz érdemes elküldeni ezt a 
kis összeget, mert a postaköltség fel
emészti. Nem szabad engedni, hogy 
akárki részéről erősebb kifakadás, 
vagy bírálat érje egyházunkat, pedig 
éri, sőt ha nem teszünk semmit, jo
gosan éri. Lehetetlen az egyháznak 
tovább tűrni, hogy becsülettel szolgált 
tisztviselői és azok családtagjai nyo
morogjanak, sőt egyenest éhenhalálra

*) És vannak özvegyeink, kik negyed
évenként 25 korona kegydíjat kapnak.

Szerk.

csoportja felé tartott s kutató tekin 
tettel nézett közöttük szét.

Ugylátszik, nem találta azt, akit 
keresett, mert megfordult s a kapu 
felé indult.

Azon éppen akkor fordult be egy
8—9 évesnek látszó leány, ki sietve 
közeledett. Egyik kezében kosarat a 
másikban ruhába kötött kis csomagot 
tartott.

Forgács megállt s haragos tekin
tettel nézett a közeledőre. Mikor a 
kis lány odaért, rámordult

— Hát most kell az ebédet hozni ? 
Amikor más már jól is lakott ? 1 Hol 
csavarogtál ennyi ideig ?

A kis leány ijedten nézett mostoha 
apjára és szepegve szólalt meg.

— Édes anyáin azt izeni, ne ha
ragudjon édes apám, amiért megkésett 
az ebéddel. De rosszul érezte magát 
a délelőtt, úgy, hogy egy órára le is 
kellett feküdnie. Hát ezért késett meg. 
S ezt elnézi neki ugy-e édes apám ? 
Hiszen édes anyám nem tehet róla 1

(Folytatjuk.)
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legyenek ítélve. De hát hogyan lehes
sen segíteni? Véleményem szerint — 
mint erre az Evangélikusok Lapjában 
egyszer már rámutattam — másként, 
mint az egyháztagok újabb megterhe
lésével, nem lehet. És pedig leghelye
sebb lenne a segítést decentralizálni: 
minden kerület adjon a nyugdíjinté
zettől járó nyugdíjon kívül a saját 
kerületében működött, illetőleg onnan 
nyugalomba ment lelkészeinek külön 
nyugdíjat, vagy segélyt, amit évenként 
a közgyűlés állapítson meg és pedig 
búzában. Stabil valuta mellett lehetne 
a nyugdíjintézet reformjáról beszélni, 
de a mai idők erre alig alkalmasak 
Természetesen lehetségesnek tartok 
egy olyan megoldást is, mely szerint 
a gyülekezetek által beszedett járulé
kok az egyetemes egyháznak, illetőleg 
a nyugdíjintézetnek juttassanak, de 
ez részletkérdés, a megoldás módja 
nem fontos, fő a gyors és gyökeres 
megoldás. Minden igényjogosult ré
szére fejenként és havonként legalább 
1 q búzát kellene megállapítani, meg
győződésem szerint lehetne is.

Nem hiszem, hogy egy kis jóaka
rattal és az egyház és szolgái iránti 
köteles tisztelettel ne lehetne e kérdést 
közmegelégedésre megoldani.

Az érdekeltek egy kisebb csoportja 
nevében felhívom egyházunk vezetői
nek és alkotm ányos szerveinek figyel
mét erre az égetően sü rgős megoldást 
kívánó ügyre. Dr. Kring Jenő.

Jiáró R a d v á n szk y  K á lm án , 
a sa jókaxai egyh áz felügyelője , 
a k i a sa jó k a za i egyházat á l
lan dóan  n ag ym érték b en  segé
ly e z i s az eg yh á zi közterhek  
vá lla lásában  á llan dóan  első  
helyen  já r , m ik o r  értesü lt a 
h eg ya lja i egyh ázm egye  le lkészt 
k a rá n a k  a n y u g d íja s  lelkészek, 
le lkészözvegyek és á rvá k  segé
lyezésére m e g in d íto tt m ozgal
m á ró l, azon na l n ég y  m ázsa  
búzát ado tt e nem es célra. 
U gyanő a Theologusok ottho
n á ra  egy m ázsa  ro zso t adom á
n yozo tt. ím e , eg y  ig a z i f ő ú r i

Gondolatok a vasár
napi iskola körül.
Kik a vasárnapi iskola tagjai? 

Eredményes munkát a tapasztalat 
szerint ugyan csak a már megkon- 
firtnált, tehát az elemi ismeretek 
birtokában levő gyermekekkel végez

hetünk, de nagyon ajánlatos, ha már 
a hatévesek is ott ülnek a vasárnapi 
iskola tagjai között és hallgatják 
feleleteiket, s lassankint ismereteik 
mértéke szerint ők is részt vesznek 
a bibliaolvasásban. Ha nagyon sok 
a tagok száma, a csoportos tanítást 
lehet bevezetni.

Egy sugarat.*)
Egy sugarat, csak egy sugarat,
Hogy el ne nyeljen az éjjel!
Egy édes hangot, egy biztatót,
Reménnyel éltetőt, simogatói 
A rémes hangzavar s ijesztő vészhangok 
Közt szerte széjjel!

Haragos felhők közt megrezdül néha egy 
Kis csillag fénye,
Mint szikra kipattan hamu közül,
De alig villan meg, elröpül, tovaszáll 
S  lelkünkre fekete éj nehezül.
Keserű kínnal telt keblünkbe néha 
Mint szelíd permeteg, tavaszi madárhang 
Méze csepeg.
De alig érinti, még nem is éreztük,
Letörli, kilopja gyászszinü hollók 
Rút károgása,
S  vijjogó keselyük prédára éhező 
Dulakodása.
S  vakító homályban, pokoli zaj között 
Sikoltó jajszavak rémítenek.

Közel a sirhoz szomorú vénség 
Napjaiban,
Látom ezt, hallom ezt s szivem a keblemben 
Megsajdul, felzokog fájdalmasan 
Mély sebet ejtve, gyógyíthatatlant 
Nyilai át rajta a gondolat,
Mi sorsot érnek, kik itt maradnak,
Míg testem porlad a hantok alatt.

Sohasem gondoltam hidegen, nyugodtan 
Halálra, sírra, az utolsó órára.
Zokogó kedvesim utolsó csókjára,
Drága volt mindig az élet nekem.
S  most ujult erővel támadnak rémet 
Halálnak, simák, az utolsó órának 
Zokogó kedvesim utolsó csókjának,
Elborul, s kerüli tekintetem.

Még sírom szélén is az égi hatalmat 
Esengve kérem,
Csak addig, még addig ne hívjon magához, 
Egy uj nap hajnalát, pacsirták uj dalát 
M íg meg nem érem.
Ne döntsön sírba a fájó tudat:
Kimúlni megtöri reménnyel —
Egy sugarat, csak egy sugarat,
Mielőtt elnyel az éjjel!

Torkos László.
*) Mutatóba , Ő sz i harm at után" című verses 

kötetből.

A vasárnapi iskola vezetője rende
sen a lelkész, esetleg felesége; fiiiák
ban a tanító, vagy tanítónő. Nagyon 
ajánlatos és értékes eredményeket 
ígérő lenne, ha a világi e'emeket is 
megnyerhetnénk az oktatás céljaira, 
bogy minél szélesebb körben és minél 
népszerűbb formában terjeszthetnénk

ezt a népnevelő intézményt. Ameri
kában a milliárdosok között nem egyet 
lehet találni, akik a saját maguk által 
alapított é3 fenntartott vasárnapi is
kola vezetésében lelik legnagyobb 
örömüket. A szórványgondozás egyik 
leghathatÓ3abb eszközének bizonyulna 
az egyes szórvány-központokban fel
állítandó vasárnapi iskola, amelyet a 
lelkész, esetleg megbízottja bizonyos 
napokon felkeresne és megtartaná a 
már ismeretes gyermek istentisztelet 
keretében a vasárnapi iskolai tanítást, 
amelyen természetesen résztvennének 
a felnőttek is és ilyenformán ők is 
felfrissíthetnék vallási ismereteiket és 
áldozhatnának az istentisztelet oltárán.

A vasárnapi iskola helye lehet n 
templom, ahol beleillesztve a lithur- 
giás, orgonakiséretes gyermekisten
tiszteletbe. a szokásos rideg délutáni 
könyörgést helyettesítené, illetve ki
bővíteni ; azután lehet az iskola, ahol 
vagy a délutáni könyörgés mán, vagy 
előtt lehetne megtartani a szorosan 
vett vas. isk. oktatást. A helyi viszo
nyok, a hagyományos szokások, a 
praktikus szempontok mindenütt te
kintetbe veendők.

A vasárnapi iskola tananyaga fel
öleli mindazt, amit az elemi isk. 
vallástani kézikönyvek magukban fog
lalnak ; de emellett különösképen a 
biblia rendszeres olvasását és tanul
mányozását kell munkánk tárgyává 
tennünk, hogy a gyermek jártas le 
gyen az egyes Szentirási könyvek 
ismeretében, az evangéliumi és epis- 
tolai szakaszokban. A tanítás kitérjed 
az egyházi ének gyakorlására, a közös 
imádkozásra, bibliai aranymondások 
betanulására, bibliai és egyháztörté
netek felmondására, bibliai tárgyú, 
vagy erkölcsi mesék olvasására stb. 
Vonzóvá tesszük a vas isk. intéz
ményét. ha a növendékekből énekkart 
szervezünk, ha a téli hónapokban a 
leányok számára valamelyik női mun
kálunk vezetése mellett varróisko'át 
alakítunk, miáltal a leányokban ki
fejlesztjük a finom Ízlést, a kézügyes
séget és praktikus haszonhoz is jut
tatjuk őket.

A vasárnapi iskola tanítási mód
szere a tanulók értelmi fokához iga 
zodó, a vezető egyéni karizmájától 
függő kérdezgető és felelgető ismeret- 
közlés, mely elsősorban az érzelmi 
világ nemesítését, fejlesztéséi tartja 
szem előtt, mint az erkölcsi jellem- 
fejlesztés alapját. Ne legyen meg 
honosítva a szigorú leckefalmondási 
kényszer, amely esetleges büntetések
kel is járhat, hanem hassa át a 
vezető tanítási módszerét az elnéző
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szeretet, a jóakaratu intelem, a lelki
pásztori gyengédség, hogy a gyermek 
kiérezze tanítója szavaiból, tekinteté
ből a meleg gyermekszeretetei.

Novák Rezső.

Rettenetes idők ezek. Valósággal 
ítéletidők. Most elválik majd végre, 
ki szíve és ki csak neve szerint 
evangélikus.

Freytag papáknak gyásza yan.
Testvérem ! Mikor az én jó apám a má

sodik emeleten, ott a nagytemplom mellett 
meghalt, akkor ottan az első emeleten ti 
magatokhoz, az öletekbe vettetek engem. 
Hajlékot adtatok a kis utonjárónak. És te, 
testvérem, akkor még a világon sem voltál.

Mikor az én szegény fejem már dere- 
sedni kezdett, akkor kerültem össze vele
tek. Veled, meg az uraddal. Néked, test
vérem, első szavad hozzám az volt: Te 
vagy-e az, akit az én anyám emleget? Az 
a kis utonjáró te vagy? — Nagy szeretet 
lakozhatik a ti házatokban. Te rólam tud
tál. Annyi idő után. Pedig te, mikor en
gem befogadtatok, még a világon sem vol
tál testvérem.

Mikor tegnap a szent István napját a 
Balatonon töltöttem, hallottam, hogy te en
gem láttál és megismertél. És én téged 
nem. Megszólítani pedig nem akartál a te 
szomorúságodnak idején. Meghalt az urad. 
Magadnak tartod meg a bánatodat.

Én akkor, valamikor, még beszélni se 
tudtam és ti megértettétek,az én szomorú
ságomat és befogadtatok. És én most nem
csak a tiedet nem éreztem, de meg sem is 
ismertelek. Csak éreztem egyszer, hogy 
egyszer valaki valahol néz engem. Hát te 
voltál ?

Nagyobb a szeretet a Freytag papék 
házában, mint amilyen énbennem lakozék 
hála. És ez a szeretet testvéreddé avatott 
inár akkor, mikor te még nem is voltál. 
A hála pedig részt kér a gyászotokból: 
legyen áldott a te uradnak emlékezete. 
Amen.

A legújabb népszámlálások az egész 
világ népességét kerek 1537 millióban 
tüntetik föl. Ebből rám. katolikus 265  
millió, protestáns pedig 202 millió. 
Európában 50 évvel ezelőtt a protes
tánsok száma 71 millió, a róm. kato
likusoké pedig 147 millió volt. Ma 
a róm. katolikusok száma Európában 
191 millió, a protestánsoké 109 mil
lió. Százalékban kifejezve a p r o te s 
tá n so k  s z a p o r o d á s a  több m in t  
5 0  szá za lé k , míg a róm. katoliku
soké körülbelül 35 százalék. — Ér
dekes az amerikai Egyesült Államok 
statisztikája is, hol 15 millió római 
katolikussal több mint 80 millió pro
testáns áll szemben. — Szomorúan 
állapíthatjuk meg, mint c népszám
lálások eredményét, hogy még mindig 
850 millió azok száma, akik semmit 
sem hallottak az evangéliomről.

KORKÉPEK.
Karcolatok a hétről.

A divat és a szerelem hazájában, 
Franciaországban, kimutatást készí
tettek a háború után erősen meg
szaporodott válópörflkről. Míg 1913- 
ban ugyanis csak 9000 volt a váló- 
pörők száma, addig 1923 ban minden 
hét házasságra esik Franciaország
ban egy válópör.

Nem értem, hogyan lehetséges ez, 
mikor a franciák nem Í3 protestánsok 
és amikor egy valaki megírta, hogy 
csak a protestáns faj válik. Vagy 
nem irt igazat?

*
A katholikusok időt, fáradságot 

nem kímélve tartják nálunk egymás
után nagygyűléseiket. Kimondott cél
juk a gyűléseknek a kath. öntudat 
ébresztése, erősítése. Ezeken a gyű
léseken rendszerint Bangha páter is 
beszél, aki a katholikus sajtót pro
pagálja s végül fogadalmat tétet a 
hallgatósággal, hogy mint katholikus 
emberek csak katholikus sajtót olvas 
nak.

Legutóbb Sárvárott volt egy ilyen 
katholikus nagygyűlés. Itt többek kö
zött Huszár Károly v. miniszterelnök 
és Qróf Mikes János püspök is be
széltek Huszár Károly, ki még nem 
is olyan nagyon régen Budapesten, 
az országos tanítógyülés alkalmával 
azt mondotta: Szűnjön meg minden, 
ami embert embertől, pártot párttól, 
magyart magyartól elválaszthat és 
építsük fel egy akarattal, egy igye
kezettel a jövendő Magyarországot, 
Sárvárott egy katholikus politikai párt 
alakítását sürgette a régi néppárt 
mintájára.

Qróf Mikes püspök beszédében ki
tért a kommunizmusra, melynek le
törésében, — úgymond — oroszlán- 
része a katholikus egyháznak a kath. 
hitnek volt, majd katholikus politikát 
sürget ő is. Végül bejelentette, hogy 
»a szentatya rövidesen abban a hely
zetben lesz, hogy törvényes királyun
kat újból felruházhassa apostoli jo
gaival.«

Egyelőre ennyit!
*

Egy vidéki városban egyik vasár
nap este beállított a vendéglőbe egy 
Amerikából hazaérkezett honfitársunk. 
Mulatni kezdett nem holmi közönsé
ges borral, hanem pezsgővel. Durro- 
gott egyre másra a pezsgősüveg, 
amelyből — az amerikai gavallériá
jából — bőven jutott az asztaltár
saknak is. Csakhamar vad nótázás-

tól lett hangos a vendéglő. A nagy 
mennyiségben elfogyasztott pezsgő 
szilaj jókedvre hangolta a társaságot. 
Az amerikai hanyatt fektette a szóló
ban játszó cimbalmost, úgy kellett 
a morénak játszani. No de megkapta 
érte a fájdalomdíjat, 20 dollárt tűzött 
az amerikai a cimbalom húrjai közé. 
A mulatság végén 25 pezsgő árát 
fizette ki derék honfitársunk dollárok
ban, ami magyar koronákban — ál
lítólag egy üveg pezsgő 40.000 ko
rona lévén — csekély egy milliót tesz 
ki. íme, így mulat egy amerikai ma 
gyári

Istenem, mennyi könnyet lehetett 
volna hirtelenében azzal az egy mil
lióval letörölni.

*
Budapesten az állatkertben a gye

rekek az elefánt ketrecébe kétkoro- 
násokat dobáltak oda, hogy odavigye 
ormányában az őrének, de az elefánt 
a kétkoronásokat visszafujta. A gye
rekek azután beledobtak a ketrecébe 
10 és 20 koronásokat, ezeket nagy 
kegyesen felszippantotta. Az őr erre 
nevetve jegyezte meg: a kétkoroná- 
sok az elefántnak se kellenek már. 
Azokat az ember legfeljebb az utca 
sarkán álló, a világháborúban szeme- 
világát vesztett vak katonának a sap
kájába, vagy a templom perselyébe 
dobja.

Nemde, szomorú prédikáció ez is I 
Vájjon elgondolkodunk-e néhanapján 
rajta, hogy amikor 1 Oü koronát adunk, 
akkor is tulajdonképen csak 3 fillért 
adunk. Emberek, de csúnyák lettünk I

A német asszonyok memoranduma 
az Unió elnökéhez a franciák ga

rázdálkodása miatt.
Oheimb asszony, aki tagja a biro

dalmi gyűlésnek, az egyesült Államok 
elnökéhez táviratot intézett, amelyben 
közli, hogy a franciák a trieri kerü
letben elrendelték, hogy ha a vasúti 
alkalmazottak vagy állami munkások 
megtagadnák a szolgálatot a francia 
hatóságoknak, családjuk nélkül uta
sítsák ki őket. Asszonyaiknak vissza 
keil maradniok a lakásban, hogy át
vegyék a szines francia ezredek ka
tonáinak kiszolgálását. A német asz- 
szonyok az Egyesült Államok elnöké
hez fordulnak, aki a fehér asszonyo
kat mindig védelmében részesítette 
a színesekkel szemben és tőle kér
nek segítséget a fenyegetett gyalá
zattal és szégyennel szemben.
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T .
Az Úr k ö z e l!

Szepf. 3. Filippi 4 . 1—2. A keresztyén 
ember nem számolgatja adventista módra, 
mikor jön e! az Úr, de állandóan ebben 
a tudatban é l: mindenkor eljöhet az Úr. 
Az Ur közel! Ennek azután súlyos követ
kezményei vannak a keresztyén ember 
életére. Ha egy nap elmúlása fokozott 
felelősséggel állítja elénk a megbéktilést 
(a nap le ne menjen a ti haragotokon), 
mennyivel inkább a világ elmúlásának gon
dolata. Evódia és Sintikhe helyén érezd 
és olvasd a te nevedet és haragodat és 
halld meg az intést: Az Úr közel 1 Békül- 
jetek ki!

Szept. 4. Filippi 4.3. A kibékülés köte
lessége még nincs azzal elintézve, hogy 
ha én mindenkivel békességben élek. A 
keresztyén ember, aki tudja a haragtartás 
rettenetes következményeit, azt, hogy nem 
bocsát meg az Úr s így jaj annak, aki nem 
bocsát meg az ö felebarátjának, nem néz
heti tétlenül, mint sodródnak az ő fele
barátai a haragtarlás és neheztelések dé- 
delgetése utján az Ítélet rettenetes örvénye 
felé. Az életmentés parancsa szól: Az Úr 
közel! Békítsetek!

Szept. 5. Filippi 4.4. Az Úr köze! 1 Ez 
a rémület harsonája a hitetlenek számára 
s a vőlegényét váró menyasszony boldog 
kiáltása a hivők számára. Emeljétek fel a 
ti fejeteket, mert elkövetkezett a ti válság
tok ! , Mi visszhangzik az én lelkemben: 
„Az Úr közel, rettegjetek!,? Vagy: „Az Úr 
közel, örüljetek 1“ ?

Szept. 6. Filippi 4 . 5. A keresztyén em
ber sokszor elfelejti, hogy a szelídek örök
ségül bírják a földet s erőt vesz rajta az 
a kisértő gondolat, hogy csak a hatalmasoké 
és erőszakoskodáké a diadal. Pedig az 
öldöklő Nérók lebuknak a trónról s az 
öldökölt keresztyénség felül a trónra. Ne 
akarjuk a konkolyt kitépni akaró szolgák 
türelmetlenségével sürgetni az Urat, a lei
ken nem lehet, erőszakot venni Legyetek 
szelídek 1 Az Úr közel 1 Mienk a diadal 1

Szept. 7. Filippi 4.8. Ne aggódjatok! 
Keli-e ennek a felhívásnak jobb indokolás, 
mint ez: „Az Úr közel! Az apostol itt nem 
csak azt kívánja, hogy céltalan aggodal
maskodás helyett bizzunk az Úrban és 
imádkozzunk hozzá, hanem arra int, hogy 
a mi kívánságainkat is már hálaadással 
vigyük az Úr elé. Annyiia bízzunk benne, 
mint Jézus, aki már előre megköszöni 
Istennek azt az erőt, amelyet Lázár feltá
madásához adni fog neki (János 11.41—43). 
Az Úr közel, ne aggódjatok!

Szept. 8. Filippi 4.7. Mily rettenetes 
lehet az, ráeszmélni arra, hogy akkor lan
kadtunk el s hagytuk abba a küzdést, mikor 
már csak egy lépéssel volt tőlünk az, ami 
után egész életünkön át sóvárogtunk. Csak, 
aki kitart, az nyer koronát. Tartsd meg, 
ami nálad van 1 Őrizd meg szívedet és 
gondolataidat a Krisztus Jézusban 1 Kitar
tás 1 Az Úr köze! 1

Szept. 9. Fiüppi 4 . s—0. A vőlegényét 
váró menyasszonynak minden gondolata 
az, hogy minél szebb legyen. Rakd le bű
neid súlyos terhét, ékesítsd fel lelked! 
Közel az Ú r!

A mi sajtónk nem piszkolódik, nem 
gyűlölködik. A tiszta evangóliomi vi
lágnézet szolgálatában állva, segíti 
telepíteni romjaiból a boldog Nagy- 
magyarországot.

Csak egy tojást.
A Harangazó fenntartására:
A tárnokréti hitbuzgd hajadonok 

315 tojást gyűjtöttek á 200 kor. =  
63.1)00 kor., tojásmegváltás címén 600 
koronát adtak, offertóriuinbd! 370 ko
rona folyt be, összesen 63.970 korona.

Ajkán Óvddi Ilonka és Tdth Irén 
urleányok 162 tojást és 9.034 korona 
készpénzt gyűjtöttek, összesen 41.482 
korona értékben. Adakoztak:

Özv. Tóth Dánielné 10, Kiss Ernőné, 
Síkos Sándorné 8—8, Kéri Imréné, Tolner 
Dánielné, Balogh Gáborné, Pintér Sándor
né, Szájli Dánielné 6—6, özv. Óvádi Dé- 
nesné, Deák Józsefné, Pócza Jánosné, Wal
ler Józsefné, Horváth Józsefné, Horváth 
Gyuláné, Szili Lidia, Bene Sándorné 5—5, 
Szájli Jenőné, Pintér Károlyné, Nagy Sán
dor, Gazdag Istvánná, Vörös Károlyné 4—4, 
Szaiay Károlyné, Szűcs Imréné, Szőke Já- 
nosné, Bátsi Ferencné, Nagy Gábor, Szabó 
Károlyné, Szűcs Istvánná Papp Józsefné, 
Bene Károlyné 3 —3, Hajas Sándorné, Só
lyom Gyuláné, Oszwald Sándorné, Horváth 
Istvánná, Kéri Károlyné, Horváth Sándorné, 
Csöngei Sándorné, Szabó Sándorné, Szabó 
Imréné 2—2, Varga Jánosné 1 drb. tojást; 
Antal Eszter, Rózsás Károlyné, Papp Gá
borné, Somogyi Zsigmond 1000—1000, Ger- 
denics Lajosné 700, Horváth József, Csiz
madia Lajosné, Csalogány Istvánná, Papp 
Károlyné 500—500, Pap Lajosné 400, Nagy 
Istvánná, Rózsás Dánielné 300—300, Varga 
Jánosné. Kovács Józsefné, Sipos Jánosné, 
Nagy Gábor 200—200, Horváth István, 
Gáspár Sándorné, Szabó Sándorné, Szabó 
Gábor, Papp Józsefné 100—100, Rózsás 
Esztike 34 koronát.

Górott adtak: Csite Sándorné, Csite 
Jánosné, Petrovics Jánosné, Gyurácz János
né Kovácsné, Gyurácz Lajosné özv., Hor
váth Sándorné, Gyurácz Istvánná, Gyurácz 
Kálmánná, Gyurácz Lajosné, Pécsinger Fe
rencné, Pécsinger Jánosné, kovács Gyulá
né, Gyurácz Anna 5—5, Gyurácz Jánosné 
2 darab tojást, összesen 13.400 kor. érték
ben. A gyűjtést it Csite Róza lelkes hon
leányunk végezte.

A lébenyi gyülekezetben a gyűjtés 
110 020 koronát eredményezett. A 
gyűjtést Nitschinger Jánosné, Nit- 
schinger Irén, Szaiay Mariska, Szi- 
meiszter Juliska, Németh Mariska, 
Unger Erzsi, Tdth Juliska, Kovács 
Ilka végezték.

Nagygeresden Molnár Lujza 26.800 
koronát gyűjtött.

Vönöckön Tőke Anna és Nagy Ida 
63 darab tojást szedtek össze a Ha- 
rangszd fenntartására 16.380 korona 
értékben.

Az alsó- és felsőmesteri nőegylet 
László Eszter és Pdcza Mariska buz- 
gólkodása folytán 89 darab tojást 
gyűjtöttek 14.000 korona értékben.

A zalagalsai nők 78 darab tojást 
adományoztak, melynek értéke fejé
ben 15.6000 koronát juttattak keze
inkhez.

Úgy a gyűjtőknek, mint az ado-

HARANGSZÓ.

tnányozóknak hálás köszönetét mon
dunk, akik az áldozatkészségben elől
járva, gyújtogatják a szeretet tüzét 
a Harangszó iránt ezekben a válsá
gos időkben.

1923. szeptember 2.

Sok mindenről le kell mondanunk, 
sok mindentől meg kell válnunk, de 
a Harangszó-ról lemondani, tőle meg
válni önérzetes, egyházát, hazáját 
szerető ember nem akarhat.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlésen az építési javasla

tot elfogadták. Ütána a tisztviselők létszám
csökkenéséről szóló javaslatot tárgyalták.

Gömbös, Haller, Friedrich úgynevezett 
keresztyén ellenzéki blokkba tömörültek. 
A miniszterelnök távol van, teendőiben ide
haza Daruváry külügyminiszter helyettesíti.

Az uzsorabirósági rendeletet a nemzet
gyűlés igazságügyi bizottsága tárgyalta. A 
rendeletnek statáriális jellege van.

A pénzügyminisztériumban a kereske
delmi hitelek valorizálásának a kérdésével 
foglalkoznak.

A Ház legközelebb kéihónapi szünetet 
tart.

A kormányzó Karcagon járt, hol vité
zeket iktatott be. Ugyancsak meglátogatta 
a vasipari kiállítást s a látottak felett leg
teljesebb megelégedését fejezte ki.

Szerbiában Radics külföldre menekü
lése okoz gondot. Radics és György her
ceg között állítólag bizonyos megegyezés 
volna, amelynek a szerb hadsereg körében 
is nagyon sok hive van.

A török nemzetgyűlés ratifikálja a lau- 
sennei szerződését.

A cseh miniszterelnök Rómába tárgyalt 
Mussoünivel magyar kérdésben.

Az uj német kancellár, Stresemann 
első nagyobb beszéde Párisban általános 
helyesléssel taiálálkozott. Jóllehet Strese
mann politikája ugyanaz, mint Cunoé volt, 
mégis úgylátszik Stresemann személye ked
vesebb Párisban, mint a volt kancelláré.

Görögországban Venizeloz újra kísér
letezik. A francia kormány hajlandó György 
görög király uralmát azzal a feltétellel elis
merni, hogy Görögországban az alkotmá
nyos szabadságokat ismét helyreállítják.

EGYHÁZI  ÉLET.

Szen thárom ság  u tá n i 14-ile 
va sá rn a p o n .

Ev. Luk. 17. 11—19.
A kilence pedig hol van ? kérdezi 

tőlünk is Jézus, valahányszor csak együtt 
lát bennünket. Mért nem jönnek valameny- 
nyien dicsőséget adni Istennek. Mert nevet
ségesen csekély a számok azoknak, ha még 
oly zsúfolásig is tele van a templom egy-egy 
föünnep alkalmából, akik háladatosak és 
dicsőítik a könyörülő Istent nagy szóval

A kér. ifjúsági egyesületek szövetsé
gének poroszlói konferenciája gazdag mű
sor keretében ment végbe az idén. A kon
ferenciát megtisztelte látogatásával a kor
mányzó is. A konferencián nemcsak gon-
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dolatokat ébresztett, nemcsak könnyeket 
csalt a szemekbe, hanem elhatározásra, 
szent fogadalomtételre is indított Kapi Béla 
püspök, midőn hatalmas beszédjében ki
fejtette, hogy a jobb jövő felé vezető helyes 
ut a hivő keresztyén útja, amely tövises, 
de diadalmas ut.

Ki lesz Kaczián utóda P esten?  A
pesti fasori egyház meghívta lelkészének 
Pröhle Henrik pozsonyi esperest. Pröhle 
azonban a meghívást nem fogadta el. A 
pestieknek természetesen most nem kis 
gondot okoz, hogy ki legyen a lelkészük. 
De hát baj nincsen, mert jelöli eddigelé is 
sok van már. A jelöltek közt emlegetik: 
Dr. Csöngődy Gyulát, Kemény Lajost, Majba 
Vilmost, Doleschall Lajost, Dr. Deák Já
nost, Draskóczy Lajos theol. tanárokat 3tb. 
Majd elválik legközelebb, kire esik a vá
lasztás. A födolog, hogy az Ur is azt hivia 
el, akit az egyház.

Haza a tanulm ányúiról. Mikola Sán
dor pesti ev. tanárt, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagját, gimnáziuma a 
nyári szünidőben tanulmányútra küldte ki 
Németországba. Mikola tanár gazdag ta
pasztalatokkal szerencsésen haza érkezett. 
Mint lapunk szerkesztőjének mondá, a 
franciáknak elég okuk van félni még mindig 
a németektől, mert minden megaláztatásuk 
dacára a németek az élni akarás tudatának, 
jövendő elhivatottságuknak a benyomását 
teszik az idegenre.

A hegyaljai ev. egyházmegye évi 
hözgyűlését aug. 8-án tartotta meg Diós
győrött. Ez alkalommal iktatta be hivatalába 
az uj elnökséget: Nemes Károly diósgyőri 
lelkész, főesperest és Lichtenstein László 
nyug. főispán egyházmegyei felügyelőt. Az 
egész ünnepélyen valami bensőséges, evan
géliumi hangulat vonult végig. Az elnökség 
felvette az Ur szent vacsoráj tt s eskü után 
az egész lelkészi kar áldó éneke kérte: 
Áldjad meg Isten e munkát. Ezután Nemes 
Károly az oltárhoz lépett 8 ott bemutatta 
első föesperesi áldozatát: szivének töre- 
delmét, leikének alázatos háláját s buzgó 
könyörgését és áldást osztott a templomot 
zsúfolásig megtöltő gyülekezetre. Székfog
lalójában, mely az egyházi élet minden 
kérdésére kiterjedt, minden vonalon a szent- 
irás és a hitvaliási iratok világosságánál 
kereste a megoldást. A közgyűlés határo
zatai közül kiemelkedők: Á vasárnapi 
iskolák bevezetését az egyházközségek sür
gős figyelmébe ajánlotta a közgyűlés, állást 
foglalt amellett, hogy a lelkésznevelő intézet 
Budapesten legyen felállítva s az eperjes- 
miskolczi tanítóképzőintézet minden egy- 
liázmegyebeli gyülekezettől támogatást nyer
jen. Megható volt, mikor Weiszer Ernő 
hernádvécsei lelkész szomorú színekkel 
ecsetelte a nyugdíjas lelkészek, lelkészöz
vegyek és árvák helyzetét s indítványára 
egyhangúlag vállalta minden lelkész azt a 
kötelezettséget, hogy szept. 15 ig — ha 
földje van, — minden hold után 5 kgr. 
búzát, — ha készpénzfizetéses — jövedel
mének l°/o-át beadja az egyházmegye 
pénztárába az egyházmegye területén elő 
nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek és 
árvák segélyezésére s minden gyülekezet 
erkölcsi kötelességének fogja ismerni ez 
áldozatoltárhoz való hozzájárulását.

H arangszentelés Homokbödögén. Az 
artikuláris homokbödögei evangélikus gyü
lekezet, amelynek az ellenreformáció idejé
ben a pápai gyülekezet egyideig filiája volt, 
lélekemelő ünnepet ült. Felavatta a háború 
alatt elrekvirált 6 métermázsás új harangot, 
amelyet a hitbuzgó hívek példás áldozat

készséggel öntettek. Az ünnepi istentiszte
leten Szabó Ferenc vanyolai lelkész oltári 
igéket olvasott, utána Takács Elek a vesz
prémi ev. egyházmegye ékes szavú esperese 
szivekre ható gyönyörű beszéddel felszen
telte az új harangot. Szem nem maradt 
szárazon, amikor az esperes beszéde végén 
áldást mondott a hősi halottakra, s meg
szólalt a harang a kis egyház 20 hősi ha
lottja ein'ékezetére. Az ifjúság pontos össz
hangban karéneket adott elő Zacher Sándor 
tanító vezetésével, Nagy Kálmán gecsei 
lelkész felemelő hatással prédikált, majd 
pedig Tatay Lajos bakonytamási lelkész 
szép alkalmi beszéd kíséretében három 
kisdedet keresztelt meg. Mintegy az ünne
pély folytatásául tartott délutáni istentisz
teleten Fadgyas Aladár pápai vallástanár 
prédikált lelkesen, Meslerházy László pápai 
leikész pedig tartalmas bibliamagyarázatot 
tartott. A szép ünnepély sokáig emlékeze
tében marad a hoaiokbödögeieknek s a 
közel-fávoiból összesereglett liiveknek.

Új kormányfőtanácsos. A kormányzó 
dr. Szelényi Aladárnak az ev. egyetemes 
egyház főjegyzőjének érdemei elismeréséül 
a kormányfötanacsosi címet adományozta.

Veszprémben István király napján a 
Nemzeti Szövetség Vesjprérni Fiókja föl
kérésére istentisztelet volt az ev. templom
ban, ahol a Nemzeti Szövetség, több ható
ság s más felekezetek tagjai is megjelen
tek. Ez alkalomból a Harangszó javára 
2500 korona offertórium gyűlt össze. Ugyan
itt Sziegl Edéné 2000, kocsis Rózsi 1000 
koronát adományoztak egyházi célokra.

Egyházmegyei közgyűlés. A soproni 
felső egyházmegye ez idei közgyűlését 
Sopronban tartotta Schoitz Ödön esperes 
és Zergényi Jenő dr. elnöklete alatt. Az 
egyházmegyei közgyűlés megelégedéssel 
vette tudomásul; hogy az egyházmegyében 
az iskolákban mindenütt 10 hónapon át 
folynak a tanítások. Az iskolakötelezettsé
gét 14 éves korig óhajtják kiterjeszteni. 
Az egyházmegyei gyámintézetnek egy millió 
koronán felül volt a bevétele.

Jubileumi ünnep. Megható ünnepség 
keretében ünnepelte meg a nagynémetszent- 
mihályi ev. gyülekezet a templom fennállá
sának 100 éves évfordulóját. A templomot 
100 évvel ezelőlt Kis Jáno3 püspök adta 
át magasztos rendeltetésének. Az ünnep
ségen megjelent egyúttal dr. Molin János 
is Bécsböl. Schmidt Jáno3 lelkész a gyüle
kezet történetét olvasta fel. Szem nem 
maradt szárazon, mikor az ünnepség végez
tével a gyülekezet nyugalomban levő ősz 
papja, Uireich Pál remegő kezekkel az 
oltár előtt a gyülekezetét megáldotta.

A pápai nő- és leányegylet negyven 
szegény iskolás gyermek felruházása javára 
szeptember hó 8-án a gyülekezeti tanács
teremben tárgysorsjátékol rendez.

Új tábori lelkész. Balikó Lajos kőszegi 
vallástanárt tábori lelkésszé nevezték ki s 
szolgálattételre a kőszegi katonai aireálhoz 
osztották be.

Lelkészbeiktatás. A balti gyülekezet 
lelkészét, Schermann Sándort aug. 5-én 
iktatta be állásába Schoitz Ödön esperes.

Új felügyelő. A nyíregyházai gyüleke
zet teliigyelöjévé dr. Vietorisz józsefet 
választottak meg.

Ott hagyta a m ethodistákat is. Rei
chert Gyula, a püspöki methodista egyház 
prédikátora a methodistákat i3 ott hagyla 
azzal az indokolással, hogy őt semmiféle 
egyház ki nem elégíti és önálló utakon 
kell járnia.

K Ü L F Ö L D I  H ÍREK.

A német templomokban aug. 12-én és
13-án istentiszteletek keretében jajdultak fel 
a lelkek a francia megszállás rettenetes- 
ségei felett. Berlinben dr. Dibelius tartott 
hatalmas beszédet, melyben felkiáltott, med
dig várjunk még, míg az úgynevezett ke
resztyén világ lelkiismercte megszólal ? 
Amit most a franciák tesznek, az merény
let a keresztyén kultúra ellen 1

Dr. Smelle Sándor carluhei lelkész, a 
hit által való megszentelődésnek Kiváló 
megtestesítője elhalt. A magyar protestan
tizmus egyik jó barátját veszítette el benne.

Az angol katbolikusok most tartották 
évi kongresszusukat, amelyen állást foglal
tak egy katholikus politikai párt alakulása 
el.en.

Sain Anveur közelében 70 m. mély 
szakadékba zuhant egy autóbusz, amely 30 
zarándokot vitt Lourdesba. A lezuhantak 
közül egy maradt életben.

Párisban St. Nicolas — des — Comps 
templomból az értékes kegyszerek javaré
szét és Szent Márton csontjait az ereklye
tartóból ellopták.

Az Amerikán Bible Society az egyik 
amerikai nyomdában, angol és spanyol 
nyelven 1,500.000 példány biblia szállításra 
tett rendelést. Az áruk mindössze 1 cent lesz.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzések. Szabó Esztikét eljegyezte 
Vásárosnnskéröi Ábrahám Gyula acsádi 
tanító.

Dulavecz Ilonkát eljegyezte Pável Jó
zsef Szentgotthárdról.

Pfandl Margitot, a vadosfii gyülekezet 
érdemes felügyelőjének leányát Kisfaludról, 
eljegyezte dr. Böhm Károly tanár, Miskolc
ról. — Ennyit mond a kartonlap. S a hát
térből, mintha mezőkövesdi asszonyok hí
mezték volna, színes, szép világ bontakozik 
ki. Méhesben szövögetett leányálmok szilu
ettje jelenik meg valóságban, teljesülő vá
gyak, enyiiüit sóhaja száll a kiskert virágai 
felé, amelyek egyedül tudják, kiről, miről 
ábrándoznak a szép falusi leányok akác
virágzás, őszirózsa-nyilás idején . . .  A 
Pfaudl-porta leányszobájának ablakában 
suttognak is a muskátlik; azt suttogják, 
hogy egy boldog leánnyal több van a nap 
alatt. Tartson ez a boldogság hosszu-hosz- 
szu életen átl

Halálozások. Alulírottak úgy a saját, 
valamint az összes rokonság nevében mély
séges fájdalommal, de egyszersmind Isten 
akaratában való megnyugvással tudatják, 
hogy a hűséges éleítárs, szerető édesapa 
és nagyapa, hű rokon Horeczky Gyula 
nyug. ág. hitv. evang. tanító, a koronás 
arany érdemkereszt tulajdonosa, a vasi 
közép evang. egyházmegyei tanító-egyesület 
örökös tiszteletbeli elnöke, a vasi közép 
evang. egyházmegye volt ellenőre, a vas
vármegyei tüzoltószövetség első titkára, 
a sárvári járás I. ttizrendészeti kerületének 
felügyelője, a RAbaszabályozó Társulat 
ellenőre, a csánigi hitéi- és fogyasztási 
szövetkezetek ig. elnöke stb. munkás éle
tének 68-ik, boldog házasságának 45-ik 
évében, aug. hó 19-én hosszú szenvedés 
után az Úrban csendesen elhunyt. Teme
tése 20 án d. u. 5 órakor volt. „Ama ne
mes harcot én megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre 
eltétetett nékem az igazság koronáját'

Csátiig, 1923. augusztus hó 19-én.
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özv. HoreCzky Qyuláné szül. Takács 
Julianna özvegye. Horeczky Jolán férj. Ró
nai B. Gyu'áné, Horeczky Etelka férj. Ko
vács Józsefné, Horeczky Gyula, vitéz Hor- 
kay Béla gyermekei. Rónai B. Gyula, Kovács 
József vejei. Horeczky Béia testvére. Rónai 
Gyula, Rónai László, Rónai Béla, Rónai 
Jolánka, Rónai Zsuzsika, Kovács József 
unokái.

Özv. Rozmann Andrásné mint édesanya, 
Ilona férj özv. Dorozsnyák Gyuláné gyer
mekeivel, Jolán férj. Kiss Ferencné gyer
mekeivel, Ernő nejével, sz. Broián Irmával, 
Dezső mint testvérek és a nagyszámú 
rokonság fájdalomtól megtört szívvel, de 
Isten akaratján megnyugodott lélekkel je
lentik, hogy a szerető gyermek, odaadó 
testvér Rozmann Kálmán földbirtokos, az 
ev. egyház gondnoka életének 43-ik évében, 
rövid de nagyon súlyos szenvedés után, a 
miskolczi „Erzsébet“ kórházban aug. hó 
10-én, éjjel 12 órakor az Urban elszende- 
rütt. A megboldogultnak tetemeit 1923. évi 
augusztus hó 12-én az abaujszántói evan
gélikus templom megszentelt hajlékából 
kisérték utolsó útjára. „Boldog ember az, 
aki a kísértésben kitart; mert minek utána 
megpróbá'tatott, elveszi az életnek koro
náját, amit az Úr Ígért az Öt szeretőnek, 
(Jakab 1. 12.)

Halálozás. Özv. Görög Lajosné szül. 
Árvay Ilona volt szentantalfai ev. lelkészné 
életének 82- ik évében az Urban csendesen 
elhunyt. A palóznaki sirkenbe temették el 
aug. 18-án. Legyen emléke áldott. Bartesch 
Jánosné Görög Irén, Görög Lajos, Görög 
Aladár gyermekei. Görög Lajosné Podraczky 
Maliid, Görög Aladárné Pangel Karolina 
menyei, Bartesch János veje, Görög Endre 
és Ilona unokái.

A mi kedves bátyánkat, Haffner Lajost, 
a cs. és kir. 6-ik nehéz ágyusezred volt 
alezredesét augusztus 24-én magához szó
lította az Ur. Mi, a Haffner-M üller—Mol
nár— Mollnár—Kirnbauer—Cechmeiszter— 
Loósz névre hallgató öccsei és húgai igen 
nagy tisztelettel őrizzük meg emlékezetét.

Ú J D O N S Á G O K .

Főpásztori megrovás a Mátyástem
plomi filmfelvétel miatt. Csernoch János 
bíboros hercegprímás vizsgálatot indított 
a Mátyás-templomban megtartott filmfelvé- 
telek ügyében. A hercegprímás Nemes An
tal c. püspök plébánoshoz szigorú leiratot 
intézett, amelyben megállapítja, hogy felü
letesen jártéi, kötelességmulasztás terheli. 
Ezért rosszalását fejezi ki és főpásztori 
megrovásában részesíti.

Fortuna szekerén okosan ü l j . . .  Né
hány nappal ezelőtt Machár cseh hadsereg- 
felügyelő hivatalosan megtekintette a ko
máromi várat s ez alkalommal megvizs
gálta a várban levő katonai börtönöket is. 
A „Role“ cimü lap szerint, amikor a had- 
seregfelügyelö a börtönöket vizsgálta, az 
őt kísérő őrmesternek ezeket mondotta: 
Ha Németország győzött volna, akkor ne
kem talán ezekben a kazamatákban kellene 
most tengődnöm. Hir szerint az őrmester 
a hadseregfelügyelőnek a következő választ 
adta : Hiszen ez önnel főfelügyelő ur még 
egészen könnyen megtörténhetik.

A nyolcvannyolc éves Ferenc József. 
Az unitáriusok ősz püspöke most ünne
pelte születésének nyolcvannyolcadik év

fordulóját. Az ősz egyházfőt Erdély ma
gyarsága meleg szeretettel ünnepelte.

Magyar tanítók küldöttsége Masaryk 
elnöknél. Masaryk elnök Kistapolcsányban 
fogadta a felvidéki magyar tanítók szövet
ségének küldöttségét.

Tizenegy új plébániát kap a főváros, 
írja egyik róm. kath. napilap. Pedig fordítva 
áll a dolog. Tizenegy új plébániát ad és 
épit a főváros a róm. kath. egyháznak.

A világ legnagyobb harangja. A világ 
legnagyobb harangját, amelyet tényleg hasz
nálni fognak, most készítették el Német
országban a világhírű kölni dóm részére. 
A harang 11 láb magas és ugyanolyan 
széles és 27 tonnát nyom. A harang szava 
igen nagy vidékre el fog hallatszani és a 
megszállott Ruhr vidéken is sokfelé hallani 
fogják. A harangot máris a rajnai német 
harangnak nevezik. A harang anyaga 78 
rész vörösréz és 22 rész cink.

Az oláh sajtó válsága. Az újságpapír 
horribilis megdrágulása az egész oláh sajtót 
válságba sodorta... A vidéki lapok közül 
igen sok beszüntette megjelenését és egyik 
igen tekintélyes fővárosi lap, az Epocha is 
bejelentette, hogy mivel a rohamosan emel
kedő papírárakkal lépést tartani nem tud, 
megjelenését beszünteti.

Mussolinit hercegi rangra  emelik. 
Viktor Emánuel olasz király legközelebb 
Mussolini miniszterelnököt hercegi rangra 
emeli.

Az erdélyi m agyar asszonyok mind
azokat a sérelmeket, mik a magyarság 
anyanyelvét érték, memorandumba foglalták 
és ezt a memorandumot át akarták adni 
Szovátán Mária oláh királynőnek, aki ott 
szokott nyaralni. Azonban idén a királynő 
egy francia fürdőre utazott. A memorandum
átadás tehát az őszre maradt.

A középnémet újságok beszüntetik 
megjelenésüket. A középnémet újság
kiadó-vállalatok elhatározták, hogy segéde
iknek felmondanak és az üzemeket beszün
tetik — a mérhetetlenül magas tarifadíj 
miatt.

Meghalt a villamosszék feltalálója.
Edwin F. Dawis, a viilamosszék feltalálója 
meghalt. Ő volt az első állami kivégzö, 
háromszáz embert küldött a másvilágra.

145 új katholikus vailástanítói állást 
szervez a főváros, mely mint fökegyúr, 
annak költségeit is viselni fogja.

Vitézi ügyekben a járás területén lakók 
a járási hadnagyokhoz forduljanak és kér
vényeiket ugyancsak oda terjesszék elő.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül el
beszéléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 1G00 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrassy ut 16.

Az Eb Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélé
seket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Elő
fizetési ára negyedevro 1200 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

lierczcg Ferenc irodalmi képes hetilapjának, az 
Uj Idők-nek 34.'számában folytatódik Bónyi Adorján : 
Az égő hegy és Seeligor: Az amerikai párbaj című 
érdekes regénye. Közli a lap ezenkívül Surányi 
Miklós, Szederkényi Anna és Keleti Márton elbeszé
léseit, Lyka Károly művészeti cikkét, Szigethy Ferenc 
versét, Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rendkívül nép
szerű és kedvelt rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára ne
gyedévre 3000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. kér., 
Andrássy-ut 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Hzentgot.thárd, TaaTármegye.

Kéziratokat nem adunk viasza.

N y i l v á n o s  nyugtázás .
A Pórládony-b.-tompaházai ev ifjúság

1923. évi július 29 én a pórládonyi evang. 
iskola harangalapja javára úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag szépen sikerült jótékony- 
célú szinielőadással egybekötött táncvigal
mat rendezett. Szinre került: „Szeget szeg
gel“ című népszínmű. Szereplők voltak: 
Szalai Róza, Rúzsa jolán, Hetiinger Irén, 
Erős Lidi, Béres Lina, Hetiinger István, 
Tamaska István, Rúzsa Kálmán, Edvy L., 
Hetiinger Lajos, Edvy János, Bedi Károly, 
Edvy Károly, Király Lajos, Szanyi József, 
Németh Sándor. Monológot mondott: Ta
maska István. Énekszámmal szerepelt: 
Szalai Róza. Magánjeleneteket adtak elő s 
szavaltak: Adél Kató, Adél Dusi pesti ven
dég kislánykák. A szereplők mindannyian 
nagy ügyességgel játszották el szerepüket. 
Az" összes bevétel 324.936 korona volt, 
melyből amerikai árverés útján 20.780 K, 
sütemények elárusításából 60 546 K folyt 
be. Kiadás 101.081 K. Tiszta jövedelem 
223 855 korona. Felülfizettek :_ Mesterházy 
Ernő 3000, özv. Mesterházy Ödönné, Fól
iák Károly, Király F-né, Káldy Ottilia, 
Bakó .Józsefné, Karcsay Lajos, Béres Lajos, 
Györgyi Lajos, dr. Sonnewend Frigyesné 
1000—1000, Bedi Istvánná 3200, N. N., 
N. N. 2000-2000, Adorján Lajos 1100, 
Papiak János, N. N. 600—600, Sümeg Ist
vánná, Simonyák Antal, Szanyi Ferenc 
500—500, Tamaska Jánosné 800, Hajba J , 
Farkas János, Nagy Lajos, Jugovits Lajos, 
Nagy Kálmán, Arthofer N., Várallay László, 
Braun Lajos, Takács János, Dala Béla, 
Hideg Józsefné, Balogh Gyula 400—400, 
ifj. Hideg Józsel 300, Remete István, Hor
váth Sáinuelné, Szanyi Ferencné, Lurmann 
János, Bankovics N., Fürst család, Fülöp 
N. 200—200, Fehér József, Tamaska István, 
Horváth Jenő, Béres Józsefné, Lengyel L., 
Németh János, Németh Juliska, Csite Irma, 
Csiie Zsófia, Csite Sándor, Halász Sándor- 
né, Kertész Ernő, Bernáth István, Rajdi 
József, Mező N. Fehéres 100—100, Tóth 
Ernő, Klárik Jánosné 150—150, Horváth 
János, Gyuzmics János 50—50, Cséri S. 
4400 K. A felüifizetésekért hálás köszönetét 
mond a gyülekezet vezetősége.

E l a d ó .
A bajai evang. egyházközség tulajdoná

ban lévő 24 drb. két üléses iskolai pad 
(darabja jelenleg körülb. 60.000 K), 1 drb. 
iskolai asztal dobogóval (ára jelenleg kö
rülb. 50.000 K), 1 tabla (körüib. 30.000 K), 
1 számológép (körülb. 10 000 K), 1 iskolai 
cimtábla (Körüib. 3000 K) és 1 földgöinb, 
valamint 20 drb. nagy-győri énekeskönyv. 
Amint az árak emelkednek, természetesen 
a felsorolt tárgyak is mind drágábbak lesz
nek. Tudakozódni lehet Imreh Sámuel lel
késznél Baja, Bács-Bodrog megye. í—s

P I A C .
Aug. 26. Zürich: Budapest 0-3Vs. — 

Deviza: Dollár 19.300, Dinár 195, Osztrák 
korona 26-85, Szokol 568'—, Lei 85-50, Frank 
1090, Márka 0.0035. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 10500, disznóhus 13000, borjúhús 
11.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Búza 
78.085, rozs 51.251, árpa 55.500, zab 64.500, 
tengeri 71.500, korpa 39.500.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
KAP!  B É L A

1910-beu.

LaptulajdonoR:
i  Dunántúli L n lb er-S iO v ets ío .
Az OrezégOM Luther-Szövet- 

hég hivata la« l a p j a .

Kéziratok, elótizetési díjak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Rlófizetéet elfogad 
minden evang. lelkész 

é s  tanító.
« « J e l e n i k  m in d en  v a s á r n a p .

9

S Z E R K E S Z T I K :

szalay  m í h Aly, Né m e t h  karoly, c z i p o t t  Géz a .

Bzerkesztfi-kUdóhivaUl:
s z e n t o o t t h Ar ü ,

Vaavármegye:
i  „HAUANHKZO“ 

előfizetési ára:
negyedévre 2000 korona. 

Megszállt termetre 4000 K. 
I.uther-Hzövetégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tést ára egész évre 1 dollár. 
Kgyes szám ára 200 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
•zórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
kflldfink.

Dr. Mesterházy Ernő.
A  d u n á n tú li  e v a n g . e g y h á z k e r ü 

le t  ü n n e p s é g r e  k é s z ü l .  S z e p te m b e r  
h ó  1 3 -á n  (c s ü tö r tö k ö n )  ik ta tja  b e  
e g y h á z k e r ü le t i  f e lü g y e lő i  m é l t ó s á 
g á b a  dr. M e s t e r h á z y  E rn ő  v o l t  f ő 
isp á n t , k it  a z  e g y h á z k ö z s é g e k  m a jd 
n e m  o s z ta t la n  k ö z b iz a lm a  h iv o t t  e l  
a z  e g y h á z k e r ü le t i  f e lü g y e lő i  t i s z t 
s é g b e .

A z  e g y h á z k e r ü le t i  k ö z g y ű lé s t  a z  
e ln ö k s é g  S o p r o n b a  h ív ta  ö s s z e ,  t e l 
j e s í tv é n  e z z e l  a  b e ik ta ta n d ó  e g y 
h á z k e r ü le t i  f e lü g y e lő  ó h a jtá sá t , m e r t  

.ő t  s z á r m a z á s a ,  k ö z é le t i  m u n k á lk o 
d á sa  a  le g e r ő s e b b  k ö te lé k e k k e l  
k a p c so ljá k  S o p r o n  v á r o s á h o z  s  
S o p ro n  v á r m e g y é h e z .  D e  e g y é b k é n t  
is  m é lfó  d o lo g ,  h o g y  e m e  k im a g a s ló  
ü n n e p i e s e m é n y  é p e n  S o p r o n  v á 
r o sá b a n  t ö r té n jé k  m e g . E z a  v á r o s  
s  e z  a  g y ü le k e z e t  o tt á llt a  r e fo r 
m á c ió  b ö lc s ő j é n é l .  A  so p r o n i g y ü 
le k e z e t  tö r t é n e t e  e g g y é  v á lt  e g y 
h á z u n k  t ö r t é n e t é v e l ,  s z e n t  te m p lo m a  
b o lt ív e i  a la t t  le lk e t  g a z d a g ító  e m 
lé k e k  á r a m la n a k . A  g y ü le k e z e t  m o s 
ta n i e r ő t e l j e s s é g e ,  in té z m é n y e in e k  
e le v e n ,  lü k t e t ő  e r e je  u g y a n c s a k  in 
d o k o lttá  t e s z ik ,  h o g y  az  ő  o ltá r a  
m e lle tt  h ív j a  m e g  a z  e g y h á z k e r ü 
le t , e lh ív o t t  u j  f e lü g y e lő jé t ,  e g y h á z 
k o r m á n y z ó i  m u n k á s á t .

A z  e lh ív o t t  u j v e z é r t , a  d u n á n 
tú li e g y h á z k e r ü le t  uj f e lü g y e lő j é t ,  
S o p r o n b a n  le e n d ő ,  le lk e k e t  f e l 
e m e lő  é s  l e lk e k e t  g a z d a g ító  b e ik 
ta tá sa  a lk a lm á v a l ,  k i az  e v a n g é l i 
k u s  e g y h á z  h ű  f ia in a k  k ü z d ő  s e r e 
g é b e n  e d d ig e lé  is  az  e ls ő  s o r b a n  
h a rco lt , s a j t ó n k  «•észérő l m é ly  t i s z 
te le t te l  é s  s z e r e t e t t e l  ü d v ö z ö ljü k ;  
é le té r e , m u n k á s s á g á r a  a jó  I s t e n 
n e k  g a z d a g  á ld á s á t ,  m e g s e g ítő  k e 
g y e lm é t  k é r jü k .

D r. M e s t e r h á z y  E rn ő  t i s z t e le t r e 

m é ltó  s z e m é ly é b e n  a  n a g y  m ú ltú  
d u n á n tú li  e g y h á z k e r ü le t  ú jb ó l o ly  
fé r f iú t  á llíto tt  a z  a n y a s z e n t e g y h á z  
é lé r e ,  k i t e s t i- le lk i  e r e jé n e k  t e l j é 
b e n , k a r ö ltv e  e g y h á z k e r ü le t ü n k  fá 
r a d h a ta t la n , a p o s to li  b u z g ó s á g u  f ő 
p á s z to r á v a l k é p e s  le s z  f e lé b r e s z te n i  
a  s z u n n y a d n i  lá ts z ó  e v a n g é l ik u s  ö n 
tu d a to t  ; n e m  fé l ,  n e m  in g a d o z ik  
s o h a ,  d e  e ls z á n ta n  ig e n is  o tt  l e s z  
m in d ig , a h o l  e g y h á z u n k  j o g o s  é r 
d e k e ié r t  f e l  k e l l  v e n n i  ú jb ó l a  h a r 
c o t . S  e g y  i l y e n  fé r f iú r a  ta lá n  s o h a  
n a g y o b b  s z ü k s é g e  n e m  v o lt  e g y 
h á z u n k n a k , m in t  n a p ja in k b a n .

E g y h á z k ö z s é g e in k  a z o n b a n , a m i
d ő n  m a jd n e m  o sz ta t la n  k ö z b iz a lo m 
m a l . dr. M e s te r h á z y  E rn ő t h ív tá k  
e l  a  f e lü g y e lő i  t is z t s é g b e ,  n e m c s a k  
e g y h á z u n k n a k , d e  h a z á n k n a k  is

n a g y  s z o lg á la to t  te tte k . M in d n y á ja n  
é r e z z ü k , tu d ju k  u g y a n is ,  h o g y  dr. 
M e s te r h á z y  E r n ő , a z  ú j d u n á n tú li  
f e lü g y e lő ,  a  tá r sa d a lm i é le t b e n  is  
e g y  a  s z ó  le g n e m e s e b b  é r te lm é b e n  
v e t t  k e r e s z t y é n i  ir á n y z a to t  k é p v i 
s e l i ,  a z t  a z  ir á n y z a to t , m e ly  n e m  
s z a v a k b a n , h a n e m  e r k ö lc s ö k b e n  é s  
n e m e s  te t te k b e n  n y i lv á n u l .

E z e n  ir á n y z a t  s z o lg á la tá b a n , az  
e g y h á z  é s  a  n e m z e t  é le t é b e n  k ís é r je  
I s te n  g a z d a g  á ld á s a  dr. M e s te r h á z y  
E rn ő  fö ld i p á ly a fu tá s á t ,  h o g y  lá s s a  
m in n é l e lő b b  m e g u jh o d n i,  f e ltá 
m a d n i s z e r e te t t  e g y h á z u n k a t ,  é d e s  
m a g y a r  h a z á n k a t . E z  le s z  g o n d 
te lje s ,  fá r a d s á g o s  m u n k á já é r t  a l e g 
s z e b b  b é r !

A d  m u lto s  a n n o s !

R sikeres belmisszió alapföltétele.
Minden idő sejátos követelménye

ket támaszt az egyéni és társadalmi, 
a politikai, gazdasági és vallásos élet 
terén egyaránt. A mai időnek a mi 
ev. egyházunk, evang. híveink val
lásos élete terén támasztott követel
ményeit egyházi vezető férfiaink nyil
ván a belmissiói munkásságban látják.

»Belmissiónak nevezik általában a 
keresztyén szeretet mindama tetteit, 
melyeknek célja a keresztyének lelki 
és testi bajainak orvoslása és az egy
háztól elszakadtalak a Krisztushoz 
való vezetése.« Ilyen értelemben ev. 
anyaszentegyházunkban is egy erő
teljes belmissióra soha nagyobb 
szükség nem volt, mint napjainkban. 
Nagy szükség van erőteljes belmis
siói tevékenységre ev. anyaszentegy
házunkban egyszerűen azon oknál 
fogva is, mert egyházunk keretén 
belül is, az egyes ev. keresztyének
nél, mint az evangéliomi kér. eszme 
és élet személyes hordozóinál hiány

zik napjainkban nagyrészt a samária- 
beli férfiak vallástételére való képes
ség »Nem a te beszédedért hiszünk, 
hanem mert magunk hallottuk és 
tudjuk, hogy a világ üdvözítője, a 
Krisztus«, hiányzik az elhivésnél sok
kal mélyebben járó személyes hit, 
amely az üdvözítő személyét és életét 
titokzatos szálakkal belekapcsolja az 
ember saját személyes életébe és az 
az emberi életet önmagából kiemelve 
a meghódolás jegyében Istenéhez 
viszi, amely hit Isten és ember kö
zött benső és külső életet átformáló 
közösséget teremt s ebben minden 
kételkedést, aggályt, bátortalanságát 
lerázva ujjongó üdvbizonyossággal 
vallja: Isten, az én Istenenem, Krisz
tus, az én Megváltóm. Ezt az igazi 
mély hitet kell a szívekbe belevinni, 
illetőleg úgy kell azokat megdolgozni 
és előkészíteni: hogy e hitet, mint 
Istennek, mint az ő vágyódó, imád
kozó, vajúdó lelkűkbe helyezett fel-

Álliunk egész lélekkel a Harangszó melléi
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séges adományát befogadni képesek 
legyenek s tényleg el is fogadják.

Az ev. egyházunkba beleszületett 
híveknek tehát megtért és újjászüle
tett egyénekké kell változatok. A meg
térést úgy kell értelmeznünk, ahogy 
Pál apostol értelmezi (L. Pilippi lev. 
3 .1 2 —14). Eszerint a megtérés tulaj
donképen akaratnyilvánítás és akarat
feladás. Akarom, hogy ezentúl ne 
saját gondolatom s ösztönöm, hanem 
Isten a Jézus Krisztusban legyen 
vezérem.

Tehát hinni és megtérni a fenti 
értelemben újból hangsúlyozzuk, erre 
van mindenekelőtt szükségük az ev. 
egyházba beleszületett hívőknek is. 
S aki ide viszi őket, az belmissiói 
munkát végez.

Az ide vezető út legelső és elen 
gedhetetlen feltétele azonban az evan- 
géliom meggyőződésszeril hirdetése. 
Másszóval, hogy az igehirdető a fennti 
értelmezés szerint maga megtért és 
megszentelt egyén legyen, aki meg- 
váltottsága biztosságában Isten szol
gálatába állítja minden erejét, tehet
ségét, aki csak egyet ismer: Isten 
akaratát s ezen akaratot szóval hir
deti, életével megpecsételi. És ha 
esetleg természetes gyengesége foly
tán sokszor az »igyekvésnéU tovább 
nem viszi is, ne felejtse el, hogy a 
meggyőződésből fakadó komoly igyek- 
vésnek is van meggyőző ereje és 
eredménye.

Zulauf Henrik

Alkonyaikor.
Kicsi falunkra leszáll az este árnya, 
Szürke fátyolén elül az esti szél, 
Mintha hallgatag kicsiny koporsóra 
Borulna bús bánatos szemfödél.

Sóhajtva rezdül szomorúfűz ága, 
Hallgat a fecske csengő éneke,
Az orgonának hulló illatos virága 
Mintha siratna valakit s eltemetne.

Ködös homályban pislog egy mécs
[világa.

Valaki esdőn mormol bús im át. . . 
Benn a szükséglakta házikóban 
Sok kérő könnyes arc néz Uram, Terád.

Fenn az égen, sötét felhők felett 
Biztatón int felém a csillag szeme. . .  
Vezesd hát szenvedő szegény nemzetem 
Feltámadásra, vezesd ó népek Istene!

Szekeyné Horváth Ida.

A veszprémi egyházmegye
lelkészi értekezlete

Pápán, az egyházmegyei közgyűlés 
idején folyt le, melyen megjílentek: 
Gyurátz Ferenc nyug. püspök, ki a 
tanácskozásban maga is élénken részt 
vett, bő élettapasztalataiból bölcs 
útbaigazításokat adva a szavait tiszte
lettel hallgató ifjabb nemzedéknek; 
azután Szarvasi Sámuel nyug. lajos- 
komáromi lelkész és Bélák Lajos egy 
házmegyei felügyelő.

Elnöklő Takács Elek esperes mély 
tanulságokban gazdag megnyitó be 
szédében különösen egyházunk vál
ságos anyagi helyzetére mutatott rá, 
emlékeztetvén Prónay Dezső báró 
kiérd egyet, felügyelőnek az 1848 
évi XX. t.-c. kel szemben elfoglalt 
egyéni álláspontjára, amellyel szinte 
prófétai lélekkel jósolta meg egyhá
zunknak az államsegély szerinti be
rendezkedéséből folyó mai helyzetét. 
Elnök a jövőbe tekintő koncepció 
hiányának tudja be, hogy egyházunk 
vezetői a béke éveiben nem töreked
tek az 1848. évi XX. t.-c lényegé
ből folyó, ingatlanokból álló örök 
alapítványt szerezni, egyházunk fenn
tartásának biztosítására

Rámutat a lelkészi kar anyagi hely
zetére, ezzel kapcsolatban a hivány- 
szerü javadalmazás kérdésére, mely
nél megállapítja, hogy az E. A egy 
szerencsétlen § ának (722. §) egy
oldalú alkalmazása a legsúlyosabb 
hiványcsonkítási eseteket eredmé
nyezte. A hiványszerü javadalmazás 
csonkíihatlansága érdekében jogosan 
követelhetjük s erre nézve egyházi 
hatóságaink intézkedéseit várjuk, hogy 
e szolgálmányok, s különösen a kész
pénzilletmények a mai valutáris hely
zethez mért átszámított értékben szol
gáltassanak ki. Ennél a pontnál rá
mutat a készpénzfizetéses, rendszerint 
exponált, városi helyen működő lel
készek sok esetben Szinte lehetetlen 
anyagi helyzetére, kiknek anyagi tá
mogatását a szolidárisán érző jobb

Jézuska szállást csinál magának.
Irta: Szombath Ernő. 2)

Míg Icuka, a kis leány beszélt, az 
alatt Forgács leült egy kőre Maga 
elé vette a kosarat s az evéshez fo 
gott. De a kis leány utolsó szavára 
dühösen vágta le a kanalat.

— Mit? Hogy nem tehet róla 
anyád? Hát ki tehet róla? Talán 
bizony én? Talán nekem kellett volna 
az ebédet megfőzni ?

Icuka félénken nézett az apjára. 
S bátortalanul mondta.

— Hiszen azért megkészült az 
ebéd.

Forgács ráförmedt.
— Elhallgatsz azonnal ? I Anyád 

lusta kutya, semmi m ás! Jól esik 
neki a heverés s te még pártját me 
red fogni?

A kis leány szemét elfutotta a 
könny.

— Édes apám igaztalan, mert. . .
Tovább nem folytathatta.
Forgács felrúgta a kosarat és vad

dühvei kapta fel a lábánál heverő 
csavarkulcsot s teljes erővel vágta 
a leányhoz.

A vasdarab odavágódott a kis 
leáay mezítelen bokájához s a követ
kező pillanatban hangos sikoltással 
rogyott az össze. Néhány asszony 
ijedten rohant a jajgató leányhoz. 
Az egyik aztán a karjai közé kapta 
s vitte hazafelé.

Forgács ezután bement a gépházba 
s nagy dérrel durral látott a munká
jához.

*
Odahaza Porgácsné azonnal orvos

ért küldött.
Az orvos vizsgálat alá vette a 

beteget. S míg tapogatta, többször 
magcsóválta a fejét. Az anya aggódva 
nézett a doktorra.

A vizsgálat után gipszbe rakta a 
lábat. Aztán fogta a kalapját s indult 
kifelé De az ajtóból még visszaszólt.

— Csak nyugalom asszonyom. Ez 
a fő. A kis lánya meg fog gyógyulni, 
ámbár nem egész tökéletesen. Egy

kicsit biccegni fog, mert a csont a 
bokában törött el. S annak bizony 
nyoma szokott maradni Hát most is 
úgy lesz.

A doktor elment s az asszony 
nehéz sóhajjal ült le a gyermeke 
ágyához. Gyengéden betakargatta. 
Aztán megcirógatta a szőke fürtös 
fejecskét.

Icuka megfogta édes anyja kezét. 
Odavonta az ajakához és szeretettel 
csókolta meg. Aztán megszólalt.

— Édes anyám! Nem haragszik 
majd édes apám, hogy ágyban va
gyok?

Az anya megvigasztalta a kis lányt.
— Már hogy haragudna ? Hiszen 

a lábod törött el és neked feküdnöd 
kelll Ugy e, a doktorbácsi is azt 
mondta, hogy csak nyugton maradj, 
mert akkor hamarább meggyógyulsz. 
Hát csak légy nyugton kis lányom. 
S most is pihenj inkább. Csukd be 
a szemedet s próbálj aludni 1 Az 
álom jót fog tenni I

(Folytatjuk.)
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módú lelkésztestvérek figyelmébe 
ajánlja. Ha pénzünk elértéktelenedé
sében megállás nem lesz, akkor el 
kerüihetetlennek látja az egész vona
lon a buzavaltitára való áltérést, bár 
sohasem szabad felednünk, hogy a 
legbiztosabb egyházfenntartási alap 
a hívek hitbuzgósága s cselekvő egy- 
házszeretete.

A mai helyzetre a legfájóbb pon
tokon rávilágító elnöki megnyitó 
annyira találkozott az értekezlet tag
jainak tapasztalataival s érzéseivel, 
hogy — kivéve az egyhtnegyei lel
készértekezlet kebelén belül működő 
somlóvidéki lelkész! kör jegyzőköny 
vének tárgyalását (melynek legérde
kesebb pontja az a kívánság, hogy 
a leiké; zi állások, illetve egyházköz
ségek 1, 11, III. csoportba osztassa-, 
nak), azután a bakonyvidéki lelkészi 
kör elnökének beszámolóját (kinek a 
szervezendő ifjúsági egyesületekre és 
a bevezetendő szülői értekezletekre 
vonatkozó indítványát a leikészérte- 
keziet magáévá tette), kivéve még 
Novák Rezső ajkai h. lelkésznek a 
vasárnapi iskoláról hozott munkáját, 
valamint egy-két kisebb ügy letárgya- 
lását — az egész tanácskozási időt 
az e’nöki megnyitóhoz fűződő kérdé
sek megbeszélése foglalta le. Neve
zetesen : kívánja a lelkészértekez'et, 
hogy a lelkészi funkciók megbecsü
lése s a lelkészek anyagi ügyeinek 
megóvása érdekében a síólák és a 
hiványok pénzértékei a mai valutáris 
értékekre számíttassanak át; kívánja 
— tekintettel a sokszoros hivány- 
csonkítási kísérletre — a lelkészvá
lasztási szabályrendelet módosítását 
olyaténképen, hogy a lelkészhiványok 
a lelkészi állások betöltésekor, a já
randóság leszállítására vonatkozólag, 
ne is legyenek tárgyalhatók Uj hiváuy- 
megáliapításra nincs szükség a lel
készi állás betöltése alkalmával, mert 
az egyszersmindenkorra meg van ál
lapítva, kivéve, amikor a hivány té- 
teteit emelni kívánja az egyházközség. 
Ez ügyekre vonatkozólag — mivel az 
összehívandó zsinat majdani határo
zataira várni nem lehet — az egy
házi főhatóságok intézkedése szor
galmazandó.

A lelkészi államsegélyek, kongruák 
stb. ügyében kívánja az értekezlet, 
hogy ezeket is mai értékre átszámítva 
kapjuk meg; hiszen az állam is át
számított értékben szedi be a leiké 
szék adóját. De ez a kívánság ne a 
szokásos egyházközigazgaíási utón 
jusson a kormány elé, hanem átirat
ban kerestessenek meg az összes 
evang. és reform, püspökök egységes

és gyors eljárás, esetleg egy monstre- 
küldöttség mielőbbi utnakindítása cél 
jáből.

Fájó érzéssel tárgyalták az érte
kezleten a kultuszkormány iskola- 
politikáját. Veszprém megyében 30 
iskolától vonták meg az államsegélyt 
s e 30 iskola közül 28 protestáns. 
Nem szólva arról, hogy az iskolák 
elsorvasztása valóságos nemzeti ön
gyilkosságszámba megy; nem apasz
tani, de szaporítani kellene az isko
lákat olyan országban, ahol az an
alfabéták száma több mint egy millió.

Az egyházmegye lelkészi karának 
és minden magyar ember szivében 
— nincs mit csodálkozni — a ke
serűség lángol, látva a mostoha bá
násmódot, melyben most a századok 
óta oly nagy és eltagadhatatlan ered
ményű kulturmunkát végző egyházunk 
részesül. H. J.

Mi a Veszprém vármegyében történtekre 
tisztelettel különösen felhívjuk a kultusz- 
miniszter ur figyelmét s szentül meg va
gyunk győződve, hogy a miniszter ur re
vízió alá véteti mégegyszer a veszprám- 
vármegyei iskolák államsegélyét és az ő 
részrehajlatlanságával, pártatlanságával,ma
gyar szivének egész melegével igazságot 
szolgáltat, nem a törvény rideg betűjének, 
hanem a szellemének megfele’ően. Szcrk.

Élet-öröm.
Az élet szépségét 
Tanulni kell.
Vágyni utána 
Izzó lélekkel.
Keresni sokszor,
Fáradni érte,
Leereszkedni a 
Legmélyebb mélybe.
Sok köny, keserv 
Csüggedés semmi 
S élet örömet 
Könnyű majd lelni.

Péter Jenő.

I^evéJ.
Nagytiszteletü Uram!

Fogadja szívesen e kis adomát, ügy 
ahogy édesanyámtól hallottam.

A Qanzgyárnak európai hirü igaz
gatója, a külföldről hozzánk szakadt 
Mechwart András magyar földes űr 
lett. Belecskai Mechwart András. A 
fia már itthon van közöttünk, gazdál
kodik a tolnai birtokán. Benne van 
a luteránus egyházi életben. Felügye
lője a tolna baranya-somogyi hatal
mas, negyvenegynéhány cklézsiáju 
esperességnek; valóságos püspökség

nek. Rémülettel hallom, hogy Csonka- 
magyarországot akarnak ebből is 
csinálni. Felakarják osztani ?

Zichy Gyula pécsi püspök első 
főpásztori kőrútján Belecskán hajtott 
keresztül és a legközelebbi plébániáa 
körülbelül így fakadt k i;

— Szomorú világot vet ami kegy
urainkra az itteni templomnak az 
állapota. Most jöttem keresztül egy 
kis falun. Egész utamon itt láttam a 
legszebb templomot. Természetes nem 
katolikus. Kegyura sincs, akinek kö
telessége templomot építeni, templo
mot fenntartani De összeállt a népé
vel, a maga jóseántából hajlékot 
épített Istennek az ottani birtokos űr. 
Nemcsak építettek, hanem cl is járnak 
bele. A builott vakolatu templomban 
üres a kegyúri szék Azonban katho- 
likus autonómiáról szónokolni, azt 
hallunk.

Eddig büszkén csengett édes anyám 
hangja, amint mesélte.

— Forró nyár volt a tavali. Magba 
ment a fű. És a kaszások nem moz
dultak a belecskai Mechwart birtokon. 
Amerikáztak.

A belecskai parasztok küldöttségbe 
mentek ki a belecskai pusztára.

— Nagyságos Úr, hát mi lesz a 
fűvel ?

Mechwart azt hitte, hogy megakar
ják maguknak venni.

— Nem a. Csak fáj a szívünk az 
Isten áldásáért, meg aztán megint 
egyszer együtt dolgoznánk Isten szent 
nevében. Lekaszáljuk azt a kis füvet 
a faluval. Csak hát, hogy ingyenbe 
ne legyen, a Nagyságos Úr gondos
kodik arról, hogy ivóvizünk legyen 
odakint. Hát jojcokát, majd reggelre 
kint leszünk.

Itt már az édes anyám nem tudta 
tovább. Fojtogatta valami a hangját. 
Ilyen úrhoz ilyen nép való. Ez még 
szebb, mint az volt, mikor a magyar- 
bólyi svábok, szegénye, gazdagja egy 
napi részaratást vállaltak a Schaum
burg Lippe urodalomban, hogy a 
templom adósságát kifizessék és a 
herceg, mikor hirt vett róla, meg
duplázta a részt. Ilyen népnek ilyen 
az ura.

Egyszer az egyik kezdi okosan, 
máskor a másik. Csak nagyon nagy 
iditlenség kell is ám ahhoz, hogy az 
okos kérdésnek bolond folytatása 
legyen. I.—k.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
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A vasárnapi iskolai tanitás kézi
könyvei.

Első helyen áll a biblia, mely 
eleinte csak az újszövetségre korlá
tozódjék, de a nagyobbakkal már az 
ószövetség egy része is olvastatha- 
lók, mint p. o. a tanítói könyvek. Az 
egyházi énekeskönyv mellett különö
sen értékes segédeszköz Kap> Gyula 
„Gyermeklant“ ja, úgyszintén felhasz
nálhatók a Bethánia Egylet kiadásá
ban megjelent „Hallelujah “ gyermek
énekei. Melegen ajánlanám a >Lon 
doni Traktátus Társulat« Budapest, 
V., Hold utca 3. szám kiadásában 
megjelent képes újszövetségeket, ké
pes bibliai részeket, falimondásokat, 
valamint a Bethánia- Egylet Budapest, 
Vili., Gyulai Pál-u. 9 sz. által ki
adott erkölcsi meséskönyveket, törté
neti elbeszéléseket, melyek a mai 
drágasági viszonyokhoz mérten na
gyon olcsó árért vásárolhatók. Itt em
lítem meg Paulik János Konfirman
dusok emlékkönyvét, a Luther-Társa- 
ság nagyon sok tanulságos füzetecs- 
kéjét. A tanítás tervszerűségét szol
gálja és a vasárnapi iskola munka
területeiről tájékoztat a vezetők szá
mára szerkesztett „Fecske“ c. kéthe* 
tenkint megjelenő vasárnapi iskolai 
lap, mely a rendszeres oktatás vezér
fonalának tekinthető; továbbá a ha- 
vonkint megjelenő „Mustármag“, mely 
szintén sok értékes tanáccsal, Útmu
tatással szolgál a vasárnapi iskolai 
oktatást illetőleg. A növendékek ré
szére a kéthetenként megjelenő „Nap
s u g á r c .  gyermeklapot ajánlom. 
Utolsó helyen említem meg és mégis 
a legnagyobb haszonnal használható 
fel a mi közkedvelt lapunk: a „ H a -  
rangsxó“, mely megérdemli, hogy 
a növendékek között a legnagyobb 
ügybuzgósággal terjesszük és rend
szeres tanulmányozásunk tárgyává 
tegyük az „Olvassuk a bibliát“ c. 
rovatát.

Megvalósítandónak tartanám a va
sárnapi iskolával kapcsolatban egy 
könyvtár felállítását, amelyhez a szük
séges pénzösszeget egy néhány gyer
mekünnepély, vallásos estély bevéte
léből lehetne előteremteni s így he
tenként felvágva minden gyermek 
kezébe hasznos olvasmányt adhat
nánk.

A vasárnapi iskola munkaköréről 
szólva felemlíthetem a növendékek 
közreműködésével rendezendő kará
csonyfa estéket, gyermekszinielöadá- 
sokat, szeretetvendégségeket, nyári 
kirándulásokat szórakoztató játékok

kal stb., melyek élvezetessé, sokol
dalúvá, vonzóvá teszik a tnunka- 
programmot és a szülők örömének, 
érdeklődésének felkeltésével hatható
san szolgáljuk egyházunk belső meg
erősítését.

Amiket a Harangszó hasábjain a 
vasárnapi iskoláról elmondottam, rész
ben angolországi tapasztalataim, rész 
ben a svédországi vasárnapi iskolák
ról szerzett hallomásaim, részben 
pedig a már egy év óta nagy áldás
sal működő vasárnapi iskolánk tanul
ságainak az eredménye. A gyermek- 
nevelés fontosságáról elmélkedve is
mét csak azt hangsúlyozhatom : akié 
az ifjúság, azé a jövő!  A mai fel
nőtt generáció jórészt kiesett a ke
zünkből, elidegenítette az egyháztól 
a romboló, átkos emlékű háború, az 
ezt követő forradalmak, az elviselhe
tetlen nyomor, a sok csalódás, ki
ábrándulás. De ha a mai gyermek
nemzedéket a kezünkben tartjuk, ha 
kitartó, csüggedést, fáradságot nem 
ismerő nehéz nevelő munkával az 
egyház számára megmentjük és an
nak építő munkásai sorába állítjuk, 
akkor egyházunk a jövő nagy harcát 
is nemesen fogja megbarcolni és ered
ményesen fogja betölthetni magasztos 
valláserkölcsi hivatását. Novák Rezső.

Beborult. . .
Beborult az ég felettünk, 
Gyászos idők járnak.
Se vége, se hossza nincsen 
A szomorúságnak,
A nyomorúságnak.

Nincstelenség, honfibánat 
Epeszti a szívet.
Vájjon erre, mint a télre 
Jön-e majd kikelet?
Mikor jön kikelet?

Búza József.

HarangaYatás és hősök emléktáb
lájának leleplezése Yadosfán.
Lélekemelő ünnepe volt a vado3- 

fai artikuláris gyülekezetnek István- 
király napján, a gyülekezel történe
tében különös jelentőséggel bíró na
pon. Nagyi. Hárints Lajos esperes 
ekkor avatta fel a gyü’ekezet 314 kg. 
súlyú 2 ik harangj.t és leleplezte a 
vadosfai összgyül. 100 elesett evang. 
hősi halottjának emlékét hirdető már
ványtáblát, mely utóbbit Kiss István 
gazda a potyondi leánygytilekezeí hit
buzgó tagja a templom bejáratánál 
a saját költségén állíttatott fel.

Az ünnepélyen, — amelyen nem
csak a vadosfai hívek, hanem a kör
nyék evang. lakosainak szárai jöttek 
össze, — képviseltette magát a világi 
hatóság Czifrák József főbíró sze
mélyében, a katonaságot Balogh Imre 
ezredes, a csendőrséget Posszert J. 
csendőrszázados, a járási jegyző egye
sületet Bozsits Sándor egyesületi el
nök képviselte. Örömmel látta a gyü
lekezet örömiionepélyén dr. Ajkay 
Bála egyházmegyei felügyeiőt, a va
dosfai gyülekezetnek 28 éven át buzgó 
világi papját s László Mikló.s szom
bathelyi hitoktató-lelkészt, a gyüleke
zetnek volt lelkészét.

»Erős vár a mi Istenünk. . .« el- 
éneklése és az oltári szolgálat elvég
zése után Hérints L. esperes gyönyörű 
beszéddel adta át az új harangot 
magasztos rendeltetésének. Mennyire 
igaza volt, hogy »a hősök, ennek a 
gyü'ekezetnek hitbü elődei, akiknek 
csontjai itt feküsznek az oltár élőit, 
örömkönnyeket hullatnak e napon, 
mert látják, érzik, hogy az együtt
érzésben és áldozatkészségben a dicső 
múltban építi ez a gyülekezet a bol
dog jövendőt « A harangavató ünne
pet díszkőzgyü és követte, amely —  
Balogh Ernő püsp. titkár tárogató
játéka és Puskás Jenő vadosfai se
gédlelkész imája után, — Pfahnl Já
nos a gyülekezet felügyelője nyitott 
meg. Ezután az, esperes élén a gyűl. 
elnöksége, tanítói kara, gondnokai s 
a hiv. világi képviselők a templom 
előcsarnokába vonultak s átadta Kiss 
István nevében az emléktáblát gondo
zásra a gyülekezetnek. A gyülekezet 
nevében Bőjtös László lelkész vette 
át a maradandó emléket s fogadal
mat tett, hogy az emléket híven meg
őrzi a gyülekezet, hős fiainak a nevét 
időtlen időkig a szívébe zárja s a 
késő utódoknak is odaállítja tanul
ságul, hogy az életnél van drágább 
kincs, amelyért meghalni kötelesség: 
a haza ez a drága kincs. A járás és 
a katonaság nevébeu Czifrák főbíró 
mondott hálás köszönetét az emlék
tábla adományozójának, akinek gyö- 
nyö ű szép ajándéka mutatja a hadak 
útját, amelyen Csaba vitézei elindul
nak egy új honfoglalás felé.

Ezt követőleg az új harang szólalt 
meg 5 percig a hősök tiszteletére. 
Utána Balogh Ernő kuruc nótáinak 
raéiabú? akkordjai szárnyalták be a 
templomot, Pék Károly keresk. isk. 
növendék pedig »Magyar ének 1919- 
böi« irredenta költeményt szavalta el 
mély hatással,

Bőjtös László lelkész tett ezután 
jelentést a harang beszerzéséről,



amelyhez kedvező árban úgy jutott 
a gyülekezet, hogy Németh László 
vadosfai lakos, a gyülekezet 25 éven 
át volt buzgó főpénztárosa 750.000 
korona kamatmentes kölcsön előleget 
adott. Nemes lelküségéért a közgyűlés 
neki hálás köszönetét szavaz. Jelen
tésében azután meggyújtotta a kegye
letnek és az emlékezésnek mécsét a 
hősi halottak ismeretlen s részben 
ismerős sírja felett, akik mind az ön- 
feláldozás megindító példái voltak és 
elküldötte a gyülekezet forró imád
ságát oda, ahol örökre megpihentek. 
Meghajtotta az elismerésnek fehér 
lobogóját a nemes egyéniség: Kiss 
István előtt, aki behozta a hősök 
kultuszát templomunkba és gondos
kodott arról, hogy ez a gyülekezet 
sohase felejtse az emléktábla jelmon
datát: »Ember! imádd az Istent, 
honfi! szeresd a hazát 1« A közgyű
lés neki is jegyzőkönyvében soha el 
nem múló hálájának adott kifejezést.

Végül Kovács István szombathelyi 
hitoktató-lelkész záróimát mondott s 
a nemzeti imádság eléneklése után 
az ünneplő sereg szétoszlott a ke- 
gyeletes szép ünneptől lélekben meg
gazdagodva s azt gondolom mindenki 
vitt magával valamit az örök tökéle
tesedés céljához.

Az offertórium jótékony célra 42 
ezer korona volt, amelyből 10.000 K 
a Harangszó fentartására küldetett el.

Bőjtös László.

1923. szeptember 9.

„Boldognak érzem magam, hogy az 
én szegénységemből ennyit is küld
hetők e kedves kis lap fenntartására. 
Igen sok örömöt lelek benne, ebből 
kezdem igazán és tisztán megismerni 
Krisztus urunk tanítását“. írja B. M. 
r. kath. leányzó s a Harangszó fenn
tartására 1000 koronát küldött. Ál
dozatkészsége, a Harangszó iránti 
ragaszkodása, szeretete keli, hogy 
bennünket lapunkkal szemben még 
fokozottabb szeretetre, ragaszkodásra, 
áldozatkészrégre sarkaljon!

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A magyar reformátusok lévai zsi

natául Czinke István a tiszáninneni 
püspök prédikált és imádkozott. Be
szédében többek között a következő
ket mondta: Meg kell indítani a har
madik reformációt, nem az egyházért, 
hanem a lelkekért. Nem az a legna
gyobb veszedelme Európának, hogy 
politikája összeomlott, hanem hogy

HARANOSZÖ.

lelki világa omlott össze! . . .  Kell 
jönni időnek, amikor a lelkekről fel
szakad a kőd és sírva fogjuk Krisz
tus kezét megragadni. Az uj refor
máció zászlajára egy szó lesz felírva : 
testvériség.. .  A végső győzelem nem 
a gyűlöleté, hanem a szereteté lesz I

Bár már itt volna az az idő, ami
kor a lelkekről felszakadt a köd, s 
mindnyájan, mint egy ember meg 
ragadtuk a Krisztus kezét.

*
Majdnem kétszáz német könyvki

adó beszüntette üzemét, mert teljes
séggel képtelen fedezni a rettenetes 
arányokban megnőtt üzemi költsége
ket. Az élelmiszer, szén és ruhanemű 
nélkül tengődő Németország szellemi 
életében is megrendült. Németország
ban kerek egymillió a könyvek szorzó
száma, vagyis egymillióval kell meg
szorozni a könyvek alapárát, amely 
amugyis két-háromszorosa volt a 
könyv békeárának. A legolcsóbb né
met könyv is ilyenformán 272—3 
millióba kerül, a német közönség 
nagy rétegei tehát, amelyek a világ 
legnagyobb könyvfogyasztói voltak, 
ezentúl könyvet nem vásárolhatnak.

A tragikus jelenség okául a könyv
kiadók az óriási papírárakat jelölik 
meg, melyek messze, a világpiaci 
árak fölött állnak. A másik ok a 
nyomdászbérek hallatlanul nagyará
nyú emelkedése. A német nyomda
munkás átlagos hetibére 36 és fél
millió márka. Egy nyomatott ív elő
állítási költsége kerek százötvenmillió 
márka, úgy hogy egy gimnáziumi 
tankönyv előállítási költsége nyolc
százmillió márka.

*
Egy rendkívül érdekes könyv je

lent meg lengyel nyelven, amelynek 
írója hosszú időt töltött Oroszország
ban. Hajmeresztő dolgokat mond el 
az ott történtekről, a minden képze 
letet felülmúló brutális, a legerősebb 
idegeket is meggyötrő igazságszolgál
tatásról. A könyv írója részletesen 
foglalkozik a papok elpusztításának 
módjával, a szerencsétlen, elkínzott 
egyházi emberek utolsó óráival. Aki
ket agyonlőttek még szerencsések 
voltak, mert a legtöbbjének szenve
dése az őskere3ztények mártír halá
lára emlékeztet. Androni perni érseket 
elevenen temették el, de előbb ki
szúrták szemeit, összevagdalták arcát 
és mély sebektől vérezve vezették 
végig az utcákon Hermogen tobolski 
érseket két hónapig tartó kényszer- 
munka után belefojtották a folyóba. 
Vaszily csernigovi érseket karddal

vagdalták darabokra. A legemberte
lenebb módon kínozták meg halála 
előtt Grigory jekaterinburgi és Am
brus vjatkai érsekeket, Niogarend ér
seket, Polock püspököt. A rigai püs
pöknek orrát, fülét levágták és agyon
verték Nikodemus belgorodi püspököt 
borzalmas kínzás után oltott mészbe 
dugták. A kerszoni kormányzóságban 
három papot keresztre feszítettek. 
Kuban folyó vidékén 43 papot gyil
koltak meg, Voronezs egyházmegyé
jében 160 papot mészároltak le Ka- 
zanyszky székesegyház papját két fi
ával együtt lőtték agyon.
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Hogy félmillió evangélikus magyar 
nem tudna egy hetilapot fenntartani: 
az a legnagyobb gyengeségnek a jele 
volna és igen nagy szegénységi bizo
nyítvány.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Vetés és aratás.
Szept. 10. Galácia 6 . i. Ezen a világon 

minden vetés és aratás. Minden szó, gon
dolat, érzés, cselekedet, régi szavak, gon
dolatok, érzések és cselekedetek aratása, 
következménye s uj szavak, gondolatok, 
érzések és cselekedetek vetése, szülóanyja. 
Minden egy múlt okozata és egy jövendő 
oka. Ha meg tudnánk ezt gondolni, hogy 
ezen a világon semmit sem lehet követ
kezmények nélkül szólni, gondolni, érezni 
és cselekedni, mennyivel más volna az élet. 
Ne tévelyegjetek, amit vet az ember, azt 
aratandja is 1

Szept. 11. II. Korinthus 9.io. Minden 
aratásnak az az isteni törvénye, hogy meg- 
sokasitva adja vissza a vetőmagot. Ez áll 
a szavak, gondolatok, érzések és cseleke- 
datek vetésére is Isten nevelő bölcsesége 
úgyis érezteti velünk áldó és büntető kezét, 
hogy jelenünk a múltaknak megsokszoro- 
sodott következménye. Ne tévelyegjetek te
hát, mert amit vet az ember, megsokasodva 
kell learatnia.

Szept. 12. Máté 13 .22. Semmire sem áll 
úgy a megsokasodás törvénye, mint a 
gyomra, tövisre, konkolyra. A jó mag még 
csak alig bújik ki a földből, ezek már dú
san burjánzanak. Ép így van az emberi 
lélek szántóföldje is. A jó szavak, érzések, 
gondolatok és cselekedetek vetése még alig 
fogan, amikor a bűn már virít. Aki szelíd
séget vet, nem mindig arat hamarosan bé
kességet, de aki szelet vet, bizonnyal nyom
ban vihart arat. Ne tévelyegjetek 1

Szept. 13. Máté 13.8—8. Mennyi ellen
sége van a jó magvetésnek: madár meg
dézsmálja, kavics kiperzseli, tövis elfojtja, 
az ellenség konkollyal hinti tele. Ugyanily 
sok ellensége van a Krisztus magvetésé
nek is. Ha aratást akarunk utána látni, sok 
munka, nagy kitartás és még több imád
ság kell hozzá. Mert a jó föld sem terem 
jó időjárás nélkül. Azt pedig az Isten adja.

Szept. 14. Máté 9.35—38. A jó magve
tésnek mindennél nagyobb ellensége az, 
aki éréskor nem akarja learatni, hanem 
engedi, hogy kiperegjen a drága szem. 
Mennyi, a bűn tövisei között megfogódzott
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ember, elgyötört lélek van ezen a világon, 
akik mind érett kalászai az Isten aratásá
nak, csak arató nincs, aki megmutassa ne
kik az utat a szabadulás és békesség ke
resztfájához, aki betakarítsa őket az Isten 
csűreibe 1 Imádkozz aratókért és indulj az 
aratásba. Mert az aratósztrájk bűn!

Szept. 15. Máté 13. ao—a  Egyszer majd 
eljön a nagy aratás, amikor minden vetés 
lelakarittatik, amikor az aratók nem fogják 
sajnálni a fáradtságot, hogy minden kon
kolyt szálankint összeszedjenek s minden 
bfínt külön-külön összegyüjtsenek. Mi lesz 
az én életem vetésével e nagy aratáskor ?

Szept. 16. Máté 2 5 .24— 30 Aki nem vet, 
annak is kell aratnia, mert dudva nő a 
földjén. Aki nem műveli lelke szántóföld
jét, annak olyan lesz az aratása, mint a 
talentumát elrejtő szolgáé. Isten esztendő
ről esztendőre ad aratást nekünk, joga van 
tehát megkövetelni, hogy a mi lelkűnkön 
Neki is legyen aratása.

Ernszt Sándor prelátus és dr. Túri 
Béla a katholikus sajtó lelkes mun
kásai a kath. sajtó céljaira Amerikába 
utaztak gyűjteni. Hát mi hogyan gon
doljuk fenntartani a sajtónkat és 
egyéb szellemi táplálékkal ellátni ev. 
népünket?

Dunántúli evang. egyházkerület elnöksége.

1166/1/1923.
M eghívó .

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
1923. évi szeptember hó 13-án (csütörtök) 
Sopronban rendes évi közgyű ést tart, me
lyen Méltóságos dr. Mesterházy Ernő meg
választott egyházkerületi felügyelő urat hi
vatalába ünnepélyesen beiktatja, majd tár
gyalás alá veszi a közgyűlés elé tartozó 
összes ügyeket.

A közgyűlésre az egyházmegyék kép
viselőit, valamint a zsinati törvény alapján 
jogosult összes közgyűlési tagokat tiszte
lettel meghívjuk.

A gyűlés előtti napon, vagyis szeptem
ber hó 12-én (szerda) az egyes egyházker. 
bizottságok, az Egyházkerületi Gyáminté
zet, a Dunántúli Luther-Szövetség, az Egy
házkerületi Lelkészegyesület és az Egyház- 
kerületi Tanilóegyesület ülésezik.

Szombathely, 1923. aug. 25 én.
Az elnökség nevében: 

Kapi Béla s. k. 
püspök.

A gyűlések so rrend je :
Szeptember hó 12-én (szerda):
délelőtt 8 órakor az egyházkerületi Nagy

bizottság ülése a gyülekezeti nép
iskola tanári szobájában.

„ 9 órakor az Egyházker. Lelkész
egyesület gyűlése a templomban.

„ 9 órakor az Egyházker. Tanító-
egyesület gyűlése a gyűl. népiskola 
dísztermében.

„ 11 órakor a Dunántúli Luther-Ször
vétség választmányi ás közgyűlése 
a templomban.

délután 3 órakor az egyházkerületi Véle-
„ ményezö bizottság ülésezése a gyü

lekezeti népiskola tanári szobájá
ban.

délután 4 órakor az egyházker. Népiskolai 
bizottság ülése a gyülekezeti nép
iskola egyik tantermében.

„ 5 órakor az egyházkerületi Gyám
intézet választmányi és közgyűlése 
a templomban.

,  V27 órakor az egyházker. közgyű
lés előkészítő értekezlete a tem
plomban.

Szeptember 13án (csütörtök): 
délelőH 9 órakor az egyházkerületi köz

gyűlés megnyitása; szavazatbontó 
bizottság jelentése ; az uj egyhker. 
felügyelő ur beiktatása, székfoglaló 
beszéde és üdvözlése; majd a 
gyűlés felfüggesztése után a köz
gyűlés rendes tárgyalása.

Jegyzet. 1. Az elszállásolás kérdésében 
forduljanak az érdekeitek sürgősen a sop
roni gyülekezet lelkészi hivatalához, közöl
jék érkezésük idejét és szállásigényüket.

2. Kérjük, hogy a beiktató közgyűlésen 
a világi urak lehetőleg díszmagyarban, a 
lelkészek pedig Luther-köntösben jelenje
nek meg.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlésen letárgyalták a köz
alkalmazottak létszámcsökkentéséről szóló 
törvényjavaslatot. A miniszterelnök többek 
kíséretében Genfbe utazott. Külföldi utjá
nak főcélja a kölcsön megszerzése. Most 
az egész nemzetnek egyöntetűen a minisz
terelnök mögött kell állnia.

Az ébredők budapesti székházában ház
kutatást tartottak s közülük többeket le
tartóztattak.

A vasutakon legközelebb IV, oszt. ko
csik is lesznek.

Romániában egy vonat az Olt folyóba 
zuhant.

Prágában Daszkolov volt prágai köve
tet, ki Sztambulijszki volt miniszterelnök 
bizalmasa volt, meggyilkolták.

Radies, a horváí parasztpárt vezére, 
állítólag Londonban tárgyalt György her
ceggel. Egyébként Svájcban telepedik le.

Bulgáriában a cseh állampolgárokat 
kiutasították.

Az olasz misszió tagjait Görögország
ban lemészárolták, emiatt itt igen kritikus 
a helyzet. Az olaszok megszállták Corfut 
és Sámost.

A spanyolok és franciák között is kon
fliktus támadt a marokkói hadjárat miatt. 
A spanyolok a franciákat okozzák a ma
rokkói lázadással.

Délfranciaországban 30 ezer hold er
dőség, valamint a közelben levő falvak és 
nyaralók a tűz martaléka lettek.

Déljapánban majdnem minden várost 
és falut elpusztított a földrengés.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására Zsebeházán 

a r.öegylet Bojtos Pálné a hívek körében 
tojás gyűjtést rendezett. A gyűjtést Nagy 
Erzsiké, Strokay Erzsiké, Kovácsics Erzsiké 
és Kovácsics Annus végeztek. Adakoztak: 
Kovácsics Pálné 3, Fridii Lajosné 3, Hor
váth Jánosné 3, Kovácsics Antalné 6, Ko
vácsics Mihályné 3, özv. Kovácsics S.-né3, 
özv. Nagy Pálné 3, Böjtös Pálné 3, Náray

Lászlóné 2, Jókuti Gyuláné 2, Sárdi K.-né 
2, Nosz'opy Karolina 2, ifj. Kovácsics J.-né 
2, Varga Lajosné 2, Gerencsér Ferencné 2, 
Kovácsics Józsefné 2, Tüskés Mihályné 2, 
ifj. Nagy Józsefné 2, Nagy Gézáné 2, ifj. 
Nagy Lászlóné 2, id. Nagy Lászlóné 2, Ja
kab Jánosné 2, Potyondi Antalné 1, Szalay 
Józsefné 1, Bokor Józsefné 1, Lázy I.-né 1, 
Kovács Lászlóné 1, Horváth Lajosné 1, 
Gacs Lajosné 1, Sztrokay Lászlóné 1, Tá- 
lós Dénesné 1, Varga Sándorné 1, Szalay 
Lászlóné 1, Németh Józsefné 1, Németh 
Lidia 1, Kovácsics Lajosné 1, Sárdi J.-né 
1, Tálos Istvánná 1, Nagy Dénesné 1, id. 
Nagy Józsefné 1 tojást; Káldi Istvánná 200, 
Nagy Sándorné 300 koronát. Összesen 73 
drb tojást és 500 korona készpénzt. A to
jás 320 K-val értékesítve 23.360 korona, 
hozzá az 500 K, összes gyűjtés 23 860 K.

A somlóvecsei leányegyházban a követ
kező adományok folytak be : Horváth P.-né 
10, ifj. Bódis Sándorné, ifj. Vida Józsefné, 
id Egyed Károlyné, Kiss Dánielné, Badics 
Gyuláné, Dorsics Sándorné 5—5, Badics 
Sándorné, ifj. Egyed Károlyné, Dorsics 
Gáborné, Egyed Dávidné, Pálovics K.-né
3—3, Borbély Sándorné, Nagy Sándorné, 
Vecsei Károlyné, Nagy Lajosné, id. Vida

Józsefné, Vida Ferencné, Lasz Hermáimé, 
Ciss Gáborné, Kiss Imréné, Márkus F.-né 

2—2, Szőke Gáborné, Tóth Jánosné, Lőke 
Lajosné, Horváth Jánosné, Vecsei Józsefné, 
Egressi Gáborné, Németh Imréné, Egressi 
Sándorné, Vida Istvánné, Varga Lajosné, 
Pálovics Imréné, Borbély Károlyné, Szőke 
Lajosné, Koppány Jánosné, Badics G.-né, 
Kisss Józsefné 1—1 drb tojást, egyenként 
220 K értékben, összesen 20.000 korona. 
Készpénzt adományoztak: Gáspár I.-né 
1000, id. Gáncs Józsefné rk. 1000, Győrfi 
Sándorné 100 K, összesen 2100 kor.-t. A 
gyűjtést Horváth Péterné és Dorsics Ma
riska nőegyieti tagok végezték. Összeg: 
22.100 korona.

Felpéczen 75.930 K-t gyűjtött össze né
hány hitbuzgó leányka részint tojásban, 
részint készpénzben a Harangszó felsegé
lyezésére. A gyűjtök voltak: Győrffy Iduska, 
Varjú Jolánaa, Pécsy Piroska, Éder Jolán- 
ka és Rum Juliska voltak. Adakoztak tojást: 
ifj. Győrffy Lajosné 5, Fazék Miklós 2, 
Pöiöskey Miklósné 5, Bors Gáborné 2, 
Bozzay Kálmánná 3, Ősze Ferencné 1, Fe
kete Józsefné 1, özv. Németh Jánosné 3, 
Varjú Gyuláné 3, Mészáros Istvánné 2, özv. 
Pécsi Lajosné 2, Káldi Mihályné 1, Varjú 
Miklósáé 2, Varjú Lajosné 2, Szőke M.-né 
1, Farkas Sándorné 2, Mészáros Mihályné 
2, Kriiler Györgyné 5, Horváth Pálné 6, 
Szalay Miklósné 8, Takács Mihályné 6, 
Bozzay Miklósné 3, Molnár János 3, Boz
zay józsefné 2, Fazék Lajosné 5, özv. Bakó 
Sarnuné 6, Németh Julia 1, Varga Sándorné 
2, Kovács Jánosné 3, Győri Sándorné 1, 
Szalay Sándorné 4, Balogh Istvánné 2, 
Rácz Miklósné 2, Péczy Sándorné 15, özv. 
Dely Lajosné 15, Bozzay Mihályné 6, Pécsi 
Sándorné 2, Rácz Sándorné 2, Ihász M.-né 
3, Gottlieb Mihályné 3, Varjú Jánosné 5, 
Hamvay Józsefné 5, Pécsi Ferenc 1, Ihász 
Istvánné 2, Fekete Sándorné 2, Zathureczky 
Julia 4, Borsos Dénesné 4, Pécsi Istvánné 
1, Horváth Lajosné 2, Ihász Sándorné 2, 
Zsolnay Károly 2, Tóth Pál 2, Bozzay Mi
hályné 2, Horváth Jánosné 1, Bozzay J.-né 
3, Forintos Istvánné 2, Vasvári Pálné 2, 
Magyar Istvánné 3, Győrffy Béláné 11; 
összesen 200 drb tojás. Pénzt adakoztak: 
Eckstein Mihály, Falaky Eszter, Papi I.-né, 
Kollár Mihály, Hamvay Józsefné, Csete I , 
Bácsi Jánosné, Bozzay Miklósné, Tóth M.,

i
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Káldi Mihály né, Hamvay Miklós, Hidegh 
Sándor, Tóth Jánosné, Vasvári Józsefné, 
Mészáros Gyula, Molnár Józsefné, Fodor 
Istvánná, Pécsi Sándor, Tóth Dénes, Váczi 
Mihály, Tóth Imréné, ifj. Hidegh Sándor, 
Kozma Józsefné, Falaky Mihályné, Tóth 
Juliska, Szalay Sándorné, Bertalan Sándor, 
Győri Józsefné, özv. Péntek S.-né 100—100, 
Bácsi Károlyné, Babos Mihály 50—50, 
Szabó Vince, Fazék Kálmán, Hansladen 
Sárika, özv. Péntek Józsefné, Horváth J., 
dr. Kubina Ignác, Falaky Józsefné, Fazék 
Györgyné, Hamvay Miklósné, Tóth A.-né, 
Péczi Lajosné 300—300, Kárnán Mihályné, 
Gurbács Gáborné, Szebik György, Horváth 
Kálmán, Magyar Istvánná, Csillag Sándor, 
Szalay Mihályné 200—200, Kaszás István, 
Péntek Lina, Fias Istvánná, Péntek Teréz, 
Éder Jánosné, Gasztos Dániel, Borsos La- 
iosné, Horváth Lajosné, Rum Mihályné, 
Dely Ferencné 500—500, Tóth Istvánná, 
Ferenczy Józsefné 150—150, Ihász J.-né 5, 
ifj. Bozzay Mihály 175, Horváth Jánosné 
400, Kollár Péterné 250, Győrffy B. 800 K.

Nemescsóban Horváth Lina és Perger 
Juliska gyűjtése 76.000 K, persely pedig 
2900 K.

Kőszegdoroszlón Torda Erzsiké és Bor
bély Anna Gyűjtése 35.000 korona.

Nagymórichidán Sass József tanító és 
felesége Boros Ilona, Gerencsér Annus, 
Major Lidia, Dombi Lidia segítségéve! vé
gezték a gyűjtést. Adományoztak: Sipos 
István és Sass József 3—3, Boross Mihály, 
Nagy Mihály, ifj. Vados János, Polgár I , 
Össze József, Turfa István, Baranyai J.-né, 
Sipos Gábor, Boros László, Major László, 
Dombi Sándor, Lőce Istvánná, özv. Major 
Gáborné, Major István, Mozgai István, Si
pos Sándor, felső Bősze Gergely, Berkes 
József, Szabó István, Csöngető Pál, Szalai 
István, Kövecses József 2—2, Gerencsér I., 
Boros Márton, Tóth Sándor, Vados János, 
Varga Sándor, id. Szabó Ferenc, ifj. Szabó 
Ferenc, Turfa József, Berkes l.-né, Szalai 
Mihály, Major Sándor, Ősze István, Szabó 
Sándor, Ősze Sándor, Dombi József, Lőce 
Sándor, Bodor Sándor, Lőce Mihályné, 
László Sándorné, Kovács György, Turfa J , 
Major Mihály, Dóka József, Kozma Dénes, 
Sipos János, Boros Bálint, Tóth Dénesné 
1—1 drb tojást, egyenként 250 K értékben, 
összesen 19 500 K. Készpénzt adományoz
tak : Nagy Sándor, Pirka István, fel. Boros 
János, özv. Major Józsefné, özv. Makker 
Jánosné, Bancsó István, Ihász János 50—50, 
Major József és„Kozma Józsefné 30—30, 
Balázs Imre és Ősze József 100—100, özv. 
Nagy Jánosné 20, Varga Mihály 200, össze
sen 830 K. A gyűjtés végösszege 20.330 K.

Ujmalomsokon a következők adakoztak: 
Kovács Lajosné 1800, Csapó Istvánná 1500, 
Kecskés Józsefné 1200, Ihász Józsefné, Mol
nár Istvánná, Molnár Pálné, Kecskés l.-né, 
özv. Káldi Károlyné, Horváth Irén, özv. Tóth 
Istvánná 900—900, Káldi Istvánná, Tóth 
Lajosné Rajki, Tóth Lajosné, Horváth l.-né, 
Szabó Gyuláné, Szabó Kálmánná, Szabó 
Gyuláné héra, Fehér Mihályné, Makkér 
Mihályné, Szűcs Pál, Tóth Józsefné, özv. 
Sülé Sándorné, Szalai Tamásné, özv. Kecs
kés Istvánná 600—600, Szabó Istvánná, 
Bénicz Sándorné, Fórján Józsefné, özv. 
Sülé Jánosné, Mészáros Mihályné, dob. 
Zsirai l.-né, özv. Szabó Dánielné 300—300 
K. A gyűjtést itt Horváth Irén eszközölte.

A rábcakapi hívek a Harangszó fenn
tartására gyűjtést tartottak, összeadtak 172 
drb tojást és 1300 K-t. Pár ház kivételével 
a gyűjtő lányok mindenhol kaptak tojást. 
Gyűjtöttek: Szabó Mariska, Doktor Zsófi,

Ásbóth Mari, Eőri Ilus, Bolla Eszter és 
Káldi Mari.

A mezöíak-békdsi leányegyházközségben 
a Harangszó fenntartására a következők 
adakoztak: Simon Vincéné, Horváth l.-né, 
Túrbók Sándorné, Szabó Miklósné, Baki 
Dánielné, Hári Józsefné, Szalai Sándorné, 
ifj. Papp Ferencné, Tüske István, Papp I , 
Papp Eszter, Horváth József, Nagy l.-né, 
Varga Ferencné 240—240, Szakács Gy.-né, 
Gőgös Istvánná, Szakács Juüska, Tóth S.- 
né, Szabó Józsefné 200—200, Szakács Ju
liska és Erzsébet, Szűcs Gáborné, Simon 
Lajosné, Turbók Gáborné, Nagy Károlyné, 
Sári Ferencné, id. Simon Károlyné, Barti 
Sándorué, Nagy Györgyné, Simon Istvánná, 
Molnár Györgyné, Terelmes Ferencné, Tóth 
Ferencné, Fejes Sándorné, Tischler Kál- 
mánné, Papp Jánosné, Tüske Gáborné, 
Kovács Sándorné, Molnár József, Hári S.-né 
480—480, Horváth Lajosné, Szabó J.-né, 
özv. Simon Jánosné 100—100, Józsa K.-né, 
Simon Jánosné 300—300, Kiss Györgyné, 
Zsupányi Gyuláné 1200—1200, Fejes M.-né 
400, Simon Dánielné 500, Fejes Károlyné, 
Németh Istvánná 960—960, Szalay M.-né 
1160, Kiss Györgyné, Zsupányi Gyuláné 
1200—1200, Horváíh G.-né, Tüske Jánosné, 
Horváth Károlyné 720—720. — Összesen 
23.400 korona. — A gyűjtésben közremű
ködtek : Fejes Mariska, Simon Lina, Hor
váth Mariska és Horváth Ida.

Amikor a lelkes gyűjtőknek, az áldozat
kész adakozóknak áldó imádság mellett 
hálás köszönetét mondunk, akarjuk hinni, 
hogy nemcsak Dunáidul szépielkü asszo
nyai, leányai tárják ki felénk mind ada
kozó karjaikat, de a legközelebb megmoz
dulnak már a többi kerületekben is a ne
mesen érező és gondolkodó, egyetlen saj
tónk jövőjét szivükön viselő áldott lelkek.

E G Y H Á Z I  É L E T .

S zen th árom ság  u tá n i 1 5 -iá  
vasárn apon .

Ev. Máté 6 .24—34.
Az élet nyomorúságai, ezer gondja kö

zepette gyönyörű biztatás hangzik felénk 
mai evangéliomunkban: Ne aggodalm as
kodjatok I De hát két erős feltételtől függ  
az aggódástól való szabadulás: Senki sem 
szolgaihat két urnák, ez az első feltétel; 
a második pedig: Keressétek először Is
tennek  országát. E két feltétel teljesítésére 
azonban nincs igen akaratereje a mai em
bernek. _____  '

L a p u n k  legközelebbi kettős  
szá m a  szeptem ber hó 2 3 -á n  
je le n ik  m eg,

M esterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő beiktatása szept. hó 13-án a rendes 
egyházkerületi közgyűlés keretében törté
nik. A közgyűlésen képviselteti magát az 
egyetemes egyház, továbbá az összes ev. 
egyházkerületek. Hir szerint részt vesz az 
ünnepélyen báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő, több püspök s egyházke
rületi felügyelő is. Meghívást nyert az egy
házkerületi felügyelői beiktatásra a refor
mátus egyetemes konvent s a testvér re
formátus egyházkerületek. Képviseltetik 
magukat az ünnepségen a dunántúli egy
házkerülethez tartozó vármegyék is.

Az ünnepi beiktatás után az egyházke- 
rületi közgyűlés megkezdi rendes közgyű
lési tárgyalásait.

A közgyűlésre szóló meghívókat a püs
pöki hivatal most küldötte szét az egyház
megyék kiküldötteinek s a közgyűlés tag
jainak. Az összes Ielkészi hivatalokhoz 
azonban külön meghívót nem küldött a 
püspöki hivatal, hanem a „Harangszó“-ban 
közölt értesítéssel hív meg mindenkit az 
egyházkerületi felügyelőt beiktató ünnepi 
közgyűlésre.

A püspöki hivatal ezúton is kéri, hogy 
a beiktató közgyűlésre a világi u ak lehe
tőleg díszmagyarban, a lelkészek pedig 
Luther-köntösben szíveskedjenek megje
lenni.

Podmaniczky Géza báró, egyházme
gyei felügyelő Ki3kartalon 85 éves korában 
elhalt. Kiskartali csillagvizgálója nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a magyar asztro
nómia belekapaszkodjék a világ nagy tu
dományos közösségébe. Jótékony leikével 
készséggel segített mindenkit és mindenütt. 
Áldás emlékére I

Az eisenachi világkonferencián Raffay 
Sándor dr. püspököt a hatos elnöki tanács 
tagjai közé választották. Az eisenachi vi
lágkonferencián dr. Raffay püspökön kívül 
részivettek: Báró Kaas Albert az országos 
Luther-Szövetség elnöke, dr. Szelényi Ala
dár egyet, főfelügyelő, Kuthy Dezső egyet, 
előadó, dr. Pröhle Károly tanár és Farkas 
Győző debreceni lelkész.

Változások a segédielkészi karban. 
Kapi Béla dunántúli püspök Gaál József 
segédlelkészt Celldömölkről Pápára, Puskás 
Jenőt Vadosfáról Szombathelyre, Pál Bélát 
Pápáról Uraiujfaluba, Göcze Gyulát Mesz- 
lenböl Vadosfára, Vitéz Horkay Bélát Urai- 
ujfaluból Czelldömölkre, Wickert Lajost 
Hidasról Paksra, Sztrokay Dánielt Szom
bathelyről Mesz!enbe, Fuchs Jánost Gyünk
ről Hidasra, Várallyai Jánost Nagygeresd- 
röl Sopronba, Tnomka Gusztávot Paksról 
Bonyhádra vallástanári minőségben, Nagy 
Lászlót egyházkerületi segédleikésszé Szom
bathelyre disponálta.

Dr. Zauner Róbert pénzügyi tanácsost, 
a veszprémi egyházközség tevékeny és hit
buzgó gondnokát az egyházmegyei köz
gyűlés egyházmegyei törvényszéki taggá 
választotta.

Lajoskomáromban aug. 26 án a gyü
lekezetben vendégszónoklatot tartott Hering 
János veszprémi lelkész, felesége pedig 
istentisztelet közben egyházi műdalokaí 
énekelt.

A veszprémi egyházközség felügyelője 
és gondnoka az esperesi hivatalhoz be
küldött kérelemmel fordultak a veszprémi 
egyházmegye jobb vagyoni viszonyok kö
zött élő lelkészeihez és gyülekezeteihez, 
hogy mivel a jó Isten az idén reményen 
felül megáldotta szántóföldeinket, a várható 
fölöslegből egy kis részt fordítsanak a vesz
prémi ielkészi állás javadalmazásának ki
egészítésére. Takács Elek esperes a kérel
met körlevél alakjában szét is küldötte. 
Ismerve a veszprémi egyházmegye Ielkészi 
karának lelkületét és gondolkodásmódját, 
egész bizonyos, hogy a veszprémi gyüle
kezet két lelkes vezetőembere, kik aggódó 
szeretettel viselik szívükön gyülekezetük 
sorsát, nem fognak csalódni egyházmegyé
jük Ielkészi karában.

H arangavatás. Felemelő és magasztos 
ünnepe volt a somogydöröcskei ev. egy
háznak aug. 12-én. E napon avatta fel a 
harangokat a tolna—baranya—somogyi egy
házmegye esperese: Schöll Lajos lelkeket 
átható beszéd kíséretében, intve a híveket 
a harang felirata alapján Istenben való erős
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bizodalomra és a legnagyobb kér. erényre: 
a szeretetre. Utána Wölfel Gyula lelkész 
méltatva a nap jelentőségé', fölolvasta az 
adakozók névsorát, kiemelte az Ameriká
ban élő somogydöröcskei hívek áldozat- 
készségét, kik maguk közt 240 dollárt gyűj
töttek. Midőn a harangok megszólaltak, egy 
szem sem maradt szárazon, az öröm ki
sajtolta a könnyeket. A jó Isten áldása le
gyen az adakozókon és az adományon 1 
Délután a főesperes az iskola udvarán 
mesedélutánt tartott az iskolás növendé
kekkel, hogy nékik is ez a nap örökké 
emlékezetes legyen. A hitközség fokozatos 
buzgósággal igyekszik eltüntetni a háború 
nyomait. Most az orgonáját javíttatja egy
millió korona költséggel és gyűjtés folyik 
a templom rendbehozatalára is.

M eghivó.
Az esperességi gyámlntézetek kép

viselőit s a Gyámintézet összes barátait 
tisztelettel felkérem, hogy az egyházkerüieti 
gyámintézetnek szeptember hó 12 én d. u. 
5 órakor Sopronban a templomban tartandó 
bizottsági ülésén s rákövetkező közgyűlésén 
okvetlen résztvenni .szíveskedjenek.

Ágfalva, Scholtz Ödön egyházk. gyám int. 
elnök.

K Ü L F Ö LDI  HÍ REK.
Madrid egyik színházában olyan dara

bot adtak elő, melyben a Bibliaterjcszlő 
Társulat kolportőrjének komoly, tisztelet- 
teljes alakja is szerepel, mindenfelé az írás 
terjesztésének munkáját végezve. A spanyol 
nép életének maradandó benyomásait első 
sorban a színházból nyeri, várható, hogy 
az a színdarab is hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az evangéliom eme terjesztőinek sze
mélyét kedvezőbbé tegye honfitársai előtt.

Hollandi egyházi kiküldöttek jö ttek  
Budapestre. A hollandi nemzeti reformá
tus egyház képviseletében dr. Cramer és 
dr. Böhi utrechli egyetemi tanárok Buda
pestre jöttek. A holland és magyar refor
mátus egyházi élet közötti szellemi kap
csolatok elmélyítését tűnték ki célul.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő Gayer József m. kir. csendőr

százados augusztus 25-én vezette oltárhoz 
az esztergomi ref. templomban Felsőludányi 
Kovách Editkét. Az eskeíést Varga József 
sárvári lelkész, a vőlegény légi jó barátja 
végezte.

Halálozás. Edvy Sándor edvei földbir
tokos a községben s vidéken legnagyobb 
tiszteletben élt férfiú munkás életének 49. 
évében aug. 18-án hirtelen elhunyt. Teme
tése 20-án délután nagy részvéttel történt. 
Az elhunytban özvegye a legjobb férjet, 
leánya a legjobban szerető apát, a számos 
rokonság a legőszintébb rokont gyászolja. 
Áldás emlékére!

Ú J D O N S Á G O K .

M agyar államférfi képe oláh lapban.
A Dimineata augusztus 22-iki számában 
vezető helyen közli gróf Bethlen István 
miniszterelnök arcképét.

Királynak hódoló republikánusok. 
Frigyes Ágost szász király nemrég második 
fiának esküvőjére Regensburgba utazott. 
Természetesen inkognitóban, mert nem

akart ellenkezésbe kerülni a köztársaság 
védelméről szóló törvénnyel. Utazása mégis 
nyilvánosságra jutott és a szász állomáso
kon, amelyeket érintett, a lakosság hódo
lattal járult eléje. Az egyik állomáson kü
lönösen nagy tömeg gyűlt össze és lelke
sen éljenezte a királyt. Midőn a sokaság 
lelkesedésében az ö szakaszának ablakáig 
nyomult, az uralkodó kínos helyzetbe ke
rült, mert már-már a köztársaság védel
méről szóló törvénnyel látszott ellenlétbe 
kerülni. Ekkor a helyzetet és a köztársa
ság ablaktábiáit a következő kijelentéssel 
mentette meg:

— Na, ti is szép republikánusok vagytok 1
M egadóztatják az idegeneket F ran

ciaországban. Mindazok az idegenek, akik 
nyolc napnál tovább tartózkodnak Francia- 
országban, a belgák és lengyelek kivéte
lével a családfő után 1000 frank, minden 
családtag után pedig 200 frank adót köte
les fizetni.

Szerencsés am erikai kivándorló. Mu
lató Mihály kassai magyar kereskedő nem
régiben Amerikába vándorolt. Nyomban 
megérkezése után New-Yorkban egy sors
jegyet vett magának két dollárért. Nemrégi
ben volt a sorsjegy húzása és a kivándo
rolt kereskedő sorsjegyével 53.000 dollárt 
nyert.

Magyar gazda áldozatkészsége. Egy
derék nagykőrösi kisgazda, Székely László, 
három vagon tiszta búzát ajánlott fel a 
városban építendő gőzfürdő céljaira.

Szavazólapok illusztrációkkal. Mint 
ismeretes, a Ruténföld lakosságának több, 
mint hatvanhat százaléka analfabéta. A cseh 
kormány most azzal a gondolattal foglal
kozik, hogy a választásokon a jelöltek lis
táit illusztrációkkal lássa el, hogy a válasz
tók tisztában legyenek azzal, hogy melyik 
pártnak melyik a listája.

A falusi korcsm ákban, amennyiben a 
községnek nincs 10.000 lakosa, a belügy
miniszter rendelete értelmében vasár- és 
ünnepnapon délelőtt 5 órától déli 12 óráig 
az italmérés tilos. Kivételt e szabály alól 
csak a vasúti éttermek képeznek.

A földadó kedvezményes lefizetése. 
fi földadótörvény értelmében az az adófi
zető, aki október 31-ig földadóját egész 
évre lefizeti, 5 százalék engedményben ré
szesül. Akinek összes kataszteri jövedelme 
200 K-t nem halad meg, 20, ha 50 K-t nem 
halad meg, 30 százalék engedményt kap. 
A kedvezményben az is részesül, aki ok
tóber 31-ig csak fele földadóját fizeti le, 
felét pedig — egy összegben — legkésőbb 
március 31-ig.

Mit ér egy szovjetrubel ? A pétervári 
tőzsde augusztus 10 én közzétett deviza- 
árfolyamai szerint 1 angol font 1,278.000.000, 
1 dollár 271,000.000, 1 svájci frank pedig 
35,000.000 szovjetrubeit ért. Egymillió már
káért 95 millió rubelt fizettek.

Vak koldusok harca. Talpas község
ben két vak koldus összeverekedett. Az 
erősebb társát tizennyolc baltacsapással 
meggyilkolta.

Uj idők a legjobb magyar szépirodalmi 
lap. Szerkeszti Herczeg Ferenc. Előfizetési 
ára egy negyedévre 3000 korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
1600 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság. Előfizetési ára negyedévre 1200 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Ebben a bányában naponta im ád
koznak. Az amerikai Duquoin bányaváros
kában a bányászok, akik az egyik ottani 
nagy bányában dolgoznak, legújabban azt 
a szokást hozták be, hogy lenn a bánya 
mélyén minden reggel, a munka megkezdése 
előtt rövid istentiszteletet tartanak, amely 
rendesen csak egy közös imából áll. Az 
imában oltalmat kérnek magukra és család
juk tagjaira. A rövid kis alkalmat éppen 
olyan komolyan és áhitatosan végzik a 
bányászemberek, mintha templomban vol
nának, Valamennyien hajadonfővel mondják 
együtt az imádságot.

Felelős szerkeszt« és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
»xectsfOfth ird , Vm  várnie*ye.

Kéziratokat nem adunk vissza.

H i r d e t é s .
Ószi vagy kora tavaszi szállításra aján- 

Jok vad alma, vad körte, myrabolán szilva, 
vad cseresznye, sajmegy egy éves alany 
csemetéket, élő sövény készítésre alkalmas 
egy éves három tüskéjii gledilschiát, egy 
éves gyökeres nyárfa dugványt, kosárfo
násra legalkalmasabb kenderfüzbő! sima 
dugványt, valamint erős két éves „Hófej“ 
spárga tövet nagyobb mennyiségben. Aján
lok fentieken kívül kalaráb, kei, viasz bab 
és petrezselyem magot a legjobb fajtákban. 
Kac8marszki Béla kertész Pápa, (Vesz
prém m.) veszprémi-úti vámház. 3 — 4

E l a d ó .
A bajai evang. egyházközség tulajdoná

ban lévő 24 drb. két üléses iskolai pad 
(darabja jelenleg körülb. 60.000 K) 1 drb. 
iskolai asztal dobogóval (ára jelenleg kö
rülb. 50.000 K), 1 tábla (körülb. 30.000 K), 
1 számológép (körülb. 10 000 K), I iskolai 
címtábla (körülb. 3000 K) és 1 földgömb 
valamint 20 drb. nagy-győri énekeskönyv. 
Amint az árak emelkednek, természetesen 
a felsorolt tárgyak is mind drágábbak lesz
nek. Tudakozódni lehet Imreh Sámuel lel
késznél Baja, Bács-Bodrog megye. 2—3

Megbízható, jólelkü háztartási alkalma
zottat keres két kisgyermekes család. Szí
vesen veszek jobb családból is valakit, aki 
háromszobás lakásunkkal és a főzéssel járó 
dolgot vállalja. Csakis meglettebb, komo
lyabb egyének írjanak, kiknek a kellő meg
becsülést és családias bánásmódot bizto
sítom. Horváth Ivánná Sárvár 2, Selyem
gyár. 1—3

Egy lelkészi család keres vidékre né
metül tudó háztartási és mezei munkát 
értő 17—20 éves leányt. Fizetés megegye
zés szerint. — Cím a kiadóban. 1—3

Intelligens 22 éves német leány 
gyermekek mellé vagy háztartásban 
állást keres. — Cím a kiadóban.

P I A C .
Szept. 2. Zürich: Budapest 0'3>/8. — 

Deviza: Dollár 19.300, Dinár 210, Osztrák 
korona 27-20, Szokol 568-—, Lei 88*—, Frank 
1093, Márka 0.0020. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 10500, disznóhus 13000, borjúhús 
11.000, zsir 16 000. — Gabonaárak: Búza 
74.665, rozs 49 500, árpa 56.000, zab 60.000, 
tengeri 70.000, korpa 40.500.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i OqdI dIüU Lntöer-Szövetsftfl.
Az OrNzégOH Luther-Szövet- 

Hég fiivalaló* lap ja .

Kéziratok, elófizotósi díjak 
éa reklámadók a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (V'asvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
ÜHOJelODlk m in d en  v a s á r n a p

/ Bzerkeaztd-Uadóhlvatal:

s z e n t o o t t h Ar d ,
Vasvármegye.

A „HAHAA08ZO“ 
előfizetést á r a : 

negyedévre 2000 korona. 
Megszállt területre 4000 K. 
liUther-NzÖTotégt tagoknak 

10°/o-ob kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 200 korona.

A .H arangszó“ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Egyházunk a súlyos időkben.
A m ik or a k o ld u s szeg én y ség - sz á r n y á t s z e g i  az  a lk o tá sv á g y a k n a k .

Kapi Béla dunánlúli püspök évi jelentéséből.
A z e lm ú lt  e s z te n d ő  e n y h ü lé s  

h e ly e t t  m in d e n  v o n a lo n  r o s s z a b b o 
d á s t  h o z o tt . A z  o r sz á g  b e ls ő  k o n 
sz o lid á c ió ja  n a g y  lé p é s s e l  e lő r e 
h a la d t u g y a n ,  d e  a zér t a  k ü lp o l i 
tik a i b iz o n y t a la n s á g ,  p é n z ü n k  é r t é 
k é n e k  r o h a m o s  le r o m lá sa  s a  l e lk e k  
f e g y e lm e z e t le n s é g e  m é g  m a  i s  a  
r o m lá so k , m e g p r ó b á lta tá s o k  é s  t é 
v e ly g é s e k  n e h é z  b ü n te té s e it  z ú d ít 
já k  s z e r e n c s é t le n  n e m z e tü n k r e .

A  f e l s ő b b s ó g  t is z te le te  m é g  m in 
d ig  h iá n y z ik .  A  v e lü k  v a ló  é r in t 
k e z é s b e n  t i s z t e le t  é s  b iza lo m  h e ly e t t  
k ö n y e n v e v ő  h á n y iv e t i s é g  h a z u d ja  
a jo g o s  ö n é r z e t e t .  A  k ö z é le t i  e m 
b e r e k  b e c s ü le t e  é s  j e l le m e  h i t v á n y  
p r é d á já v á  l e s z  a  sá rra l d o b á ló d z ó  
g y a n ú s ít á s n a k . Ö n é r d e k  d ia d a lm a s 
k o d ik  a k ö z é r d e k  fe le tt . A  h a ta lm i  
é r v é n y e s ü lé s ,  a  m e g g a z d a g o d á s  é s  
k ö n y e n é lé s  v á g y a  ő r ü le tb e  e jt i  a  
le lk e k e t .  A  m a m m o n -itn á d á s  m é g  
s o h a s e m  v o l t  o ly a n  le lk e tö lő , m in t  
a  m i n a p ja in k b a n . A  b e c s ü le t e s  
m u n k a  e lv e s z í t i  é le t fe n n ta r tá s i  b iz 
to s íté k a it , h e ly é b e  lé p  a m u n k a 
n é lk ü li s p e k u lá c ió .  A  g y o r s ir a m u  
s z e r e n c s e  k e r e k é n  to b z ó d ik  a fé l  
o r sz á g . F e le j t  n e m z e t i  g y á s z t ,  a  s z ív  
im á d s á g á n a k  b ö lc s ő jé b e n  r e n g e te t t  
n e m z e ti j ö v e n d ő t ,  á lm o k a t, k ö t e le s 
s é g e k e t ,  le m o n d á s o k a t ,  s ó v á r  s z e m 
m e l k u ta tja  a  n a p i b ö r z e je le n té s e 
k e t , a v a g y  b e le z u h a n ik  a b b a  a  
c s e n d e s ,  k o p o ttr u h á s , le r o n g y o lt  
m e n e tb e , m e ly  k o p la lv a , n y o m o 
r o g v a  h u r c o lja  sa já t  é le t t r a g é d iá 
já v a l  e g y ü t t  a  n e m z e t  tr a g é d iá já t  
a  m e g s e m m is ü lé s  fe lé .

S z ó n o k o k  a jk á r ó l is  e l f o g y  a z  
in té s ,  h o g y  c s a k  n e m z e t i  e g y s é g  
m e n th e t i  m e g  a  n e m z e t  jö v e n d ő jé t .  
P á r to sk o d á s  d ú lja  d a r a b o k r a  a  n e m 
z e t  le lk i e g y s é g é t .  E lfe le jtjü k , h o g y  
a  le g jo b b  k ü lp o lit ik a  a b e ls ő  k o n -

Dr. Mesterházy Ernő
a dunántúli ev. egyházkerület uj felügyelője.

sz o lid á c ió . A  le g b iz to s a b b  ir r id e n -  
t iz m u s  a n e m z e t  g a z d a s á g i  é s  e r 
k ö lc s i  é r t é k e in e k  é le tr e  é b r e s z t é s e  
é s  a  n e m z e t  tö r té n e lm é n e k  te r e m tő  
t é n y e z ő i  k ö z é  v a ló  b e á ll ítá sa .

E z e n  s ú ly o s  v is z o n y o k  k ö z ö tt  a z  
e g y h á z a k  m u n k á lk o d á s a  k ü lö n ö s  
j e le n t ő s é g e t  n y e r . A z  e g y h á z i  s z e m 

p o n to k  m e lle tt  h a ta lm a s  e r ő v e l  k i
d o m b o r o d ik  n e m z e t i  j e le n tő s é g ü k .  
A z  é le t  é s  jö v e n d ő  b iz to s ítá s  e r ő s  
j e l le m e k e t ,  ö n z e t le n , e m e lk e d e t t  
g o n d o lk o d á s ú  e g y é n is é g e k e t  k ö v e 
t e l ,  a z o k  p e d ig  le g b iz to s a b b a n  a  
k r is z tu s i  e g y h á z  d a jk á ló  k a r ja i k ö 
z ö tt  n e v e lő d n e k . M a a n n y i  r e m é n y 
s é g ü n k  le h e t  a  j ö v e n d ő b e n , a m e n 
n y i  t isz ta  e r k ö lc s i  é r té k e k e t  n e m 
z e tü n k  ta g ja i ö n m a g ú k b a n  f e lé b 
r e s z te n i  é s  ö n m a g u k b ó l k ite r m e ln i  
k é p e s e k .  J ö v e n d ő n k  a m u n k a  n e m  
f r á z is k é n t  h a n g o z ta to tt , d e  t é n y le g  
e lv é g e z e t t  t ö b b te r m e lé s e , a  le m o n 
d á s , a z  ig é n y t e le n s é g ,  b e c s ü le t e s s é g ,  
j e l le m s z i lá r d s á g  h e r o ik u s  e r é n y e i 
n e k  e r ő te l j e s s é g é tő l  fü g g . E rre  p e 
d ig  a z  e g y h á z  n e v e l i  a z  e m b e r t  é s  
a z  e m b e r e k  tö m e g é t .

A n n á l fá jd a lm a sa b b a n  é r in t ,h o g y  
e g y h á z u n k  e m e  e g y h á z i  é s  n e m z e t i  
h iv a tá s á t  n e m  k é p e s  a k ív á n t  m é r 
té k b e n  te lje s ít e n i .  L á tju k  a z  u tat, 
d e  g y e n g é k  v a g y u n k  a n n a k  já r á 
s á r a . S z e m e in k  e lő tt  f e l tü n e d e z ik  
a s o k f é le  k ö t e le s s é g ,  le lk ü n k e t  fo r 
ra lja  a z  a lk o tá s  v á g y a ,  t e r v e k ,  k o n 
c e p c ió k  z s o n g a n a k  k ö r ö ttü n k , a l
k o t á s v á g y u n k  tü z e  f e l lá n g o lv a  b e 
v i lá g ít  a c s i l la g ta la n  é js z a k á b a .  
D e  a z u tá n  b e le ü tk ö z ü n k  k o ld u s 
s z e g é n y s é g ü n k b e  s  te r v , á lo m ,  
e n e r g ia -é b r e d é s ,  k o n c e p c ió  e r ő te -  
le n ü l  h u ll a lá . M u n k a p r o g r a m m u n k -  
b ó l c s a k  k e v e s e t  v a ló s íth a tu n k  m e g ,  
m e r t  m in d e n h e z  h iá n y z ik  a z  a n y a g i  
f e d e z e t .

E z  a  s z e g é n y s é g  e g y h á z i  é le tü n k  
le g je l le g z e t e s e b b  v o n á s a  le tt .

Álljunk egész lélekkel a Harangszó melléi
j



Egyházkerületi köz
gyűlés Sopronban.
Dunántúli egyházkerületünk ez évi 

rendes közgyűlését újból Sopronban 
tartotta, Sionunk eme ősi várában, 
ahol még a gyászos évtizedben is I. 
Lipót uralma alatt két imabázban 
három lelkész hirdette az igét s bár 
korlátolt, de mégis nyilvános vallás
gyakorlata volt egyházunknak. Sop
ronban újból, ahol a régi hitbuzgó 
apáknak emléke mindenkor lelkese
déssel éleszti a jelenkor fiaiban is az 
igazi evangéliomi protestáns öntuda
tot, egyházunknak és magyar hazánk
nak áldozatkész szeretetét

Felügyelő beiktatás.
Az ez évi egyházkerületi közgyfi 

lésnek különös fényt és melegséget 
az uj egyházkerületi felügyelőnek, dr. 
Mesterházy Ernőnek beiktatása adott, 
kit valóban lelkeket felemelő keretek 
között iktattak be díszes méltóságába 
s aki ez alkalomra szeptember 12-én 
délután érkezett meg Sopronba. A 
pályaudvaron dr. Zergényi Jenő fel
ügyelő fogadta nagy küldöttséggel az 
élén.

A szeptember 13-iki közgyűlés dél
előtt 9 órakor vette kezdetét a sop
roni templomban. Jövel szent Lélek 
eléneklése után Pálmay Lajos espe 
rés, egyházkerületi főjegyző imádko
zott az oltár előtt. Miután dr. László 
Kálmán h. felügyelő megnyitván az 
ülést, üdvözölte a kerületi közgyűlésre 
kiküldötteket, a vendégeket, akik kö
zött ott láttuk a rom kath. egyház 
két egyházi képviselőjét, a róm kath. 
konvent világi elnökét is ; egy nagyobb 
küldöttség hívta meg dr Mesterházy 
Ernőt a templomba s eskütétel után 
Kapi Béla püspök a következő beszé
det intézte az uj felügyelőhöz:

Méltóiágos Uram I
Még a templom boltívei alatt rezeg 

az elhangzott eskü szava, midőn ki
nyújtom jobbomat, hogy szeretettel 
megszorítsam imént még esküre emelt 
jobb kezét. Igaz szeretettel és tiszte
lettel köszöntőm Dunántúli egyház- 
kerületünk felügyelői székében.

Kevés kitüntetésben van annyi 
ethikai érték, mint abban, amit pro
testáns egyházunk nyújt az ő elhi- 
vottainak. Nem egy ember hatalmi 
szava szólítja őket, vezérli polcra, 
hanem százezrek hívása. Nem a ha
talom arany trónusára vezet, hanem 
a magas bérc-orom vigyázó tornyára 
Nem igér külső fényt, csillogást,
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anyagi előnyöket, hanem ráteríti az 
elhivottra a szeretet aranyból szőtt 
királyi palástját. Minden elhívás egy- 
egy koronázás, megkoronázása az 
ember jellemének, az önzetlen köz
életi tevékenységnek, a lélek elrejtett, 
örökkévaló erkölcsi értékeinek.

Méltóságod vezéri polcra való 
elhívása szintén egy koronázás. Ez 
az egyházkerület meglátta Méltósá
god gyülekezeti felügyelői munkálko
dását, megismerte kicsiny körben nagy 
hűségét s az Egyházkerületi Pénzügyi 
Bizottság elnöki székébe emelte Majd 
midőn megismerte a nagy körben is 
megmaradó, sőt fokozódó nagy bű 
ségét, körültekintő bölcsességét, el
hívta az egyházkerület legmagasabb 
vezéri polcára: az egyházkerületi
felügyelői székbe.

Az egyházkerület tudja, mit vár
hat Méltóságodtól; várja, hogy egy
házszeretettel, hűséggel, kitartó mun
kaerővel és egyéniségének kiváló ér
tékeivel szilárdan megáll egyházkerü
letünk világi vezéri polcán. Hogy lel 
kével, mint ölelésre táruló két karral 
szeretettel gondjaiba veszi kicsiny és 
nagy gyülekezeteinket, tanintézetein
ket és egyházi intézményeinket.

Nagy, de nehéz időben lép vezéri 
állásába. Oly időben, midőn szemünk 
láttára írja Isten keze a világtörtér 
nelem uj lapjait. Az, ki a muhka sze
rint értékeli az embert, különös Is
teni kegyelemnek tekinti Méltóságod 
részére is Isten ama végezését, hogy 
éppen e mostani történelmet alakító 
időben rendelte vezéri szolgálatra.

Egyházkerületünk és egyházunk 
nagyot és sokat vár Méltóságod szé
les látókörű leikétől, hatalmas mun
kakörétől és önzetlen egyházszerete- 
tétöl. Adja a jó Isten, hogy várako
zásában ne csalódjék

És mindazért, amit várunk és ka
punk, szeretettel felajánlom egyház
kerületünk minden gyülekezetének és 
egész egyház-társadalmának szerete
tét, hűségét és becsülését. ígérem azt, 
hogy a mostani közélet romboló szel
lemét, mely tekintélyeket nem ismer, 
hanem azokat sárba rángatja, egy
házunk közéletébe belopódzni nem 
engedjük. Kőhordásra tanítjuk egyhá 
zunk tagjainak kezét, de nem, hogy 
nagyjainkat megkövezzék, hanem hogy 
vezéreink vezérlete szerint védő sánc
falat építsenek.

Én magam vezértársi hűséget, 
megbecsülést és igaz, mély szerete- 
tet ajánlok fel Méltóságodnak. Ket
tőnket szoros baráti érzés fűz össze. 
És ezt az érzést nem az ifjúság ta
vaszából hoztuk magunkkal, midőn
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a barátban az ifjú sokszor magát 
szereti csupán. Barátságunk a férfi
kor delelő nyarában érlelődött meg. 
Nem azért szeretem és nem azért 
becsülöm Méltóságodat, mert lelke 
tükrében önmagamat láttam meg. ha
nem mert e tükörben megláttam sa
ját lelki arcát és tiszta erkölcsű ér 
tékeit. Ez a férfias barátság nem egy
szerű rokon érzés, hanem emberérté
kelés és emberbecsülés.

Méltóságod az oltár előtt állva le 
tette az egyházkerületi felügyelői es
küt Én pedig már elmondottam az 
áldást és az imádság szavát. És most 
beiktatom Méltóságodat a dunántúli 
evangélikus egyházkerületünk felügye
lői székébe egyházkerületi közgyűlé
sünk színe előtt, melynek bizonysá
gául átadom az egyházkerületi fel
ügyelői j igokat és kötelességeket szim
bolizáló hivatalos pecsétet.

Még egyszer megszorítom jobbját. 
Amint most kezünk egybefonódik s 
szorításában szívem vérének lüktetése 
érzik, úgy legyünk egyek és erősek 
egyházkerületünk szolgálatában Amint 
kezünk eggyé válik, úgy legyen egy 
Méltóságod azzal az egyházkerület
tel, melynek áldáskívánásával jobb 
kezét saját jobbomba szorítom Le
gyen itt is igazság az Írás szava: 
>Amit Isten egybe szerkesztett, em
ber azt el ne válassza« és emberi 
gyarlóság azt meg ne gyengítse.

Az új felügyelő ezután nagy tetszés
sel fogadott székfoglaló beszédében 
hangoztatta, hogy valamenyi felekezet- 
tel a legjobb viszonyt óhajtja fenntar
tani. Ügy mond — semmi sem volna 
végzetesebb hazánkra, mintha az itt élő 
keresztények nem tudnának egymás
sal testvéri egyetértésben élni. Ami 
az 1848. XX. t. c. végrehajtását illeti, 
elismeri, hogy ez a jelenlegi közgaz
dasági viszonyok között lehetetlen 
dolog. Annyit azonban joggal ellehet 
várni az államtól, hogy azt a csekély 
összeget, amit békében egyházi cé
lokra adott, a mai viszonyoknak meg
felelően emelje fel. Az iskola kérdés
sel kapcsolatban örömmel emlékezett 
meg a theol. fakultásnak Sopronban 
leendő felállításáról, ahol csonka ha
zánk e nyugati végvárában nemzeti 
szempontból is kiváló szolgálatokat 
várunk tőle. Végül is a sok össze
függő kérdés elintézésére a zsinat 
összehívása mellett foglalt állást.

A gazdag programmu beszéd után 
a küldöttségek üdvözletét fogadta az 
új felügyelő. Az egyet, egyház nevé
ben báró Radvánszky Albert egyet, 
felügyelő, a kultuszminiszter nevében 
Tóth István min. tanácsos, a tiszai
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egyházkerület nevében Zelenka Lajos 
felügyelő, a katonaság nevében Mysz 
ezredes, a r. kath. konvent nevében 
Pinezics elnök, a ref. konvent nevé
ben Nagy Ferenc pesti esperes, a 
dunántúli ref. kerület nevében Czeg- 
lédy espere^, a törvényhatóságok ne
vében dr Simon Elemér főispán, Sop
ron városa nevében dr. Thurner M. 
polgármester üdvözölték. A theol. 
akadémia üdvözletét Stráner Vilmos 
egyetemi tanár tolmácsolta. Az espe- 
>esi és lelkészi kar nevében Vargha 
esperes, a felügyelők nevében dr. 
Ajkay Béla, a középfokú intézetek 
nevében Hollós János igazgató, a 
tanítóképző nevében Hamar Gyula 
igazgató, a tanítói kar részéről Krug 
Lajos, a gyámintézet és Luther Szö
vetség nevében dr. Károlyi Endre 
mondottak üdvözlő beszédeket. Végül 
a geresdi gyülekezet szeretetét, üd
vözletét Nagy Ferenc lelkész hozta el.

Miután előbb még táviratilag hó
doltak a kormányzó Öfőméltóságá- 
nak, rövid szünet után kezdetét vette 
a beiktató ünnepség után a rendes 
közgyűlés, melyen Kapi Béla püspök 
előterjesztette egyházunkat közelebbről 
érintő, rendkívül nagy gondosággal, 
egyháza iránti aggódó szeretettel 
megírt mesterművét, az évi jelen
tését.

A püspöki jelentést a közgyűlés 
kinyomatni és a nemzetgyűlés összes 
tagjainak megküldeni határozta el.

A felekezetközi viszonyról szólva 
a püspök megemlékezett jelentésében 
azokról a támadásokról, amelyek a 
protestantizmust és evang. egyházunkat 
szakadatlanul érik különösen az u. n. 
missziók alkalmával, de r. kath. gyű
léseken is. Történik ez akkor, midőn 
a r. kath. egyház hivatalos vezetői 
és fejei a felekezeti békét hangoztat
ják és történik olyan módon, amely 
már a törvényszék és a bíróság elé 
tartozik.

A kormányzó augusztus 26 án 
írta alá a theológiai fakultás tanárai
nak kinevezési okmányait, a soproni 
theológia akadémiának mind a négy 
tanára kineveztetett.

Az elszakított részeken a vend 
vidék evangélikus gyülekezetei igen 
szomorú és súlyos helyzetbe jutottak. 
A jugoszláv kormány a felekezeti is
kolákat eltörölte, evangélikus tanító
inkat elhelyezte és helyükbe r. kath. 
tanítókat nevezett ki. A külügymi
niszter elvállalta egyházunk és isko
láink érdekeinek képviseletét. A nyu 
gáti részen az egyházi élet nyugal
masabb) Gyülekezeteink elfogadták 
az osztrák egyházi alkotmányt és az

idetartozásuk megszűnt. Hazai egy
házunk azonban megmarad a régi 
jogi állásponton.

A tanintézetek segélyezésére a 
gyülekezetektől befolyt adomány cí
mén 4,222.228 korona, előleg címén 
2,393 712 K, összesen 6,625.941 K.

Megható és történelmi fontosságú 
jelenete volt a közgyűlésnek, mikor 
Stráner Vilmos mint az évszázadok 
óta fennállott soproni theológiai aka
démiának utolsó igazgatója beadta 
utolsó jelentését és fogadalmat tett, 
hogy új állásában is a régi szívvel 
fog dolgozni egyházáért. A püspök 
8z igazgatónak mélyen átérzett sza
vaira válaszolva, kifejezte azt a re
ményét és kívánságát, hogy az új 
oltáron is a régi tűz fog égni.

Az egyházkerület pénzügyei súlyos 
helyzetben vannak. A rendkívüli köz
gyűlés határozatát még mindig nem 
lehetett végrehajtani, mert egyes gyü
lekezetek nem küldték be állami adó
kimutatásukat. Az esperesek megbí
zást kaptak, hogy a késedelmes gyü
lekezetekkel a kimutatást haladékta
lanul elkészíttessék. A pénzügyi bi
zottság javaslata alapján a kerületi 
járulék kivetésénél a házadó egysze
resen, a kereseti adó négyszeresen, 
a földadó tizenhatszorosan veendő 
számításba (az 1922. évi állami adó 
szolgálván alapul). Ezt az arányt a 
pénzügyi bizottság szakemberek alap
ján állapította meg.

Az egyházkerüíeti tisztviselők és 
alkalmazottak fizetése búza valutában 
lesz megállapítva s ezzel az »egyenlő 
elbánás* elvének eddig követett mód 
szere megszűnik. A kerületi pénztár
nál az eddigi négy erő helyett kettő 
lesz csupán; az alsfámvevöi állás 
és az irodai segéderő állása meg
szűnik.

A népiskolai bizottság kívánatos
nak tartja, hogy a népiskolai oktatás 
tartama az eddigi hat évről nyolc 
évre emeltessék, mert különben el
vesztjük kulturális fölényünket, hiszen 
az ú. n. Burgenlandban most már 
megnyílt a hetedik osztály a nép
iskolákban,

A lelkészegylet és tanítóegylet je
lentéseinek meghallgatása után a 
közgyűlés este 8 órakor a püspök 
imájával ért véget, miután a jövő 
évi közgyűlés színhelyéül Pécs tűze
tett ki.

Tanítók gyűlése.
Derék tanítóink Krug Lajos elnök

lete alatt az evang. népiskola Luther 
termében tartották közgyűlésüket szept. 
12 én, Krug Lajos tartalmas meg
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nyitójában azokról az eredményekről 
számolt be, melyeket egyesülete élén 
a múlt évben kivívott.

Grieszhéber Endre a hitoktatás 
kérdéséről értekezett Rendkívül ér
dekes értekezés hangzott el a tanító- 
képzés reformjáról is

Az ülésen a németországi tanító
kat testvéri szeretettel üdvözölték.

Az ülésen részt vett Kapi Béla 
püspök is.

A délután folyamán a tanítók ki
mentek a temetőbe és lerótták kegye
letük adóját a mesterek »mestere* 
Kapi Gyula sírjánál.

Lelkészek gyűlése.
Az egyházkerületi lelkészegylet 

szeptember 12-én Németh Károly 
elnöklete alatt tartotta ülését. A köz
gyűlést megelőzőleg K'ss Samu lel
kész mondott megszivelendő szép be
szédet. dr. Pröhle Karoly egyetemi 
tanár az eisenachi konferenciáról 
számolt be. Hanzmann Károly a 
pénztár állásáról tett jelentést, az el
nök az egyházmegyei lelkész egyesü
letek munkálkodását, indítványait ter
jesztette elő.

Lutherszövetség.
Kapi püspök és szentmártoni Radó 

Lajos elnöklete alatt ugyancsak szept. 
12-én tartotta rendes évi közgyűlését. 
A szövetség munkálkodásáról Németh 
Gyula főtitkár számolt be. Czipott 
Géza lapunk fel. szerkesztője »Egy
házi sajtónk helyzetét* ismertette. A 
szövetség pénztárnokává Kováts Zsig- 
mond réthi lelkészt választotta meg.

Gyámintézeti közgyűlés.
Ez idén már egy kicsit nagyobb 

érdeklődés mellett folyt le mint ta
valy a délutáni órákban szeptember 
12 én a templomban. Az ülésen 
Scholtz Ödön esperes és dr. Károlyi 
Endre elnököltek. Scholtz elnök me
leg szavakkal üdvözölte az egyház
kerületi gyámintézet élén az újból 
egyhangú bizalommal megválasztott 
vezért, dr. Károlyi Endrét, ki érző 
lelkének, nemes szívének minden 
dobbanásával a gyámintézeté. Az 
elnöki jelentés kapcsán a közgyűlés 
köszönetét mondott Scholtz elnöknek 
a Gusztáv Adolf egylet erlangeni 
közgyűlésén való részvételéért, majd 
annak a jogos kívánságnak adott 
kifejezését, hogy a kerületi gyűlés 
alkalmával a gyámintézeli estélyi is
tentiszteletek újból beállítandók a 
programba.

Czipott Géza gyámintézeti pénz
táros jelentéséből kitűnt, hogy Du- 
nántúlott ez &vben az egyházközségek
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gyámintézeti célokra 815.802 kor.-t 
gyűjtöttek. Az egyházkerületi gyám
intézet a kővetkező gyenge gyüleke
zeteket segélyezte: Veszprém 20,000, 
Zalaegerszeg, Szekszárd, Dombóvár, 
Nagyvázsony, Nagykanizsa, Kapos
vár, Keszthely, Tapolca, Fehérvár
csurgó, Nagybarátfalu, Börcs, Rác
almás, Bánfalva, Szentgotthárd 10— 10 
ezer koronát kaptak. Győrszemerét a 
kis szeretet adományra, Sárvárt a 
Borbély-alap kamataiból leendő se
gélyezésre az egyetemes gyámintézet
hez terjesztettek föl.

A közgyűlés Balikó Lajosnak le
mondásával } megüresedett ellenőri 
állásra dr. Tirtsch Gergely kőszegi 
lelkészt választotta meg.

Imával és a világi elnöknek, dr. 
Károlyi Endrének buzdító szavaival 
a gyűlés véget ért.

Felhívás a lelkészek
hez!

A dunántúli egyházkerüldi lelkész- 
egylet az idén is akciót indít a kész
pénzfizetéses városi lelkészek, a nyug
díjas lelkészek, a lelkészözvegyek és 
lelkészárvák javára.

Kérem a lelkésztársakat, szívesked
jenek adományaikat mielőbb (legké
sőbb október 15-ig) bejelenteni ná
lam. A tavalyi akció eredménye volt 
Tolna—Baranya—Somogy külön ak
ciójával együtt 110.070 K  készpénz, 
130 kg. búza, 190 kg. rozs, 35 kg. 
liszt, 100 kg. és 1 zsák burgonya, 
5 kg. bab.

A lelkészegyleti tagdíj 1000 K. 
Kérem az egyházmegyei lelkészegylet 
pénztárosait, hogy e tagdíjat beszedni 
és Hanzmann Károlynak, az egylet 
pénztárosának Sopronba beküldeni 
szíveskedjenek.

N ém eth K á ro ly
ügyv. alelnök.

Rábaszentandrás hármas ünnepe.
Lélekemelő ünnepség színhelye 

volt f. évi szeptember 2-án a rába- 
szentandrási gyülekezet; Köpi Béla 
püspök egyházlátogaiásban részesí 
tette, s egyuital beiktatta hivatalába 
új felügyelőjét és felavatta új 223 
kgr. harangját, melyet a rábaszent- 
andrási hívek igazán dicséretreméltó 
áldozatkészséggel egyetlen nap alatt 
önkéntes adományokból teremtették 
elő — Vasárnap reggel érkezett a 
főpásztor kíséretével Szilsárkány felől.

Szanyon túl Rábaszentandrás község 
nevében Kis T. István biró, a gyüle
kezet nevében pedig Sz. Balás Imre 
főpénztáros üdvözölte meleg szavak
kal, s azután a rábaszentandrási ifj. 
egyesület bandériumától kísérve vo
nult a kocsisor Szanyon át a Rába
szentandrási templom elé. ahol a vi
rággal és lobogókkal ékes díszkapu
nál dr. Ajkay Béla egyházmegyei fel
ügyelő üdvözölte a püspököt, majd 
pedig a hajadonok sorfala közepett 
a szeretet keze által virággal gazda
gon behintett úton haladt a főpász
tor a templom ajtajáig, ahol a pres
bitérium élén Gyarmathy Dénes lel
kész köszöntötte őt a hála, tisztelet 
és szeretet meleg szavaival. Miután 
Glatz Jolán a gyülekezet nevében 
gyönyörű fehér szegfű-csokrot nyúj
tott a szeretett főpásztornak, aki meg
köszönvén az üdvözlést, annak a 
meggyőződésnek adott kifejezést, hogy 
a rábaszentandrási egyházközség túl
buzgóság és áldozatkészség dolgában 
a múltban is mindenkor az elsők 
között volt, s éppen ezért ő megvolt 
arról győződve, hogy annak a lel
késznek a működésével, aki hosszú 
időn át legközelebbi munkatársai közé 
tartozott, s akivel az ő lelkének egy 
darabja jött el ide, —  el fog tűnni 
minden zavaró körülmény, megszilár
dul a belső rend és új virágzásnak 
indul a hitélet. Ő lelkeket keres s 
hiszi, hogy lelkeket, talál is.

Majd a templomba vonult az egész 
kíséret, s a templomot zsúfolásig 
megtöltő, sőt még a templom előterét 
és ablakait kívülről is elfoglaló soka 
ság ajakán felzendült az Erős várunk 
dallama. Hérints Lajos esperes szív
ből fakadó oltári imája után a helyi 
lelkész lépett á*szószékre, s a püspök 
által kijelölt szentírási hely (Máté 
XIII.45 -46.) alapján mondott mélyen 
a szívekbe markoló beszédet. Ezután 
a püspök, az esperes és az egyház- 
megyei egyházi jegyző kíséretében 
beiktatta hivatalába a gyülekezet új 
felügyelőjét, dr. Mihályi Kálmánt, 
majd pedig I. Péter II. 1. alapján Is
ten leikétől ihletett ajakkal hirdette 
az igét — visszatekintve először a 
küzdelmes múltra, amikor ezer aka
dályon át diadalmaskodott a gyüle
kezet olthatatlan vágya a templom 
után — s előre pillantva a jövendőbe, 
mely azt a szent kötelességet helyezi 
a hívők lelkiismeretére, hogy ők ma 
guk is, mint élő kövek lelki házzá 
épüljenek fel, s a régi anyagi áldo
zatok helyett szívük törödelmében 
hozzanak igazi lelki áldozatot. Majd 
felavatta az új harangot. Az isten

tisztelet az ifjúsági egyesület szép 
énekével Glatz Lajos tanító vezeté
sével nyert befejezést.

Az istentisztelet után a közgyűlé
sen Gyarmathy Dénes lelkész felol
vasta a gyülekezet történetét, a ha
rangra adakozók névsoj-át s üdvö
zölte a gyülekezet beiktatott felügye
lőjét. Mintán Balás Ilka hajadon vi
rágcsokorral a gyülekezet, dr. Ajkay 
Béla pedig az egyházmegye nevében 
üdvözölte dr. Mihályi Kálmán fel
ügyelő a gyülekezet tagjainak szívét 
egy csapásra megnyerő szavakkal 
köszönte meg az üdvözléseket.

A püspöki kérdópontok tárgyalá
sánál a püspök a tapasztaltak felett 
minden tekintetben teljes megelége
dését fejezte k i; különösen nagy 
örömmel vette tudomásul a liturgikus 
gyermekistentiszteletek bevezetését, az 
úrvacsorához járulók nagyon szép 
számarányát és a gyülekezetnek az 
egyházi éneklésben való nagy jártas
ságát, ami Glatz Lajos tanító szor
galmát és buzgalmát dicséi i.

A gyűlés után Berky Z. Béla pápai 
titkos kamarás, szanyi plébános a 
rk. egyház, Glatz Lajos tanító az is
kola, Kis Imre pedig az ifjúsági egye
sület nevében üdvözölte püspökünket. 
A főpásztor könnyekig megható imá
jával és áldásával ért véget az ün 
nepség.

A gyülekezet által adott díszes 
ebéd után d. u. fél 3 órakor a szent 
andrási és sobori bandériumtól kí
sérve Soborra ment. A község hatá
rán Kiss Béla jegyző, az iskola előtt 
felállított díszkapuban pedig Schranz 
József tanító üdvözölte. Majd az ima- 
bázszerüen berendezett iskolába vo
nult a sokasággal, ahol a szíveket 
magával ragadva hirdette Krisztus 
evangéliumát, alapgondolatául választ
va a sobori hívek lelkének mélységes 
vágyódását a templom után.

Az istentiszteletet követő gyűlésen 
a főpásztor különös örömmel értesült 
arról az áldozatkészségről, melyet a 
hívek építendő templomukért tanúsí
tanak, s nagy elismeréssel emlékezett 
meg a kis filia mintaszerű épületei
ről, valamint jóltevöiröl, a két Mol
nár családról.

Soboron Polgár János egyedi plé
bános a r kath. egyház, Molnár Já 
nosné a nóegvlet, Molnár Géza pedig 
az ifjúsági egyesület nevében üdvö
zölték. Az utóbbi két egyesület díszes 
csokrot nyújtott át a püspöknek.

Hisszük, hogy a szép ünnep ma
radandó nyomokat fog hagyni mind
két gyülekezet életében.



A Harangszó az egyetlen 
barátja és vigasztalója.
Vettük az alábbi sorokat:
Tekintetes Szerkesztőség!
Itt mellékelve küldök 1000 koronát 

a Harangszó terjesztésére, miután 
szegénységemtől több nem telik. Pe
dig nagyon szeretném lefizetni mind, 
amivel évek óta tartozom a Harang
szónak, az én egyetlen barátomnak és 
vigasztalómnak. De hiába, mert min
den kitartás és szorgalmas munka 
mellett sem tudtam többet keresni, 
mint ami a létfenntartáshoz szüksé
ges. Ha nem volna ez a rémséges 
nagy drágaság, akkor bízhatnám, 
hogy ezentúl tudnék valamit megta
karítani, miután csak magamra kell 
keresni, mert akiért eddig dolgoztam, 
felejthetetlen, szeretett jó  édesanyám 
itthagyott örökre. F. évi május hó 
24-én, életének 85-ik évében végel
gyengülésben az Ur Jézus nevében 
elaludt.

Egyedül maradtam, nővérem és 
rokonaimtól távol, fájó szívvel, jó  ba
rátok nélkül egyedül a vallásban ta
lálva vigasztalást. Azért kérem a te
kintetes szerkesztőséget, szíveskedjék 
ezentúl is megküldeni számomra a 
Harangszót. Hálás köszönetét mon
dok érte.

Kiváló tisztelettel 
31. L.

H23. szeptember 23.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Az egész kulturvilág megrendülve 

áll annál a rettentő temetőnél, amely
nek tátongd torka százezres áldoza
taival a japán szigetkoszorun, meg
rendítette a virágzó földterületet, rom- 
badöntötte kultúráját, a szorgalmas 
emberi kéz alkotásait és olyan áldo
zatot követelt, amire még az emberi
ség elő történetében nem volt példa. 
Tokióban és messze környékén mintha 
az elszabadult elemek egyenesen az 
emberiség kiirtására készülnének.

*

Bangha pátert felsőbb hatósága 
nagyfontosságu nemzetközi jellegű 
feladatok elvégzésére Rómába ren' 
delte. Egy állítólag a protestáns ér
dekeket szívén hordozó fővárosi napi 
lap azt írja ez alkalommal Bangháról, 
hogy működésé „mindig a keresztény 
törekvések érdekében történt« és »hogy 
római megbízatása a keresztény sajtó 
nemzetközi megszervezésére irányul.«

HARANQSZO.

Hát mi valahogyan máskép látjuk 
az igazságot. Bangha működése ki
mondottan mindig csak a katholikus 
törekvések érdekében történt Keresz
tény jelszó alatt a katholikus sajtót 
valóban dicséretes módon építette fel 
áz egész vonalon.

Azt pedig határozottan tagadjuk, 
hogy érezte volna valaha is, hogy 
>az egységes keresztény front erősí
tése és védelme egyszersmind katho
likus kötelesség is «

Vagy talán nem mondunk igazat ?

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Miért alszol Uram 1 ?
Szept. 24 Zsidók 12. u. Minden vára

kozás nehéz, de talán semmire sem vár az 
ember nehezebben, mint az Isten segítsé
gére. A zsoltárokban egész sereg zsoltár 
van, amely szinte türelmetlenül követeli 
imádságának meghallgatását. Ez a cím is : 
„Miért a'szol Uram! ?“ a 44 zsoltárból 
való. A zsidókhoz írt levélnek az a felelete 
erre a kérdésre, hogy az Isten bölcs atya, 
aki csak azon kéréseinket teljesíti, amelye
ket üdvösnek tart. S hogy nem minden jó 
nekünk, amit mi annak tartunk, mutatja ez 
a vers is. Nem igen kellene nagyobb bün
tetés reánk, mint az, hogy minden kíván
ságunk teljesüljön.

Szept. 25. I. Mózes 32.1—32. Jákób 
gazdag, hatalmas ember, aki abban a meg
győződésben él, hogy nincs az a bezárt 
várkapu, amelyen egy arannyal megterhelt 
szamár keresztül np tudna menni. A vagyon 
mindenhatóságának reményében indul Ézsau 
gyűlölete elé. Az éj csendjében talán már 
hallja Ézsau közeledő seregének dobogását 
s az Isten segítsége még mindig késik. 
Miért? Hogy a magán segíteni akaró Jákób 
megismerje tehetetlenségét. Késik az Úr, 
hogy megismertesse velem tehetetlensége
met. Ez a megismerés áldás.

Szept. 25. Máté 15.21—28. Miért késik 
Jézus meghallgatni a kananeai asszony kö
nyörgését? Meg akarja tanítani, hogy ő 
nem köteles rajta segíteni. De sok ember 
tartja egészen természetesnek az Isten 
gondviselését annyira, mintha isten köteles 
volna rajta segíteni. Késik az Úr, hogy 
megtanítson a rra : nem Isten van az em
berért, hanem az ember az Istenért. Ez a 
megismerés áldás.

Szept. 27. Lukács 18. í—5. A biró kés
lekedése megtanítja az özvegyasszonyt ki
tartásra a könyörgésben. A kanamai asz- 
szony is egyre jobban, alázatosabban kö
nyörög, minél jobban utasítja őt vissza 
Jézus. Jákóbb leikéből is milyen mély, 
nensőséges imát, vált ki az Isten késleke
dése 1 Késik az Úr, hogy megtanítson en
gem jobban, bensőségesebben, igazabban 
imádkozni.

Szept. 28. Bírák 6 . i —ío. A midianiták 
súlyos igája alatt az igaz Istentől elpártolt 
nép megpróbálkozik az Úr segítségül hívá
sával. Könyörögnek, kiáltanak már az Úr
hoz, de az Úr késik. A szabadító eljövete
lének az a feltétele, hogy a nép ismerje és 
bánja meg bűnét. Késik az Úr, mert velem 
is meg akarja ismertetni bűnös, érdemet- 
len voltomat s oda akar kényszeríteni a 
bűnös ember egyetlen mentsvárához, a 
Krisztus keresztfájához.
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Szept. 29. Apóst, cselekedetei 1 2 .í—j7. 
Péter kiszabadulásáért egy egész gyüleke
zet imádkozik, de úgy látszik hiába. Eljön 
az utolsó nap, eljön az utolsó éjszaka, a 
könyörgés belenyulik az éjszakába, de az 
Úr még mindig késik. Miért ? Mert minél 
nagyobb a késedelem, annál fenyegetőbb 
a veszély s annál értékesebb a segítség s 
igy annál nagyobb az általa szerzett öröm. 
Elképzelhetjük azt az örömrivalgást, ami a 
gyülekezetben Péter megérkezésekor kitört. 
Késik az Úr, hogy annál értékesebb legyen 
a segítsége s nagyobb az én örömöm.

Szept. 30. János 11. í—15. „Elkéstél 
Uram !“ Ezzel a szemrehányással fogadják 
Márta és, Mária Jézust. De Jézus tudja, 
hogy az Úr késhetik ugyan, de el nem ké
sik soha. Lázárhoz azért jön „későn" hogy 
annál dicsőségesebben ragyogtassa segít
ségének erejét s erősíthesse övéi hitét. 
Bízzál az Úrban, rólad Ő el nem felejtke
zik ! S arcod sötétlő árnya közt szent arca 
sejíezik I

Csak egy tojást.
Az arnóti egyházban özv. Kovács Mi- 

hályné. ifj. Kopácsi Józsefné, Üveges La- 
josné és ifj. Borcsák linréné önkéntes el
határozásukból 30.800 koronát gyűjtöttek 
a Harangszó fenntartására.

Pórládonyból adakoztak : Remete István 
6, Szabó Jánosné 6, Soltész Ferencné 5, 
Baranyai Pálné 2, özv. Pfeiffer Sámuelné 
4, özv. Sümegi Istvánná 4, özv. Horváth 
Sámuelné 4, Szalai Istvánná 2, Lengyel 
Lajosné 2, Bedi Kálmánná 6, Szekeres Jó
zsefné 3, Bakó Józsefné 5, özv. Rúzsa Pál
né 8, özv. Bakk Lajosné 3, Németh J.-né 
2, özv. Béres Jánosné 3, Szanyi Sándorné 
1, Sümegi Józsefné 7, Baski Jánosné 4 
tojást, Remete Lajosné 300, Tamaska Já
nosné 1200, Béres György né 500, Edvy 
Jánosné 1000, Kovácsics Jenő 1820, Varga 
józsefné 1000 K-t. Összesen 25.060 korona 
értékben.

Berektompaházáról: özv. Halász I.-né 5, 
Erős István 2, Kiss Sándor 1, Bencsik J.
1, Seregély Lajosné 6, Molnár Lajosné 2, 
Béres Józsefné 4, özv. Király Ferencné 5, 
Hetiinger L.-né 3, Fehér Józsefné 5, Alapi 
Józsefné 2, Galambos Józsefné 2, Káldy 
Ottilia 8, Németh Jánosné 6, Galambos Jó
zsefné 2, Nagy Jánosné 2, Varga Józsefné
2, Kiss Jolán 1, Halász Józsefné 2, Király 
Sámuelné 2, Németh Juliska 2, Király J.-né 
2, Hollósi Gy.-né 2, Szanyi Ferencné 2, 
Halász Ilonka 1, Vitár Sándor 1, Tóth l.-né 
1, Kiss Istvánné 2, Simonyák Antalné 3, 
Horváth Józsefné 2 tojást, Szanyi Jánosné 
200, Németh János 250, id. Hollósi György 
100, Vitár Jánosné 200 koronát, összesen 
25.050 korona.

Vásárosfaluban adakoztak : Tompa Gy.- 
né, Mátis Sándor, ifj. Németh Sándor, özv. 
Tompa Zsigniondné, özv. Németh M.-né, 
Balázs Mihály, Illés Lajos, özv. Tompa Jó
zsefné, Szalay Sándor 2—2, Mátis Sándor, 
Németh Kálmán 4—4, Tompa Károlyné, 
Kardos Lászlóné, Büki László, Tóth László, 
Tompa Lajos, Teke József, id. Németh La
jos, Szalay Lajos 1—1 tojást. Mátus J.-né, 
Kozma Mihályné, Németh Ida 1000—1000, 
id. Németh Sándor, Vissi János, Dömötör 
Péter 200—200 K-t. A gyűjtést Németh I., 
Hantó Juliska és Németh Vilma kedves kis 
iskoláslánykák végezték. A gyűjtés össz
értéke 13.120 korona.
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A szilsárkányi gyülekezetben a Harang
szó javára Varga Ida, Király Ilonka, Gősy 
Böske, Gecsényi Éti, Nagy Lidi és Horváth 
Eszter gyűjtöívén a következők adakoztak 
tojást: Széles Bálintné 3, Varga Imréné 2, 
Pénzes Istvánná 2, Ács Jánosné 2, Gősy 
Sándorné 5, Kiss Istvánná 2, Gősy Juliska 
2, Gősy Mihályné 3, Bors Miklósné 3, Edvy 
Zsigmondné 4, Gecsényi Ferencné 4, Gősy 
l.ászlóné 3, Bödö Jánosné 2, Gősy L.-né 2, 
Mikolás Rózsika 5, Nagy Antalné 4, Hor
váth Sándorné 4, Gősy Lajosné 3, Kiss 
Imréné 3, Lukácsi Béla 2, Varga Miklós 3, 
Varga Antal 5, Berta Lajos 3, Kiss G.-né 
5, Varga Lajosné 3, Kovácsics Kálniánné 3, 
Gecsényi Antal 6, Gecsényi Lina 10, Pethő 
Zoltán 10, Pethő Pálné 12, Gecsényi Zs. 5, 
Gecsényi Ignácné 5, Gecsényi Bálintné 6, 
Gecsényi Ádám 5 drb.-ot. Összesen 142 
drb. Pénzt adtak: Szabó Gyuláné 150, 
Szabó Istvánná, Szilvásy István, Bors La
jos, Gősy Lajos, Simon Gábor 100—100, 
Hegedűs Sándorné 400, Mészáros Jenő, 
Kiss Károly, Bozzay Mikósné, Varga Mi
hály, Szalay Gyuláné 1000—1000, Nagy S. 
700, Mikolás Kálmán, özv. Gecsényi l.-né 
500—500, Gecsényi Lajos, Kovácsics Etel 
600—600, Király Lajos 300, Kiss Bálint 
2000, Szalay Sándor 200, Bors Sáneor 50 
K-t. Összesen 11.500 K. A Harangszónak 
beküldetett 56.660 K.

A iényöfolui 1. gyülekezet a tojás-akció
hoz hasonlóan a Harangszó fenntartására 
gabonagyüjtést kezdett az egyházi gabona 
beszedésekor, Rácz Sándor theol. akad. 
hallgató kezdeményezésére. Befolyt 48‘5 
kgr, búza és 30 kgr. rozs a következők 
adakozásából: Varga Nándor, Tóth J.-né, 
Nyíri István, ifi. Bálint Ferenc, Németh I., 
Tóth András, Németh József, id. Rácz Já
nos, ifj. Rácz János, Győrig Jánosné, Ta
kács András, Urszinü lstvánué, Molnár Gy., 
Hevesi István, Németh Pál, Lábár Pál, Lim- 
pár András, Horváth János, Kollár Antalné, 
Varga Mihály, .Varga Lajos, Mózes Sándor, 
Horváth Pál. Összesen 47.035 K értékben.

Sok hálás köszönet!

HETI KRÓNIKA.
A m agyar nemzetgyűlés kormányzói 

leirattal elnapolták. Bethlen miniszterelnök 
hazaérkezett s legközelebb egy nepgyűlés 
keretében fogja feltárni kül- és belpolitikai 
helyzetünket.

Az u. n. legitimisták Mikes püspök el
nöklete alatt értekezletet tartottak Buda
pesten, ahol is Bethlen legerősebb támo
gatása mellett foglaltak állást.

Rákosi Viktor (Sipulusz) a magyar iro
dalom újabb korának egyik legkiválóbb 
elbeszélője elhalt.

A francia miniszterelnök vasárnap fe
lelt a német kancellár beszédére. A válasz 
most is ugyanaz volt, mint mindig: a zá
logokat kezükbe tartják és addig nem ürí
tik ki a Ruhrt, amíg Németország meg nem 
fizette adósságait.

A spanyol király feloszlatta a parla
mentet és az alkotmány több cikkelyének 
érvényét felfüggesztette. Egy direktóriumot 
nevezett ki az ország élére.

A szerbek szabad kikötőt kapnak Sza- 
lonikiben. Az egész ország a trónörökös 
megszületésének örvend.

Ausztriában most folyik a korteskedés 
s készítik elő a választásokat. Az u. n. 
Burgenlandban Sopron elszakitásával iz
gatnak újból. No de . . .

EGYHÁZI ÉLET.

S zen th árom ság  u tá n i 17-ik  
va sá rn a p o n .

Ev. Luk. 14.1—11.
Az a bizonyos stréber ség, előretörtetés, 

válogatás a főhelyekben talán sohasem volt 
még annyira az emberek sajátos jellemvo
nása, mint napjainkban. Mindenki az első, 
a vezér akar csak lenni. Az alázatos em
ber ritka ma már, mint a fehér holló.

Templomavatás. A kávaiak templomát 
dr. Raffay püspök szept 9-én avatta fel és 
adta azt át magasztos rendeltetésének.

Egyházi ünnepélyek a  hollandi ki
rálynő tiszteletére. Vilma hollandi király
nő uralkodásának huszonötéves jubileuma 
alkalmából a Deák-téri ev- templomban 
ünnepélyes istentiszteletet tartottak.

A debreceni evangélikus egyház
m egye közgyűlése. Az evangélikus egy
házmegye közgyűlést tartott, amelyen áz 
egyházmegye új világi felügyelőjévé dr. 
Händel Vilmos egyetemi tanárt választották 
meg. A közgyűlésen résztvettek: Geduly 
Henrik püspök, Zelenka Lajos egyházker. 
felügyelő, Dómján Elek esperes, Erdős Jó
zsef és dr. Mitrovics Gyula egyetemi ta
nárok a tudományegyetem képviseletében. 
Az új felügyelőt az egyházkerület nevében 
Geduly Henrik, a debreceni egyház nevé
ben pedig Farkas Győző lelkész üdvözöl
ték. A közgyűlés után diszebéd volt.

A bezi-i hívekre felejthetetlenül kedves 
ünnep virradt augusztus 19-én. Míg a múlt 
nyáron — elrekvirált 4 mázsás harangjának 
hasonmását halhatta megkondulni, ez év 
májusában pedig 33 hősi halottjának áldo
zott művészi kivitelű márvány emléktáblá
val, addig aug. 19-én Isten kegyelmével, 
két nagy adakozója iránt rótta le méltó
képen hálás kegyeletét. Az 1908-ban el
hunyt Hima Ferenc 26, az 1916-ban hősi 
halált halt Nagy János pedig 31 hold földet 
hagyott a kicsi, de lelkes s hitbuzgó gyü
lekezetnek A két neineslelkü adakozó em
lékének megörökítése jővén szóba, Nagy 
János édesanyja, özv. Nagy Mihályné nyom
ban felajánlotta egy a hősök emléktáblájá
val egyenlő méretű márványtábla beszer
zését, melyre aztán a gyülekezet vésette 
bele hálás kegyeletének szavait. A szív 
mélyéből fakadó és Szívekig ható, az egész 
ünneplő gyülekezetét az evangélium csudás, 
szent világába magával ragadó ünnepi be
szédet Varga József sárvári lelkész tartotta, 
lélekemelőén fejtegetvén az apostoli igaz
ságot: Akiket Isten lelke vezérel, azok Is
tennek fiai. — Az istentisztelet végeztével 
tartott ünnepi közgyűlés keretében Balogh 
Zoltán tanító szavalt s lelkész méltatta az 
ünnep jelentőségét s mondott köszönetét 
özv. Nagy Mihálynénak, Böröczky László 
gimnáziumi tanulónak, ki az oltárképet át
festette, kijavította s Böröczky János gyűl. 
tagnak, ki az oltárkép javításának költségeit 
fedezte, végül Varga József sárvári lelkész
nek a gyülekezetben elhangzott szép, építő 
beszédéért. A gyülekezet egyébként Varga 
József lelkésznek, mint városi lelkésznek, 
szíves közreműködése szerény jutalmául 
100 kgr. búzát ajánlott fel egyhangú lelke
sedéssel. A közgyűlés végeztével effertóri- 
um volt a Harangszóra, mely 5000 kor.-át 
eredményezett. Majd kivonult az ünneplő 
gyülekezet a temetőbe s ott Fónyad Rezső 
fögimn. tanuló alkalmi szavalata mellett 
megkoszorúzta Nagy János és Hima Ferenc 
sírját. A gyülekezetben folyamatban van a 
gabona gyűjtés is a Harangszó fenntar
tására.

Áthelyezett tanító. Ludván János nagy- 
>kimonyi evang. tanítót a nagyszénási állami 
'iskolához helyezte át a kultuszminiszter.

Kántorválasztás. A gércei gyülekezet
ben a megüresedett kántori állásra Varga 
Endre sárvári tanítót választották meg.

Vitézi beiktatás Ecsényben. Lélek
emelő ünüepi formák között iktatta be aug. 
25-án Somogyvármegye 23. vitézét. Az ün
nep alkalmából Brenner Ede lelkész lendü
letes beszédet mondott.

B á r ó  P r ó n a y  D ezső  volt egye
temes egyházfi és iskolai felügyelőnk 
emlékeiből, egyházi és politikai be
szédeiből egy kötetre való gyűjteményt 
rendez sajtó alá dr. Csenqődy Lajos 
és dr. lándori Kéler Bertalan közre
működésével a dunáninneni egyház- 
kerület ritka áldozatkészségü felügye
lője lándori Kéler Zoltán. A könyv 
abból az alkalomból jelenik meg, hogy 
báró Prónay Dezső életének 75-ik 
esztendejét most októberben tölti be 
s ezt a szép és értékekben gazdag 
élet példáját óhajtja az egyház jövő
jé t féltő egyházkerületi felügyelő a 
jelen nemzedék elé állítani. Mert le
het sokat tanulni ebből a példából. 
A könyv ismertetésére még visszaté
rünk, most csak felhívjuk az érdek
lődők figyelmét a közeli napokban 
megjelenő műre, melynek előfizetési 
ára 10.000, piaci ára 11.000 korona 
lesz. Az esetleges tiszta jövedelem 
egyházi alapítványt létesít.

Uj kormányfőtanácsos. A Kormányzó 
a miniszterelnök előterjesztésére Mechwarth 
Ernő belecskai földbirtokosnak a magyar 
királyi kormányfőtanácsosi címet adomá
nyozta.

(  Kinevezések a z  JErzsébet-egyetem 
hittudományi karánl/A  Kormányzó a val
lás- és közoktatásügy-rminiszter előterjesz
tésére az Erzsébet tudományegyetemen az 
egyetembe való szerves kapcsolódással fel
állított és ideiglenesen Sopronban elhelye
zett teljes jogú ágostai hitvallású evangé
likus hittudományi karon Deák János teo
lógiai akadémiai tanárt az ószövetségi irás- 
rnagyarázat és teológia tanszékére, dr. 
Pröhle Károly teológiai akadémiai tanárt 
a rendszeres teológiai tanszékre, Stráner 
Vilmos teológiai akadémiai igazgatót a 
gyakorlati teológiai tanszékre, Payr Sándor 
teológiai akadémiai tanárt az egyetemes 
keresztyén egyháztörténeti tanszékre és 
végül Kováts Sándor teológiai akadémiai 
tanárt az egyházi jogi és magyar protestáns 
egyháztörténeti tanszékre egyetemi nyilvá
nos rendes tanárokká az V. fizetési oszt., 
Kiss Jenő teológiai akadémiai tanárt pedig 
az Uj-szövetségi irásmagyarázat és teológia 
tanszékére egyetemi nyilvános rendkívüli 
tanárrá a VI. fizetési osztályba kinevezte./

Az eskütétel Pécsett, szeptember 15-én4 
volt. Nagy József dr. rektor üdvözlő sza
vaira Payr Sándor válaszolt. Valóban talpra
esett, gyönyörő beszédét lapunk legköze
lebbi számában hozzuk.

A teol. fakultás dékánja Stráner Vil
mos, prodekánja dr. Pröhle Károly, jegy
zője Kiss Jenő lett.
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Hősök emlékmüleleplezése Ivándár- 
dán. Délbaranya határszélén Ivándárda 
község megható és örökemlékti hazafias 
ünnepély keretében leplezte le 23 elesett 
hősének emlékoszlopát. Az ünnepély evang. 
tábori istentisztelettel kezdődött, melyet 
Zeman Zoltán ev. tábori lelkész végzett, 
majd Schrödl Lajos s. lelkész, Wölfel ta
nító, Mándy képviselő tartottak beszédeket, 
a díszes emlékműről Vértesi Zoltán ev. 
lelkész áldása után lehullott a lepel, hir
detve örökké a hősök és a község önfel
áldozását és hazaszeretetét.

Anyagtorlódás miatt „Jézuska szál
lást csinál magának“ című tárcánkat 
lapunk legközelebbi számában folytat
juk.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Zsidó kongresszus Bécsben. Az Aguda 
Jisroel kongresszusát Bécsben tartották az 
idén a szövetségi kormány képviselőinek, 
a német főkonzulnak, a cseh követségi 
titkárnak, a lengyel követség ügyvivőjének, 
továbbá az angol, francia és svájci követ
ség képviselőinek, valamint a világ minden 
részéből érkezett számos kiküldöttnek jelen
létében. Táviratban vagy levélben üdvözölte 
a kongresszust többek között dr. Hainisch 
szövetségi kancellár, dr. Seipel szövetségi 
kancellár és a magyar követség. A szövet
ségi kancellár üdvözlőiratában többek közt 
hangsúlyozza, hogy mint katholikus pap 
őszintén üdvözli azt, hogy az Aguda Jisroel 
a zsidóság tisztán vallásilag orientált ré
szének ez a szervezete a maga részéről 
meggyőződéssel és hűséggel száll síkra 
az Istenben való hit örök eszméiért és az 
öseredeti valláshoz való hűség gondolatá
ért. Az Aguda Jisroel egyik küldöttsége előtt 
az apostoli nuncius sajnálatát fejezte ki 
azon, hogy a katholikus ünnepnapok miatt 
a megjelenésben akadályozva van.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Pável József és Dulavecz Ilona 
szeptember 16-án tartották esküvőjüket 
Szentgotthárdon.

Eljegyzés. Róth Kálmán uraiujfalui ta
nító leányát eljegyezte Rózsa János ostffy- 
asszonyfai tanító. A három Rózsa-testvér 
így mindegyik egy-egy Róih-ieányt vett 
feleségül.

Halálozás. Bakody Imréné tanító öz
vegye 56 éves korában Kissitkén elhalt. 
Áldás emlékére 1

Rónai Frigyes kőszegi nyomdatulajdo
nos, a kőszegi gyülekezet tanácstagja szept.
9-én meghalt.

Béke hamvaira!

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Ú J D O N S Á G O K .

Emlékünnepély a Petőfi-család sír
jánál. A Petöfi-Társaság kegyeletes ünnep
ségre jelent meg a Kerepesi-uti temetőben 
levő Petőfi-család sírjánál, hogy megkoszo
rúzza a sirt és ezzel lezárja a Petőfi-cen- 
tennárium ünnepi évét. Az ünnepi beszédet 
Ferenczy Zoltán mondotta.

Székács Béla temetése. Budapesten 
óriási részvéttel helyezték örök nyugalomra 
dr. Székács Bélát, a magyar tudományos 
orvosvilág nagy halottját a kerepesiuti te
metőben. A gyászszertartást Raffay Sándor 
ev. püspök végezte. Székács Bélában a 
magyarság egyik büszke oszlopát, az orvosi 
világ pedig nagytudásu, kimagasló tagját 
vesztette el.

Ötmillió koronát adott Rada István dr. 
veszprémi kanonok a pápai bencés főgim
názium diákasztala javára.

A románok elkobozzák Bethlen bir
tokait. Bethlen István gróf magyar minisz
terelnök nagykiterjedésü erdélyi birtokaira 
már rátette kezét a román kormány, csu
pán a vajdakeremesi határban levő 2000 
holdas birtoka nem került még eddig ki
sajátítás alá.

Százharmincezer hold a víz alatt.
Csongrád megyében az idei nagy száraz
ság ellenére százharmincezer holdon fek
szik a vadvíz. Hozzávetőleges számítás 
szerint a vadvizek miatt évenként hetven- 
milliárd korona a kár.

Debrecen törvényhatósága átírt a tör
vényhatóságokhoz, hogy az 1000 holdon 
felüli hitbizományi és kötött birtokoknak 
a földbirtokreform céljaira való igénybe
vételére indítsanak mozgalmat.

Learatták a négyezeréves búzát. A 
világhírűvé vált thébai ásatások alkalmával 
búzára akadtak, melyet megvizsgálva a bio
lógusok, csiraképesnek találtak. A búzából 
az Angol Régészeti Társaság minden búza
termő államnak küldött egy keveset s így 
jutott el hozzánk is. A búzát Barcson ve
tették el, gyönyörűen ki is kelt, le is arat
ták és a napokban sütötték az első kenye
ret a fáraók búzájából.

Hock János és Lovászy Márton bűn- 
pörét tárgyalta a budapesti törvényszék 
Hock plébános és Lovászy Magyarországot 
gyalázó cikkeket írtak amerikai lapokba.

Bilincsbe verte a lányát. Bony köz
ségben Csóka Boris 25 éves leány az utcán 
bilincsekben járt. A csendőrök kihallgatták 
a leányt, aki elmondotta, hogy apja verte 
a lábára a bilincseket.

Kései szerelem. A pozsonyi evangéli
kus templomban érdekes esküvő zajlott le 
a minap. Aclis Gottlieb nyolcvanéves cipész- 
mester vezette oltár elé a hetvenkilencéves 
Král Josefin Máriát, aki özvegyasszony. A 
vőlegény ezúttal először volt férj.

Agyonverte a testvérét, összeszur
kálta az apját ifj. Szolák Mihály galam
boki földműves. A szörnyű gyilkosság oka

családi viszálykodás. A gyilkos testvért le
tartóztatták, — apja haldoklik.

A cigányok is kapnak iskolát Erdély
ben. Temesvárott a kereskedelmi iskola 
magyar tagozata a legújabb miniszteri ren
delet alapján megszűnt, de a közoktatás- 
ügyi miniszter elrendelte, hogy Nagyvára
don cigányiskola létesüljön.

Félmillió egy kutyáért. A magyar eb
tenyésztőknek Budapesten rendezett kutya- 
kiállftásán egy fajkutya félmillió koronáért 
cserélt gazdát.

Uj idők a legjobb magyar szépirodalmi 
lap. Szerkeszti Herczeg Ferenc. Előfizetési 
ára egy negyedévre 4000 korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
1600 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 1200 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

N y ilv á n o s  n y u g tá z á s .
Tényőfalun a templom előtti kőfal be- 

tisztitásúra adakoztak: Illés Gyula csanaki 
malomtulajdonos 10.000, Varga Nándor 2000, 
özv. Varga Andrásné, Rácz Sándor theol. 
1000—1000, id. Rácz János, ifj. Rácz Já
nos, Tarr Mihály, Molnár György, Varga 
Kálmán 500—50Ő, Hevesi István 400, Mó
zes Sándor, ifj. Bálint Ferenc, Horváth Jó
zsef, Bóka Sándor, Nyíri István, Tóth An
drás, özv. Győrig Jánosné 300—3000, Né
meth Pál 260, Tóth Péter, özv. Tóth Jó- 
zsefné, Limpár András, özv. Hevesi Istvánná, 
id. Bálint Ferenc 200—200, Németh József 
150 K-át tényőfalui lakosok; ifj. Győrffy 
Lajos, Fazék Miklós, Pölöskey Miklós 1000 
—1000, Győrffy Béla, Bozzay Imre 500— 
500, Bozzay Kálmán, özv. Tóth Lajosné 
300—300, Péczv Lajos, Fazék Lajos, Hor
váth Kálmán. Péczi Sándor 200—200, Ma
gyar István, Eckstein Mihály, Fekete József, 
Kollár Mihály, Hamvay István, özv. Bozzay 
Sándorné, Csete István, Varga Mihály, Mol
nár Miklós, Horváth Dezső, Fazék Kálmán, 
Zsolnay Károly, Bóka József, Varjú Gyula, 
özv. Tóth Miklósné, Fazék György, Péntek 
Sándorné, Salamon Antal, Szalay Gábor, 
Horváth János, Péntek Lina, Bödő Bálint, 
Varjú Lajos, Falaky József, Pátka Sándor, 
Delg József 100—100, Falaky Sándor, Hor
váth Miklós, özv. Fazék Jánosné, Bozzay 
Miklós, Pécsi József, Pécsy Ferenc, Ham
vay Miklós, Csete Sándor, Bozzay Mihály, 
Horváth Mihály 50—50, Rácz Sándorné 70, 
Bácsi Jánosné 60, Pápay Miklós, id. Győrffy 
Lajos, N N. 30-30, Pápay Mihály 20 K 
felpéczi lakosok; Ravák és Kohn győri la
kosok 200 K-t, Németh József és neje ha
rangalapra 1 dollárt, Tóth Péter harang
alapra 2000 K-t, Tóth Péter és neje szül. 
Bóka Erzsébet padlásfeljáró javítására 1000 
koronát Tényőfalu. — Az adományozóknak

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17.,sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 25—52
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e helyütt mond hálás köszönetét a presby- 
terium.

Felelte szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Sxentftotthárd, VuTárniecrre.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Pályázati hirdetés.
Kötcse községhez tartozó újonnan szer

vezett piedgyespusztai elemi iskolai tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Lakás, fizetés : 
törvényes. Kérvények a medgyesi iskola
székhez intézve a kötéséi elöljáróságnál 
adandók be Evang. vallásu kántortanítók 
előnyben.

Kötcse (Somogy m.), E löljárósága.

Hlttani kőnjtet.
L a j o s  evang. lelkész két ismert hittani 
könyve és pedig Bibliai történetek az 1. 
és 11. osztály, úgyszintén a III. és IV. oszt. 
számára, ugyancsak kapható Evangéliumi 
káté és Rövid egyháztörténet című tan
könyve is Újpesten Weisz Berthold könyv- 
kereskedésében Templom utca 1. sz. alatt.

1 - 2

Felvétel a theol. fakultásra.
A m. kir. Erzsébet tudomány-egyetem 

Rectora, az egyetemi tanács nevében föl
kért, hogy az ág. hitv. evang. hittudományi 
kar megalakulásáig, az ezen karra beirat
kozni óhajtók kérvényeit egyelőre vegyem 
át. Ennek folytán figyelmeztetem azokat, 
akik a Sopronban fölállítandó ág. h. evang. 
hittudományi karra hallgatókul fölvétetni 
kívánnak, hogy eziránti, megfelelően fölsze
relt és „A m. kir. Erzsébet tudomány-egye
tem ág. h. evang. hittudományi karának 
Dékáni Hivatalához — Sopronban“ intézett 
kérvényeiket a soproni evang. theol. Aka
démia Igazgatóságánál már most benyujt- 
ha'ják. A kérvényhez azoknál, akik most 
kezdik theol. tanulmányaikat orvosi bizo
nyítvány és rövid önéletrajz is mellékelendő.

A fölállítandó Theol.-Otthon-ra való 
fölvételre egyelőre szintén nálam lehet je
lentkezni.

Sopron, 1923. szeptember hó.
S tráner Vilmos,

1—2 theol. akad. igazgató.

H i r d e t é s .
Őszi vagy kora tavaszi szállításra aján

lok vad alma, vad körte, myrabolán szilva, 
vad cseresznye, sajmegy egy éves alany 
csemetéket, élő sövény készítésre alkalmas 
egy éves három tüskéjü gledhschiát, egy 
éves gyökeres nyárfa dugványt, kosárfo
násra legalkalmasabb kenderfüzből sima 
dugványt, valamint erős két éves „Hófej“ 
spárga tövet nagyobb mennyiségben. Aján
lok fentieken kívül kalaráb, kei, viasz bab 
és petrezselyem magot a legjobb fajtákban. 
Kacsmarszki Béla kertész Pápa, (Vesz
prém m .) veszprémi-úti vámház. 4—4

Egy lelkészi család keres vidékre né
metül tudó háztartási és mezei munkát 
értő 17—20 éves leányt. Fizetés megegye
zés szerint. — Cím a kiadóban. 2—3

E l a d ó .
A bajai evang. egyházközség tulajdoná

ban lévő 24 drb, két üléses iskolai pad 
(darabja jelenleg körülb. 60.000 K) 1 drb. 
iskolai asztal dobogóval (ára jelenleg kö
rülb. 50.000 K), 1 tábla (körülb. 30.000 K), 
1 számológép (körülb. 10 000 K), 1 iskolai 
címtábla (körülb. 3000 K) és 1 földgömb, 
valamint 20 drb. nagy-győri énekeskönyv. 
Amint az árak emelkednek, természetesen 
a felsorolt tárgyak is mind drágábbak lesz
nek. Tudakozódni lehet Imreh Sámuel lel
késznél Baja, Bács-Bodrog megye. 3—s

P I A X .
Szept. 18. Zürich: Budapest 3.10. — 

Deviza: Dollár 19.700, Dinár 207, Osztrák 
korona 27 50, Szokol 585*—, Lei 93’—, Frank 
1165, Márka 0000150 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.400, borjúhús 
8.000, zsir 16 000. — Gabonaárak: Búza 
92.915, rozs 64.750, árpa 60.500, zab 60.500, 
tengeri 70.500, korpa 40.750.

H I R D E S S Ü N K
a „HARANGSZÓ“-ban.

I / Á l /  Q  I  I  O  I A C  K I A D Á S Á B A N  ÉS
r v u r v n i  L n u u o  b i zomanyában

Budapest, IV. kerület, Kamermayer Károly utca 3. szám 
MEGJELENT ÁG. HITV. EVANG. VALLÁSTANI KÉZIKÖNYVEK.

A váltakozó viszonyok folytán csakis a könyveken jelzett, illetve számlázott
árak érvényesek.

Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Középiskolák felső osztályai és tanítóképzők 
számára. 7. kiadas.

Bereczky Sándor, Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások. Középiskolák, polgári 
és felső leányiskolák I. osztályának használatára. 9 kiadás.

— Jézus élete és tanítása. Középiskolák, polgári és felső leányiskolák II. osztályának 
használatára. 9. kiadás.

— Keresztyén egyház rövid története. Polgári és középiskolák 111. osztálya számára. 
10. kiadás.

— Keresztyén hittan és erkölcstan. Középiskolák, polgári és felső leányiskolák IV. oszt. 
számára. 7. kiadás.

— A keresztyénség megalapításának története. Középiskolák V. o számára.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. 1. rész. Középiskolák VI. oszt. számára.

3. kiadás.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. II. rész és A magyar ev. egyház, története. 

Középiskolák VII. o. számára 3. kiadás.
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid története. Elemi és polgári iskolák számára.

4. kiadás.
Blázy-Török-Törteli, Evangélikus káté népiskolák számára. II. kiadás. 
Dallamoskönyvecske az új dunántúli ev. énekeskönyvhöz. 4. kiadás.
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének előkészítése az Ószövetségben. Közép-, polgári-, 

felső leányiskolák és katonai alreáliskolák I. o. számára.
— A keresztyénség megalapításának története. Közép-, polgári, felső leányiskolák V. és 

hadapródiskolák I. osztálya számára 2. kiadás.
Győry Vilmos, Dr. Luther Márton kis kátéja. Átdolgozta Marcsek J. 8. kiadás. 
Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Középiskolák IV. oszt. számára.
— Az evangélikus keresztyén világnézet. Vili. osztály számára
Kemény Lajos, Bibliai történetek I—II elemi iskola számára. 2 bőv. kiadás.
— Bib iái történetek III—IV. elemi iskola számára 3. bőv. kiadás.
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja. Kötve. 3. kiadás.
— A keresztyén anyaszentegyház rövid története. Polgári, felső leányiskolák és közép

iskolák alsó osztályai számára. Kötve.
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház rövid története. Népiskolák felsőbb o. számára. 
Majba J. V., Luther k ' S  kátéja. 13 kiadás.
— K s enekeskönyv. Ág. hitv. evang. iskolák és ifjúsági istentiszteletek számára. 4. kiad. 
Pálfy József, A keresztyén anyaszentegyház története. Protestáns középiskolák, tanító

képzők és felsőbb leányiskolák számára. 9. kiadás.
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja. 6 kiadás.
— Az evangélikus népiskolai vallástanitás módszertana Tanítóképzők számára.
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi iskolák részére. 13. kiadás.
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén vallástan. Tanítóképzők, közép-, kereskedelmi és 

felsőbb leányisKolák számára.
Szeberénvi Gusztáv, Luther Márton kis kátéja.
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztyénség világnézete. Evang. vallástan a kö

zépiskolák VIII. osztálya számára.
— Ugyanaz, Il.-ik átdolgozott, rövidített kiadás.
Sztehlo A., Evang. kér. vallástan. Polgári iskolák, gimnázium alsó osztályai és konfir

mációi oktatás számára. 10. kiadás.
Turcsányi A. M., Bibliai történetek. 4. rész, 13. kiad., 11. rész, 7. kiadás.
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I—VI. Klasse. Übersetzt von Josef Hatz. Kötve. 
Zsilinszky M., Az evangéliumi keresztyén életfelfogás. Felsőbb osztályok számára.

Bevezetés céljából szívesen küldök mutatványpéldányt!
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Alapította
K A P 1 B É L A

1910 ben.

Laptulajdonoß:
I Dunántúli Lutlier Szövetséo.
Az Országon liUthar-Szövet- 

HLtf hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.

HARANGSZÓ
S Z E R K E S Z T I K :

HeoJetanik minden vasúm;
s / ^ ^ y ; » í m Al> V ^ é m e t h  k a r o l y , c z i p o t t  G é z a .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTOOTTHÄRD,

Vasvármegye.
i  „HAKANHNZO“ 

előflzetéal á ra : 
negyedévre 3000 korona. 

Megszállt területre 5000 K. 
liUthor-8/.övetégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési Ara egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 300 korona.

A .Harangszó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A sajtó értékelése.
Gazdasági összeroppanásunk — 

miként a hegyoldalról alágördülő 
lavina — eltaposással fenyeget tár
sadalmi osztályokat, existenciákat, 
intézményeket és erkölcsi világ
nézeteket. Virágzó vállalkozásokat 
zúzott szét, fojtogatja a vagyonta
lan néposztályokat, embereket ker
get nap-nap után a halál karjaiba 
és elérkeztünk immár oda, hogy 
szétmorzsolással fenyegeti a sajtót 
is. Egymásután dőlnek ki a csata
sorból a vidéki újságok, az óriási 
költségek miatt a könyvkiadás 
(nyomtatás) majdnem teljesen szü
netel s a kulturális haladás is holt
pontra jutott. Pedig a sajtó szét- 
morzsolása kiszámíthatatlan káro
kat jelent számunkra.

Sajnálattal kell megállapítanom, 
hogy nagyon sokan vannak még, 
akik nem tudják kellően értékelni a 
sajtó munkásságát, mert nem isme
rik a sajtó elhivatását és nagy je
lentőségét. Épen ezért nem csodál
kozom azon, hogy az emberek nagy 
része nem siet a veszélybe jutott 
sajtó megsegítésére.

Nem a sajtó jajkiáltását akarom 
tolmácsolni soraimmal, hanem sze
retném a sajtó jelentőségét meg
ismertetni azokkal, akik erre rá
szolgálnak.

Valamelyik külföldi tudós mon
dotta egyszer: „Boldog az az or
szág, amelynek virágzó sajtója van. ‘

Vájjon miért?
Mert a virágzó sajtó a legkézen

fekvőbb bizonyítéka annak, hogy 
az ország kultúrája magas fokon 
áll, az emberek boldogok, megelé
gedettek — mert tanulnak. A sajtó 
ugyanis az iskolán kívüli tanítónk, 
nevelőnk. Igehirdető a hívők kö
zött. Tanácsadónk a bizonytalan

kodás óráiban. Fegyver az igazság 
kezében. Félelmetes nagyhatalom, 
mely ellenőrzi, számonkéri azok 
sáfárkodását, akiknek közügyeink 
vezetését a kezébe adtuk. Védel
mezőnk, ha ellenünk törnek, és 
szeges ostor, amely sújtja a gono
szokat . . .

Ez a jó sajtó!
Nekünk protestánsoknak létér

dekünk, hogy erős, hatalmas jó 
sajtónk legyen, amely egy táborba 
gyűjt bennünket; jó sajtónk, amely 
hirdeti közöttünk az Ur igéit, tanít, 
vezet bennünket és megvédelmez, 
ha ránktámadnak.

Hazánkon végighömpölygő gaz
dasági földrengés hullámai erősen 
korbácsolják a dunántúli evangéli
kusok egyik világító tornyát: a 
Harangszót is. Még áll ez a világító 
torony, keményen dacol az ország
rengető elemekkel, de ha nem sie
tünk segítségére az elemekkel ví
vott tusakodásában, ki tudja, med
dig képes ellenállni. . .  és egy na
pon arra ébredünk, hogy ennek a 
világító toronynak kialudt a lám
pása . . .

Midőn a katholikus sajtó mind- 
hatalmasabb sziklafalként dacol a 
mindent elnyelni akaró anyagias
sággal, amidőn mások milliókat 
áldoznak sajtójukra, akkor nekünk 
is össze kell fognunk és segítsé
gére sietnünk a protestáns sajtó
nak és meg kell védelmeznünk 
sajtónk védbástyáját: a Harang
szót.

Lelkészeink, tanítóink, a felügye
lők, gondnokok, presbyterek, nő-, 
leány- és ifjúsági egyletek, öregek 
és fiatatok ne szűnjenek meg a Ha
rangszó támogatására serkenteni a 
gyülekezet tagjait, hiszen minden 
korona, melyet a Harangszó támo
gatására adunk, dúsan meghozza 
az erkölcsi kamatot: az erős pro

testáns sajtót, amelyre pedig — 
ha hihetek a jövendölésekben — 
igen nagy szükségünk leszen el
jövendő súlyos napjainkban.

Polgár József.

A mi szegény csonka és beteg 
hazánknak testi és lelki orvosokra 

van szüksége.
Payr Sándor egyetemi tanárnak, a 
Harangszó belmunkatársának pécsi 

beszédéből az eskütételkor.

A Pozsonyból Pécsre helyezett 
m. kir. Erzsébet tudományegyetem 
újonnan kinevezett tanárai: dr. Deák 
János, dr. Kovács Sándor, dr. Pröhle 
Károly, Payr Sándor, Stráner Vilmos 
Kiss Jenő ev. tanárok, valamint az 
orvosi karnak újonnan kinevezett ta
nárai : dr. Ángyán János, dr. Gorka 
Sándor és dr. Rohrer László szept. 
15 én tették le a hivatalos esküt Pé
csett az egész egyetemi tanács és más 
érdeklődők jelenlétében az egyetem 
ezidei rektora kezébe. Dr. Nagy Jó
zsef rektor, a kiváló filozófus, költői 
gondolatokban is gazdag, ékes beszéd
del üdvözölte az új tanárokat, össze
tartásra, törhetetlen hazaszeretetre 
buzdítva őket.

»Az Alma Mater — mondotta — 
ma új gyermekét fogadja keblére, az 
evang. theol. fakultást. Mi igazán a 
legnagyobb örömmel kapcsoljuk be 
az új fakultást egyetemünk keblére 
és szentül hisszük, hogy annak ta
nárai egyetemünknek mindig díszére 
válnak. Az összetartás lesz az az erő, 
mely parva Universitásunkat naggyá 
fogja tenni. Nézzük csak a kis göttin- 
gai egyetemet, mely a nagyobb egye
temeknek is mindenkor mintája volt.* 
Beszéde további folyamán is erőgya
rapodást vár a rektor a theol. fakul-

Alljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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tástól, de viszont reá mutat, hogy az 
egyetembe való szerves és teljes jogú 
bekapcsolás egyszersmind az állam 
részéről is erőnyujtás és elismerés 
az evang. theológia számára.

A rektor szép beszédére Payr S. 
soproni professzor, a kiváló egyház
történész, a Harangszó jelestollu bel- 
munkatársa válaszolt, akit erre az or
vostanárok is felkértek. Őszinte, me
leg szívvel tolmácsolta az új tanárok 
hálás köszönetét. Azt a törekvést — 
úgymond — hogy a r. kath. és ref. 
egyházak után most már az evan
gélikusoknak is az egyetembe szerve
sen bekapcsolt theol, fakultása legyen, 
eleitől fogva a pozsonyi, most pécsi 
egyetem fogadta legnagyobb megér
téssel s hathatós támogatásával dia
dalra is vezette Az orvosok és theo- 
logusok ezen együttes eskütétele indít 
arra, hogy a két tudományszak kö
zött a kapcsolatot keressük Magyar 
irodalmunkban a legelső orvosi munka 
Szigeti Frankovics Gergely soproni 
orvos müve És ennek több mint a 
fele theológia. A vallásos lelkű orvos 
a füvek gyógyító erejében is Isten 
hatalmát látja s az orvosok munká
ját Isten megsegítő kegyelmétől teszi 
függővé. Majd utalt Fayr Sándor arra, 
hogy a Nádasdyak és Batthányak ud
vari orvosai, Szegedi Fraxinus, Pista- 
locius, Corvinus, mily erős oszlopai 
voltak egyszersmind a reformációnak. 
Dudith András péc-i püspöknek az 
orvosi tudomány történetében is neve 
és érdeme va,n. S újabban is a sár- 
szentlőrinci ev. papiak szülte és ne 
velte a pesti egyetem első európai

Jézuska szállást csinál magának.
Irta: Szombath Ernő. 3)

Icuka szótfogadott. Pejét kissé el
fordította s a sok sírástól és fájda
lomtól agyongyötört test csakhamar 
elaludt. De még álmában is folyton 
szepegett.

A szegény asszonyból most kitört 
az elfojtott fájdalom. Leánya előtt 
erőt vett magán s bár majd meghasadt 
a szive, amikor leányát úgy hozták 
haza ölben, mint egy törött virágot, 
de nem sirt, nem jajgatott. Nem 
akarta kis leánya szívét még nehe
zebbé tenni. Elég annak szegénykének 
úgyis a maga fájdalma I Mit tetézze 
azt még ő is a sírásával? Hát nem 
is ejtett egy könnyet sem a leánya 
előtt.

De most aztán annál jobban erőt 
vett rajta a fájdalom. Heves zokogás 
rázta meg a testét. Elővette a zseb 
kendőjét. Odaszorította az ajkához,
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hírnevű sebészét, Balassa Jánost. 
Ennek a mi szegény csonka és beteg 
hazánknak testi és lelki orvosokra 
van szüksége. A tudomány szabad 
művelése és terjesztése mellett mi 
lelki gyógyászatra vállalkoztunk. A 
bajok forrására, a bűnre akarunk 
reá mutatni s vallásos hittani alapon 
a keresztyén erkölcsiség orvosszereit 
keressük. Minden pedagógiának ez a 
végső célja.

Hitet és tudományt együttesen aka
runk ápolni és terjeszteni s ezzel iga 
zolni a theológiának a tudomány- 
egyetembe való beillesztését. A Hol
landiából visszatérő Apáczai Cseri 
Jánossal teszünk mi is fogadalmat: 
Azok között, kik munkájokkai a ma 
gyár hazát boldogítani tudják, lehe
tünk a legkisebbek; de azok között 
kik ezt komoly elhatározással tenni 
akarják, a legnagyobbak leszünk

Fí bányai egyházkerü- 
. let közgyűlése.

A bányai evangélikus egyházkerü
let ezévi rendes közgyűlését Buda
pesten szeptember 20 án tartotta, 
mely alkalommal a Deák-téri tem
plomban Jakabfy György békéscsabai 
lelkész prédikált. Az istentisztelet után 
a Deák-téri polgári leányiskola nagy
termében kezdetét vette a közgyűlés, 
amelyen a bányai evangélikus egy
házkerület egyházi és világi vezető
félfiai egyaránt, majdnem teljes szám
ban résztvettek. A világi elnöki tisz

tet Zsigmondy Jenő egyházkerületi 
felügyelő akadályoztatása miatt báró 
Prónay György államtitkár töltötte be.

Raffay Sándor püspök évi jelenté
sében mindenekelőtt szóvátette az ál
lamhatalom rideg magatartását az 
evangélikusokkal szemben. Kitért a 
kultuszkormány iskolapolitikájára is. 
mely az államsegélyek megvonásával 
lehetetlenné teszi az ev. iskolák fenn
tartását. Megemlékezett a tanítóság 
értékes munkájáról, majd a testvér 
protestáns egyházakkal való együtt
működés szükségességét hangoztatta 
Megemlékezett a Petőfi ünnepek hosz- 
szu sorozatáról, beszélt a Luther- 
Szövetség örvendetes terjedéséről, 
majd köszönettel adózott az egyes 
egyházak folyton növekvő á dozat- 
készségéért.

Jelentését így fejezte he: Talán 
sok volt jelentésemben az aggodalom, 
azonban egyházaink komoly válságba 
sodródtak. Bizzunk az Evangélium 
Urában, aki most is megtartja a hű
ségeseket és diadalra vezeti az Esz
mét. Legyen áldott mindenki, aki 
dolgozik.

A püspök jelentését a közgyűlés 
lelkes éljenzéssel vette tudomásul. A 
jelentéshez elsőnek báró Kaas Albert, 
a Luther Szövetség országos elnöke 
szólott. Beszédében hangoztatta, hogy 
a jövőre vonatkozólag gondolkozni 
kell már most az egyházi adózás 
megfelelő reformjáról, mert nem le
hetetlen, hogy az állam kénytelen lesz 
megvonni a segélyezést.

Utána Kovács Andor főesperes je
lentette, hogy a Lelkészegyesület Raf-

csakhogy a panaszos harg elő na 
törhessen, csakhogy a sírását elfojt
hassa.

De hasztalan erőlködött I Csak 
amiál jobban rázta a zokogás Az 
elnyomott fájdalomtól, siráséól szinte 
fuldoklót!: Könnyes szeme ráesett
Icuka hamvas szép arcocskájára. S 
az oly édesdeden pihent ott. Kis szája 
kissé nyitva volt. És két keze össze
kulcsolva pihent a keblén. Olyan volt, 
mint egy megriadt, pihegő angyal, aki 
valami nagy ijedtség után aludt el.

A szegény anya lerogyott az ágy 
mellett egy székre. S úgy nézte köny 
nyein át tovább is azt az édes arcot. 
S ajkán bugyborékolva törtek elő a 
suttogó hangok.

— Icukám ! Édes kis kukám! Én 
édes kis lányom 1

Tovább nem birt a fájdalmával.
Hangos zokogással borult az ágyra.
Icuka felriadt. Átölelte kicsiny kar

jaival anyja nyakát s ő is vele sirt.

Sokáig maradtak így összebújva. 
Könnyeik árja összefolyt. Édes me
legség járta át az arcukat. Lassankint 
elcsendesedtek, elnyugodtak. Anya és 
leánya egymás keblén melengették 
egymást a szeretetükkel.

Mikor az anya felébredt, úgy érezte, 
mintha a szíve kissé megkönnyebbült 
volna. Letörölte arcáról a könnyek 
nyomait. Egy csókot lehelt Icuka 
homlokára, aztán ölbe tett kezekkel 
bámult maga elé.

Lelkében megelevenedett a múlt. 
A múltja amely tele volt édes ábrán
dozással, amely oly szép volt, oly 
boldog volt. Alig húsz éves korában 
férjhez ment Kovács Pálhoz, aki a 
cukorgyárban munkafeltigyelő volt. 
Szerették egymást. Elég jó módban 
is voltak, úgy, hogy anyagi gondok 
nem zavarták boldogságukat. S aztán 
megszületett Icuka. A kis angyal meg 
hozta a teljes boldogságot. Ügy érez
ték, hogy semmijük sem hiányzik,



fay Sándor apostoli munkásságának 
elismeréséül arany mellkeresztet aján
lott fel.

A püspök mély megindultsággal 
válaszolt a felszólalásra és kijelen
tette, hogy a keresztet, mint a vigasz
talás, a remény és diadal jelvényét 
Krisztus utjain fogja hordozni.

A következő felszólalók közül Sze- 
berényi Zs. Lajos fóesperes, a zsinat 
kérdésével foglalkozott és helyéül 
Békéscsabát ajánlotta.

A tanügyi bizottság jelentésénél 
élénk vita fejlődött ki, amelyben Blat- 
niczky Pál főesperes és Hittrich Ödön 
vettek részt.

A délutáni üléseken a jogügyi bi
zottság különböző fellebbezéseket in
tézett el, majd az egyházi egyesüle
tek jelentései és a segélyezések kér
dése kerültek tárgyalás alá. Gyűlést 
tartott a Lelkészegyesület és a Gyám- 
intézet is.

H23 szeptember 30.

Őszi dal.
Szelíden merengő szeptemberi alkony,
— biborfátyolába öleli a falut.
Dana-vize felett harangszó akkordok: 
Valaki búcsúzik. Valakit itt hagyott.

. . .  Kicsi udvarunkon — fehér őszirózsák
— szomorún tekintitek, letűnő nap után. 
. . .  És én velük érzek: — szelíden merengő,
— meleg n apsugara t könnyezve sirató,

— szeptember alkonyán.
Hudy Ilona.

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

semmi után nem vágyakoznak Bol
dogok voltak, mint csak ember boldog 
lehet a földön.

De haj I A sötét felhők már tor
nyosultak a boldogságuk ege fölé. S 
alig volt Icuka féléves, mikor a sze
rencsétlenség rájuk zuhant.

Egy vasgerendát vontattak a gyár 
emeletére. A munkánál a férje ügyelt 
fel. S hogy, hogy sem, Isten a meg
mondhatója, egyszer csak lezuhant a 
gerenda s négy embert agyonsujtott. 
Köztük volt a férje is. Eltemették a 
derék, jó embert. S Icuka árván ma
radt vele. Ezer szerencse, hogy volt 
egy kis vagyonkájuk, mert így gond 
nélkül élhettek ezután is.

És aztán maga előtt látta a jelent. 
Ezelőtt kát évvel ismerkedett meg 

Forgács Zsigmonddal, aki akkoriban 
került a gyárba. Megszerették egy
mást s egymáséi lettek. S vagy egy 
évig szép békességben is voltak. De 
aztán inni kezdett Forgács. S attól

HARANQSZÓ.

Ünneplő gyülekezetek.
T e m p lo m - j u b i l e u m  S z é k e s f e h é r 

v á r o t t .

1873 szeptember 7-én avatta fel 
a fehérváriak jelen templomát Karsay 
Sándor dunántúli püspök Sántha Ká
roly, az idején várpalotai lelkész ün
nepi igehirdetése mellett. A hálás 
gyülekezet örömmel ragadta meg az 
alkalmat, hogy átmenetinek épült, de 
immár félszázadossá vált templomá
nak jubileumát megszentelje. Már az 
egész év folyamán folytak a templom- 
átalakításával és elkészítésével az 
ünnepi előkészületek, melyben a gyü
lekezet tagjai önkéntes természetbeli 
és pénzbeli ajándékozással, főkép pe
dig ingyenes munkával vettek részt. 
Nagy öröm volt látni, amint egyesek 
napi munkájuk végeztén siettek az Ür 
hajlékába, hogy a letett szerszám he
lyett felvegyék a templomépítőt. Ki kell 
emelni külön is két nevet a sokból, 
Stock Mihály és Mayer Lajos nevét, 
kik jóllehet csak nejeik révén jutot
tak a gyülekezettel érintkezésbe, szak
munkájukkal elejétől-végig önzetlen 
dolgoztak.

Nagy volt a hívek öröme, mikor 
a jubileum első alkalmaként szept. 
8-án a jubileumi vallásos estélyen 
bevonult a szépen feldíszített temp
lomba és négy kedves lélek keze- 
munkája nyomán ott olvashatta az új 
oltárterítőn a jubileumi alapigéjét: 
»Jertek el, mert immár minden kész!«

Sántha Károlynak a gyülekezet 
félszázados jubileumára írt énekéből
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szállt fel az első hála-akkord: »Di
csőség. hála szent nevednek I« — s 
azontúl Illgenn Antal tábori lelkész 
imáján, a Fejér Ferenc kántor vezette 
missziói vegyeskar énekein, különösen 
Doane Crosby: >öh, hála az Urnák!< 
— kezdetű énekárján át folyt a hála
folyó a kis gyülekezetből Isten trónja 
felé.

Dr. Petrik Zoltán másodfelügyelő 
»Székesfehérvár reformációjáról*, egy 
eddig alig tárgyalt témáról tartott 
előadást s a városban ma nagy ki
sebbséggel levő evangélikusság vala
mint mások is csodálkozva hallhatták, 
hogy már a mohácsi vész előtt meg
érkezett az őskoronázó városba a 
reformáció hulláma; hogy 1543-ban 
lutheránusnak mondták az egész vá
rost ; s hogy valamikor az első bib
lia fordítók egyike, Erdósi Szilveszter 
János vetélytársa, Szegedi K'* Lajos 
élt falai közt. Az előadás szinte gyön
gyözött az egyháztörténelmi emlékek
től, melyeknek nagy részét Payr S. 
egyet, tanár bocsátotta az előadó ren
delkezésére sajtó alatt levő müvéből 
nagy hálára kötelező módon.

Vonósnégyes, melyben Jesztrebényi 
Gyula igazgató tanító és Maurer E. 
főreáliskolai tanár, mint gyülekezeti 
tagok szerepeltek, játszott Haydntól, 
Hajdú Mariska pedig szavalt egy ez 
alkalomra írt verset: »A mi templo
munk* — Gács Aladár lelkésztől, 
akinek Jelenések 21 .22—23 alapján 
tartott bibliamagyarázata és imája 
zárta le a jubileumi estét.

Másnap a vasárnapi hálaadó isten- 
tisztelet volt a jubileum lelki köz

kezdve mindig zsörtölődött, folyton 
civakodott. Semmi sem tetszett neki. 
Icukát is folyton bántotta, mindig ül
dözte Soha egy jó szava nem volt 
hozzá. Hanem goromba volt hozzá a 
durvaságig s nem egyszer megverte. 
A kis leány meg sem moccant, ha 
mostohaapja odahaza volt. S rettegett, 
ha közeledni látta S hogy nem ok 
nélkül, mutalja a mai eset is.

Merengéséből az utcaajtó becsapó
dása riasztotta fel. S nyomban a csat 
tanás után nehéz léptek zaja hallat
szott az udvaron.

Az asszony az órára nézett.
Hétre járt az idő. Valószinüleg az 

ura jött meg.
S csakugyan az lépett be.
Körülnézett a szobában. Aztán 

durván támadt a feleségére.
— Hát mi lesz? Hol a vacsora?
Az asszony ijedten ugrott fel. A 

vacsoráról bizony egészen megfeled
kezett. Szelíden szól az urának.

— Ne haragudj Zsiga. A vacsorát 
azonnal megcsinálom. Icukának a lába 
törött el. Mellette kellett maradnom. 
Azért maradt el a vacsora. De azon
nal meglesz. Jöjj, ülj addig ide a kis 
lány mellé, míg én a konyhában le
szek.

Forgács mérgesen dobbantott a lá
bával.

— Üljön az ördög a leányod melléi 
De én ugyan nem ülök I S azt most 
utoljára mondom, hogyha mégegyszer 
a rerdes időre nem lesz készen az 
ebéd vagy a vacsora, hát akkor össze
töröm a csontjaidat I

Megrázta az öklét. Megfenyegette a 
feleségét s aztán kifelé indult.

De az asszony megfogta a karját. 
Kérőén nézett rá.

— Zsiga, ne haragudj. Bocsáss 
meg az egyszer. Maradj itthon Ülj 
a kis lányod mellé. Meglátod, hogy 
fog az örülni, ha ott lát az ágya mel
lett. Légy jó hozzánk. (Folytatjuk.)



292

pontja, melyen Gáncs Aladár lelkész 
Ezekiel 1 . 12. alapján elevenítette meg 
a félszázados templomot, annak múlt
ját s mai küldetését. Szent kherub 
orcák ragyogták alá Isten Lelkének 
nagy mondanivalóival a jubileumi 
seregre, hogy az Úr meg akarja újí
tani a gyülekezetét, csak mi higyjünk, 
s menjünk a Lélek után. »Istennek 
terve van minden gyülekezettel s terve 
különöskép a mienkkel s küldetése a 
mi templomunknak, hogy ne fordul
jon meg, hanem menjen, mindig men
jen, amerre a Lélek most menendó « 

Istentisztelet után díszközgyűlés 
volt, melyet Köhler Jenő egyházfel
ügyelő nyitott meg igen értékes ün
nepi beszéddel. Ritkán hallható bi
zonyságtevések hangoztak el ajkán. 
»Azon bányák között, melyekbe kin
csekért hatol az ember, legértékesebb 
a templom. Itt minden kalapácsütésre 
ér nyílik. Innen mindenki gazdagon 
távozik, mert csodás és kimeríthetet
len ez a bánya, minnél jobban ak
názzák, annál pazarabbul osztja kin
cseit. Itt találjuk meg e templomban 
és e templom által Jákób égbe vezető 
lajtorjáját., melyen nem angyalok jár
nak fel és alá, hanem maga az Úr 
jön le mihozzánk és az Ö békét hir 
dető köszöntésével lép be mi közénk. 
Ijt tárva látjuk az eget és Jézus az 
Úr jobbján ülve lenyujtja az Ő szívét 
mihozzánk és felemeli a mi szívünket 
Magához.«

Kalmár László, a gyülekezet leg
régibb tiszthordozó tagja, szólt azután 
meginduűan azok nevében, akikkel 
együtt 50 év előtt jelen volt a tem
plomszentelő ünnepen s akik közül 
Mirth Ferencné sz. Marossy Zsuzsán 
na, mint a Zsuzsánna-Egylet elnöke 
külön is elmondta ünnepi üdvözletét. 
Megindító volt az egész közönségre 
Javorniczky Dezső gyülekezeti jegyző 
melegszívű felolvasása az ötven éves 
templom történetéről. Sok háiás meg- 
emlekezés időzött különösen a gyü
lekezet jelenlegi gondnokának, Hoffzr 
Ferencnek nagyapja, Ht>ff;r Jakab 
emlékénél, ki 1811 ben költözvén 
Fehérvárra, ott 200 év után az első 
hitében megálló evangélikus férfiú 
volt s akinek házánál az alakuló 
gyülekezet első összejöveteleit tartotta. 
Tóth Sándor jegyző a díszközgyűlés 
sokoldalú, az egyházi főhatóságokat 
üdvözlő s valiásiételbea csúcsosodó 
ünnepi határozatát olvasta fel, Antal 
Károly pénztáros pedig Hárs István 
egyháztanácsosnak édesanyja emlé
kére tett alapítványát s egy hálásan 
üuneplö névtelennek 100.000 koronás 
adományát jelentette be.

HARANGSZO.

Az Úr áldja meg a jubiláló tem
plomot s gyülekezetét.

*

A  k á v a i  t e m p lo m  f e la v a t á s a .
1923. szeptember 9 én.

A kávai kicsi leányegybáz (180 
lélek), ahol édes apám 33 esztendeig 
levitáskodott, nagy áldozatkészséggel 
hajlékot emelt Isten dicsőségére

Szegény jó édes apám 33 eszten
deig fáradt és agitált. Haláláig, 1920. 
májusáig össze is gyűjtött vagy 30.000 
K-t. A három évtizeden át sok tem
plomtervet készíttetett, gondolta: ta
lán az egyik, talán a másik felépül
het . . .  költségvetésekben sem volt 
hiány. A fáradhatatlan, fehérhaju 
apostolnak még sem sikerült.. .  1920 
ban mi vettük át az örökséget: kis 
gyülekezetünknek megépíteni az áhi
tat, béke és szeretet hajlékát.

És megépüli . . .  S ma égbenyu'ó 
tornyával magasztos érzéseket kelt a 
lélekben. . . Fehérre meszelt torony, 
hamuszinü tetővel őrködik mamár az 
övéi felett: »vigyázza‘ok, imádkozza
tok, többé ellenem ne vétkezzetek, 
az én békességemben éljetek...

Szeptember 9-én adta át magasz
tos rendeltetésének dr. R-ffay Sán
dor püspök, amely napon a készü
lődés lázas izgalma már a haj
nali órákban kezdődött. 2 órakor 
talpon az én háziasszonyom, a jó 
Kati néni is. . A szép templom a 
kicsi falut valóságos édenné vará
zsolta. Mindenütt rerd és tisztaság, 
virágdíszben a házak, rozmaring illat 
üli meg az utcákat. . .  Keményszáju 
vágtató paripák zabláit bógatyás szép 
szálú legények tartják szorosan. Né 
hányszor körülfutják a községet, azu
tán pedig a csendőrtiszt parancsára 
a pilisi állomásra hajtatnak

Dr. Szuchovszky Lajos lelkész, 
Tóth József körjegyző e3 Sándor F. 
községi biró kíséretében a község 
végén várják be és üdvözlik a püs
pököt.

Mi a levita lakás előtt foglalunk 
helyet; még egy kis simítást teszünk 
a diadalkapu körül . . .  Már jönnek 
is . . Elől a bandérium tagjai, utánuk 
a püspök kocsija, balján dabasi Ha
lász Gyula felügyelővel, kíséretükben 
a többi kocsikon a fővárosi és kör
nyékbeli vendégek nagy száma. Kö
zöttük a járás főszolga&irája, ki já
rása nevében már az állomáson üd
vözölte a püspököt, továbbá lelkészek 
és felügyelők, jegyzők és tanítók. 
Megrándulnak a harangkötelek — a 
róm. kath. híveké is. Mindenki izga
tott. A gondnokból kitör a sóhajtás:

most beszéljek ? a levita a virágcsok- 
ros kislányt bátorítja, Vesztegh Mi
hály arcán az emberfeletti büszkeség : 
megélhettem 1 Hatalmas éljen kiáltás 
dördül el s kocsijáról lelép a püspök. 
A mir dig nyugodt emberen látom a 
meglepődést, olvasom is: ilyen kis 
faluban nem várta az őszinte tiszte
letnek ily impozáns megnyilvánulását.

Szeszenka Pál egyházi gondnok 
szép beszéd kíséretében átadta a tem
plom ku’csát a püspöknek, aki azt 
ugyancsak megható beszéd kíséreté
ben továbbította a h. lelkésznek, aki 
Isten szent nevében megnyitotta az 
ajtót.

Gyülekezeti ének u<án püspök fel
avatta a templomot, átadva magasz
tos hivatásának. A beszéd hatása 
alatt sokan elérzékenyültek. Ugyan
csak a püspök prédikált is s szólott 
az Istenhez való hűség áldásairól 
voltak nsgy számban urvacsorázók 
és keresztelés is A Hymnusz hangjai 
zárták le a templomi ünnepséget.

A templomavatássa! kapcsolatosan 
még csak azt em item meg, hogy a 
kicsi község róm. kath. hívei is épí
tettek új templomot (még nincs fel
avatva !) mely a felügyelőjük nejének 
nézete szerint az evangélikusoknak 
köszönhető.

Dr. Raffay püspök 100.000 K-ás 
»orgona alap«-ra megindított ado
mánya lejlény i Vadász Adrianna 
100 000, dr. Förster Aurél v. orszgy. 
képviselő 20 000. dr Rísó Lajos Ev. 
Szövetségi elnök 10.000 koronájával 
350 000 koronára emelkedett ugyan
ezen napon, a templomra is össze
gyű l ezen kívül 150.000 korona.

Vajha az a sok szép, amit Káván 
ezen napon mondottak, Isten dicső
ségét, emberek üdvét szolgálnál . . .

Szuchovszky Gyula. 
*

H a r a n g a v a t á s  B a k o n y t a m á s i b a n .

Áhítatot keltő szép ünnepség kere 
tében avatták fel az új harangokat 
s adták át azokat magasztos rendel
tetésüknek augusztus 26 án Bakony
tamásiban.

Az ünnepséget Nagy Kálmán ge- 
csei lelkész szárnyaló imája vezette 
be. Pócza Ferenc sikátori ielkész és 
Fadgyas Aladár pápai vallástanár 
kíséretében az oltár előtt a felavatást 
Takács Flek esperes végezte. Az új 
harangokat elsőbben a világháború
ban elesett hősök emlékére szólaltak 
meg.

A felavatóbeszéd után Mogvoróssy 
Gyula bakonyszentlászlői lelkész pré
dikált Az istentiszteletet díszközgyü-
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lés követte a templomban, melyet a 
gyülekezet felügyelője, Fadgyas Gyula 
községi jegyző nyitott meg, hálás 
köszönetét tolmácsolva mindazoknak, 
kik közel s távolból oly nagy szám
mal összejöttek s örömünnepflk oly 
impozánssá tették. Utána a helyi lel
kész, Tatay Lajos felolvasta kedves 
összeállításban a harang beszerzésé
nek történeiét. Az örömünnephez 
méltó emelkedett hangú díszközgj il
lést a Himnusz eléneklése zárta be.

A délutáni istentisztelet igehirde
téssel Fadgyas Aladár pápai vallás
tanár végezte.

A napi ünnepségeknek mintegy 
méltó keretet adott az erősen iredenta 
színezetű műsoros estély, melyet 
Csányi Lajos kántortanító rendezésé
ben a gyülekezet fiatalsága tartott a 
szép nyári estén a tanítói lak udva
rán. Szavaltak: Pócza Irénke, Tatay 
Etelka, Fadgyas Béla, míg Vági Ká
roly, Csányi Ilonka zongora kíséreté 
ben megrázd erővel egy melodrámát 
adott elő. — Az offertórium alkal
mával egyik lelkes tagja az egyház
nak a még szükségelt harangalaphoz 
1 mm. rozsot ajánlott fel.

Hisszük, hogy e nap csakugyan 
örömnap volt itt is a gyülekezetben 
s hagyott magaután áldásokat; újra 
éledt az apák hite ott a bakonyaljai 
népünk lelkében is.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Pomáz lakossága emlékoszlopot 

emelt hősi halottainak. A kormány 
üdvözletét Vass József h. miniszter
elnök tolmácsolta. Tanuljunk ebből 
a kőoszlopból — mondotta az ünne 
pélyen — amely természeténél fogva 
szilárd és egységes. Miként a kő 
szemcsékből áll, úgy a nemzetben 
vannak fajok, vallások és társadalmi 
osztályok. De miként egységes ez a 
kő, úgy kell sziklakő módjára egy
ségesnek és szilárdnak lennie a nem
zetnek s faji, vallási osztályok s egyéb 
különbségnek nem szabad, hogy da
rabokra tépjék a nemzetet és az em
bereket szembeállítsák egymással.

*
A pénz szeretete sok ember éle

tébe, boldogságába került már. Emel
lett tesz tanúságot a legutóbb Buda
pesten lejátszódott csillaghegyi tra
gédia is. Egy ismeretlen, jó! öltözött 
külsejű ember 350.000 koronát igér 
a soffőrnek, ha éjnek idején őt ki
viszi a Csillaghegyre. Az ut alig fél

órás, a beígért fuvardíj elkábitó. 
Készséggel indul útnak, végre is most 
az egyszer újból jó pasasra talált És 
a szerencsétlen majdhogy életével nem 
fizetett rá az üzletre I 

*
A baptisták »Békehirnök* c. lapja 

legutóbb statisztikai közleményben 
számol be a magyarországi baptisták 
helyzetéről. 51 gyülekezetük van a 
csonka országban, amelyhez még já
rul 350 missziói állomás. Tagjainak 
száma 9616. A múlt évi szaporodás 
135%-os volt Kizártak a gyüleke 
zeteikből 1922-ben 175 tagot, ö n 
kéntes adakozásokból összesen befolyt 
13,682.626 korona. A »Békehirnök« 
c. lapjukat a 9616 gyülekezeti tagból 
4000-en járatták. De ezen a lapon 
kívül van még két lapjuk: a »Vasár
napi Tanító* 1000 előfizetővel és a 
»Hajnalcsillag* c. gyermeklap 3600 
előfizetővel, lratterjesztésük forgalma 
apróbb füzetekből 700 000 darabon 
felül, naptárból 30.000 volt stb.

Mit szól mindehhez a félmilliót 
számlaló evangéükusság.

Egy ifjú halálakor.
Igaz a hir, kedves ifjú testvér,
Hogy nem vagy többé az élők között, 
Hogy jóságos, hőn szerető lelked 
Innen a földről már elköltözött ?

Pirosló arccal ha előttem állsz;
Ha látni vélem mosolygó szemed;
S hallani tőled a „lesz feltámadás“- t : 
Úgy a kérdésre nem-mel felelek.

De ha utam a temetőbe visz 
S szemembe tűnik az uj sirhalom, 
Felsikoltok a gyász fájdalmától, 
Amint a fe j fán neved olvasom.

Majd megerednek szemem könnyei, 
Hogy elsirassák a leghűbb szivet, 
Mely ha megszűnt is dobogni itt lent, 
Onnan fölülről is tovább szeret.

Szereted azt a megértő kebelt, 
Melyért szenvedni annyit kész valál, 
Mely mikor mégsem lehetett tied, 
Fájón sóhajtád: „Jöjj, óh jö jj halál!“

„ Mert e földön már nincs mit keresnem, 
Megyek hát elhalt anyámhoz tovább, 
És rátalálva égi lakában,
Néki mondom e l: mi fá j és mi bánt. “

Elszállt a sóhaj, aztán — teljesült. 
A temető lett korán nyughelyed.
S én rád gondolva könnyek közt vallom: 
Egy áldott szívvel megint kevesebb.

HORVÁTH SÁNDOR.

A mi legbiztosabb erőforrá
sunk és a mi legszebb jutal

munk.
N a g y k a n iz s á r ó l  k a p tu k  ax 

a lá b b i leve le t, m e ly n e k  ír ó ja  
ró n i. k a th o lik u s . A m id ő n  a  le 
vél í r ó já n a k  2 0 0 0  k o ro n á s  a d o 
m á n y á t  a  H a ra n g sz ó  f e n n ta r 
tá s á r a  e h e ly ü tt  h á lá sa n  n y u g 
tá zzu k , vé g te le n ü l j ó l  e s ik  m e g 
á l la p í ta n u n k , h o g y  m u n k á lk o 
d á s u n k a t o lva só k ö zö n ség ü n k  
é r té k e ln i tu d ja ,  a m i s z á m u n k r a  
a  leg b iz to sabb  e r ő fo r r á s t  és a  
legszebb ju ta lm a t  je le n ti .

Mélyen tisztelt Szerkesztő ur!
Önzetlen hazafias és nemes célo

kért küzdő Harangszó fenntartására 
vagyok bátor egy pár koronát bekül
deni, amit méltóztassék szívesen venni. 
Továbbá bátor vagyok megemlíteni, 
hogy a Harangszót jó  ideje olvasom 
egy ev. családnál, annyira megszeret
tem, hogy nem tudom nélkülözni, úgy 
lehet mondani, hogy lelki táplálékom. 
N em  em lé k eze m  eg y e tle n  eg y  
k é r . s a jtó o r g á n u m r a , a m e ly ik  
i ly  g y ö n y ö r ű e n  Írn a . TI a m in 
den  la p  íg y  Í rn a , akkor biztos, 
hogy a nagy Magyarországot legrö
videbb időn belül visszaszereznénk. 
Mert megvan a harmónia, az Össze
tartás a hívek között, nem mint ná
lunk, csak a pártoskodás, veszekedés 
és a széthúzás.

Mély tisztelettel
N . F.

róm. kath.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Kicsoda üdvözüihet?
Okt. 1. Lukács 18 . ío—u Jézus oly meg

elevenítő erővel tudta hallgatói elé állítani 
e földi élet múlandóságát s az örökkévaló
ság komolyságát, hogy egyre-másra jönnek 
hozzá kereső s aggódó Telkek e kérdéssel: 
„Kicsoda üdvözülhet tehát?“ Az egyik cso
port jó cselekedetek által próbálja bizto
sítani életét. Ezek azt hiszik, tudnak oly 
jók lenni, hogy kiérdemeljék az üdvösséget 
s abban az óriási tévedésben leledeznek, 
hogy Isten is másokhoz hasonlítva fogja 
őket Ítélni, mint a farizeus teszi. Elfelejtik, 
hogy Istennek önmaga a mértéke. Olvasd 
el a hegyi beszédet, állj szembe Istennel, 
nem nézve emberekre s össze fogsz ros- 
kadni, mint a publikánus.

Okt. 2. Máté 5.23—25. Sok ember is
meri bűnösségét, tudja, hogy nem állhat 
meg Isten előtt, de azt hiszi, hogy isten 
céljaira szánt adományokkal ellensúlyoz
hatja bűneit. Isten a megtestesült áldozat- 
készség, örül minden áldozatkészségnek, 
de megvesztegetni magát nem engedi. Ado
mány nem pótolhatja az élet tisztaságát. 
Az üdvösség pénzért nem kapható.
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Oki. 3. II. Sámuel 12.15—23. Az Úr itél 
Dávid fölött: Bűnöd miatt meghal a fiad. 
Dávid könyörög, böjtöt, kínozza magát, 
csakhogy elfordítsa magáról ez Ítéletet. 
Mind hiába! De sok ember hiszi azt, hogy 
bűnét lemondásokkal, önkínzásokkal leve
zekelheti. A legkisebbnek mondott bűnö
met sem tudnám egy egész életen át le
vezekelni, mert a bűn büntetése halál, örök 
kárhozat. A vezeklés nem másítja meg Is
ten Ítéletét, nem szerez halál helyett életet.

Okt. 4.1. Korinthus 3 . 1—n. Sok ember 
arra alapítja üdvösségének reménységét, 
hogy valamely egyedül üdvözítőnek tartott 
egyháznak tagja. Vigyázz 1 Pál, Apoilós, 
Kéfás, Luther, Kálvin nem juttatnak a 
mennyországba, csak útmutató szolgák. Az 
egyház Istennek áldott, üdvösségrevezető 
intézménye, de nem üdvszerző intézmény 
s ha az általa képviselt igazságok nem 
képezik személyes meggyőződésemet, ak
kor számomra még üdvösségközlő intéz
mény sem lehet.

Okt. 5. Máté 7 . 1 3 .  Sokféle úton-módon 
próbálkoznak még az emberek az üdvös
ség megszerzésével s mindegyik úton tö
megek járnak. A sokaság mindég vonz. 
Ahol sokan járnak, oda még többen men
nek s az elhagyatott utakat még a keve
sekből is elhagyják sokan, mert a kevés
nek lehangoló, taszító hatása van. Az üd
vösség útja nem a tömegek útja.

Okt. 6. Máté 7 . u. „Mi az a szoros 
kapu és keskeny út? Az, hogy csak egy 
Istened van, aki csak egy Megváltóban je
lent meg számodra s ha ezt az egy Meg
váltót be nem fogadod, elkárhozol. Elveszni 
elveszhetsz ezerféleképen, de üdvözölni 
csak egyféleképen üdvözölhetsz: Az Úr 
Jézus Krisztus által.* A golgothai kereszt 
bűntörlő kegyelme az egyetlen kapu az 
üdvösségre.

Okt. 7. Lukács 1 3 .2i. Isten halálra adta 
bűneinkért Fiát s ezzel megnyitotta a menny 
szoros kapuját. A kapu tehát nyitva és 
mégis igyekezni, elszántan küzdeni kell a 
rajta átjutásért. Mert akadályokkal el van 
torlasztva és ezeket mi magunk halmoz
zuk fel utunkban. De keresztül kell rajtok 
gázolni, mert ez igazán létért való küz
delem.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar belpolitikában egyenlőre 
semmi különösebb újság nincsen. A távol
levő miniszterelnököt az egységes párt 
táviratilag üdvözölte s biztosította a párt 
rendíthetetlen bizalmáról. A miniszterelnök
nek azonban nemcsak az egységes párt, 
hanem az egész nemzet és az egész ma
gyar közvélemény támogatására van szük
sége ezekben a sorsdöntő napokban s ál
talában, hogy misszióját teljesíthesse.

Apponyi gróf leányával Amerikába uta
zott. Oláh Dániel az ipari munkások volt 
minisztere meghalt.

Nagyarányúnak Ígérkezik az egységes 
párt inségakciója, melyet a kormány teljes 
erejével támogat.

A németek valutabankot alapítanak, 
alaptőkéje 2400 millió föld-márka, vagyis 
olyan márka lesz, amelyre a föld szolgál 
fedezetül.

A törökökkel szorosabb kapcsolatba 
lép hazánk. Angorába megérkezett a ma
gyar kormány képviselője, aki az angorai 
magyar követség felállításáról tárgyal a 
török kormánnyal.

A spanyol közvélemény örömmel fo
gadta az uj rendet. Maga a volt miniszter- 
elnök is személyét a direktórium rendel
kezésére bocsátotta.

Baldwin és Poincaré találkoztak Páris- 
ban és a jóvátételi kérdést vitatták meg.

Mussolini és Pasics a fiumei kérdés 
végleges rendezése céljából legközelebb 
találkoznak.

A Népszövetségnek a lefegyverzési 
ügyekben tárgyaló harmadik főbizottsága 
a magyar javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Bulgáriában a kommunisták lázadását 
leverték. A bolsevista parasztok Nova Za- 
gorában szovjetkormányt alapítottak, Stara 
Zagorában megtámadták a kaszárnyákat, 
de a rendet a katonaság hamasosan helyre
állította.

A lutheránusok világszerve
zete.

Az öt napig tartott eisenachi lut
heránus világgyűlés gyakorlati ered
ményeként egy állandó bizottság lé
tesült, amely 2  német, 2  amerikai és 
2  skandináv tagot számlál. A bizott
ság feladata a következő világgyűlés 
előkészítése; a szeretetmunkásság, a 
szórványgondozás és a külmisszió 
terén a lutheránus egyházak közös 
érdekeinek megóvása; sürgős esetek
ben a lutheránusok egyetemességének 
nevében nyilatkozatok tétele. A luthe- 
ránizmus történetében most alakult 
meg először egy ilyen világszerv, 
amelynek jelentőségét nem lehet eléggé 
ériékelni.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására:
Tétheti 155 920 koronát adakoztak. A 

gyűjtést itt nagy lelkesedéssel Horváth 
Róza, Kováts Mariska, Horváth Karolin, 
Ujváry Zsófi, Czigler Idus, Hujber Annus 
végezték.

Kemenessömjénben Berzsenyi Jenőné 
Öméltósága kezdeményezésére 49.100 ko
ronát gyűjtöttek. A tojás és pénzadományt 
Vida Ilona és Mészáros Rózsi gyűjtöttek 
össze nagy buzgósággal.

Felsőpatyon Vidor Karolin és Németh 
Idus lelkes honleányok 43.850 kor. értékű 
tojás összegyűjtésével siettek a Harangszó 
fenntartására.

Dombóvárott a nőegylet derék leány
tagjai 33.970 koronát gyűjtöttek.

Győr város negyedik kerületében Sza
badhegyen négy kedves kisleány : Csánig 
Irén, Csánig Juliska, Csánig Zsófia, Kollár 
Juliska 47.830 koronát gyűjtött össze.

A lócsi leánygyülekezetben Hörényi Olga 
végezte a gyűjtést. Az eredmény 18.600 K.

Kispécen özv. Nagy Kálmánné fáradha
tatlan buzgósággal 171 darab tojást gyűj
tött össze 70.800 korona értékben.

Az apostagi áldott lelkek 6550 koroná
val járultak a Harangszó fenntartásához. 
A gyűjést két derék hívőnk: Bencze Ilona 
és Margit eszközölték.

Nagygyimóton a nőegylet rendezett to- 
jásgyüjtést a hívők körében. A gyűjtést

nagy buzgalommal Vida Karolina és Mol
nár Ilka iskolásleányok végezték. Az ered
mény 30.000 korona.

Vésén az újonnan alakult leányegylet 
Poltszer Gyula segédlelkész indítványára 
működését a Harangszó felsegélyezésével 
és előfizetők gyűjtésével kezdte meg. A lel
kes gyűjtök Bertók Juliska és Rózsika, 
Szabó Julia és Léhár Erzse, Leposa Eszti 
és Takács |ulia, Bertók Erzsi és Katica. 
Lehár Erzsi gyűjőívén összesen 87 020 K 
értékű tojást adományoztak a Harangszó 
jövőjét szívükön viselő véseiek.

Úgy a gyűjtőknek, mint az adományo
zóknak meleg köszönetét mondunk. Áldja 
meg a jó Isten a nemes szíveket, akik ek
kora szeretettel felkarolják a Harangszó 
ügyét s tegye leikeikben is gyümölcsözővé 
híveink önkéntes adományait

Az evangélikusok testvéri 
érzületének bizonyságai.
Morehead tanár kijelentése szerint 

az amerikai lutheránusok a szűköl
ködő európai evangélikus egyházak
nak 2,250.000 dollárt (kb. 70 milliárd 
korona) és 2497 mázsa ruhát adtak. 
A svéd nemzet és egyház adományát 
Svederblom érsek 10 millió dollárra 
(kb. 300 milliárd korona) becsüli.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szen thárom ság u tá n i 1 8 - ik  
va sárn apon .

Ev. Máté 22 .34—46.
Az Ur evangéliuma tükör a mi szá

munkra. Nincsen tükör, mely jobban és vi
lágosabban megmutatná, hogy nekünk Is
tentől milyeneknek kellene lennünk s milye
nek vagyunk mint az Úr igéje. A mai ev.- 
ban is, mint egy tükörben, tárja Jézus a 
törvénytudó elé a nagy parancsolatot. 
Ha a mai ember a gyülökj világában és 
országában a szeretet parimcsának eme tük
rébe belenéz, egy rettenetesen eltorzult em
beri arcot, lelket vesz észre, mely olyan 
messze van a szeretet parancsának betölté
sétől, rjiint Makó Jeruzsálemtől.

Előfizetőinkhez.
L uther-Szövetségünk, m in t a  

la p  tu la jdon osa  a  H a ra n g szó  
IV-He negyedévi e lő fizetési á r á t  
ölet.—nov.— dec. h ó n a p ra  3 0 0 0  
koronában, 5 —6 d a ra b  to já s  
árában  á lla p íto tta  m eg .

A m időn  az e d d ig i m eleg, 
odaadó tá m o g a tá sér t h á lá s  kö- 

* szünetet m o n d u n k , m a g u n k a t  
továbbra is  e lőfizető ink, o lvasó- 
közönségünk, jó b a r á ta in k  m eg 
értő  szeretetébe, p á r tfo g á sá b a  
a ján lju k . T estvéri ü dvözle tte l

a H A R A N G SZ Ó
szerkesztősége 

és kiadóhivatala.
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A kormányzó válasza.
Megírtuk, hogy a dunántúli ev. 

egyházkerület felügyelőt beiktató köz
gyűléséről üdvözlő táviratot küldöt
tünk Horthy Miklós Magyarország 
kormányzójának. A hódoló táviratra 
Kapi Béla ev. püspökhöz a következő 
válasz érkezett: „Kormányzó Ur Ö 
Főméltósága a dunántúli ev. egyház- 
kerületnek felügyelőt beiktató köz
gyűléséből tolmácsolt hódolatát öröm
mel fogadta és megbízni méltóztatott, 
hogy meleg köszönetét tolmácsoljam. 
Erről van szerencsém Méltóságodat 
értesíteni. Bartha, a kabinetiroda fő 
nöke. “

Dr. Mesterházy Ernő ado
mánya és ajándéka.

Dr. Mesterházy Ernő a dunántúli 
egyházkerület most beiktatott felügye
lője díszes vezéri állását áldozatkész 
adományozással is emlékezetessé tette. 
Az egyházkerület nyugdíjasai, özvegyei 
és árvái javára kiosztásra kétmillió 
K-át adományozott. Ezenkívül a sop
roni lyceumnál ösztöndíj-alapítványt 
létesít s ezen célra Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank-részvényeket adomá
nyoz. Az alapítvány ez idő szerinti 
értéke 24,000.000 korona. A nemes 
elhatározás önmagát dicséri.

Jelentkezés a soproni theol. Otthon
ban való felvételre. A soproni theol. fa
kultással kapcsolatban szervezett theol. 
Otthonban egyelőre 30 theol. hallgató nyer
het elhelyezést. Azon theol. hallgatók, akik 
az Otthonban óhajtanak lakást nyerni, ez 
iránt való kérvényüket a theol. Otthon fel
ügyelő bizottságához a theol. dékáni hiva
tal utján minél előbb nyújtsák be. Az Ott
honban elhelyezettek mérsékelt ár ellené
ben (valószínűleg havi 10 kg. búza, illetve 
ennek egyenértéke) lakást kapnak, fűtés, 
világítás, kiszolgálás nélkül. Ágy és szalma
zsák van. Ágyneműről kinek-kinek magá
nak kell gondoskodni. Az Otthon ideigle
nes vezetősége.

Amerikai adom ány a pápai ev. sze
gény gyermekeknek. Sohár Lajosné, Ér
sek Karolina Amerikába vándorolt pápai 
hitsorsosunk egy dollárral megterhelt szép 
levél kíséretében egy jókora csomag sze- 
retet-adományt küldött Mesterházy László 
pápai lelkész kezeihez, hogy osztassék ki 
a szegény iskolásgyermekek közt. Van benne 
szövet, flanel!, harisnya, pamut, cérna, Író
szerek sőt még rózsaszín viasz oltárgyer
tyák is A nemeslelkü adományozó egy év
vel ezelőtt járt idehaza, akkor Ígérte meg 
a lelkipásztornak, hogy nem fog megfeled
kezni az itthoni szegényekről s most szép 
ígéretét tettekre váltotta fel.

Báró Podmaniczky Pált, a Befhánia- 
Egylet lelkészét, a pesti ev. magyar egy
ház, mint belmissziói lelkészt alkalmazta.

Halálozás. Warkoweil Károly alhói 
lelkész 65 éves korában elhalt.

Nyugodjék békében 1
Lelkészbeiktatás. Járfaluban szeptem

ber 16-án iktatták be állásába Geisztlin- 
ger Frigyes volt szombathelyi segédlelkészt.

Farkas Győző előadása. A Deáktéri 
evangélikus iskola nagytermében díszes 
közönség előtt tartolta Farkas Győző, a 
debreceni lelkész előadását. A szociális 
eszméktől átitatott, mély hitről tanúskodó 
beszéd a magyar prot. egyházi élet irány
elvei alapján tárgyalta az egyház és az ál
lam viszonyát. Ne legyünk á beszélő, ha
nem a cselekvő egyház, — mondotta be
szédében — mert az elv megvalósulásával 
vagy meg nem valósu ásáyal áll és bukik 
az evangélikus egyház.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Száznál több evangélikus lelkész van 
az Egyesült Államok következő városaiban: 
New York 289; Chicago 216; Minneapolis 
162; Philadelphia 133; St. Paul 107; 
Milwaukee 101.

Az Amerikai Biblia-Társulat az 1922. 
évben 424.311 bibliát, 600.042 ujtestámen- 
tomot és 3,649.577 bibliarészt, összesen 
4,674.530 kötetet adott ki.

A dán felsőház elvetette a szociálísta 
többségű alsóháznak azon határozatát, hogy 
az állam és az egyház szétválasztandók.

A föld népessége 120 év alatt meg
kétszereződött; ma körülbelül 1.800 millió.

Konferencia. Az osztrák lelkészek 
ürácban, szept. 17. és 18 án konferenciára 
jöttek össze. Előadásokat tartottak: Ucke- 
ley königsbergi rektor, Wilke bécsi és Her
mann breslaui tanárok.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Németh Pál jolántai főintéző 
és felesege hrabovai Hrabovszky Jolán leá
nyát Eilliky-t eljegyezte Tóth István iharos- 
berényi állatorvos.

Jolánta, 1923. szeptember 8 án.

Ú J D O N S Á G O K .

Bebörtönzött magyar papok. A fel
vidéki bíróságok előtt egész sora fekszik 
azoknak a feljelentéseknek, melyeket ma
gyar papok ellen tettek „államellenes üzel
mek miatt*. Legújabban Rimaszombatban 
tartóztattak le két papot azon a címen, 
hogy a polgárokkal együtt nyilvánosan 
énekelték a Himnuszt,

A Vallás- és Nemzetvédelmi Szövet
ség ülést tartott Budán Stadler Nándor fő
városi bizottsági tag elnöklésével. Ekamp 
Nándor a gazdasági konszolidációról tar
tott nagyszabású előadást és dr. Varsányi 
Mátyás ev. lelkész mondott mélyenszántó 
beszédet a nemzeti újjászületésről. Bihari 
Ákos, a Nemzeti Színház művésze sok tap
sot aratott az előadott költeményekkel.

Török vőlegény — m agyar meny
asszony. A napokban esküdött örök hűsé
get három debreceni magyar leány három 
török ifjúnak. A törököknek a házasság
kötés előtt nyilatkozatban kellett fogadniok, 
hogy megelégesznek egy feleséggel. Az 
egyik török vőlegény a ílebreceni gazda
sági akadémia hallgatója.

Betörők alkonya. Egy amerikai mér
nök az élet- és vagyonbiztonság védelmére 
egy Protesk nevű rádióleadó szerkezetet 
készített, amelynél elegendő egy gomb meg
nyomása, hogy jelezze az esetleges betö
rést, illetve annak a helyét.

Ravaruszka leégett. Ki ne emlékezne 
Ravaruszkára, a ravaruszkai hires csatákra? 
Ravaruszkánát tett világhírnévre szert a 
magyar huszárság: a vörös ördögök. Most 
arról értesülünk, hogy ez a nevezetes köz
ség porrá égett.

A márka zuhanása következtében a 
birodalmi bank 500 millió márkás bank
jegyeket hozott forgalomba. Még a jövő hét 
folyamán egymilliárdos bankjegyek is for
galomba kerülnek.

A háború átka. Egy somogymegyei 
falu elemi iskolájának első osztályában a 
folyó tanévben egyetlen tanuló sem lesz.

M egdrágult a trafik. A dohány, szi
var és cigaretta árát a dohányjövedék igaz
gatósága megint lényegesen felemelte. Az 
emelés következtében, mely száz-százötven 
százalékot jelent, az árak nagyrészt a bé
keparitás fölé emelkedtek.

Á NAgjar Lányok a legkedveltebb magyar leAny- 
ujság új száma a két re^ényfolytatáson kívül el
beszéléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Klőfizetési ára negyedévre 3000 korona. Mutatvány
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI,, Andrássy ut 16.

Az Én Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélé
seket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Klő- 
íizetési ára negyedévre 2500 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

Herezeg Ferenc irodalmi képes hetilapjának, az 
Uj Idők-nek 38. számában folytatódik Seeliger érde
kesregénye: Az amerikai párbaj. Közli a lap ezen
kívül Moly Tamás *és Rákosi Viktor elbeszéléseit, 
Tábori Kornél és Gács Demeter cikkeit, Andersen 
György versét, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű és kedvelt rovatait, a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj 
Idők előíizetcsi ára negyedévre 4'ÁXJ korona. Mutat 
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, 
Budapest, Ví. kér., Andrássy ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be : 
Ostffy Lajos Ostffyasszonyfa 50.000, szent- 
mártoni Radó Lajos 10000, lándori Kéler 
Zoltán Bpest 10.000, Kováts István vallás
tanár Szombathely 12.000, László Kálmán 
Balogfa 10.000, Pölöskei Sándor Lovász- 
patona 10.000, Habermajer Mátyás Sárbo- 
gárd 5000, Búza József Szombathely 5000, 
Bárki Jenő Bükk 5000, Schöll Lajos Hidas 
3000, Pintér János Lébény 2000, Babos 
Györgyné Réti 500, offertórium 650, néh. 
Bakody Imrénó Kissilke 1000, Horváth I.- 
né Sárvár 1000, Takács Gyula Meszlen 
200, dr. Adorján Gyula Pápa 2000, Czéh 
Pál Bpest 2000, Szombathelyről: Laucse- 
rics Vendelné, Lada József, Kajdócsy Sán- 
dorné, özv. Kajtár Antalné, özv Varga P.- 
né, özv. Laki Kázmárné 1000—1000, özv. 
Dózsa Mihályné 1074, özv. Bellon S.-né 
2000, Magasy Sándor s. lelkész, Laucsek 
Jónásné Pécel Polgár József. Somogyi K.- 
né 1000—1000, ifj. Szigethy Sándor Felső- 
paty 2000, Kerécz Ferenc Budafok 300, 
Hándl Antalné Magyarszék, Kovács Ilona 
Bánszállás, Bedy Istvánná Pórládony, Ko- 
ezor Ferenc tanító Jobaháza 2000—2000, 
Lovászpatonáról: Horváth Gyula, Szekeres 
István 500—500, Gyömörei Sándor 200, 
Sárszentlörincről: Fábián Imre leik. 3000, 
Ifj. egylet 1000, Zámbó József 200, Lajos- 
komáromból: Wanderer Márton, Reizinger 
Keresztélyné 1500 — 1500, özv. Erdélyi I.-né 
és gyermekei férje ill. édes apjuk halála 
évfordulójakor 5000, Ki is Sándorné Beled, 
dr. Sonnewend Frigyesné Btompaháza, Zá- 
borszky Kálmán Tamási, Mészáros Ferenc 
Pápa, Horváth Ferenc Hegyháthodász 1000 
—1000, Vadosfa off. 10.000, Somogyi Gá
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bor, Juszt Józsa Felsőpetény, Mészáros J., 
Mészáros Lajos Répcelak, ifj. Kovácsné 
Bodmér, Síkos Károlyné Tamási, Ferenczy 
Dezső Dabrony, Müller Antalné Győr 500 
—500, Garab Béla és Büki István Nagy
csákány, Fröhlich Györgyné Balalonarács, 
Zárils Erzsi Bpest 2000—2000, Téringer 
Mária Pápa 1850, Kemenesmngasi öltért. 
1900, Tóth János Sajtoskál 400, Csonka 
Róza Alsónána 800, Bódogh János Kőszeg, 
Hujbcr János Győr 100—100, Buty Zsig- 
mond Alsógörzsöny 600, özv. Gáspár B.-né 
Sárvár 700, Varga Józsefné Kisfalud 150, 
Buthy Jenő Beled 200, Nagykanizsáról: 
Elschléger Elemér 300, Horváth Károly 
200, Szemző István, Boros László, Böhm 
Ignác, Bruncsics János, Petrik Dezső, Mayer 
Károly, Vánkos Jenő 40—40, Szilágyi M.-né 
Kiskőrös 1030, Egyházasdengelyéröl: Mla- 
doviczky János 3000, Ruga Mihály, Jakus 
János Gyura 200—200, Mladoviczky Már
ton, Mlinárcsek Mihály, Szekey Andrásáé 
1000—1000, Nikodém Gyű a 500, Franka 
János 300, id. Koritsánszky Dénes Kölesd 
50, dr. Krenner György Körmend 2000, 
Sárkány Ferenc Körmend 1000, Sztrókay 
Dániel Szombathely 500, Rafrits Jakabné 
Somogyvámos 300, Fónyad Gyula Sárvár 
100, Meleg Sándor Sárvár 100, Csajbók 
Márton Vasárosmiske 150, Asbóth János 
Szombathely 100, Papp Gusztávné Szom
bathely 500, Németh Jolán Szombafhely 
500, Papp Sándor Felsömesteri 200, Pálfi 
Dénes Beled 200, Ormándy Lajos Beled 
1000, özv. Németh Imréné Beled 850, Nagy 
Pál Szenttamást* 500, Augusztiny Alice 
Zalaegerszeg 1000, Scheele Frigyes Vesz
prém 500, Gécs Sándor Nagysitke 400, 
Bognár József Ostítyasszonyfa 100, B. Ko
vács Ferencné Ászár 1C00, Szigethy Margit 
Lajoskomárom 100, Moenich Károlyné Var
sád 1000, Pólón Jánosné Dunaföldvár 100, 
Lázár György Kistengelicz 1000, Horényi 
Ferencné Lócs 510, Finta Ferenc Koppány- 
megyer 50, Németh Józsefné Kaposvár 200, 
Rósh Margit Győr 900, Boczor János Györ- 
szabadhegy 1000, Vargyai Ferencné Vönöck 
100, Pap Károlyné Vönöck 100, Vida S. 
Felsőpaty 1000, Bozzay Sámuel Nemes- 
kocs 500, Kadlecsik Gizella Aka 1000, Mód 
Jánosné Beled 300, Bödecs Gyuláné 300, 
ifj. Fehérváry György Lébény 100, özv. 
Tóth Mártonné Lébény 100, Széllé Julia 
Pásztori 1000, Takáts Karolin Rlak 1000, 
Skabák Gézáné Veszprém 500, Rácz Róza, 
Bödecs Eszti, Horváth Róza 200—200, id. 
Fodor Ferencné Gyimót 400, Sóstarécz J. 
Szombathely 500, offeitórium Tárnokréti 
155, Vörös Sámuel R ak 500, Pór István 
Tét 100, Kozma Imre Tét 100, Kovács 1. 
Marcali 500, özv. Kovács Ferencné Rába- 
püspöki 2000, Kis Eszter, Rszemere 100, 
Szabó Gyuláné Karakószörcsök 1000, He- 
rints Lajos Farád 2000, Kovács Mihály Pór- 
ládony 1592, Hoffmann Ernő Dombóvár 
500, Asbóth Anna és Lydia Sopron 1000, 
Mihályi offertórium 1240, nőegylet Nagy
vázsony 300, Makkos Mihályné Ujmalom- 
sok 300, Kovács Kálmán Rábcakapi 300, 
Gecse 1000, Győry Esztike Tét 200, Pol
gár Mihályné, Mórocz Kálmán, Karmondy 
Mihály Kiskamond 150—150, özv. Kovács 
Samuné Beled 400, Kispécről: Matisz L. 
1000, Matkovich nővérek 1000, Balogh J.- 
né Kajár 300, Gerencsér József 100, Roth- 
fuchs Jánosné, Marcsek János Tokaj 500 
—500, özv. Kovács Gyuláné Gór 1000, 
Varga Elekná Beled 1000, Nagy Gyuláné 
Boba 500, Zwiefel János Körmend 2000,

Tóth Dániel, Banér Henrik Dombóvár 100 
— 100, ifj Gyurácz István Gór 1000, Szent- 
gotthárdról: özv Szulczer Józsefné, Szalber 
Károly 2000-2000, Horváth Károly 1500, 
Novák Franciska, Leibinger Imre, |oó Ro
zália, Scháberl János, Scháberl Gizella, 
Lang Ilona 1000—1000, Stangl Józsefné, 
König Ilona, Obetkó Istvánná, Mayer Ká
roly 500—500, özv. Tóth Sándorné, özv. 
Tóth Gyuláné 1000—1000, Lauft Géza Sop
ron 3000, Heszler Sámuel Sopronkőhid 
500, Zsupanek Sándor táb. lelkész, Schöck 
Gyula lelkész Szombathely 1000—1000, 
Zalaegerszegről: Nagy Károlyné 2000,
Jermy 400, Persely 5000, Horváth K 5000, 
Koczor Győrvár 1000, Illés Erzsébet Zala- 
petend 400, Sándor Istvánná Kapolcs 100, 
Szilágyi Mihályné Kiskörös 1000, Rákos
palotáról : Nagy Ferencné 500. özv. Nagy 
Síndorné, Siktár Jánosné, Csizmadia An- 
drásné 200 —200, Sikter Istvánná 100, Gyé
kényesről : Nőegylet 2472, Horváth L. leik. 
2000, Varga József 200, Péter György 150, 
Korcsmár János p 400, özv. Kis Sándorné 
50, Körmend off. 13.000, Zebegényi hiíro- 
konok 1000, Csepregből: Latsnyi Istv. 500, 
Pauk Annus, Margit, Gyurátz Margit, Hor
váth János, Irma 100—100, Huszár J.-né 
Alszopor 1000, Kiss Róza Jánoshaza 1000, 
Horváth Ferenc Hegyháthodász 1000, Nagy 
Dezső Edve 1000, özv. Edvy Sándorné 
1800 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Hjeattfrttthárd, Ya*Tárm«»*F«'-

Kéziratokat nem adunk vissza.

P á ly á za t.
A pesti ev. magyar egyházban megüre

sedett egyik rendes lelkészi állásra, mely
nek hivatalos nyelve a magyar, ezennel 
pályázatot hirdetek. Az állás javadalma 
négy szoba mellékhelyiségekkel és hivata
los helyiséggel. Készpénzfizetés: 1. a régi 
hivány szerint ölévenkint 1000 koronával 
emelkedő évi 4000 korona alapfizetés. 2. 
A Glosius-féie lelkészi alapítvány kamat- 
jövedelmének egy harmad része. 3. A ma
gyar egyház szegényalap kamatjövedelmé
nek fele és az óév-esti offertórium szegé
nyek segélyezésére. 4. Stólák: keresztelés 
avatással együtt 2 K, háznál 10 K, felnőtt 
keresztelése 10 K. Esketésért 8 K, orgonás 
12 K, csilláros 26 K, díszes 44 K, hirdetés 
4 K. Temetés imával 5 K, Rákosi vagy 
Farkasréti temetőben 8 K, beszéddel Ke
repesi temetőben 15 K, egyéb 25 K, díszes 
temetés a városban 44 K, egyéb 54 K. 5. 
A fentiekhez járulnak az újabb időben a 
presbyteriális és közgyűlések által pótlólag 
megszavazott jövedelmek. Aki ezekről rész
letes tájékozást kíván, Budapest Deáktér 
4. szám alatti pénztári hivatalhoz fordul
hat. A jelentkezést f. évi október 15-ig a 
bányaker. lelkészválasztó szabályrendelet 
15. § ában meghatározott felszereléssel az 
esperest helyettesítő főjegyzőnél (Vácz, Ev. 
lelkészi hivatal) kell benyújtani.

Váczon, 1923. szept. 12-én,
1—1 Sommer Gyula h. esperes.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

V a l l ó d o n “  s ennek német fordí- 
, ,  V a l l d o l a l l  fása ,Religionslehre‘
összes, 1—6. elemi osztály vallási tananya
gát magában foglaló valláskönyv darabja 
ezidőszerint még 1500 koronáért (nagyobb 
megrendelésnél 10—15°/o engedmény, sze
gény tanulóknak kedvezmény!) megrendel
hető Vértesi Zoltán ev. lelkész-szerzőnél 
Magyarbóly, Baranya megye. 1—3

Intelligens leány kisebb gyermekek mellé, 
vagy idősebb házaspárhoz kisasszonynak 
ajánlkozik. Cím: Dr. Nagy Czegléd, Kő- 
röri-ulca 27. 1—2

l l a r a c o L r  egész évi alkalmazásra kő
iv e l  o a ö f t  moly 30—40 év közötti ta
nítónőt, vagy nevelőnöt, ki hét éves fiamat 
s nyolc éves leánykámat az elemi iskola 
II. és III. osztályának tárgyaiból s német 
nyelvből oktatná s őket szeretettel s gond
dal nevelné. Zongorát tanítani tudók előny
ben részesülnek. Sürgős levélbeli s lehe
tőleg arcképes ajánlatokat kér: vadászülési 
Móritz Gyuláné földbirtokos neje, Szent
királyszabadja, Veszprém mellett 1—3

Hittani könpek, Most jelent meg VI. 
kiadásban G e d u 1 y 

L a j o s  evang. lelkész két ismert hittani 
könyve és pedig Bibliai történetek az L 
és 11. osztály, úgyszintén a 111. és IV. oszt. 
számára, ugyancsak kapható Evangéliumi 
káté és Rövid egyháztörténet című tan
könyve is Újpesten Weisz Berthold könyv- 
kereskedésében Templom utca 1. sz. alatt.

2 - 2

Fővárosi evangélikus papicsalád két kis 
leányka mellé németül jól beszélő intelli
gens gyermekleányt keres. Cím a kiadó- 
hivatalban megtudható. 1—3

Egy lelkészi család keres vidékre né
metül tudó háztartási és mezei munkát 
értő 17—20 éves leányt. Fizetés megegye
zés szerint. — Cím a kiadóban. 3—3

CSITE KAROLY könyvei:
Ágota megbocsát. Kis regény . 1500 K 
Csere leány, csere legény . . 1500 K
Magasan repül a daru . Regény 1500 K 
Betlehemi pásztor. Karácsonyi

m esék....................................... 600 K
Tóth Lidi. Népszínmű . . . 1200 K
A kötött ifjúsági (Hegedűs-féle) könyvek 
alapára a kiadó értesítése szerint 4 kor. 
Rozika. Ifjúsági elbeszélés, szines

képekkel. Ára . . . .  1000 K

P I A C .

Szept. 25. Zürich: Budapest 0.3 — 
Deviza: Dollár 19.800, Dinár 220, Osztrák 
korona 27 50, Szokol 583'—, Lei 95’—, Frank 
1210, Márka 0'0002 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.400, borjúhús 
8.200, zsir 16 000. — Gabonaárak: Búza 
96.835, rozs 70 500, árpa 63.000, zab 65 500, 
tengeri 69.900, korpa 42.500.

SC
w

Nyomatott Welligen Bél* viUamüzeraö könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben. 

LaptulajdonoB:
a D un án tú li L n ttier -S zö V B lséü .
A/ Orazfigos Luther-S/.övet- 

M-K hivatalod lapja.

Kéziratok, e lő f iz e ti  díjak 
cm reklamációk a 

HARANGSZÓ szorkesztő- 
kiadóhlvatalAnak 

Szentgotthérdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Klőfizotéat elfogad 
minden evang. lelkész 

ós tanító.
Megjelenik minden vasárnap

*

S Z E R K E S Z T I K :

SZALAY  MIHÁLY, N É ME T H  KÁROLY, C Z I P OT T  GÉZA.

Szerkesztő-kiadóhivatal:

S Z E N T G O T T H Ä R D ,
Vasvármegye.

1 „HAHANGHZO“ 
elÁflzotésl kra: 

negyedévre 3000 korona. 
Megszállt területre 5000 K. 
I.uther-Szörctégl tagoknak 

10%-os kedvezmény. 
Amerikába küldve elölize- 
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 300 korona.

A .Uarangszd* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó hívőink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Október 6.
A  v é g t e l e n s é g  fe lé  h a la d ó  id ő  

m u ta tó ja  m e g in t  o ly a n  d á tu m h o z  
ér t, a h o l m e g á l l  e g y  p il la n a tr a ,  
h o g y  m e g r a g a d ja  m in d e n  m a g y a r  
f ig y e lm é t  s  k é n y s z e r í t s e  a z  e m lé 
k e z é s r e .

O k tó b er  6 !  E s z ü n k b e  ju t  a  m a 
g y a r n a g y p é n t e k .  E sz ü n k b e  ju t  A r a d ,  
a m a g y a r  g o lg o t a ,  m it s z e n t  h e l ly é  
a v a to tt  s z á m u n k r a  a n n a k  a t iz e n 
h á r o m n a k  d ic s ő s é g e s  h a lá la , k ik  a  
s z é g y e n f á n  v é g e z t é k  é le tü k e t .

A ra d  f e le t t  m a  is ,  m in t a m a  n a g y  
g y á s z n a p o n , s ir v a - s ir  a  s z e l lő .  K ö 
rü l le n g i  a  h ő s ö k ,  a  n e m z e t i  s z e n 
te k  s ír ja it , a z tá n  . . . a z tá n  s z á r n y r a  
k é l  é s  ü z e n e t e t  h o z  n e k ü n k . Ü ze
n e te t  a  h ő s ö k  le ik é tő l .  É s  ú g y  fáj 
e z  a  s z e l lő k  s z á r n y á r a  b izo tt n é m a  
ü z e n e t . A z  a r c u n k  e lsá p a d , a  l e l 
k ü n k  tű z r e  g y ű l ,  a m ik o r  m e g é r t jü k  
a  b e s z é d e t ,  a m e ly ik  azt m o n d ja ,  
a zt ü z e n i a  h ő s  t iz e n h á r o m  a z  á r v a  
m a g y a r n a k ; n e k ik  n e m  fá jt a  s a já t  
h a lá lu k , m e r t  a  n e m z e t  é le té t  s z o l 
g á ltá k  v e le ,  d e  m o s t  ú g y  fáj a  n e m 
z e t  h a ló d á s a , m e r t  a z  ő  é le tü k  é r 
té k e it , m u n k á já t  s e m m is ít i  m e g .

V aj m e g h a l l j a - e  m in d e n  m a g y a r  
m a  e z t  a  fá jó  b e s z é d e t ?  V aj v is z -  
s z a k ü ld jü k -e  m in d a n n y ia n  s z e n t  
fo g a d á s k é n t  e z t  a  f e le le t e t :  H ő s ö k  
le lk e i ,  n y u g o d ja to k  m e g !  m i m e g 
ta n u ltu n k  T ő le t e k  a  h a z á é r t  é ln i  
é s  h a ln i. É le t ü n k k e l ,  s  h a  k e l l ,  h a 
lá lu n k k a l i s  f e ltá m a s z t ju k  ú jra  a 
n e m z e t , a z  o r s z á g  n a g y s á g á t , d i 
c s ő s é g é t .  S ír o to k r a , m it m a  id e g e n  
n á c ió  a  g y a lá z a t  t ö v is é v e l  sz ó r  t e le ,  
ú jra  e lv i s s z ü k  a  h á la  v ir á g á t . L e s z  
ta v a s z  m é g  a  b o r ú s  ő s z  u tá n , a m i
k o r  m ajd  ú jr a  m a g y a r  r ó z sá k  n y i t 
n a k  a m a g y a r  G o lg o tá n , m a g y a r  
s z e m e k  h á la k ö n n y ü i  ö n tö z ik  a r ö 
g ö t ,  h o l c s a k  m a g y a r  v é r  g y ö n 
g y ö z ö tt ,  m a g y a r  s z ív e k  d o b o g n a k

a z o n  a z  e g é s z  d a ra b  fö ld ö n , m e ly 
n e k  ö lé n  m a g y a r  s z ív e k  n y u g o s z -  
n a k , m a g y a r  z á s z ló t  fo g  lo b o g ta tn i  
a  s z é l  e g é s z  n a g y ,  s z a b a d  h a z á n k 
b a n , m a g y a r  d ic s ő s é g e t  fo g  lá tn i  
a n a p , h a  fe l lé p  a K á rp á t o r m a ir a ,  
v a g y  l e n y u g s z ik  a z  A d r ia  ö l é n !

V aj e lk ü ld jü k -e  e z t  a z  ü z e n e te t ,  
a  t e t e m r e h iv á s  e  m a i n a g y  n a p já n ,  
a m i h ő s e in k n e k , a  m i ő s e in k n e k .

Aki az enyémnek vállairó] csak 
egy szemernyi terhet vesz is le, az 
az Én nevemben cselekszik.

Ha Pesten van dolgom, át-átnézek 
Óbudára egy kis kocsmába. Nem áru
lom el a kis kocsma nevét, mert oda
kapna rája a pesti. A lármás, a sokpénzü, 
és nagyképü, akiből másfél elég ah
hoz, hogy örökre elriassza a jóérzésü 
öreg vendéget a diófás, orgonaágas 
eldugott kis kertből. Egyszer tévedt 
belőle egy társaság oda, a gazda 
cirmos macskája azóta sem jár már 
hízelkedve közénk. Nem néznek ezek 
az emberek tükörbe sohasem ? Nem 
volt ezeknek sohse anyjuk-apjuk, aki 
szeretettel mondta volna nekik : gye
rekem így ne járj 1

Az egyik sarokban egy volt mi
niszter tarokkozik egy volt zászlós 
úrral néha napján. A másikban a 
budai kapások beszélgetnek. Csak 
egy ugrásra tértek be, munkából jövet. 
Panyókára vetett réklijüket le sem 
teszik, a kapa is csak a széknek van 
támasztva. De még mindig itt vannak. 
Jó nekünk itt lenni 1 Itt vannak a 
ha'ászok, meg a hajósok is, meg a 
mi asztalunk.

A mi asztalunk, dunántúliasan 
szólva, csak amolyan »szögin embe
rek* asztala, öreg pap, öreg, fiatal 
tisztviselő, egy pár biró, művész. A 
szomszéd asztalnál egy pár öreg

M á s v ir á g o t  m a  n e m  k ü ld h e tü n k  
a z  a ra d i g o lg o ta  s ir h a n tja ir a , m in t  
a fo g a d a lo m n a k  e  c s o d á s  v ir á g á t .  
Ó h , k ü ld jü k  e z t  e l ,  t e g y ü k  e z t  m e g .  
T e g y ü k  m e g , h o g y  ő k  s ír ja ik b a n  
b é k é n  p ih e n h e s s e n e k . T e g y ü k  m e g ,  
h o g y  I s te n  m e g lá tv a  a m i h ű s é 
g ü n k e t ,  m e g s z e n te lj e  fo g a d a lm a in 
k a t, v a ló r a  v á lt s a  v á g y a in k a t ,  tö 
r e k v é s e in k e t .  Szabó Gábor.

zsidó. Úgy néztem ki belőlük, hogy 
örülnek, ha békességben meglehetnek. 
Csak néha haitik a szavuk. Wasz 
koszt der Wác ? Az ember azt hinné, 
hogy a búza, meg a posztó, meg az 
értékpapírok ára körül forog a világ- 
juk, ami azon túl van, az már a ka
lap pántlikáján főiül éri őket.

A mi asztalunknál az egyik biró 
hegedűművész. Hegedülni ugyan még 
sohasem hallottuk, de művésznek kell 
lennie. Néha, mikor leszáll az estnek 
csöndje, soha nem hallott ismeretlen 
hangon dudol maga elé, félrehajtja 
a fejét és billeget hozzá az ujjaival 
és a zalai Novát emlegeti. Ahhoz 
fogható szép nincs I

Valami baja lehet az asszonyok 
körül Csak fülemülebokorból szoktak 
ilyen édes-bús hangok születni.

— Csak szövegem, csak szavam 
volna hozzá!

Hát itt van 1 Az egyiknek a mu
zsika kell, annak szövegje, szava van. 
Ennek meg muzsikától cseng-bong 
a lelke és fájdalmas a lelke, mert a 
szót nem találja meg.

Az öreg zsidók átfülelnek a szö
vegnélküli dalra, a kapások csönd
ben friss bort rendelnek. Ez majd
nem annyit jelent, hogy ők se men
nek még, bevárják mi lesz ennek a 
vége.

— Adok én neked szöveget Zoltán.

R meg nem mérhető súlyokról.

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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De csak úgy, ha meghallgatsz. Mert 
a muzsikádnak bele kell magát élnie 
a költő leikébe, aki ma, én úgy vé 
lem, hogy a legmélyebb magyar költő. 
Protestáns, a Dunántúlról való. mint 
te, ha nem is épen a te szép Novád- 
ról. Régi magyar nemes család, a 
melyik a magyar bíróság egyik leg
nemesebb tagját adta a magyarnak. 
Már ezért is közel áll hozzád. A 
költő katona is, generális. Jól han
gold a húrjaidat már ezért is, te rok
kant katona. Biblikus ember. Az ó- 
testamentomi öregek kőből faragott 
nagy súlyú hangján dalol. Szent idé
zetet meg nem olvastam nála, de 
idézetre való minden szava. Muzsikus 
ő is, ha nem fuj is pásztorsipon. Az 
anyácsai lombok közt rejtőző sip 
hangja fiatalon cseng, ha fiatal az 
érzés, ami lelkét adja a dalnak. Nem 
látod a madárt, nem tudod még a 
nevét sem, csak tőlem tudod, hogy 
öreg A daláról nem. Egyszer az ifjúi 
tűz lobog feléd, máskor az öreg évek 
megnyugvása búg a hangokon.

Menj végig az uccákon! Láttál 
már valaha ennyi fáradt embert és 
mégis nyugtalan futással mozogni 
rajtuk mint most? Ezek mind úgy 
vannak, mint te Maga elé mormog, 
a kezével legyint az egyik, értelmet
lenül mosolyog befelé a másik és 
rázza a fejét hozzá. Alig látsz egye
dül járd embert, aki, ha azt hiszi, 
hogy magában van, hangos vitát ne 
folytatna magával vagy valaki látha
tatlan ismeretlen felé hadonász a ke
zével. És figyeld meg ezeknek az 
embereknek az éjszakáit! Magánosnak

Jézuska szállást csinál magának,
Irta: Szombath Ernő. 4)

Forgács kirántotta a karját s lökött 
egyet az asszonyon.

— Azért sem maradok 1 Kelletek 
a kutyának I Kivált ez a fattyú I Jobb 
is, ha elpusztul a szemem elől I

Az asszony kiegyenesedett Az anyai 
érzés fellázadt benne a hitvesi szere
tet ellen. Szikrázd szemekkel mérte 
végig az urát.

— Neked fattyú az a gyerek? S 
azt akarod, hogy pusztuljon a sze
med elől? Talán bizony azért is tör
ted el a lábát, hogy elpusztuljon ? 
Te ember, nem félsz az Istentől?

Forgács megragadta az asszonyt. 
Megrázta s rekedten ordította:

— Azért hát 1 Vesszen meg 1 S te 
is vele! Ur Istenedet meg tartsd meg 
magadnak! Nekem nincs rá szüksé
gem 1

S azzal nagyot taszított az asszo-

vélt falaikba harsognak pokoli szava
kat. Pokoli, átkozódó szöveget a ben
nük csengő-bongó muzsikához. És 
nincs, aki szavakat adjon nekik hozzá. 
Szót az érzéshez, mit mindannyian 
érzünk.

Azaz van 1
Csak nincs aki elvigye hozzájuk 

Ök meg nem ismerik az igéhez vezető 
utat.

Ha az a költő, aki kimeri és ki 
tudja fejezni szóval a mélységek ér
zését, amelyek a maga korának lel
kében tátonganak, úgy az anyácsai 
mezőkön járd öreg katona a mi nap
jaink magyarjának, ami földünk puszta 
járó népének legnagyobb költője. Ko
moly mint a népe, nyájas mint az 
asszonya, mélyhutnoru, mint a mes- 
terje, bölcs mint az öreg papja, cse
veg mint a patakja és soha nem 
fecseg.

Hát kell a szöveg a muzsikádhoz? 
Nem mondom el az egészet. Nézd 
Zoltán ez a ritmusa. Trallá-trará- 
trará-tatatta, hatszor. Feljegyezted ? 
Mo3t megmondom a refrénjét. A töb
bit képzeld hozzá: »Nincs vágya,
célja, terve semmi. Csak menni, csak 
menni I«

A muzsikus biró leikéről valami 
súly lefoszlott, boldogan hajtotta félre 
a fejét, billegette ujjait, húzta a vo
nót, a láthatatlant. Jegyezgetett, ja
vítgatott, dudolgatott, elmondta egy
szer, kétszer, tízszer, elénekelte száz
szor a korálok hangján :

Nincs vágya, terve, célja semmi,
Csak menni, csak m enni!

nyon, úgy hogy az odarogyott az 
ágyra.

Icuka már előbb felriadt a hangos 
beszédre, de ijedten lapult meg a 
dunyha alatt. Félt az apjától. De most, 
hogy az anyja odaesett az ágyára, 
nagyon megijedt s hangosan felsikol- 
tott. Átölelte az anyja nyakát. Oda- 
bujt a keblére s keserves sírásra 
fakadt.

Forgács valami szitkot morgott. 
Oda akart lépni az ágyhoz. De az
tán mást gondolt. Megfordult, kivágta 
az ajtót s maga után hangosan be
csapta. És elment.

Ment egyenesen jó barátjához, 
Molnár Petihez. De nem a lakásá
nak tartott. Mert tudta, hogy azt úgy 
sem találja odahaza. Az ilyenkor a 
»Kék Golyós hoz címzett csapszék
ben szokott lenni Hát oda tartott ő is.

Molnár Peti fűtő volt a gyárban. 
De rossz hire volt ott. Részeges, ve
szekedő, összeférhetetlen természet

Aztán felugrott; »majd holnap ho
zom az egészet, de most megyek, 
mennem kell I Nincs vágya, terve, 
célja semmi. Csak menni, csak men 
ni!« Ennek már megkönnyebbült a 
fájdalma, ez már megtalálta a neki 
való szót. Ez sem fog többet átko- 
zódni magános main. Munka után 
ebbe a két kis sorba ismétli majd 
bele százszor, ezerszer azt a bánatot, 
ami a lelke mélyén tátong és mint 
a százszor ismételt imádság meg
nyugvást hoz ez a kis vers.

Befejezhetném, ha a költő igazi 
diadalma nem ezután következnék.

Harmadnap a társaság öreg papja 
azzal fogad:

— öcsém, tegnap az öreg Mehr 
Samu a szomszéd zsidóasztaltól na
gyon érdeklődött, hogy eljössz-e még? 
— De épen itt jön az öreg.

— Bocsánatot kérek — mondta 
csendesen, szemérmeíesen — egy ki
csit korábban jöttem. Nem akarom, 
hogy a többiek kinevessenek az asz
talunknál. Legyen olyan szíves, dik
tálja be a noteszomba azt a : Nincs 
semmi terve, vágya, csak menni erre- 
arra. A lányaira otthon kéidik, hogy 
mitől vagyok olyan vidámlelkü. Mo
rogtam otthon, morogtam az uccán, 
éjjel dühö3 szavakat ismételgettem, 
magam sem vettem észre, csak be
szóltak hozzám, hogy mit indulatos- 
kodom még éjnek idején is. És most 
magam elé dúdolom otthon, az uc- 
cán, éjjef az ágyamban, nekem már 
így is szép, úgy rám illik: nincs 
semmi terve, vágya, csak menni erre- 
arra. Tudtam, hogy nem így van, de

volt. Minden keresetét elitta. No, meg 
elkártyázta. De magára nem adott 
semmit. A ruhát, amit egyszer ma
gára vett, addig hordta, míg az le
szakadt róla. Azon szurkosán, mocs
kosán járt kelt, ahogy a gépházból 
kilépett Munkástársai kerülték. Mert 
minden rosszra képesnek tartották. 
Hát a barátságát sem kereste senki. 
Egyedül Forgács volt az, akit mindig 
vele láttak. Csodálkoztak is eleinte 
eleget az emberek. Mert Forgácsot 
rendes, jóravaló embernek ismerték. 
De aztán megszokták, hogy mindig 
vele lássák S amióta jóbarátságba 
keveredett Molnárral, sok furcsa dol
got meséltek ő róla is.

Molnár csakugyan a csapszékben 
volt. Ott ült harmadmagával egy ke
rékasztalnál s kártyáztak. Előttük egy 
üveg bor állott Amint Molnár meg
látta Forgácsot, örömmel ugrott fel.

— No, csakhogy eljöttél már egy
szer pajtikára 1 Gyere, ülj ide mellém.
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milyen szép lesz. ha az igazit tudom 
majd Így jó ? Jólirom ? sémi, mit 
zwei emm, meni mit zwei enn ! Nincs 
vágya, terve, célja semmi. Csak 
menni, csak menni 1 Istenem, de szép ! 
De jó ember lehet, aki így tud köny- 
nyiteni a más baján. Egy pár szóval 
felvágja az összegyűlendő gennytől 
pattanásig feszülő gyülevényt. Valami 
nehéz nyomástól szabadultam meg.

De irigylem én Bárd Miklóst ezért 
a kritikáért A Mehr bácsinak nem 
keli esztétikai nomenklatura. Ö rájön 
arra, hogy hol van szükség a költő 
szavára, a maga leikétől, de ügy lá
tom, megtudja válogatni a költőt, 
akinek a szavától gyógyulni lehet.

Ezt a költőt pedig igyekezzünk mi 
protestánsok megtartani magunknak, 
mert különben elhódítják tőlünk az 
óbudai kapások. Ezek már első este 
elmenet dudorászták a »Csak menni, 
csak menni<-t és harmadnap már 
ezzel köszöntöttek szeretettel az asz
talunk felé.

Immendingen Mihály.

Akik szűkös anyagi viszonyok kö
zött élnek, a Harangszóban jóakaró 
meleg barátot bírnak, az előfizetést 
egyenlőre nem bírják: közöljék biza
lommal a kiadóhivatallal, miként ed
dig, úgy ezután is lesznek minden 
bizonnyal áldott szivek, adakozó lel
kek, kiknek adományából a szűkös 
viszonyok között élők előfizetését 
fedezzük.

S aztán nesze neked is kártya. De 
előbb igyunk egyet 1

Bort öntött a poharakba. Koccin 
tottak s ittak. Aztán folytatták a já
tékot.

Éjfélkor záróra volt. Abbahagyták 
a kártyázást. Molnár fizetett. Mert a 
többi négynek már egy garasa sem 
volt. Molnár minden pénzüket el
nyerte. Kifizette hát a bort s pilyó- 
kos fővel távoztak. Az utcán aztán 
szétváltak. Molnár és Forgács egy
mást karonfogva mentek tovább.

Forgácsnak zavaros volt a feje. 
A bor kissé megártott neki. De azért 
agya jól működött. Jól emlékezett 
Molnár kártyázására. Szóvá is tette 
azt.

— Te Peti, én jól láttam, hogy te 
nem játszottál igazságosan. Valid be, 
úgy-e igaz? Azért is nyerted el a 
pénzünket I

Molnárnak is éppen elég volt a bor
ból. De ő is nagyon jól tudta, hogy

R tiszai egyházkerü
let gyűlése.

A tiszai ev. egyházkerület Geduly 
Henrik püspök és dr. Zelenka Lajos 
felügyelő elnöklete alatt szept. 18. és 
19 én Miskolcon tartotta f. évi köz
gyűlését. Geduly püspök erős színek
kel ecsetelte jelentésében egyházunk 
helyzetét minden tekintetben; bár ő 
is nagyon felhősnek, sötétnek találta 
magyarhoni ev. egyházunk egét, azon
ban a sötét felhőkön keresztül is ki
tört belőle a jobb jövő reménysége, 
mikor bejelentette, hogy a Miskolcra 
menekült eperjesi jogakadémiát sike
rült megmenteni. Miskolc városa há
rom s a miskolci ev. egyházközség 
egy tanszék költségeit vállalta. Ami
ben kisebb volt a reménysége, tudni • 
illik a szintén Miskolcra menekült 
eperjesi tanítóképző fenntarthatósá
gában, abban is fényesen igazolta a 
közgyűlés élniakarását. Kimondotta 
a tanítóképző fenntartását s hogy a 
határozat ne csak szó legyen, Zá
hony Dezső diósgyőri tanító, az in
tézet volt növendékei évi 1 q búzát, 
Ligeti Ede sajókazai lelkész évi 3 
mázsa rozsot és Csajka Endre aba- 
ujszántói egyházfelügyelő évi 5 má
zsa búzát ajánlott fel a ma is nagy 
létszámú tanítóképző fenntartására. 
Ottlyk Árpád miskolci presbiter pe
dig havi 30.000 koronát egy ev. elemi 
iskola fenntartására. Ez a közgyűlés 
az áldozatkészség napja volt. A köz
gyűlés küldöttségileg mondott köszö
netét dr. Hodobay Sándor miskolci

mit csinál. Vállat vont.
— Hát úgy játszottam, ahogy ját

szottam ! A fő, hogy nyertem. Ha 
muszáj, hát megélek én abból is. 
Játsz te is úgy s akkor te is meg
élsz belőle!

Forgács kihúzta Molnár karjából 
a kezét. Megállóit. S aztán megfogta 
a társa gallérját és úgy dörmögte a 
fülébe:

— De nem addig van az Peti! 
Vagy jó barátom vagy, vagy nem. 
Ha jó vagy, akkor a nyereséget meg
felezed velem. Úgyis hamis utón sze
rezted. S aztán az én pénzem is közte 
van. S most egy vasam sincs. Én jól 
láttam, hogy paklizol, de nem akar 
tam szólni a többiek előtt. Hagytam, 
hogy nyerd el az én pénzemet is. 
Úgy gondoltam, majd visszaadod s a 
nyereséget is megfelezed. Mint ahogy 
jő komának illik is. Hát nincs iga
zam ?

Molnár belátta, hogy jó lesz tár

polgármesternek és Lichtenstein László 
miskolci egyházfelügyelőnek a jog
akadémia megmentése érdekében ki
fejtett fáradozásaikért s meleg ünnep
lésben részesítette a nyugalomba vo
nuló dr. Mikler Károly jogakadémiai 
dékánt. Dr Zelenka Lajos egyház
kerületi felügyelő javaslatára felirat
tal fordult a közgyűlés a nemzetgyű
léshez és a kormányzóhoz az állam
segély valorizációja tárgyában. S hogy 
az áldozatkészség napja még teljesebb 
legyen, a miskolci ev. nő- és leány- 
egylet a közgyűlés tagjait megvendé
gelte, a jogakadémia ifjúsága pedig 
megmenekülése alkalmából hangula
tos lampionos szerenádot adott a ke
rületi elnökségnek és a miskolci pol
gármesternek.

*

A hegyaljai ev. egyházmegye ke
belében megindult s a nyugdíjas lel
készeket, lelkészözvegyeket és árvá
kat segélyezni kívánó mozgalom ered
ményeként szept. 19 én 700.000 ko
rona osztatott ki az egyházmegye 
területén élő ilynemű Ínségesek kö
zött és két mázsa búza későbbi szük
ségek fedezésére tétetett félre. Ezt 
minden egyházmegye megcsinálhatná!

Dunántúli Luther-Szövetség.
Dunántúli Luther-Szövetségünk az 

elmúlt közigazgatási évben is a régi 
keretek közt és a kipróbált irányban 
folytatta munkálkodását. A Sopron
ban Kapi Béla püspök és szentmár- 
toni Radó Lajos elnöklete alatt meg-

sával békességesen elintézni az ügyet. 
Azért beleegyezőleg bólintott.

— Szent uccse, igazad van! Böl
csen beszélsz! Visszaadom a pénze
det. S a nyereségen testvériesen meg
osztozunk. Dehát miért is nem mond
tad mindjárt, hogy nincs pénzed? 
Ezt ugyan sohse hittem volna rólad, 
akinek a felesége oly gazdag I

Forgács elindult. A kezével le
gyintett.

Az a feleségemé. Az nem az enyém!
Molnár csodálkozva nézett For

gácsra.
— Az a feleségedé ? Azt mondod, 

hogy az nem a tied?
Majd hangosan felnevetett.
— Hahaha ! Ilyent sem hallott dm 

a világ! Hahaha! Hogy ami az asz- 
szonyé, az nem az uráé is? Nohát 
azt mondhatom, hogy ilyen tökkel 
ütött bolondot sem láttam még világ
életemben, mint amilyen te vagy!

(Folytatjuk.)
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tartott ülésen a szövetség egy évi 
munkájáról Németh Gyula főtitkár 
számolt be, kinek jelentéséből nyugodt 
lélekkel megállapítható, hogy az el
vetett mustármag nemcsak kikelt, de 
növekedőben van * a jó Isten segít
ségével csakhamar terebélyes fává 
fog nőni. Ezt a megállapítást öröm
mel veheti tudomásul minden egyháza, 
hazája jövőjét szívén viselő evangéli
kus ember.

Ami már most a szövetség mun
kálkodását illeti, a legtöbb helyen 
rendeztek a helyi szövetségek kere
teiben vallásos estéket, ünnepségeket. 
Evang. öntudatunk és önérzetünk 
mélyítésére különösen áldásosak vol 
tak a Petőfi jubiláns ünnepségek.

Az egyházvédelmi és propaganda 
osztály munkájának gerince a püspök 
világnézeti előadássorozatai voltak, 
melyeket Győrött (3), Pápán (4), Sop
ronban (4) és Kaposvárott (1) tartott.

A sajtóosztály munkája fóképen a 
„Harangszóa-ban folyik — egyházunk 
egészének szemeláttára, örömére és 
büszkeségére, A gond és fáradság 
jórészét Czipott Gáza szerkesztő ki 
adó hordozza. (Sok sok köszönettel 
tartozunk azonban az elnökségnek is 
a lap fenntartását illetőleg. Szerk.) 
A gyűlés a magarészéről is elisme 
réssel és hálával adózik azoknak, 
akik a lap fenntartásáért — különö
sen a tojásakcióban — buzgólkodtak 
és áldoztak s egyházunk egész kö
zönségének, különösen pedig a gyü
lekezetek vezetőségének áldozatkész, 
kitartó támogatását kéri a lap szá 
mára a jövőben is.

A szövetség ifjúsági szakosztálya 
kinyomatta és az érdekelt lelkészek
nek és tanítóknak szétküldte az ifjú
sági munka megkezdésére vonatkozó 
Útmutatásait és az ev. ifjúsági egy
letek alapszabály tervezetét is. Elké
szült az általános munkaterv is, va
lamint az 1923—24. évi télre szóló 
munkaprogramm. A hivatottak fele
lősség- és feötelességérzetén múlik, 
hogy lesz-e az indulásnak, kezde
ményezésnek áldott folytatása. Az 
osztályvezető főtitkár munkatervei 
szerint szépen folyik már a munka 
a 16 diákszövetségben. Köze! másfél
ezer diák nevekedik ezekben a biblia
tanulmány, imádság, do'gozatok, ének, 
zene, szavalat stb. utján egyházunk
nak reménységévé, biztató jövőjévé. 
A jelszó ez évben a lutheri biblia- 
fordítás jubileuma alkalmából: »Az 
ige kőszálként megáll* volt

A művészeti szakosztály számára 
Payr S. egyet, tanár, az osztály el
nöke készített munkatervet (Magyar

himnológia, Kapi Gyula zenei hagya
tékának népszerűsítése, életereje stb.) 
ennek fonalán indul meg ennek a 
munkája is. A szakosztály őszinte 
hálával gyászolja tulajdonképeni meg
alapítóját, Kapi Gyulát, egyházi zene
költészetünk mélységesen vallásos 
lelkű poétáját; elismeréssel, köszö
nettel, jókívánságokkal köszönti nyug- 
díjbavonulása alkalmával Kirchner 
Eleket, másik kiváló zeneszerzőjét.

A szövetség bevétele 264.714 K. 
kiadása70.241 K, maradványa 194.473 
K volt. Pénztárosává Kovács Zsig 
mond rétii lelkészt választotta

A gyűlés felhívta a szociális és 
missziói szakosztályt munkaterv ki 
dolgozására, a tagdíjak a helyi szö
vetségek szervezetének megállapítását 
az elnöki tanácsra bízta. A főtitkár 
előterjesztésére, aki a Kér. Ifj. Egyle-

Csaták után.
Mosolygó, fájó, bús, száz-arca Élet! 
A kardot s vértet — im eléd teszem! 
S az obsitomra várok csöndesen, — 
Időm kitelt. . . Ősz van . . . Pipám

kiégett!

Elég a harcból!. . . Szennyel, forte-
lemmel

Bírókra kelni többé nincs erőm! 
Isten-Hozzád-ot mondok könnyezőn, 
S végsőt iisztelgek reszkető kezemmel...

Félvállamon egy kis katona-ládát 
Viszek... Csákóm virága rám pereg... 
És távoli, halk harangszó hívását

Figyelve. . .  falum tornyáig megyek, 
Hol sok fakuló álmommal vesződve — 
Anyám karjába térek — pihenőre...

Vályi Nagy Géza.

tét világszövetségének pörtschachi 
konferenciáján a Lut'nerszövetség kép
viseletében résztvett a szövetség, 
szervezetének függetlenségét és az 
evang. egyházhoz való benső és szer
vezeti kapcsolatát fenntartva, kész
séggel felajánlja a kér. ifj. egyesüle
tek szövetségének testvéri együtt- 
munkálkodását

A Luther-Szövetség gyűlésén szá
molt el Varga József és Mód Aladár 
a Nyomda r.-t. ügyeiről, vagyonáról 
is. Azoknak a részvényeseknek, akik 
ezt kérték, a részvénytőkét visszafi 
zették. A részvényesek jórésze a 
Lutherszövetságnek adományozta a 
jegyzett összeget A i adományokat a 
szövetség köszönettel átvé(te. Az el-

szátnolók kérésére ugyancsak átveszi 
azoknak részvénytőkéjét is, akik is
mételt felhívásra sem nyilatkoztak 
arra nézve, hogy mi történjék pén
zükkel s az illetőknek, ha ezt óhajt
ják — nem va'orizálva — kifizeti.

A Dunántúli Luther Szövetség he
lyi szerveinek megalakítása és a gyű 
lekezeli belmissziói munkába való 
bekapcsolódása különben az ősz fo
lyamán történik meg.

Ünneplő gyülekezetek.
Tem plom avatás.

Az ujmalomsokiak uj templomát 
szeptember 16-án adta át magasztos 
rendeltetésének Kapi Béla püspök, ki 
titkárja kíséretében az ünnepet meg
előző nap érkezett az örvendező gyü
lekezetbe. A község határába vezető 
pápai úton lovasbandérium várta és 
kísérte a püspököt a ielkészlakra, 
ahol Í3 nagyszámú hívek jelenlétében 
Kovács István lelkész üdvözölte, majd 
a nőegylet nevében szívélyes szavak 
kíséretében Kecskés Karolin szép 
virágcsokrot nyújtott át a dunántúliak 
szeretve tisztelt főpásztorának.

Vasárnap délelőtt fél 10 órakor 
vonult a tanulósereg és közönség 
ünnepi éneke mellett a püspök a 
lelkészlaktól az uj templomhoz. Vele- 
mentek: Pálmai Lajos esperes, Ko
vács Mihály nagvmórichidai, Horváth 
Béla csikvár.di, Nagy Kálmán gecsei, 
Gyarmathy Dénes rábaszentandrási, 
Mesterházy László pápai. Káldi Jó
zsef iharosberényi, Ihász László kis- 
baboti. Fadgyas Aladár pápai hitok
tató lelkész, Kovács István helybeli 
lelkész és Balogh Ernő püspöki titkár.

A templomajió előtt Tóth Lajos 
gondnok átnyújtotta a ku'csot a fő- 
pásztornak s egyúttal a templomot 
a helyi hatóság oltalmába ajánlotta, 
mire a főpásztor a helybeli lelkészt 
felhívta az ajtó kinyitására.

A szomszéd falvakból összese- 
sereglett sokaság egy része fért be 
csak az uj templomba, melyet Pálmai 
Lajos esperes oltári szolgálata után 
a püspök magasszárnyalásu beszéd, 
ima es áldás keretében avatott fel. 
Egyúttal a torony falában elhelyezett 
hősök emléktábláját és a gyülekezet 
uj harangjai is felavatta.

Ká di-József szdszéki beszédét a 
szentségek kiszolgáltatása követte, 
majd egy hadiözvegynek a háború 
küzdelmeit átélt f.-rfiuval való össze- 
esketése és a tempiomépítés történe
tének felolvasása fejezte be az ünnepi 
istentiszteletet.
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A kintmaradt sokaságnak Eadgyas 
Aladár hitoktató-lelkész tartott ünnepi 
beszédet.

A templomi ünnepély után Kapi 
püspök a község képviselőtestületének, 
az egyháztanácsnak, a lelkészi és 
tanítói karnak, a tanulóifjúságnak és 
az ifjúsági egyesületnek tisztelgését 
fogadta.

Az egyházközség keletkezése óta 
ezúttal az ötödik templomát avattatta 
fel, melynek mintegy 27,000 000 ko
ronára rugó költségeit a hívek ön
kéntes adakozás utján hozták létre.

Az első adományt e célra 1899 ben 
Csapó Mihály és neje Tüske Anna 
tette le 100 korona összegben, me
lyet egész napjainkig az adakozók 
légiója követett. Felemlítjük Szóld 
Manó (nem e?) nagybirtokost, ki az 
ünnep napján 1,000.000 koronát és 
Káldi Márton id. egyháztagot ki fél
millió koronát adott a gyülekezetnek. 

*
H a r a n g a v a t á s .

Lélekemelő, szép ünnepséggel lett 
az uj harang szeptember hó 30-án 
a délelőtt ValO órakor kezdődő isten 
tisztelet keretében felavatva és ma
gasztos hivatásának átadva Bükön.

A könnyekig ható ünnepséget Far
kas Elemér büki lelkésznek a 95. 
Zsoltár 7—8. verse alapján tartott 
beszéde nyitotta meg, melyben meg
emlékezett a harang beszerzésének 
történetéről. Ennek végeztével az uj 
harang először az Isten dicséretére, 
majd az Ur imájának elmondása alatt 
pedig mindkét harang a hősi halot
tak emlékezetére szólalt meg. Farkas 
Elemér lelkész az uj harangot a kö
vetkező imádsággal adta át hivatá
sának : »Örökkévaló Isten! Atyánk 
a Jézus Krisztusban! Az uj harang 
immár megérkezett, ott van immár 
rendeltetése helyén s felavatását várja. 
Öh, tedd Te ennek működését áldottá 
közöttünk s engedd, hogy midőn szól 
s hirdeti a Te dicsőségedet, midőn 
emberszeretetre és kegyes életre buz
dít, akik csak hallják szavát, meg ne 
keményítsék szívüket, de engedve hivő 
szavának, teljes hűséggel szolgáljanak 
Tenéked, építsék a szeretet által a 
földi boldogság oltárait s kegyes is
tenes élet folytatása által igyekezze
nek biztosítani maguknak az égi fony- 
nyadatian koronát Engedd, hogy ami
kor hangja végigcseng a tájon, rázza 
fel a közönyöseket, a bűnösöket lelki 
tespedésükből s indítsa őket arra, hogy 
legyenek a Te anyaszentegyházadnak 
élő kövei, az Isten országának hasz
nos tagjai. Engedd, hogy ahova csak

elhat szava, vigyen oda reménységet 
a csüggedoknek, vigaszt a kesergők
nek, gyámolítást a szenvedések ke
resztfája alatt roskadozóknak, boldog
ságot a boldogtalanaknak, uj életnek 
hitét a haldoklóknak Szent Fia ed, 
az Ur Jézusért. Ámen.*

A felavató beszéd után Magassy 
Sándor püspöki s. lelkész 1. Kor. 1 
4_ 9valapján mondott lelkeket ébresztő 
szép egyházi beszédet, megvilágítván 
e fontos nap jelentőségét. A feledhe
tetlen ünnepség a Hymnus eléneklé- 
sével nyert méltó befejezést. A dél
utáni istentiszteleten Farkas Elemér 
lelkész egyházi beszéde még mélyebbre 
véste a hívek leikébe a megható ün
nepség emlékét. Az cffertóriumból be 
folyt összeget: 34 616 kor. 40 fillért 
Harangszónk rendelkezésére bocsáj- 
tották. Esie az evangélikus ifjúság 
műkedvelő előadást rendezett Kisfa
ludy Karoly kántortanító és Schrantz 
Vilmos tanító vezetése mellett. A jól 
sikerült előadás jövedelme a harang
alap javára fordíttatott.

Legyen az uj harang nemzeti, egy
házi ás társadalmi életünk megújho
dásának hirdetője!

A szabadság.
Való volt Eltűnt. Ismét eszme lett, 
Közöttünk jár és sírva kesereg, 
Népünk ezrén titokban átvonul, 
Szivére üt és rázza zordonul — 
Megdobban az, belőle vágy fakad. 
Ma még csak vágy, lesz holnap akarat, 
S az akaratból majd kinő a te t t . . .

Amíg kiejti ajkad e nevet,
Erezd: a szived szent imát rcbeg.

KUTAS KÁLMÁN.

Marhauzer Imre.
Harcos luteránús volt, de mikor 

ama nemes harcnak tnegharcolása 
után örök nyugovóra tért fáradhatat
lan szíve a bonyhádi templomdombon, 
a legszebb megemlékezést egy cisz
tercita paptanár írta róla.

Tőrői metszett sváb volt az apja, 
a sokgyerekü börzsönyi szőllörgazda 
suszter. De a fiának már nagyon né- 
metes volt a körösztségbeli Heinrik 
neve ; ráfogta, hogy az magyarul Imre 
és ezt viselte az élete végéig.

De a vezetéknevét nem magyaro 
sította meg soha. Tette magát, mintha 
az őtven krajcárt sajnálná El is hit
ték neki tiszta szívből. Mert felette 
takarékos ember volt. Csak az egy

házától nem sajnálta a pénzt Többet 
is adott: a lelkes, eredményes tett
erejét. A legtöbbet: a szivét-lelkét 
nem adhatta, az már úgyis az egy
házáé volt elejétől fogva.

— Ne hadd el a szép német ne
vedet, fiam! Az lesz a perdöntő val
lomás, ha mi sváb származású —  
nevű magyarok teszünk majd hitet 
arra, hogy nem igaz, hogy itt elnyo
mott német élne. Boldogan, a magunk 
jószántából valljuk magyarnak ma
gunkat a német névvel. Jön még idő, 
amikor szüksége lehet erre az or
szágnak.

A tolnai sváb nem igen magyaro 
sítja meg a nevét. De a tolnai sváb
nak sem Schulverein, sem Bleyer 
Jakab-féle boldogílás nem kell. Meg 
sem érti, meg sem hallgatja, nem is 
kiváncsi rá. Még azt sem érti, hogy 
egy magyarországi sváb mit fészke- 
lődik ilyen hallatlan értelmetlenség
gel. Meg is mondták neki Hőgyészen 
és még valamit hozzá : ki vele ! Hisz 
ez nem is sváb, csak német!

Vagy 130 éve van annak, hogy 
Nagy szuperintendens Sárszentlórin- 
cen megcsinálta a kis gimnáziumot, 
Petőfi oskoláját, Lehr Albertét. Azóta 
— mi jó jöhet Nazarelhből? — a 
tolna—baranya—somogyi esperesség 
provinciává sülyedt. A hegemónia a 
felső vidékekre helyeződött át. Akár
milyen hatalmas testület is ez az es
peresség, az oskola terhét alig birta. 
Akkor még szegény papok, tanító- 
mesterek, szegény eklézsiák az ere 
jükön felül áldoztak. De az iskola 
csak sorvadt. A kis magyar falunak 
nem volt vidéke, amelyik a kis falu 
felé gravitált volna.

A hatvanas években a szentlörinc- 
környékbeli Kö'esdről a Bonyhád 
melletti Hidasra került papnak Haff 
ner Lajos, a későbbi soproni pap. 
Bonyhád akkor hires város volt. Nem 
volt még arra alá akkoriban vasút. 
Bonyhádra hordta be a piacra nagy 
vidék a búzáját, borát. Óda jártak a 
steyer malomvidék gabonakereskedői, 
az olasz borkereskedők. Volt élet, 
volt gazdagság. Akkoriban történt, 
hogy a szekszárdi alispán megcsapa
tott egy kakasdi svábot, mert a szép 
két pejlovát a svábnak egész Szek- 
szárdig sem tudta beérni a négyes 
fogatával. Szép lovaik, szép jószág- 
juk volt. A hidasi Hánneszek a fő
ispánnal meg az ulánus-tisztekkel ta
rokkoztak nagy pénzbe. Jött a pénz, 
folyt, de el is folyt. Ezt a pajkos, 
legénykedő költekezést kellett okos 
mederbe terelni.

Ide hozzuk a gimnáziumot I És
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hozták. Épület volt, könyvesbolt volt; 
ki fát, ki téglát, ki pénzt, más meg 
mást adott. A jókedv megvolt. Nőtt 
is. A bonyhádi papot szerették a Per- 
czelek, a hivei meg mentek utána, 
adtak a szavára. Odaálltak a hidasi 
pap mögé és 1870 ben Lehr Albert, 
meg Qombócz Miklós már Bonyhá- 
dón folytathatták, amit Szentiőrincen 
már már majd-majd úgyis abba kel
lett volna lugyniok az idők mostoha 
sága miatt. (Folytatjuk.)

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Az eisenachi konferencián mon

dotta az egyik előadó, hogy ai  evan
gélikus egyház a világ összes egy
házai között a legtürelmesebb. Akik 
az egyházak belső életét figyelik és 
kifelé való életnyilvánulásait látják, 
erre okvetlenül maguk is rájönnek.

Talán egy kicsit túlságig is türel
mesek vagyunk.

*
»Az evangélikus lelkészek pesti 

értekezletén előkelő helyről keserve
sen felpanaszolták, hogy a mai kor
mányzat mostohán bánik a protes
tánsokkal

Nem tudjuk, jogos-e a panasz? 
De ha jogos, annak szemrehányásai
ból a katholikusokat semmisem illet
heti. Nem panaszképen, hanem csak 
a tények megvilágítása kedvéért em
lítem fel, hogy a katholikus többségű 
Magyarország ezidöszerint való kor
mányzója és miniszterelnöke, a ha
talom két legfőbb birtokosa, a kor
mányzás szellemének két legfelsőbb 
megállapítója, református. Nem való
színű tehát, hogy készakarva és cél
zatosan folynék itt olyan kormányzás, 
amelyik a protestáns jogokat elnyomja.

És ha mi, katholikusok, nem tart
juk időszerűnek, hogy innen, a má
sodik sorból, panaszkodván egyúttal 
egy kissé vádaskodjunk i s : akkor 
igazán nehezen érthető, hogy miféle 
célszerűség tette aktuálissá a befolyás 
tűzhelyéhez közel ülő protestáns test
véreink részéről ezt a mostani meg
lepő feljajdulást?«

így »vádaskodik« a nyugati vége
ken egy igen számottevő politikai 
napilap.

*
Hogy a fenntebb idézett cikk kapcsán 

tisztelt laptársunkat egy kicsit is csak 
megnyugtassuk »a befolyás tűzhelyé
hez közel ülő protestáns testvérek 
mostani meglepő feljajdulásának« idő

szerűsége felől ideiktatjuk egyenlőre a 
veszprémi esetet: Veszprémvárrnegyé- 
ben 30 iskolától megvonták az állam
segélyt. A 30 közül 28 protestáns.

»A veszprémi, vármegyei közigaz
gatási bizottsági gyűlésen megtörtént, 
hol a dákai református elemi iskola 
államsegélyének megvonása ügyében 
a tanfelügyelő kijelenti, hogy „a rám. 
kath. vallásu szülők vallásos érzését 
mélyen sértené gyermekeiknek ref. is
kolába való- beiskolázása“, viszont a 
gyulafirátóti róm. kath. iskola állam
segélyét azzal védi, hogy a reformá
tus gyerekek kath. iskolába utalásá
ból nem származhatik baj.“

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Boldog em ber.
Okt. 8. Zsoltár 1. í. Ez a zsoltárvers 

csodálatos szemléletességgel rajzolja meg 
a boldogtalanság lejtőjét. Az ember először 
csak jár a gonoszok tanácsán, hallgat reá
juk, azután már meg is áll a bűnösök út
ján, megvalósítja tanácsaikat s végre már 
le is ül a csúfolódók székébe együtt gú
nyolván velők mindazt, ami isteni, tiszta és 
erény. De azt is világosan megmondja ez 
a vers, hogy a boldogtalanság oka nem az 
ember külső körülményeiben rejlik, hanem 
az Istentől való elpártolásban, a bűnben. 
Boldog ember, aki meg sem indul gono
szok tanácsán I

Okt. 9. Zsoltár 1. s. Minden embernek 
van valami szenvedélye s a boldogság attól 
is függ, hogy mennyiben elérhető s meg
tartható számára szenvedélyének tárgya. 
Aki földiekben leli gyönyörűségét s minden 
gondolatát azok kötik le, sohasem tud be
telni s mindig félnie kell attól, hogy kin
cseit, ha más nem, a halál elveszi. Mi az 
én szenvedélyem? Boldog az az ember, 
akinek Isten és az Ő igéje nem csak ün
nepi időtöltése, mindennapi kötelessége, 
hanem szenvedélye, gyönyörűségei

Okt. 10. Zsoltár 1 . 3. A siker, az ered
mény fölemel, a kudarc, az eredménytelen
ség boldogtalanná tesz. A fa életének ered
ményessége attól függ, hogy kap-e elég 
nedvességet. Ami a fának a mellette höm
pölygő folyam, az az ember számára az 
isten. A szölővesszönek a szőlőtőke. Nél
küle sorvad, vele virul. „Nálam nélkül sem
mit sem cselekedhettek 1 “

Okt. 11. Zsoltár 1 .4. A polyva nagyon 
jól érti azt a művészetet, hogy mikép kell 
mindig a felszínen maradni. De egyszer 
eljön az idő, amikor a polyvatermészetü 
emberek belefáradnak abba a nyugtalan 
életbe, amely mindenkor s minden áron 
fe'ül akar maradni s belátják, hogy boldog
talan élet az, amelyet az élet minden széle 
ide s tova hány. Boldogtalan, mert nincs 
súlya, tartalma. „Élet“ nincs benne. Ne iri
gyeljem őket!

Okt. 12. Zsoltár 1.5. A bűnösöknek 
nincs helye az igazak gyülekezetében, ma
gukba szállásuk pereiben keserűen kell 
érezniök, hogy nincs, aki igazán megértse, 
érdek nélkül szeresse őket, egyedül vannak. 
De még keserűbb lesz az, amikor tudatára 
jutnak annak, hogy egyedül kell megállaniok 
az ítéletben is. Nincs melletök a szószóló

Megváltó. Mily boldog az Isten gyermeke! 
Soha nincs egyedül.

Okt. 13. Zsolt 1.6 Semmije sincs an
nak, akinek már reménysége sincsen, s 
mindene van annak, akinek még remény
sége van 1 Az Úr tudja az én utamat, szem
mel tart mindenütt engem és segítségemre 
siet. Ez az én reménységem. A gonoszok 
útját pedig engedi Isten elveszni. Hol az ő 
reménységök ?

Okt. 14. Máté 1 6 .15—is. íme egy bol
dog ember, akinek boldogsága mellett a 
zsoltáriró minden boldogsága csak árnyék, 
akit maga Jézus mond boldognak, mert 
megismerte az Isten nagy titkát, testbe öl
tözött szerelmét. „Te vagy a Krisztus, az 
élő Istennek fia, aki értem bűnösért halálra 
mentél, hogy megváltsál engem.“ Ez a bol
dogság kősziklája 1 Mit felelnék én Krisztus 
kérdésére ? Boldognak mondana-e engem ?

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak:
Magyarszombathelyen 86 tojást és 1100 

K-t. Összesen 26900 korona értékben.
A farádi gyülekezetben Nagy Margit, 

Horváth Lenke, Horváth Ilonka és Király 
Ida gyüjtőívén 106 tojást és 30.500 kor.-t, 
összesen 140.420 koronát adakoztak.

A tamási leányegyházközségben 85 drb 
tojást 29.000 korona értékben gyűjtöttek 
össze Katona Erzsébet, Plech Mariska, 
Tóth Erzsébet, Benkó József és Sütő József.

Jobaházán 81 drb tojás árával, 48.650 
korona értékben siettek a Harangszó fenn
tartására.

Pusztamiskén tojásban és készpénzben 
17.800 koronát adományoztak.

A sopronnémeti ev. nőegylet gyűjtése 
33.700 korona. Gyűjtöttek : Sárossy J.-né, 
Mesterházy Károlyné és Szilvásy Lina.

Czákon Héra Erzsébet és Tóth Lidia 
40 000 koronát gyűjtöttek.

A rábabogyoszlói iskolás gyermekek 100 
drb tojást, 40.000 korona értékben, adtak 
össze nagy szeretettel.

A kőszegi iskolások is 10.850 koronát 
gyűjtöttek.

Potyondon 15.700 korona folyt be. A 
gyűjtést végezték: Czirák Györgyné és Kiss 
Mariska.

Alsóságon Henzsér Erzse, Fodor Emma, 
Somogyi Vilma és Rúzsa Lina gyűjtése 
folytán 40.000 korona folyt be.

A nemeskoltai nőegylet áldozatkész tag
jai 75 940 koronát áldoztak. A gyűjtést 
Szabó Bözsike és Kovács Esztike végezték.

Borgátán Kiss Irma és Horváth Matild 
22.050 koronát gyűjtöttek.

Nagybarátfalu-ban Borbély Jolán és 
Emma, Ebner Jolán fáradozására 16.900 
korona jött össze.

Hálás köszönetét mondunk ezúttal is az 
adományozóknak és a gyűjtőknek. Vajha 
az eddigiek áldozatkészségén és nemes 
példáján felbuzdulva minden evang. család 
ismerné kötelességének legalább egy-két 
tojás erejéig támogatná az ev. sajtót.

Megbízható, jólelkü háztartási alkalma
zottat keres két kisgyermekes család. Szí
vesen veszek jobb családból is valakit, aki 
háromszobás lakásunkkal és a főzéssel járó 
dolgot vállalja. Csakis meglettebb, komo
lyabb egyének írjanak, kiknek a kellő meg
becsülést és családias bánásmódot bizto
sítom. Horváth lvánné Sárvár 2, Selyem
gyár. 2—3
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HETI  KRÓNIKA.
Bethlen gróf miniszterelnök hazaérke

zett. Nyilatkozott a sajtó képviselői előtt s 
kifejtette, hogy a genfi ut célját elérte, a 
kisantant belement abba, hogy a felveendő 
kölcsönből nem kell jóvátételre fizetnünk. 
A miniszterelnök hazaérkeztével megélén
kült a politikai élet. Kállay pénzügyminisz
ter állítólag a Pénzügyi Tanács elnöke lesz. 
Volt több beszámoló az utóbbi időben. 
Így Pesthy Pál alelnök Simontornyán mon
dotta el beszámolóját, ahol felszólalt Ra- 
kovszky belügyminiszter is. Érdekes kije
lentést tett Lukács György Gyulán: a mi
niszterelnök elgáncsolása a nemzet ügyének 
bukását jelentené.

Németország lemondott a passzív ellen
állásról. A bajor demokrata párt elnöksége 
egy kiáltványban kijelenti, hogy egy ország
nak a birodalomtól való elszakadása sem
miféle ürüggyel nem lehet jogosult. Düssel
dorfban legutóbb a szeperatisták és a ren
dőrök között tüzelésre került a sor.

Olaszország a fiumei kérdéssel kapcso
latban mindinkább el van tökélve kilépni 
a Népszövetségből.

Bulgáriában úgy látszik helyreállt a 
rend.

Görögország 50 millió lírát fizetett 
Óla izországnak.

Oláhországban újabb összeesküvést 
lepleztek be. Most az egyszer nem magyar 
irredenta, hanem szélső nacionalista, anti
szemita pucsról rántották le a leplet.

Törökországban köztársasági mozgal
mak észlelhetők. Elnöknek Kemal basa van 
kiszemelve. A szmyrnai lakosság Török
országhoz való visszacsatolását kívánja.

EGYHÁZI  ÉLET.

Szentháromság utáni 19-ik 
vasárnapon.

Ev. Máté 9 .1 —8.
Hiába minden! Meg akarunk gyógyulni, 

egy szebb, jobb, boldogabb világnak a ré
szeseivé akarunk lenni, el kell mennünk, el 
kell vitetnünk magunkat Jézushoz. S ha a 
gutaütött ember hifével közeledünk feléje, 
felettünk is elhangzik a boldogító szózat: 
Bízzál fiam I M egbocsáttatnak néked a 
te  bűneid . . .  És a mi nyomorúságunknak 
is vége szakad.

Egyetemes gyűlés. A magyarhoni ev. 
egyetemes keresztyén egyház évi rendes 
egyetemes közgyűlését október 25 én tartja 
a pesti egyház deáktéri dísztermében. A 
közgyűlést megelőző napon, úgymint okt. 
24-én, d. u 5 órakor ugyanazon a helyen 
közgyűlési előértekezlet lesz. A közgyűlés 
tárgyai: az egyetemes felügyelő jelentése, 
a bizottságok jelentései, az egyházkerüle
tek felterjesztései, fellebbezések és indít
ványok.

Egyházlátogatás. Kapi Béla dunántúli 
püspök a tolna—baranya—somogyi egyház
megyében egyházlátogatást tart. És pedig: 
szept. 30-án Hács és Somogyvámos, okt. 
1-én d. e. Polány, d. u. Ecsény, okt. 2-án 
d. e. Somogyszil, d. u. Gadács, okt. 3-án 
d. e. Döröcske, d. u. Bonnya, okt. 4-én 
d. e. Kötcse, okt. 5-én d. e. Tab, délután 
Magyarkér, okt. 6-án d. e. Szőllős iskola
szenteléssel összekötve, délután Torvaj, 
okt. 7-én délelőtt Nagybábony. A püspök 
október 9-én érkezik vissza székhelyére 
Szombathelyre.

Raffay püspök ünneplése. Dr. Raffay 
Sándor püspök szeptember 25-én ülte há
zasságának 30 éves évfordulóját, mely al
kalomból az Ev. Szövetség a „Lutheránia“ 
közreműködésével meleg ünneplésben ré
szesítette. Az Ev. Szövetség részéről dr. 
Rásó Lajos és Halászy László, a „Luthe
ránia“ részéről pedig dr. Csengődy Lajos 
és Fuszek István mondottak üdvözlő be
szédet.

Gyurátz püspök a szószéken. Jól esik 
látni, jól esik hallani, hogy a galambősz 
aggastyán püspök az ő szeretett pápai népe 
és gyülekezete előtt még most is prédikál. 
Mint Istennek igazi embere átszellemült 
lélekkel, a nagy lelkek apostoli erejével és 
jóságával hinti szét evangéliumi lelkűidé
nek gazdag sugárzását a nyájra. Fény ne
vére ; áldás életére még soká . .  . soká . . .

A Bethánia-egyesület nyíregyházi 
fiókja áldásos konferenciát rendezett szept. 
23. és 24-én Nyíregyházán. A vasárnapi is
tentiszteleteket az ev. templomban báró 
Podmaniczky Pál, a ref. templomban Kon- 
rád György makói ref. lelkész végezte. 
Báró Podmaniczky Pál három hatalmas 
missziói előadást is tartott. Kívüle Pauer 
Irma, a Bethánia női titkára és Nagy Ist
ván debreceni ref. lelkész tartott előadást. 
Vasárnap este az ev. templomban hatal
mas vallásos estély volt, amelyen Geduly 
Henrik püspök imádkozott. Báró Podma
niczky és Turóczy Zoltán arnóti lelkész 
igét hirdettek. Hétfőn este az ev. iskola 
dísztermében volt nagy vallásos estély, 
amelyen Konrád György és Turóczy Zol
tán beszéltek. Minden alkalommal zsúfo
lásig tömve volt a terem.

Egy tanítónő nemes tette. E címen 
megírtuk már: özv. Csép Sándorné Pun- 
gor Irén jánosházai tanítónő felismerte Nagy 
Feri tanítványában a művészi tehetséget a 
rajz-festészet terén, ezért Kapi Béla püs
pökhöz fordult, hogy a művészgyermek in
gyen kitaníttatását, mivel szülei szegények, 
segítse elő. Örömmel értesülünk, hogy Nagy 
Ferit már be is írták a soproni Líceumba, 
hol a püspök jóvoltából ingyenes elhelye
zést, ellátást és könyveket is kapott.

Isten gazdag kegyelme. Geisztlinger 
Pál felsőőri lelkész a közelmúltban ünne
pelte házasságának 25 éves évfordulóját. 
Ugyanez alkalommal egyik leánya esküvő
jét tartotta, a lelkész fia pedig eljegyzését.

Harangavatás, lelkészíktatás. Száraz- 
don szept. 16 án avatta fel Müller Róbert 
alesperes az uj harangokat. Perl János ol- 
tári szolgálata után Schöll főesperes be
iktatta hivatalába Sparas Elek lelkészt, ki 
I. Pét. 11. r. 2!—25. verse alapján tartotta 
beköszöntő beszédjét.

Ahol a liivek szívesen adakoznak. 
Az alig 700 lélekből álló keszőhidegkuti 
gyülekezet a pécsi Angster cégnél 220 q 
búzáért uj pneumatikus orgonát rendelt 
dacára annak, hogy f. évben 2 uj harangot 
és hősi halottjainak emléktáblát állított. A 
gyülekezet áldozatkészsége dicséretet ér
demel.

Gyermeknyaraltatás. A pesti evang. 
magyar egyház dr. Raffay püspök kezde
ményezésére és adományával július—aug. 
hónapokban 64 gyermeket nyaraltatott Du- 
naalmáson. Mint érdekes jelenséget említ
jük meg a felekezeti megosztást: 40 ev., 
13 ref., 11 róni. kath. Minket senki sem 
vádolhat felekezeti szükkeblüséggel 1 . . .  
A nvaraltatáshoz 2 millió magyar koronát 
dr. Pándy Kálmánná finn származású, ma
gyar lelkű asszony juttatott. Az ügy érde
kében sokat fáradt dr. Raffay Sándorné és

Gregersen Lujza, ki Dunaalmásra is több 
ízben ellátogatott. A nyaraltatás adminisz
trációs ügyét és felügyeletét Szuchovszky 
Gyula vallástanár végezte, segítségére vol
tak Bakonyi Margit, Bentheim Klára és 
Lengváry Juci Leány-Egyleti tagok.

Szentgotthárd. Pável József az egyház 
fenntartására 50 000 koronát, Malasits Kál
mán U/2 mm. burgonyát adományoztak.

Az uraiujfalui anyagyülekezet és filiái 
az anyagyülekezet beszerzendő harangjára 
90 métermázsa búzát adtak össze áldozat
kész lélekkel. A harangrendelés a soproni 
Seltenhofer cégnél eszközöltetett. Istennek 
gazdag áldása jutalmazza a nemesszívü 
adakozókat 1

A veszprémi egyházközség szeptem
ber 17-én lefolyt közgyűlésén elvben ntfeg- 
szavazta az egyházkerület által kért gabo
namennyiségnek reá arányosan eső részét 
azzal, hogy terményekben való bevétele 
nem lévén, erre a célra felajánlja a befolyó 
évi készpénzadónak 3°/o-át; elhatározta a 
januárban kivetett 220 000 korona összes 
évi adónak, háromszorosára való föleme
lését s kimondta a templom főajtajának 
reggel 8 órától alkonyaiig való állandó 
nyitvatartását.

A szegény gyermekek felruházása 
Pápán. A pápai ev. nöegylet és leányegy
let, hogy mielőbb megelőzze a mérhetet
len drágaságot, a máskor karácsonykor 
szokott segítő akciót már most oldotta meg. 
A hívek és a város lakói nagy értékű tár
gyakat adtak össze igen szép számban e 
célra és azokat f. évi szeptember 23-án a 
gyülekezet nagy tanácstermében kisorsol
ták. Egy sorsjegy ára 1000 K. Közel két 
millió korona jövedelemre tettek szert, 
melyen szövetet stbt vesznek, hogy azután 
a pápai ev. nők szeretettel és lelkesedés
sel megvarrják és felöltöztessék a sorsiil- 
dözött, az igazi szegény és árva gyerme
keket.

Vallásos esték és lelkipásztori munka.
A vallásos esték tartása a mai kor embe
rének elengedhetetlen lelki szükségletéhez 
tartozik. Ezeknek van még ébresztő hatá
suk a közönyösekre és alvókra nézve; 
ezekkel lehet níég a templomkerülöket is 
a vallás oltárához visszahivogatni; ezek 
által lehet a vallás eszméit még jobban 
megszerettetni. A szószéken megszokott 
emelkedett és ünnepélyes hangnál sokkal 
közvetlenebb, melegebb hangon lehet és 
kell is ébresztő, felrázó előadásokat tartani, 
különös tekintettel a helyi gyülekezet kü
lönös szükségleteire. Úgyszólván, nevén 
nevezzük a bűn fogalma alá tartozó bajo
kat s vázoljuk azoknak káros hatását s az 
evangélium tükrében reá mutatunk a gyó
gyulás és javulás forrásaira. A lelkipász
tori beszéd köré sorakoznak a szavalat-, 
magánének-, közénekszámok, esetleg fel
olvasás. Ilyen szellemben tartattak vallásos 
esték a nemesdömölki gyülekezet fiijaiban 
ú. m. jún. 24-én Mersevat-on; júl. 8-án 
Mesteri-ben; júl. 15-én Kisköcsk-ön ; aug.
5-én Kemenesszentmárton ban; aug. 12-én 
Kemenessömjén- ben; aug. 26-án Alsóság-on. 
A hívek az aratási elfoglaltság ellenére is 
mindenütt túlzsúfolt számban jelentek meg. 
Július 22-én Kápolna; júl. 29-én Izsákfa 
fiókegyházakban lelkipásztori látogatás volt 
családonkint kivétel nélkül; mindenütt ösz- 
szetartásra és az evangélium követésére 
intvén a híveket. Ebben az Isten tetszése 
szerint való munkában résztvettek : Gaál J. 
dömölki káplán, Szarka Ferenc tanító, Bősz 
József, Gaál Lajos, Rosta Endre, Koppányi 
Károly, Koczor Dániel, Talabér Károly,
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Ihász Antal, Nagy Jenő. Ez a kis csapat 
Czelldömölkről indult ki és útjait jórész
ben a legnagyobb élvezet között gyalog 
tette meg. A czelldömölki anyagyülekezet
ben a szokásos csütörtök esti vallási össze
jövetelek a nyár folyamán is, egészen szept.
6-ig tartattak. A jó mag talajba esett. A 
nemesdömölki egyház hívei lelkesedtek az 
egyházért és az áldozatokért. A nagy mun
kaidő ellenére vagy 40 egyháztag ment ki 
bucsuzásra a üaál s.-lelkésszel Pápa felé 
robogó vonathoz, a virágcsokrok mellett 
átadtak egy kis zárt borítékot is, melyben 
39.250 korona volt ajándékul, megemléke
zésül, a szeretet jeléül.

„ K Ü L F Ö L D I  HÍREK.

A kath. Bonifácius egylet, mely a 
katholikusoknál a mi Gusztáv Adolf Egy
letünk céljait szolgálja, 1922. év folyamán 
80 millió márkát vételezett be.

Reimsban most szentelték fel az ev. 
templomot, mely 1914 szept. 14-én szintén 
a háború áldozata lett. A felavatásnál 80 
francia ev. lelkész működött közre.

Idők jele Chemnizben a protestáns és 
a katholikus papok együtt gyüléseztek az 
alkohol ellen.

A szent év és az egyetemes zsinat. 
A Vatikánban nagyméretű előkészületek 
folynak egy nagy misszionárius kiállításra 
és az egyetemes zsinatra, melyeket a jövő 
szent évben tartanak meg. Ez alkalommal 
megnyitják a „Szent Péter“ székesegyház 
„Szent kapuját“, melyet csak jubiláns ese
mények alkalmával szoktak kinyitni s ezen 
vonulnak be a világ minden tájáról érkező 
zarándokok. Az egyetemes zsinatot a Bol- 
doggáavatás termében tartják meg. Rómá
ban ezer püspök és naponkint kilencven
ezer zarándok részvételére számítanak, ki
ket a Vatikán fog vendégül látui.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. Répcejánosfai Molnár László 
a nagygeresdi gyülekezet cgyháztanácsosa 
szept. 16-án meghalt. A megboldogultban 
Molnár Gyű a magyarszombathelyi lelkész 
édesaíyját gyászolja.

Ú J D O N S Á G O K .

XV. Országos Katolikus nagygyűlés.
Az október 7 , 8., 9. napjaira Budapestre 
összehívott XV. Országos Katolikus nagy
gyűlés elnöki megnyitó beszédét a katho
likus nagygyűléseket előkészítő bizottság 
felkérésére Albrecht kir. herceg vállalta.

Török tanszék az egyetemen. A Kor
mányzó ur legmagasabb elhatározásával 
megengedte, hogy a budapesti kir. magyar 
Pázmány Peter Tudományegyetemen törók- 
nyelvi és irodalmi tanszék szerveztessék. 
E tanszék tanárává egyben kinevezte dr. 
Pröhle Vilmos debreceni egyetemi tanárt.

Ahol szobrot em eltek Iskariot Judás- 
nak. Kazan közelében, a Volga-ntenu Srv- 
tacsk város a szovjethatóságok egyjudás- 
szobrot állítottak fel. A szobor leleplezé
sekor egy vöröshaju ember ünnepi beszé
dében kijelentette, hogy a tanácskormány 
sokáig habozott, hogy kinek emeljenek 
szobrot: Káinnak, Lucifernek, vagy Judás- 
nak? A választás judásra esett.

Nincs különbség a csillagos és a 
csillagtalan kétkoronások között. Az
utóbbi napokban egyesek úgy Budapesten, 
mint a vidéken is, a kétkoronás címletű 
áilamjegyek csillaggal ellátott példányait, 
valamint a száz és ezerkoronás címletű 
államjegyek egyes sorozatszámait a névér
téknél sokkal nagyobb értékben vásároltak 
össze, aminek következtében az a hir ter
jedt el, hogy e jegyek a többi ugyanolyan 
névértékű jegyeknél nagyobb értékkel bír
nak és névértékűknél sokkal nagyobb ér
tékben kerülnek beváltásra. Az állami jegy
intézet vezetősége fifgyelmezteti a közön
séget, hogy ily híreszteléseknek semmiféle 
hitelt ne adjon, mert az egyenlő névértékű 
államjegyek között érték szempontjából 
semmiféle különbség nincsen és azokat a 
jegyintézet különbség nélkül mindenkor a 
névértéknek megfelelő értékben váltja be. 
A kereszttel ellátott és kereszt nélküli két
koronás címletű áilamjegyek között csupán 
az a különbség, hogy a keresztnélküliek az 
állami nyomdában, a kereszttel eiiátoií cím
letek pedig magánvállalatnál készültek.

A sok tánc m egöregíti a — leányo
kat. Nem mellette öregednek meg, mint a 
nagyanyák, akik hajlott korukra álmukban 
járták a kotillont tovább, hanem megöre
gednek tőle, ha íú'ságba viszik. Valamelyik 
londoni újság érdeklődött egy hires angol 
nőorvosnál, aki úgy nyilatkozott, hogy csak
ugyan szerfölött ártalmas a túlságba vitt 
tánc, sok leány, mint megfigyelte, idő előtt 
elvei-zti túlságos táncszenvedélye folytán 
az üdeségét, nagy mértekben lesoványitja 
és idegessé teszi.

A diszpenzáció d íját felemelték. A
belügyminisztérium a házasságkihirdetés 
alól "megadott felmentés díját 1000 koro
nára emeite fel; a kihirdetés alól felmen
tést kérő beadványok 5000 korona illeték 
alá esnek. Minden egyes melléklet után 
ívenkint 200 korona illetéket állapítottak 
meg.

A pilseni cseh nemzeti iskolában
1918-ban 99 1 százalék volt a róm kath. 
tanulók száma s a 10.836 tanuló közt mind
össze 8 volt felekezetnélküli. Az atheista 
köztársasági kormányzat következtében az 
1922—23. tanévben a róm. kath. tanulók 
arányszáma leszállóit 55.9 százalékra, a 
felekezetnélküiieké pedig felemelkedett 0.80 
százalékról 28 százalékra, a cseh testvé
reké 0.63 százalékról 10.23 százelékra, a 
cseh nemzeti egyházbelieké 0 százalékról 
4.8 százalékra, a pravoszlávoké 0 02 szá
zalékról 6.16 százalékra, a zsidóké 0.17 
százalékról 0.66 százalékra.

Folyóba zuhant vonat. Rittenhouse 
mellett az amerikai Wyoming állomásban 
vasúti szerencsétlenség történt. Egy express- 
vonat éjfélkor kisiklott és belezuhant a 
Caspar folyóba. A szerencsétlenség alkal
mával harmincöt ember életét vesztette.

Herczcg Ferenc képes, szépirodalmi hetilapjának, 
az Uj Idők-nek uj évnegyede kezdődik, melyben Dá- 
nielné Lengyel Laura a kiváló magyar Írónő uj re
gényének közlését kezdi meg. Közli a lap ezenkívül 
a magyar költők és írók munkáinak legjavát, ver
set, cikket, Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rendkívül nép
szerű és kedvelt rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Új Idők előfizetési ára ne
gyedévre 6uu0 korona. Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Sxentgotthárő, VasYsrmegye.

Kéziratokat nem adunk vissza.

H I R D E S S Ü N K
a „HARANGSZÓ“-ban.

Felvétel a theológiai fakultásra.
A m. kir. Erzsébet Tudomány-egyetembe 

való szerves bekapcsolódással felállított és 
ideiglenesen Sopronban elhelyezett teljes- 
jogú ágostai hitvallású evangé'ikus hittu
dományi kar a folyó 1923—24. tanév első 
felében megkezdi működését. A felvételi 
kérvények folyó évi szept. hó 24-től októ
ber 10-ig nyújthatók be a kar dékáni hi
vatalába (Sopron, evangélikus lyceumi épü
let). A felvételi kérvényhez csatolandó: 1. 
születési anyakönyvi kivonat, 2. középisk. 
érett?, bizonyítvány (ill. index), 3. erkölcsi 
bizonyítvány, 4. közhatósági bizonyítvány 
a szülők foglalkozásáról és vagyoni hely
zetéről, 5. annak a középiskolának az is
kolai magatartást tanúsító igazolványa, a- 
melyben a kérvényező a Vili. osztályt vé
gezte, 6. orvosi bizonyítvány, 7. curriculum 
vitae. Felvételért minden beiratkozni szán
dékozó köteles folyamodni. A beiratkozá
sok október 16. és 18. között tartatnak. 
Utólagos beiratkozás engedéllyel október 
30-ig eszközölhető.

A félévi tandíj 60.000 korona. Vagyon
talan köztisztviselők gyermekei 20.000 kor. 
tandijat fizetnek. Az ezen kedvezményre 
vonatkozó igényjogosultság megállapításá
ért kü ön kell folyamodni a rektorhoz. A 
kérvényhez a szülök közalkalmazotti mi
nőségét és vagyontalanságát igazoló okmá
nyok csatolandók. Megfelelő szorgalmat és 
előmenetelt tanufított szegénysorsu hallga
tók tandíjmentességben részesülhetnek. A 
tandíimentességi kérvények okt. hó 16-ig 
nyújthatók be a kar dékáni hivatalában.

Pályázati hirdetés.
A bakonybánki ág. h. ev. l.-egyházköz- 

ség kántortanitói állására pályázatot hirdet. 
Kommun alalti magatartás igazolandó. A 
felszerelt kérvények a magyarszombathelyi 
ev. lelkészi hivatalhoz küldeni.

Intelligens leány kisebb gyermekek mellé, 
vagy idősebb házaspárhoz kisasszonynak 
ajánlkozik. Cím: Dr. Nagy Czegléd, Kő- 
röri-ulca 27. 2—2

i/aracnl; egész évi alkalmazásra ko- 
l \O l  C O tm  moly 30—40 év közötti ta
nítónőt, vagy nevelőnöt, ki hét éves fiamat 
s nyolc éves leánykámat az elemi iskola 
II. és 111. osztályának tárgyaiból s német 
nyelvből oktatná s őket szeretettel s gond
dal nevelné. Zongorát tanítani ludók előny
ben részesülnek. Sürgős levélbeli s lehe
tőleg arcképes ajánlatokat kér: vadászülési 
Móritz Gyuláné földbirtokos neje, Szent
királyszabadja, Veszprém mellett. 2—3

Fővárosi evangélikus papicsalád két kis 
leányka mellé németül jól beszélő intelli
gens gyermekleánvt keres. Cím a kiadó- 
hivatalban megtudható. 2—3

P I A C .

Október 2. Zürich: Budapest 0.3 — 
Deviza: Dollár 19.550, Dinár 220, Osztrák- 
korona 27 40, Szokol 588-—, Lei 95-—, Frank 
1215, Márka 0 000125. — Hús- és zsirárak : 
Marhahús 8.000, disznóhus 9.000, borjúhús 
8.000, zsir 140C)0. — Gabonaárak: Búza 
96.500, rozs 68 500, árpa 64.500, zab 68 500, 
tengeri 68.750, korpa 43.000.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
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Kég hivat a Ion lap ja .

Kéziratok, előfizotéBÍ díjuk 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szorkesztó- 
kiadóhtvatalának 

özentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész

és tanító. $
Meujelenlk minden vasárnap

Szerkeuta-kiadóhlvatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvármegye.
1 „HARANGSKO“ 

előfizetési á ra : 
negyedévre 3000 korona. 

Megszállt területre 5000 K. 
Luther-Szővetégi tagoknak 

10%-ob kedvezmény. 
Amerikába küldve elóflze 
tésl ára egész évre 1 dollár. 
Egyen szám ára 300 korona.

A „Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek lagyenpéldányokat 
küldünk.

M  e  g ú j  h  o  d á n .
Irta : Hamar Gyula.

„Egységünk törten törve, ha- 
nyatla erőnk. A sorvasztó lánc így 
készült árva hazánkra. Nem, nem 
az ellenség, — önfia vágta sebét.“

S most sötét, örvénylő mélysé
gekben sínylődünk.

Isten gyermekeinek s a haza hü 
fiainak ajkán buzgó imádság epe- 
dez egy jobb korért, melynek el 
kell jönnie, ha komolyan akarjuk 
megújhodásunkat. És e megújho
dást követeli is mind keresztyén, 
mind nemzeti létünk.

Minden azon fordul meg, hogy 
milyen értelemben s mennyire akar
juk  az emberi méltóságunk követelte 
megújhodásunkat. Ennek az aka
rásnak végrehajtásában, e köve
telmény teljesítésében gátol ugyan 
a bűn, de végkép meg nem akaszt
hat. Mindenesetre nagy fogyatékos
ságunk a mi bőnös voltunk, mely 
fájó sebként h at; nagybetegek va
gyunk, de gyógyulásunk nem re
ménytelen, az életnek szikrája nem 
aludt ki bennünk.

És ott van Istennek üdvözítő sze- 
retete, mely nem akarja, hogy a 
bűnös elvesszék, hanem hogy örök 
élete legyen (Ján. 3.16), megkönyö
rült rajtunk s elküldte lelkünk or
vosát, lei erőt ád új életre, igaz m eg
újhodásra. A mindeneket kiengesz
telő, megmentő, megváltó, üdvözítő 
isteni szeretet s kegyelem csupán 
hitet kíván tőlünk s komoly aka
rást a javulásra. „Levetvén azért 
minden gonoszságot, minden álnok
ságot, képmutatást, irigykedést és 
minden rágalmazást, mint most szü
letett csecsemők, a tiszta, hamisí
tatlan tej után vágyakozzatok, hogy 
azon növekedjetek.“ (Pét. I. 2 . 1-2.)

Adjunk hálát Istennek, ha csak 
egyik jelét is tapasztaljuk annak,

hogy új erő, jobb lélek lakozik ben
nünk s igyekezzünk naponkint le
vetni az ó embert és felölteni az 
új embert.

*

Mivel az egyéneknek családok
ban való szerves csoportosulása 
folytán nemzetek is alakultak, en
nélfogva a nemzet mindenkori ál
lapota függ a nemzetet alkotó csa
ládokból származott egyes polgárok 
összeségének mindenkori állapotá
tól. Ha tehát hiszünk az egyes em
ber megújhodásának lehetőségében, 
akkor a keresztyén optimizmus nagy 
hitével hinnünk kell nemzetünk 
megújhodásának lehetőségében is. 
Azonban meg kell térnie ennek a nem
zetnek, mostani gyarló állapotát meg 
kell szüntetnie; hogy élhessen, ön
önmagát kell legyőznie.

Minden győzelem áldozattal s 
erőnek megfeszítésével jár.

S mi az, mi erőt ád nemzetünk
nek a megújhodás győzelmére ? — 
Nem hangzatos jelszó, nem pártos
kodás, nem könny és elkeseredés.

Nemzeti megújhodásunk lehetősége 
attól függ, van-e a mai megromlott 
nemzeti társadalmunkban elég meg- 
újhodni akaró egyén; van-e kicsiny 
és nagy dolgokban elég készségünk 
és képességünk áldozatra, önmegta
gadásra, heroizmusra; van-e elég haj
landóságunk és komoly törekvésünk 
a hű sáfárkodásra, a szellemi és anyagi 
többtermelő munkásságra s gazdasági 
életünk ethizálására; van-e elég be
látásunk és akaratunk közerkölcsi 
színvonalunk, kultúránk emelésére, 
istenfélelmünk, hazaszeretetünk mélyí
tésére ! ?

E mostani meglátogatásunknak 
idején meg kell ismernünk, amik 
nékünk békessügünkre valók. Le 
kell vetnünk nemzeti bűneinket. 
Jobb emberekre van szükségünk!...

Az eisenachi világkonferencia.
Az első egyházi nagygyűlés a há

ború óta, amely löbb mint 40 ország 
körülbelül 200 képviselőjét egyesítette 
német földön a közelmúltban. Hogy 
Luther kedves városában a »Wart
burg« lábánál jöttek össze, az külö 
nősen jelentőségteljessé tette az ün
nep napokat. A résztvevők között 
ott voltak az összes evangélikus egy
házak vezetői: így dr. Ihmels püspök, 
aki a konferenciát megnyitotta, azu
tán Bajorországból, Szászországból, 
Würtembergból, Oidenburgból az or 
szágos egyházak elnökei, a svéd püs
pöki kar dr. Soederblom upsalai ér
sek vezetésével, a balti tartományok, 
Csehszlovákia, Magyarország, Jugo
szlávia stb. képviselői. Ott volt a 
moszkvai generálszuperintendens, 
Dél-, Északindia és Kína missziói

nak képviselői stb. Számosán jelen
tek meg Északamerikából is.

Augusztus 20 án dr. Morehead 
Newyorkból, az északamerikai evan
gélikusok európai segélyakciójának 
vezetője tartotta a főelőadást, a világ 
evangélikusainak kölcsönös segély
nyújtásáról. Erősen hangsúlyozta az 
evang. testvérszeretet összekapcsoló 
erejét, amelynek nemzeti és faji kor
látokat ismernie nem szabad. Éppen 
ezért végzetes, ha a bolsevizmus — 
miként Oroszországban — az egyház 
sieretetmunkáját megtiltja, vagy ha 
— miként az nyugaton észlelhető — 
az egyház maga mond le erről az 
előjogáról. Dr. Soederblom, aki a balti 
és skandináviai csoport nevében kö
szöntötte a konventet, a svéd egyház 
eddigi segélynyújtását körülbelül 10

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!

HlliRANOSi^#
S Z E R K E S Z T I K :

/ ' a p á p T T v
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millió dollárra teszi. Morehead sze
rint Amerika lutherániája a fegyver- 
szünet óta 20 országnak nyújtott se
gélyt 2'/í millió dollár értékben. 
Azonkívül 2479 mázsa ruhaneműt 
osztott szét E nemes munka közben 
két amerikai vezetőember életét is 
vesztette. Az előadás a jövő felada
tainak áttekintésével záródott, amelyek 
közül különösen fontosak egy luthe
ránus központi intézet létesítése és a 
kivándorlók fölsegítésének megszer
vezése.

Meyer moszkvai szuperintendens 
élénk szavakkal vázolta azt a nagy 
segítséget, amelyet az egész világ 
evangélikusai a belsőleg elárvult, kül
sőleg az éhhalálhoz közel álló orosz 
evang. egyháznak nyújtottak. Dr. Cor
des Németország nevében köszöni az 
amerikai segítséget, de kéri Amerikát, 
hogy az anyagi támogatás mellett 
szellemi segítséget is nyújtson, hogy 
ez a nagy ország megalázó és meg
szégyenítő helyzetéből kikerüljön. 
Brandelle (Amerika) köszöni azokat 
a kulturális és szellemi javakat, ame
lyeket Európa az újvilágnak nyújtott.

Délután Wartburg várában nyil
vános hitvallástétel volt, amelyen dr. 
lhmels és dr. Jakobs beszéltek.

Augusztus 22-én az evangélikus 
világegyestilés elnökévé dr. lhmels 
drezdai püspököt választották és mellé 
egy ügyintéző bizottságot, amely a 
következő tagokból á ll: dr. Soder- 
blom Upsala, Poelschau Riga, dr 
Raffay Budapest, Knubel és Stub 
Északamerika, Hoppe Németország. 
Azonkívül választottak egy alkotmá-

nyczó bizottságot, amelynek tagjai 
közt Wágner G. A. bácsi főesperes 
is helyet foglal. Dr. lhmels előadá
sában hangsúlyozta, hogy a lutherá- 
nizmus világot átfogó, mert minden 
népek számára van mondanivalója és 
minden nép sajátos karakterének mégis 
teret enged. A lutheránizmus jelen
tőségéről megindult vitának különös 
erőt adott Qummerus püspök (Finn
ország) felszólalása, aki hangsúlyozta, 
hogy Németország nagy lutheránus 
tömegei mellett az északi államok 
(Svéd , Norvég-, Finnország és Dánia) 
állanak, mint homogén evang. orszá
gok. Este a föld nyolc lutheránus 
egyházegyetemének referádái hang
zottak el, amelyek közül a legmeg- 
kapóbb az indiai egyház életének is
mertetése volt Dr. Jörgensen (Ropen- 
hága) nemzetközi teológiai fakultást 
javasolt, amely élénk visszhangra ta
lált. A konferencia istentiszteletekkel 
élénkült, amelyeken Eisenach lakos
sága is nagy számban vett részt és 
amelyeken többek között Stub elnök 
Északamerika, Raffay püspök Buda
pest és Írbe püspök Riga szónokoltak.

Augusztus 24 én a napnak a leg
kiemelkedőbb eseménye Rnubei New 
york és Veit München előadása és 
az ezt követő vita volt arról a törek
vésről, amely a föld összes keresz
tyén egyházait egyesíteni akarja Eb
ben a vitában jutott kifejezésre, hogy 
a világ összes egyházai között a 
lutheránus tagadhatatlanul a legtole- 
ránsabb. Itt említették meg azt is, 
hogy Luther dala : »Erős várunk ne 
künk az Isten« a világ legelterjedtebb

éneke, amennyiben 139 nyelven ének
lik. Az utolsó tárgyalások gyakorlati 
kérdésekről szólották. így tárgyalták 
a hitoktatás, a tengerészek lelki gon
dozása, az egyházi sajtó kérdését. 
Dr. Paul Leipzig a pogány misszió 
ról referált, amely a háború óta sú
lyos válságba került Svédország a 
leipzigi misszió indiai kirendeltségé
nek az utolsó 8 esztendő alatt 1 Vs 
millió dollárt juttatott. E pontnál kü
lönösen nagy figyelem kísérte Asir 
vadan ind. kiküldött felszólalását, aki 
hangsúlyozta, hogy egyházukat nem
zetivé akarják tenni. A vllágszórvá- 
nyokban levő hívek gondozását Né
metország (dr. Ahner), Amerika (dr. 
Hein) é3 Svédország (dr. Pehrsson) 
referádái alapján tárgyalták. Az ame
rikai szónok ez alkalommal megbot
ránkozását fejezte ki afelett, hogy ősei 
hazájába visszatérve szülőházát a meg
szállt Ruhrterületen fekete csapatoktól 
okkupálva találta. >És a világ még 
mindig hallgat I« Különben biztosítja 
Európát, minél nagyobb lesz az ín
ség, annál nagyobb lesz Amerika se 
gítsége is. Dr. Pehrsson jelenti, hogy 
3 miliő svéd (tehát a törzs Vs a), 
2 millió norvég és 600.000 dán és 
finn él elszórtan a világ minden ré 
szében. Ezért találná ó fontosnak egy 
lutheránus központot létesíteni és on 
nan a vüágszórványok gondozását 
irányítani.

A világkonferenciához egész se
reg nyilatkozat érkezett egyesektől és 
testületektől, amelyek a bibliai, a lut
heri hitvallás, a keresztyén iskolai 
nevelés és Luther kátéjának fenn-

Jézuska szállást csinál magának.
Irta: Szombati) Ernő. 5 )

Forgácsot bántotta a nevetés, meg 
a lekicsinylés.

— Hát mit tennél te az én he
lyemben ?

Molnár megállóit. Ridüllesztette a 
mellét s öklével odavágott.

— Elvenném az Istenéti El biz 
én ! Ha szép szóra nem adná, hát 
erővel is elvenném! De el ám I Azt, 
azt szeretném én látni, hogy ne én 
parancsoljak a házamnál I Hát mi 
vagy te odahaza ? Úr vagy kutya ? 
Ha úr vagy, hát parancsolj I Ha meg 
kutya vagy, hát menj a vacokba s 
onnan ugass I

Forgácsnak nagyon Ínyére volt a 
beszéd Egyszerre úrnak kezdte ma 
gát érezni. Az erei dagadni kezdtek. 
Az izmai megfeszültek s meleg hul
lám bizsergett végig a hátán. Érezte,

hogy ezután már úr lesz a háznál. 
Megfogta a barátja kabátját s rán
tott rajta egyet.

— Gyerünk kedves barátom 1 Iga- , 
zad van ! Megyek is már haza I Mert 
érzem, hogy ezután rnár én leszek 
az úr s nem az asszony!

Egy pálinkás lebujhoz értek. Még 
világos volt az ablaka.

Molnár megállóit az ajtó előtt.
— Gyere be pajtás I Meg isszuk 

az áldomást I Mert űr leszel ezentúl 
a teremtésit I

Benyitottak.
Rettentő bűz csapott az arcukba. 

Egy füstfelhő volt az egész szoba.
S vagy tizen, tizenöten pálinkáztak 
ott.

Leültek az egyik üres asztalhoz s 
pálinkát rendeltek.

Mikor a szemük megszokta a füst
homályt, az emberek között ismerősre 
akadtak. Egyszeribe ismerősek lettek 
mind. összesereglettek köréjük.

Molnár mindegyiknek pálinkát ren
delt.

Egy hajtásra kiitták.
Újat rendelt.
Azt is egyszeribe felhörpintették. 
Ismét rendelt.
S így ment ez éjjeli egy óráig. Az 

egész társaság tökrészeg lett.
Ekkor a tulajdonos kituszkolta 

őket az utcára s az ajtót bezárta.
Lassan aztán elmaradoztak. Egyik

másik elterült a földön s ott maradt. 
A többiek meg tovább ballagtak. 

Molnár is a lakásához ért.
Kezet fogott Forgáccsal. Forgács 

aztán baktatott tovább.
De Molnár a kapuból még utána 

kiáltott.
— Aztán úr legyél ám Zsiga! 
Forgács megfordult. Haragosan

rázta meg az öklét.
— Úr leszek a kutyafáját! Majd



maradása érdekében szólották. A kon
ferencia köszönetét mondott a világ 
összes evangélikusainak azért a test
véri szeretetért, amelyet a szenvedők 
irányában mutattak és kéri őket, hogy 
e szeretetben továbbra is tartsanak 
ki. Azután elhatározta a konferencia 
egy a föld összes evangélikusait ma
gában foglaló és képviselő 6 tagú bi
zottság választását, amely az evang. 
világszövetség első organizációja volna 
A bizottság tagjait meg is választja, 
akik a következők: 2 német: dr. Ih- 
mels és von Pechmann, 2 amerikai: 
dr, Morehead és Boe elnök, 2 skan
dináv: dr. Jőrgensen (Dánia) és Rund 
gren püspök (Svédország). A konfe
rencia végén a jelenlevő összes or
szágok kiküldöttei felszólaltak.

Ezt a világkonferenciát joggal ne
vezhetjük „a protestantizmus története 
szcgelctkövének. “

1923. október 14

Testvérlelkek találkozása.
Nyüzsgő nép közt bolyongva járok, 
S miként ha látnék boldog álmot: 
Felvillan ott egy arc — vonása, 
Lelki valónak tiszta mása.

Ne menj tovább — szólítom esdve — 
Az élet száll, közéig az estje,
Maradj velem, c percet áldjad:
A testvérleiket megtaláltad.

Ó ritka perc, szent, halhatatlan, 
Midőn e földi rohanatban 
Két testvérsziv egymásra téved, — 
Csak a test más, de egy a lélek.

KUTAS KÁLMÁN.

Odahaza az asszony terített asz
tallal várta az urát Le nem feküdt. 
Ott ült az alvó beteg lánya mellett 
s virrasztóit.

Két óra tájban az ablak alatt tán
torgó léptek hallatszottak. Aztán a 
kisajtó becsapódott

Az asszony felkelt s kiment a 
konyhába, hogy beeressze az embert.

De az már hangosan dörömbölt 
az ajtón s iszonyúan káromkodott.

Az asszony azonnal tisztában volt 
azzal, hogy az ura részeg. Egy Ha
gyott sóhajtott s a reteszt félretolta.

Forgács ügy zuhant be az ajtón. 
Részeg fejjel már nem emlékezett 
arra, hogy a konyhába egy lépcsőn 
kell lelépnie. Ha az asszony el nem 
kapja, hát elvágódik.

Az asszony szó nélkül bement a 
szobába

Az ember utána botorkált. Megállt 
az ajtóban s összehúzta a szemöldö 
két. A lámpafény bántotta a szemét.

HARANGSZÖ.

Marhauzer Imre.
2)

Azután elmentek Nagy szuperin
tendens után azok is, akik uj lendü
letet adtak az iskolának. És most át
adom a szót Gombócz Miklósnak, 
nekem kedves emlékű körösztapám- 
nak.

Voltunk. Éltünk. Egyik napról a 
másikra. Nem sok hittel, bizalommal. 
Meg volt a test, de hiányzott a lélek, 
az isteni szikra és a pénz. Ki-kirán- 
dultunk Wiesner Boldizsárral a kör
nyékbeli papokhoz és bizony a ki 
rándulások öncélja a vacsora volt. 
Egy alkalommal megint a hidasi pap 
volt a soros. Akkor jött velünk elő
ször az öreg.

Sajátságos 1 Az öreg az ifjú Mar
hauzer volt; akkor került haza a bá
zeli egyetemről. A fiatal papot mind
járt megválasztották a bonyhádi gim
náziumhoz tanárnak, az is maradt 
élete végéig, kezdettől végig: az öreg. 
Öregje a diákjainak, a tanártársai
nak, még az igazán öreg majosi es
peres is csak az öregről beszélt, ha 
Mazhauzert gondolt, öregje a kaszi
nónak, a vidékbeli tanítómestereknek. 
A svábok büszkék voltak rá, ők nem 
öregnek hívták, tr Alt’-nak.

— Hidasról hazajövet a három- 
hidi kocsma táján egy hasáb fát ta
láltunk az utón. Valemelyik fuvaros 
veszthette el a szekeréről.

»Jó lesz a gimnáziumnak*, — 
mondja az Imre. Már kapja is fel, 
lódít egyet rajta Bonyhád irányában. 
Repült vagy őt lépést. Akármilyen

A felesége halkan szólalt meg.
— Zsiga I Qyere egyél. Aztán fe

küdj le.
Forgács felfortyant
— Mit ? Hogy én lefeküdjem ? Hát 

ki parancsol nekem? K' az űr a ház
nál? Én vagy te?

A lármára felébredt Icuka Ijedt 
szemmel bámulta a tántorgó embert.

Az asszony észrevette s odament 
hozzá. Megcirógatta az urcát s oda- 
sugta nek —

— Ne félj kis angyalom! Apád 
nem fog bántani I

Aztán csittiteni kezdte az urát.
— Ne haragudj Zsiga. Hiszen senki 

sem bánt. Egyél és aztán feküdj le 
s pihend ki magad.

Forgács ökölbe szorított kézzel 
közeledett feléje.

— Te kutya I Vigyázz magadra 1 
Nekem ne parancsolgass 1 Mert itt 
én vagyok az ű r! Azt teszek, amit 
akarok 1 S te szót fogsz fogadni,
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ösztövér volt is a másik sváb, a Bódi, 
ő se hagyja magát, mivelhogy ő Deb
recenben járt iskolába. A mindenit 
a majosi nímetjinsk, ennek Debrece
nen alul semmmi sem volt ölég ma
gyar Kapja a fát, lódít egyet rajta 
ő is. Még a főidre sem ért, máris 
hajbakaptak: ki dobott nagyobbat? 
Az Imre szeretett mindig hamar ha
mar elintézni mindent, a vitát is.

»Fogadjunk egy forintba Bódi a 
gimnázium javárai« — nem sokat 
bánta, hogy a Bódi mit szól hozzá, 
oldta már le a nadrágszíjját. Az ő 
dobása három lyuk hijján négy szíj 
hossza volt, a Bódié ki volt a négy. 
Az öreg vesztett és fizetett. Az ő 
módja szerint. Pénze nem volt. El
vállalta, hogy szíjon hazafuvarozza 
ott az éjcakában a hasábot, ha mind
egyikünk ád neki ötven krajcárt.

így szerezte az első fát és az első 
forintot a gimnáziumnak Ilyenformán 
a többit is. De szerzett 1 Ez az or
szágúti kis jelenet adott neki ötletet 
arra, hogy hogyan lehetne lendíteni 
a gimnázium során és az ideális cél 
mellett ott volt az okos következés: 
nekünk van belőle hasznunk, ekszisz- 
tcnciánk, ha megerősödik a kedves 
iskola.

Ideálista volt. De lábával a földön 
járt. A hágcsó felső végét a magasba 
támasztotta. De tudta, hogy a két 
lábát a földön kell aláékelni.

Hangos ember volt. Első pillanatra 
nem rokonszenves. Villogó nézése 
mindig öklelésre kész. A konvente- 
ken mindig tudták, hogy melyik sa
rokban van a gimnázium képviselve;

mert különben agyonütlek 1 Meg
értetted ?

Forgácsné megfogta az ura karját 
s kezdte elhúzni az ágy közeléből.

Ekkor a részeg ember torkon ra- 
gadia s fojtogatni kezdte.

— Te kutya, te! Én a te urad 
vagyok I Én parancsolok neked I Hol 
a pénzed ? Add ide 1

Az asszony kiszabadította magát 
az őrjöngő ember kezeiből s egy ug
rással a szekrény előtt termett. S 
erélyes hangon kiáltott a férjére.

— Azt ugyan soha meg nem ka
pod ! Mert azt is elinnád. S aztán 
koldulni mehetnék a leányommal I

— Forgács vérbeborult szemmel 
nézte az asszonyt. Úgy sziszegte a 
fogai között.

— Ideadod mindjárt azt a pénzt ?
Az asszony végtelen undorral

mérte végig az urát.
— Soha I

(Folytatjuk.)
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a fehér asztalnál sem kellett sohasem 
kérdezni, hogy hova keli fordulni a 
gimnázium ügyében. Bőlebeszélt min
denbe, hozzászólt mindenhez és ami 
a fő, mindig okosan és ha kellett 
haragosan, ha pedig nagyon kellett, 
akkor nagyon haragosan is, nem egy
szer cudar gorombán. De sohasem 
a maga ügyében, mindig csak a gim
názium ügyében és mindig sikerrel.

Honnan, honnan sem, de ha vala
hol egy vitás kérdés merült fel, min
dig ott termett az ő »fogadjunk a 
gimnázium javárá<-jával. Ha nem 
volt vita, ó provokált. Vagy negyven 
évvel ezelőtt a lengyeli jegyzőmajá
lison láttam, hogy egy csendesen id- 
dogálő, danolásző úri társaságot: 
papot, ügyvédet, molnárt, az apasi 
birdt, tanárt, tanítót, meglett embe
reket úgy összegabalyított abban a 
kérdésben, hogy az Anna-forrás mel
letti meredeken fel lehet-e menni, 
vagy sem, hogy ebből annyi fogadás, 
bánatpénz, birság került ki, hogy a 
tanári nyugdíjalapnak is meg lehetett 
vetni az alapját.

A felköszöntőitől rettegtek az em
berek. Pedig okosan és lelkesen be
szélt. A kezdete mindig az volt, hogy 
»Mijutáán . . De nem ez volt a baj. 
Hanem a vége. Sohasem volt biztos 
senkisem afelől, hogy nein csap-e le 
reá. Elég volt egy jó kabát ahhoz, 
hogy magár* vonja a figyelmét. 
» . . .reá ürítem e pohárt azért a ne
mes cselekadetéért, hogy három zsák 
lisztet ajánlott fel a gimnáziumi kon- 
viktus részére«. Máskor meg a tető
javítást köszöntötte fel valakibe bele. 
A háromhidi zsidó fakereskedőkbe a 
tornaállványokhoz való fát. A nemes- 
lelkű Apponyi Sándoiba az udvar- és 
kerthez való bokrokat, fákat. A szent
lőrincieket ezzal bákítette meg, hogy 
beérte tőlük egy szekéralja krumpli 
val, de csak az alatt a feltétel alatt, 
ha be is fuvarozzák a konviktus pin
céjébe vakon. A váraljaiaknak irgal- 
mazott: beérte egy kis kőhordással. 
Ezeknek megadta azt a kedvezményt, 
hogy nem bánom, hát legyen, hozzák 
munkamentes időben! A nagyvaká 
ciókban meg végigzúgoít Tolnán, 
Baranyán és a somogyi széleken a 
vészmoraj: »jön az öreg!«

És jött. Egy kis zsebkendőre való 
tojás, egy kis lencse, egy kis bab, 
egy kis liszt, egy kis krumpli, zsir. 
A szekér megtelt észak felé. Indult 
vele haza délnek. Felült a szekér te
tejére. Nincs az a megrakott szénás 
szekér, amire egy villára való még 
fei ne férne. Bonyhádon a város vé
gén az öreg Reeder molnárnak hiába

mondták, bújjék el, jön haza szekéren 
az öreg Hát csak nem jön be, hi
szen úgy meg van rakva, mint a ba
rátok taligája. Még végig sem gon
dolta a gondolatját, már hangosko
dott az öreg: — Szerencséd van 
Reeder, nem köll külön kocsin be
küldened a darát. Csak gyorsan! 
Mennél tovább tart, annál löbb bo
rodat iszom meg. — Megitta a bort 
is, megette a stiffolert is, elvitte a 
darát is. És ezt mindenki olyan ter
mészetesnek találta, aminthogy ügy is 
csinálta.

Aztán neki állt, rendbe hozta a 
gimnázium számadásait. Tervezett, 
méregetett, kalkulált, alkudozott, civa
kodott és egyszerre csak megint ké
szen volt egy épület, bele lehetett 
költözni és a gimnázium gyarapodott.

(Folytatjuk.)

____ HARANQSZÖ.

Egy tanítónő emlékkönyvébe.
Küzdelem az élet, nehéz, fáradságos. 
Hűséges munkáért nem mindig sok a bér. 
Kevés embernek ju t a földi éleiben 
Méltó elismerés jutalmul és babér.

De, kit magasztos cél lelkesít a tettre,
Kit irányit abban átérzett hivatás,
Hord az a lelkében bőséges jutalmat 
S nyugodtan várhatja:
Gondos magvetésre etjö az aratás.

G erencsér Zsigmond.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A katholikus nagygyűlésen az idén 

vis rendkívül érdekes nyilatkozatok 
hangzottak el. A pápai nunclus az 
ősi erényeket: az alázatosságot, a 
tisztaságot, az ellenségnek való meg
bocsátást idézte fel a nagygyűlés em
lékezetébe.

Prohászka püspök arról szólott 
ünnepi beszédében, mit kell tennünk 
és mit kell megtartanunk Európában. 
Három meglátásra mutatott reá. Az 
egyik meglátás a nyugateurópai kér. 
kultúrának rémségen feldarabolása, a 
másik a liberálizmus csődje, a har
madik a szociálizmus struktúrája 
Szent Ágoston mondotta: tegyétek 
tönkre a tévelyeket, de szeressétek a 
tévelygőket. Az igazi tolerancia alap 
ján a k a r u n k  állni. Mi kinyitjuk ke
zünket és megfogjuk azt a másik ke
zet, amely szintén a kereszténységet 
védelmezi. Tudjuk, hová vezet a nagy 
orientáció, a nagy oriens, Jézus Krisz
tus felé.

*
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Budapesten legutóbb a detektív- 
felügyelők vezetésével erkö'csrendó- 
szeti razziát tartottak a ligetben. — 
Harmincöt detektív és húsz rendőr 
átkutatta a Városiiget egész területét, 
különösen a vurstli környékét, ahon
nan negyven embert állítottak elő, 
csupa beteges hajlamú férfiakat, akik 
az utóbbi időkben már oly botrányo
san viselkedtek, hogy a rendőrség 
erélyes fellépésére volt szükség. Az 
előállítottak közül, akik közt számos 
körözött egyént találtak, tizenötöt a 
toloncházba kísértek, a többi ellen 
megindították a kibágási eljárást.

*
Szentmártonkátán a község egyik 

jómódú parasztgazdájának házában 
halálos kimenetelű szerencsétlenség 
történt, amelynek Karai András 38 
éves gazda feleségével és András nevű 
fiával együtt lett az áldozata. A ház
ban nagy borpince van, ahol több 
száz hektoliter must állott. A gazda 
16 éves fia lement a pincébe, hogy 
onnan ujbort hozzon. Sokáig nem jött 
vissza Az rpja keresésére indult, de 
miután néhány percig nem tért vissza, 
a felesége is utána ment, aki szintén 
a pincébeo maradt. A szomszédok 
hamarosan észrevették eltűnésüket. 
A megfelelő óvóintézkedésekkel be
hatoltak a pincébe, ahol a családot 
a földön fekve, holtan találták. Ki
vitték mindhármat az udvarra és meg
állapították, hogy a must erjedése köz
ben keletkezett gáz ölte meg őket.

*
Orosz lapok közlése szerint a 

szovjetkormány macskákat keres meg
vételre minden mennyiségben és macs
kánként ötvenmillió rubelt fizet. Orosz
ország egyes részeiben nagyon el
szaporodtak az egerek és ezeket 
akarja a kormány a macskákkal ki
irtatni.

#

Az Amerikai Egyesült államok 
földmivelésügyi minisztériumának kí
sérleti állomása nemrég felhívással 
fordult a közönséghez s kísérleti cé
lokra 1200 poloskát kért. Kapott is 
az állomás igazgatósága nem ezret, 
hanem százezret. Sokan még azt is 
megírták, hogy melyik hotelben, {egy
házban vagy intézetben gyűjtötték. 
Egy ember 4000 poloskát küldött. 
Kansas államból valaki 112 poloskát 
küldött, de 25 megdöglött útközben. 
A kísérleti állomás most a lapok ut
ján közölte, hogy köszöni szépen, de 
nem kér több poloskát.
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OLVASSUK A BIBLIÁT!
Uram, taníts m inket bölcsen számlálni...!

Okt. 15. Lukács 1 0 .28—43. Egyet ül az 
óra. Tudod mit beszél ? Azt, hogy csak 
»egy a szükséges dolog.“ E világon mind
ennek különféle jelentősége van s a kisebb 
jelentőségű kénytelen engedni a fontosabb
nak. A test több, mint az öltözet s az élet 
több, mint az eledel. Ezért az öltözet és 
az eledel érdekei kénytelenek engedni a 
test életének fontosabb érdekei előtt. Nem 
az a fontos, hogy mit eszünk és mivel ru- 
házkodunk, hanem az a fontos, hogy él
jünk. Mi a legfontosabb ezen a világon ? 
A lélek üdvössége. Ennek minden mást 
alá kell rendelni. Mert minden más nélkül 
meglehet az ember, ez azonban nélkülöz
hetetlen. Ez az egyedül szükséges dolog. 
A többi mind elvétetik tőled.

Okt. 16. Máté 7 . 1 3 — 14 Kettőt üt az ó r a .  
Tudod, mit beszél ? Azt, hogy csak kétféle 
út van. Vagy a széles úton gurulva az örök 
kárhozat felé, vagy a kcskenyen törtesz az 
üdvösség felé. Itt ninc3 arany középút. Két 
úrnak nem lehet szolgálni. Aki csak félig 
az Istené, az egészen az ördögéi

Okt. 17. I. János 5 . 7. Hármat üt az 
óra. Tudod, miről beszél ? A Szenthárom
ság egy igaz Istenről. Arról, hogy az az 
Isten, aki a maga számára teremtett engem 
s aki nekem iiélö birám lesz, Fiában maga 
szerzett számomra váltságot s Szentlelke 
által maga vezérel el engem a Golgotha 
nagy titkához, ahoz, hogy Isten Magát ha
lálra adva engesztelte ki önmagát e világ 
bűneiért. Óh Isten gazdagságának mélysége!

Okt. 18. Máté 13 . is—»3. Négyet üt az 
óra. Tudod miről beszél? A négyféle 
szántóföldről. Négyféle az emberi szív s 
különbözőségük nem az áthullámzó érzé
sekben van. A mérték az, hogy milyen ta
lajra talál benne az Isten igéje ? Melyik 
csoportba sorolja az Úr az én szívemet?

Okt. 19. Lukács 1 6 .27—28. Ötöt üt az 
óra. Öt testvére volt a gazdag embernek 
s a gyötrelem minden égető kínja mellett 
ott van most még az az égető fájdalom is, 
hogy az örökkévalókkal nem törödő életé
vel megmételyezte testvérei életét is. Előre 
remeg a viszontlátás pillanatától. Hogy ál
lanak az enyéim házam népe?

Okt. 20. II. Mózes 2 0 .0—11. Hatot ütőt 
az óra. Arról beszél, hogy csak hat nap a 
dologidő. Mi ugyan nem állunk az Ótesta- 
mentomi szombattörvény rabságába, se 
nem tartjuk az ünnep megszentelését ér- 
demszerzö jócseiekedetnek, de látjuk azt, 
hogy ez a beosztás már a világ teremtése
kor felállított isteni rendtartás, melynek fe
gyelme sok bűnt megakadályozott és sok 
áldást közvetített s amelyhez azért teljes 
szívvel ragaszkodnak. Milyen az én ünnep
napom ? Munka, élvezet, vagy Istenkeresés? 
És milyen az én szombatom ? Meglátszik-e 
rajta, hogy a vasárnapot szabaddá szeret
ném tenni?

Okt. 21. Máté 1 5 . 3 2 - 3 9 .  Hetet üt az 
óra. Arra tanít: bízzál az Úrban! Aki két 
kenyérrel nagy sokaságot inegelégitctt, aki 
a hét szűk esztendőben is oly csodálatosan 
gondoskodott mindig az övéitől, az meg 
uid felelni a te kérdésedre is: „Honnét 
vegyek kenyeret?“

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

EGYRÖL-MÁSRÓL.
A m in d e n n a p i  életből. 

Vagyon- és jövedelmi adó helyesbítése.
A vagyon- és jövedelmi adó kive

tésénél az 1921. évre kivetett adókat 
veszik számításba olyanformán, hogy 
az k 922. évre azoknak ötszörösét, 
az 1923. évre azoknak húszszorosát 
vetik ki. Azonban ha valakinek a 
vagyona, vagy jövedelme valami ok
ból csökkent, úgy hogy nem éri el 
az 1921. évinek ötszörösét, illetve 
húszszorosát, akkor kérheti az előírt 
jövedelem- és vagyonadó helyesbíté
sét 1924. január 15-ig benyújtandó 
kérvényben. De ebben az esetben is 
a kivetett adóknak 60%-át, vagyis 
minden kivetett 100 K után 60 K t 
előre be kell fizetni.

Ugyancsak itt említjük meg, hogy 
aki hátrálékban marad az adójával, 
az havi 10°/o adópótlékot fizet, ami 
egy évben 120%-ot tesz ki, ami elég 
magas kamat, illetőleg büntetés. Da 
be kell látnunk, hogy enélkül sokan 
inkább spekulálnának a pénzükkel 
(kosztba adnák) ahelyett, hogy befi
zetnék az adójukat. A buzaértékben 
kivetett adókra a pótlékkivetés nem 
vonatkozik.

#
Adófizetés hadikölcsönnel.

A sajátjegyzésü hadikölcsön-köt- 
vényekkel december 31-ig fizethető az 
1922. és 1923. évi jövedelem- és 
vagyonadó. Az ötvenkoronás 43 K. 
a százkoronás 85 K számba megy.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés érdemlegesen csak 

novemberben kezdi meg üléseit. Napirend
ben elsősorban a földreform novella sze
repel.

Daruváry miniszter is visszaérkezett és 
idehaza folytat tárgyalásokat a kisántánt 
képviselőivel. Bethlen a külföldi kölcsönnel 
kapcsolatban összeköttetést keres az ellen
zéki politikusokkal, így elsősorban a faj
védőkkel.

A cseh kormány a felvidéken a megyei 
választások alkalmával súlyos vereséget 
szenvedett. Az egyesült magyar párt 13 
mandátumot kapott.

Portugáliában a lapok jelentése sze
rint foradalom tört ki, a hadi jogot prokla- 
málták és a vasutasok sztrájkba léptek.

Finnországban egy orosz repülőgép 
szállott le. A repülőket elfogták.

Amerikában rendkivüi melegen fogad
ták Lloyd Georget, olyan tüntetést rendez
tek mellette, amilyenben európai állam- 
férfiúnak még nem volt része.

A törők csapatok a lakosság lelkes 
ünneplése közepette bevonultak Konstanti- 
nápolyba.

Németország a kormányalakítás nehéz
ségeivel küzd.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak :
Az ostffyasszonyfai nőegylet gyűjtéséből 

125 370 korona folyt be. A gyűjtést áldott 
lelkű hívünk, özv. Kelemen Istvánné végezte 
fáradhatatlan buzgósággal.

Kajáron Kutas Istvánné, Tóth Jánosné, 
Szalay Istvánné, Kocsis Józsefné buzgó 
gyűjtök 178 drb tojást gyűjtöttek 65.480 
korona értékben.

Téthen e címen utólag 1800 koronát 
adományoztak. A végösszeg 157.720 kor.

Nagyorosziból Mrcncsó Gyuláné és Cseh 
Jánosne 14 drb tojást áldoztak.

Nemeskéren a gyűjtés 34.000 koronát 
eredményezett. A gyűjtést Kemény Erzsiké 
és Giczi Ida végezték szíves örömest.

Megindult lélekkel mondunk köszönetét 
a nemes szíveknek és a lelkes gyűjtőknek 
ezúttal is. Magunk részéről Ígérjük, hogy 
legjobb tehetségünk szerint fokozottabb 
mértékben a legjobbat igyekezünk nyújtani 
cserébe kedves lapunkban, a Harangszóban.

EGYHÁZI  ÉLET.
S ze n th á ro m sá g  u tá n i  2 0 - ik  

v a sá rn a p o n .
Ev. Máté 2 2 .1 — 14.

De sokszor csendül meg napjainkban is 
a hivó szózat: jertek el, kész minden. A 
legtöbbször azonbam — fájdalom — siket 
fülekre talál ma is a meghívás ép a hiva
talosoknál. Az egyik elmegy inkább a szán
tóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. 
S ha meg telik is néhanapján a lakodalmas 
ház, az imádságnak háza, félő, hogy 100 
közül 99-nek nincs menyegzői ruhája. Azért 
van aztán máris sirás és fogcsikorgatás.

Értesíiés a Luther-Naptár 
ára ügyében.

A „ L n tlie r -N a p tá r “ végleges 
számlájának ijesztő mérvű kibonta
kozása, a kölcsönre nehezedő magas 
kamatteher, a borítéklap kinyomatása 
után bekövetkezett postadrágulás, pén
zünk vásárlóerejének folytonos gyön
gülése  ̂ arra kényszerítenek, hogy a  
b o r íté k la p o n  sze rep lő  3 2 0 0  k o 
r o n á v a l tö r té n ő  e la d á s  és e l
s z á m o lá s  id ő p o n tjá t  n o vem b er  
3 0 - ik a  h e ly e tt  n ovem b er 5 - ik é -  
ben á l la p í ts u k  m eg.

A Luther-Naptár mélyen tisztelt 
terjesztőihez küldendő É r te s íté s  
fogja a további feltételeket közölni.

Sopron, 1923 okt 7-én.
Kiváló tisztelettel 

a  L u th e r -N a p tá r  
szerkesztősége.

Az aradi tizenhárom  vértanú emlékét 
szép gyászünnepély keretében ülte meg a 
szombathelyi Protestáns Kör. A gyászün
nepélyt közének vezette be, utána Szucher 
Rózsi szavalta el a »Szelletnek legendája“ 
c' költeményt. A Kör dalárdája szép fejlő
désről tett tanúságot a „Bús magyarok 
imádsága“ című dal előadásával. Jánossy 
Gábor mondott ezután nagyhatású ünnepi
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beszédet, melyet Vitálisz Károly megkapó 
hegedtijáléka követett. Végül Schöck Gyula 
lelkész szavalta el mély átérzéssel Várady 
Antal: „Tizenhárom“ című költeményét. A 
magasztos ünnepély a Himnusszal ért véget.

Szcntgotthárdon esti ünnepi összejöve
tel keretében áldoztak a vértanuk emléké
nek. Közének, ima, oltári szentigék felol
vasása után Mathiász Arthur főgimn. igaz
gató gyönyörű cselló szólója Holpert Gyula 
tanár diszkrét kíséretében vezette be lapunk 
f. szerkesztőjének ünnepi megemlékezését. 
A leány énekkar Hutflesz Endre tanító ve
zetésével gyászdalt énekelt. Belső Károly 
alkalmi siép szavalata után egy Trio, mely
ben résztvettek Mathiász Arthur főgimn. 
igazgató (cselló), Forberger Andor tanár 
(hegedű) és Holpert Gyula tanár (orgona) 
csalt könnyeket a templomot megtöltő kö
zönség szemébe. Ima után Hymnusz el- 
éneklesévei fejeződött be az ünnepség. — 
Ofíertórium címén a tüdőbetegek segélye
zésére 20 000 korona folyt be.

Gyámintézeti adományok. A dunán
túli egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés 
után dr. László Kálmán 10 000, Mcchwarth 
Ernő felügyelő pedig 5000 koronát szíves
kedett egyházkerületi gyámintézetünknek 
adományozni. Ezen adományokért nemcsak 
hálás köszönetét mondok, hanem a szép 
példát többi jómódú s adakozni szerető 
híveink figyelmébe is ajánlom. Esetleges 
gyámintézeti adományok vagy pénztárosunk
hoz, Czipolt Géza szentgotthárdi lelkész
hez, vagy hozzám küldhetők. — Ágfalva, 
(Sopronm.) Scholtz Ödön egyházkerületi 
gyámint. e. elnök.

A dombóvári missziói egyházközség 
az utóbbi időben tekintélyes adományok
ban részesült, melyekért a gyülekezet ez
úton is hálás köszönetét mond Adakoztak: 
Pusztavámi gyámintézet 100, Valaki 1000, 
Soproni konfirmandusok 1800, Kispécz— 
Kajári gyülekezet 1718, DombóváriTermelő- 
szövetkezet 2000, Führer János Amerika 
4100, Magyarbólyi egyházközség 5000, 
egyházmegyei gyámintézet 7000, Fuchs P. 
1000, Schréter testvérek 50.000, N. N. 
200.000, Svéd Gusztáv Adolf Egylet Stock
holm 100 svéd K, átszámítva 514.000 ma
gyar koronát. Kér. gyámintézet 10.000 K.

Felruházási akció a  pápai ev. gyü
lekezetben. A pápai ev. nö- és leányegylet 
karöltve f. évi szeptember hó 23-án nagy 
tárgysorsjátékot rendezett. A nyeremény
tárgyak száma 326 volt, melyet jórészben 
a hívek adományoztak. 2000 drb sorsjegy 
bocsátatoít ki 1000 K-ás áron. A nyeremény
tárgyak a lehető legváltozatosabb képet 
mutatták Ott voltak a nókezeknek gyönyörű 
kézimunkái, ruhák, játékszerek, élő állatok 
stb. Volt nyereménytárgy, mely 50—70 ezer 
korona értéket képviselt. Tiszta jövedelem 
1 millió 30 ezer korona lett. Ebből besze
reztek 23 pár cipőt hadiárva és szegény 
iskolásgyermekeknek, 20 méter flanelt sze
gény iskolásiánykák számára téli meleg 
ruhának, 12 méter szövetet fiuknak, 4 kiló 
vászont alsóruhának, a kézimunkának az 
iskolában való megtanítása végett anyagot 
70 korona értékben, tankönyveket 100 ezer 
korona értékben. így mintegy 40 szegény- 
sorsú gyermek áldja Istent a pápai nő- és 
leányegylet samaritánus munkájáért. — Ä 
Harangszó terjesztésére 5000 kor. küldetett.

Az ujmalomsoki egyházközség az egész 
háború alatt üresedésben levő tanítói állá
sokat betöltvén: a kántortanítói állásra 
Tömböly Istvánt, az osztálytanítói állásra 
pedig Nagy Sámuel oki. tanítókat válasz
totta meg. ________

KÜLFÖLDI HÍREK.
A belgiumi Protestáns Történelmi Tár

sulat nagy ünnepélyt rendezett a reformá
ció két első vértanújának emlékére, akiket 
Brüsszelben máglyán égettek meg 1523. 
július 1-én.

A Vasárnapi Iskolák Világszövetségé
nek kilencedik gyűlése 1924. június 18— 
26. lesz Glasgowban, Angolországban.

A „Gyakorlati keresztyénség világ- 
konferenciáját“ az előkészítésre kiküldött 
bizottság 1925. augusztus 12—30. napjaira 
tűzte ki. A világkonferencia helyéül Stok- 
holmot állapították meg. Európára, Anglia 
nélkül, 179 képviselő esik. A konferencia 
célja nem az, hogy az egyházakat egységes 
szervezetbe foglalja össze, hanem azt tűzte 
ki feladatául, hogy gazdasági, szociális és 
nemzetközi kérdésekben állást foglaljon a 
keresztyén lelkiismeret szempontjából. A 
konferencia Soederblom érsek akotása. Mi 
magyarok csak örülhetünk annak, hogy a 
protestáns és evangélikus egyházaknak lesz 
alkalma és módja arra, hogy egyöntetű ál
lást foglaljanak el a különböző igazságta
lanságok ellen, amelyek közül nemzetünket 
elsősorban a világháborút követő béke- 
szerződések által teremtett áldatlan hely
zet érdekel.

A népszövetségnek A u sz tr iá b a  
kiküldött takarékossági biztosa ezeket 
követeli az osztrák kormánytól: A 
tanintézetek 40°/o-ának beszüntetése, 
osztályok összevonása 80 tanulóig, 
a tanítók szolgálati kötelezettségének 
felemelése heti 42 órára, a tanítói 
fizetések csökkentése, mindenféle sza
badságolás beszüntetése.

CSALÁDI  É RTESÍ TŐ.
Halálozás. Elment egy asszony, egy 

derék, jó asszony: Ihász Józsefné szül. 
Vincze Lidia. Csöndben, nesztelen ment el, 
mint az olyan vendég, aki nem akarja za
varni a neki zajos társaságot. Elment úgy, 
ahogy élt: majdnem észrevétlen. Mert igy 
é lt; csak kevesen tudták, hogy létezik. Nem 
müveit országra-világra szóló dolgokat; 
nem szónokolt, nem járt gyűlésekre lehető 
és lehetetlen eszméket hirdetni, szóval nem 
vetkőzött ki nöiségébő! — ehelyett meg
maradt igazi nőnek, hitvesnek, anyának; 
dolgozott kicsi, bibliás otthonában; boldogí
totta az urát és nevelt derék gyermekeket 
a hazának, az egyháznak. És ezzel többet 
tett, mint igen sokan a Ma asszonyai kö
zűi, akik, bizony mondom, megtanulhatták 
volna Iliász Jozsefnétöl, az egyszerű, derék 
asszonytól: milyennek kell lenni az igazi 
magyar anyának ? 1. . .  „Aki boldog, mert 
megőrzi az ítéletet és igazán viseli magát 
mindenkor.“

Esküvő Miszel Ferenc gyékénye3i kán
tortanító f. hó 3-án d. u. 3 órakor tartotta 
esküvőjét Becht Iluskával, Becht Henrik 
mekényesi t3nító és neje Limbaclier Zsu
zsanna leányával. Sok boldogságot!

Intelligens, gyermektelen úri család ma
gához fogadna 16—21 éves protestáns 
leányt, akit gyermekének tekintene, kiháza
sítana; szolidság, háziasság a legelső fel
tétel. — Érdeklődni lehet: Ev. lelkészi hi
vatal pápa. 1—2

ÚJDONSÁGOK.
A kormányzó kihallgatáson fogadta 

Nagypál Miklós parasztművészt. Nem
egy embernek volt már alkalma megbá
mulni Nagypál Miklós művészetét, aki min
den tanulmány nélkül fejlődött egészen ere
deti rajzolómüvésszé. Nagypál Miklós, mi
közben teheneire vigyáz, letör egy vasta
gabb ágat a legközelebbi akácfáról és an
nak kérgét lehántva, bicskájával történelmi 
és egyházi vonatkozású ábrákat vés a fába 
— kiváló ügyességgel. Legutóbb egy ilyen 
husángon a magyar történelem százötven 
legnevezetesebb alakjának arcképét rajzolta 
fel. Az arcképeket finom betűkkel kivésett 
jelmondat vette körül. Ez a kis remekmű 
eljutott Horthy Miklós kormányzóhoz, aki 
a kabinetiroda utján magához hivatta a 
naturalista művészt. A Kormányzó Nagypál 
Miklóst gödöllői kastélyában fogadta ki
hallgatáson.

Petőfi-ünnep Dunavecsén. A Petőfi- 
Társaság Dunavecsén nagyszabású dísz- 
közgyűlést rendezett annak emlékére, hogy 
Petőfi negyvennél több gyönyörű versét 
Dunavecsén írta. Az ünnepségen a Petőfi- 
Társaság részéről jelen voltak Pékár Gy., 
Ferenczy Zoltán, Szávay Gyula és Kotná- 
romy János, ott volt továbbá Raffay Sán
dor evang. püspök, Preszly Elemér főispán, 
Agorasztó Tivadar alispán, a kormány kép
viseletében Kupcsay Felicián min. tanácsos, 
a főváros részéről Zilahi-Kiss Jenő taná
csos, Illovszky János és Platthy György 
nemzetgyűlési képviselők és a dunavecsei 
járás egész értelmisége. A fővárosi vendé
geket Kunszentmiklós állomáson hattagú 
rnagyarruhás leány üdvözölte. Az állomáson 
Bcniczky Péter járási főszolgabíró üdvö
zölte a vendégeket. Az állomásnál többezer 
főre gyűlt közönség gyalogszerrel vonult a 
református templomba, ahol Raffay Sándor 
evang. püspök mondott magasszárnyalásu 
imádságot.

Három uj bevezetés a tőzsdén. A
Mezőgazdasági Hitelintézet Részvénytársa
ság ipari vállalatai közül a Sajókondi Kő
szénbánya Rt. az Aszfalt- és Kátrányipar 
Rt.jés Corvin Mezőgazdasági Gépgyár Rt. 
részvényeinek tőzsdei jegyzését kérelmezte. 
A tőzsde tanácsa mindhárom részvény be
vezetését egyhangúlag engedélyezte és igy 
e vállalatok papírjai legrövidebb idő alatt 
a tőzsdére kerülnek. Mint értesülünk, a 
pénzintézet tárcájában oly kevés mennyi
ségű részvény van, hogy a bevezetés nap
ján aligha fogják tudni az igényeket teljes 
mértékben kielégíteni.

Csecsemővédő 'állomásokat állítanak 
fel. A belügyminiszter körrendeletben érte
sítette a vármegyék alispánjait, hogy az 
anya- és csecsemővédelem megszervezése 
végett az amerikai vöröskereszt egylet és 
a Stefánia Szövetség közreműködése mellett 
a városokban és falvakban anya- és cse- 
cseinővédö állomásokat fog felállítani. Az 
anyakönyvvezetök kötelesek lesznek a szü
letéseket a felállítandó csecsemővédő állo
másoknak bejelenteni, hogy azok a védő
nőket a gyermekágyas asszonyokhoz a 
szülés után azonnal kiküldhessék.

Kanadába csábítják a földmunkáso
kat. A magyar kivándorlókat és vissza- 
vándorlókat védő iroda közli, hogy nem 
felel meg a valóságnak az, mintha föld
művesmunkások vagy bárki más is ingyen 
kiutazhatnék Kanadába és hogy esetleg 
európai kikötőkből egyes hajóstársaságok 
a kanadai kormány engedélyével ingyen
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szállítanának ki embereket Kanadába. Eze
ket a híreket csak egyes lelketlen egyének 
terjesztik és csakis azért, hogy az ajánlko
zókat ravasz fondorlattal itthon anyagilag 
megkárosítsák. Az ilyen szállításra ajánl
kozó egyének neveit a rendőrhatóságnak 
vagy a csendőrségnek mindenki nyomban 
jelentse be.

Egy m illiárdért s tetejébe még kétszáz 
millióért vett meg egy 1300 O-öies villa
telket Budapesten a Nagy János utcán Klein 
Gyula, a Hitelbank ügyvezető igazgatója, 
akit ma a főváros leggazdagabb emberének 
tartanak.

Huszonhét millió aranykorona kárt 
okoztak egy legújabb összeállítás szerint 
a megszálló csapatok Magyarországnak. A 
huszonhét millióból huszonnégy a románok 
„munkájának“ eredménye.

Forgószél és viztölcsér óriási pusztí
tást okoztak Amerikában lowa állam nyu
gati részében és Nobraska keleti részén

Herezeg Ferenc kópes irodalmi hetilapjának az 
Uj Idők-nek 41. számában folytatódnak Dénielnó 
Lengyel Laura és Seeliger érdekes rogényeit. Közli 
a lap ezenkívül Bónyi Adorján, Erdődi Elek és Kiss 
Ida elbeszéléseit, Pékár Gyula cikkét, Kálmán Jenő 
tréfáját, Kosáryné Kéz Lola és Juhász Gyula verseit, 
számos művészi és időszerű képet és a lap rendkívül 
népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a szép
ségápolást. Az Új Idők előfizetési ára negyedévre 
6000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal Budapest, VI.. Andrássy út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül el
beszéléseket, tudományos oikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 3000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI,, Andrássy ut 16.

Az Kn Újságom a legkodveltebb gyermekujság 
új száma a két regényfolytatáson kívül elbeszélé
seket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Elő
fizetési ára negyedévro 2500 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

A H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Schwartz Emilné Németujvár 50.000 o. é., 
Schmidt János Nszentmihály 60.000 o. é., 
Ebenspanger S. Ókörtvélyes 60.000 o. é., 
Györgyi Lajos és Csidei Ida Meszlen esk 
alkalmával 50.000, Mayer Károly Sopron, 
Horváth Miklós Győr, Czeczetka Gyula 
Szécsény, K. Opoczki István Gyón, Barcza 
József N.-alásony, Tóth Sándor Börcs, Ne
mes János Panonhalma, Kenessey Sarolta 
Bpest, Matis Sándor Beled, Exle Jakab 
Magyarbóly, Lagler Gottliebné Zalaeger
szeg, özv. Varga Istvánná Répcejánosfa, 
Mester Samu Sárvár, Raksányi Imréné 
Alsógörzsöny, Szigethy Gyula Győrujfalu, 
Terényi János Tápiószentmárton, Karner 
Lajosné Nagykanizsa, dr. Mihályi Kálmán, 
Szenteh Dezsőné, Bolyos Margit Sopron 
1000—1000, Nagy István Sárszentlörinc, 
Offert. Szekszárd, Schreiner Teréz Kör
mend, Kalmár Lajos Bpest, Laukó Palné 
Soltvadkert, dr. Schindler Mártonná Sop
ron, Németh Béla Pécs, Harsányi Gyula 
Kőszeg, Pindor János Bánszállás 2000—

2000, Nagy Pálné Celldömölk, Ulreich A. 
Szombathely 3000—3000, Leányegylet Sár
vár 25.000, Pápai nő- és leánvegylet 5000, 
Vitálisz Károly Szombathely 5400, Pintér 
Mihályné Győrujfalu 15 000, Mesterházy S. 
Sümeg 12.000, Mes'.erházy. István főreálisk 
tanuló gyűjtése Sümeg 11.000, dr. Kovács 
Sándor Csepreg 7000, Sümegi Gyula Cell
dömölk, Bolia István Pápa, Lipót István 
Várpalota, Rozner Pálné Kőszeg, Kovács 
Lajos Gyömöre, Bódogh János Kőszeg, 
Börcz János Zalaegerszeg, Novák Kálmán 
pékinas Szentgotthárd 500—500, N Gy. 
Szekszárd, Meszlenből: Takács Benő, Pethő 
Sándor, Prépost Pál 300-300, H. H., N. I. 
Szekszárd 250—250, Takács József Gérce, 
Cseri Ferenc Gérce 200—200, Bognár Já- 
nosné Pápa 100, Vargyay Lajosné János- 
háza 5000 K.

A z 1924 . év i
Képes Luther-Naptár
szétküldése már megkezdődött. Építő, 
szórakoztató, ismeretterjesztő gazdag 
tartalma mellett evangélikus egyházunk
nak valóságos Évkönyve ez. A sok ér
tékes és érdekes kép közöd különösen 
kiválnak Balázsfy Rezső, nagy illusztráló 
művészünknek a Luther-Naptár számára 
rajzolt megkapóan jellemző, beszédes 
képei. Ennek a lelki egészséget lehelő, 
tiszta derűt sugárzó, bizalmat hozó, erőt 
nyújtó irodalmi műnek most már igazán 
nem szabad hiányoznia egyetlen magyar 
és magyarul tudó evangélikus család 
köréből sem.

Erre a kiadó a módot is megadja 
azzal az eljárásával, hogy a mai könyv
drágaság mellett a szegényebb sorsú hí
veknek is alkalmat nyújt a LUTHER- 
NAPTÁR aránylag rendkívül olcsó be
szerzésére. A minél előbb történő meg
vétel ugyanis eszköze a nagyon jutányos 
megszerzésnek. Aki már most, legké
sőbb 1923. november 5-ig a Lut- 
her-Naptárt megveszi, az még 3200 
koronáért szerezheti be, amivel a szer
kesztőség a fentebbi tekintetbevétel mel
lett azt a célt is szolgálja, hogy a koc
kázatos vállalkozásra súlyos műdön ne
hezedő óriási kamatteliertől minél előbb 
szabaduljon s ennek az egyetlen tiszta 
evangélikus naptárnak legalább a puszta 
fenntartását feltétlenül biztosítsa. Novem
ber 5-től azonban már a Luther-Naptár 
jelentékenyen drágább lesz, hogy a puszta 
fenntartáson kívül még a kitűzött célok 
szolgálata is lehetővé váljék. Egyes pél
dányért a 3200 koronán felül 160 kor. 
postaköltség is küldendő, — A Luther- 
Naptár több helyen a ielkészi és tanítói 
hivataloknál is kapható. A megrendelé
sek a „Luther-Naptár“ kiadóhivatalához 
Sopron, Paprét 2. intézendők. 1—5

N Y I L V Á N O S  N Y U G T Á Z Á S .
Adományok a soproni képezde internátu- 

sának felsegélyezésére: Csöngei ifjúsági 
egylet 2000, özv. Reisz Andrásné Lajos- 
komárom 300, Győri egyhnt. tanítóegyesület 
69.729, Benkő Géza Sopron 5000, Magyar- 
keresztúri Petőfi-ünnepélyből 1300, Rába- 
szentangrás 2780, Pozsonyi helyi gyám
intézet 9896, Alsósági ifjus. egylet 2000, 
Alszopori vallásos estély 800, Pápa 300, 
Bácz Kálmán tanító ICO, Karner Frigyes 
tanító 50, Fanzler János Bátaapáti 2500, 
Wölfel József tanító Ivándárda 2300, Jang 
János tanító Szabadi 2400, Antal György 
tanító Mucsfa 2600, Nemeskoltai motorlság 
Vörös tanító utján 5000, Rehling tanító 
Bátaapáti 1650, Becht tanító Mekényes 
3000, Rátz László budapesti főgimn. igaz
gató 1000, Szórády Dénes tanító révén a 
celldömölki iskolás gyermekek 4000, saját 
személyétől 2000, Pető Lajos tanító Hidas 
2900, Lagler József tanító Hidas 1650, 
Pfeiler Lajo3 tanító Hidas 2600, Gedő Tibor 
tanító Hidas 1600, Schiller Adolf tanító 
Mekényes 1800, Schrerer János tanító 
Tolnaváralja 2600, Felsőszakonyi dalárda 
Major Sámuel tanító révén 2000, Barcsi 
ifjus. egylet Fuchs Pál tanító révén 1000, 
Vasi közép tanítóegyesület Németh Jenő 
tanító révén 7900, Kubisch Emil igazgató 
Rákoskeresztúr, ifj. Kubisch Emil Irsa, 
Kubisch László 200—200, Baier János tanító 
Bonyhád 2000, Steiner József tanító Tófű 
2500, Alexy tanító Magyarboly 2200, Pozso
nyi esperességi gyámin'ézet 49 900, ifj. 
Túrt Gusztáv tanító Ág 1000, Hildebrand 
Miksa tanító Izmény 2650, Taucher Károly 
tanító Mucsfa 1800, Kiss Julia tanítónő 
Alsónána 1650, Kiss Alojzia tanítónő Ma- 
gyarbo'y 1600. Hermann József tanító Ipolv- 
vecze 1000, Cseri Ferenc tanító Gérce 4C0, 
Petőfi-ünnepélyből Duka, Varga Dénes 
tanító révén 1335, Neubnuer Károly tani ó 
Gerényes 2800, Coriáry István tanító Kis- 
mányok 2400, Spannagel Jenő tanító Izmény 
1600, Petőfi ünnepélyből Laschober Gusz
táv igazg. révén Sopron 3000, Rábaszent- 
andrás iskolás gyermekei Glatz Lajos tanító 
révén 5325, Terestyénjákfai nőegyíet Né
meth Béla tanító révén 5000, Magyargencsi 
Petőfi-ünnepélyböl Nagy László tanító révén 
1820, Kemenesmihályfai vallásos estély és 
Petőfi-ünncpélybő! Gősy Ferenc tanító ré
vén 9000, Vasi közép ehm. tanítóegyesülettől 
4000, Zalaistvándi énekkar Németh György 
tanító révén 2200, Barabás Endre tanító- 
növendék Sopron 500, Kiss Gábor tanító 
Csáva 10 000, Kőszegi vallásos estély Ha
mar Gyula igazg. tanító révén 5324, Bura

Íános igazg. tanító Budapest 200, Gries/.- 
aber E. Henrik tanító Majos 3100, Vá;ó 

József tanitó Majos 1750, Biickle Béla 
tanító Tolnaváralja 1600, Hajas Gyula tanító 
gyűjtése Nemeskér 5000, Nagy Sándor 
tanító gyűjtése Mihályháza 2000, Miszel 
Ferenc tanító révén Kiss Kálmán tanító- 
növendéktől Gyékényes 500, Kemenes-

V I T Á L í I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívill, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 26—52
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sömjéni Petőfi-ünnepélyböl Papp Sándor 
tanító révén 2000, Kemenesmagasi ifj. 
egylet Pálffy Mihály tanító révén 2000, 
Kemenesszentmártoni gyülekezet 858, Ne
meskocsi elemi iskolától 1700, Mezölaki 
szini-előadásból Szalay Miklós tanító révén 
2000, Alszopori ifjus. egyesület Nagy Lajos 
tanító révén 3200, Büki elemi iskolától 
2000, Kisfaludy Károly tanító Bük 1000, 
Csonka Róza tanítónő Alsónána 1600, 
Soproni helyi gyámintézet 50.000, Nits 
István tanító Kemeneshőgyész 6000, Hatz 
József igazg. tanító Borjád 2650 K-t. — 
Minden szónál szebben beszél a jó tett!

Felelő» szerkesztő és kiadó: CZIPOTT (JFZA 
Szeatgotthárd, Vzsvái megye.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb- gyűjteménye. 
Szerkesztik: Knábel Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 2 — K Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószátnmai. 
Kapható: A Lutber-Táisaság könyvke
reskedésében Budapest, Vili., Szent- 

királyi utca 51/a.
Ugyanott nagy választék a legkü'önfé- 

lébb ajándékkönyvekben. 1—5

Ä bíró leányai
a címe Ceite Károly uj háromfelvonásos, 
kacagtató énekes falusi vígjátékának. Mű
kedvelők részére ily alkalmas, hatásos falusi 
vígjáték még nem jelent meg a magyar 
irodalomban. Amellett igen könnyű s egy
szerű a rendezése és kiállítása. Ára elő
adási joggal 2400 korona. Kapható a szer
zőnél Körmenden és Weiliscli Béla könyv
kereskedésében Szentgoiíhárdon Ugyanott 
kapható a „Piros alma“ és „Legény fur- 
fang“ című háromfelvonásos népszínművek. 
Áruk 2000—2000 korona.

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRO NY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telelőn 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Mátis Hándor
érc- és fakoporsó raktára 
---- Beled, Fő utca. ----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 23

I f n p a c n l s  egész évi alkalmazásra ko- 
l \C I  o o o i t  moly 30—40 év közötti ta
nítónőt, vagy nevelőnőt, ki hét éves fiamat 
s nyolc éves leánykámat az elemi iskola 
II. és III. osztályának tárgyaiból s német 
nyelvből oktatná s őket szeretettel s gond
dal nevelné. Zongorát tanítani tudók előny
ben részesülnek. Sürgős levélbeli s lehe
tőleg arcképes ajánlatokat kér: vaddsztilési 
Móritz Gyuláné földbirtokos neje, Szent
királyszabadja, Veszprém mellett. 3—3

Fővárosi evangélikus papicsalád két kis 
leányka mellé németül jói beszélő intelli
gens gyermekleányt keres. Cim a kiadó
hivatalban megtudható. 3—3

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
_____ szíjgyártó mester B E L E D . _____

PIAC-
Október 9. Zürich: Budapest 0.3 — 

Deviza: Dollár 19.550, Dinár 229, Osztrák 
korona 27 40, Szokol 573’—, Lei 95-—, Frank 
1165, Márka 0'0000.20 — Hús- és zsirárak : 
Marhahús 8.000, disznóhus 9.000, borjúhús 
8.000, zsir 14 000. — Gabonaárak: Búza 
99.865, rozs 66 500, árpa 65 050, zab 68 000, 
tengeri 68.500, korpa 42.000.

KÓKFU LAJOS K I A D Á S Á B A N  É S  
B I Z O M Á N Y Á B A N

Budapest, ÍV. kerület, Kamermayer Károly utca 3. szám 
MEGJELENT ÁG. HITV. EVANG. VALLÁSTANI KÉZIKÖNYVEK.

A váltakozó viszonyok folytán csakis a könyveken jelzett, illetve számlázott
árak érvényesek.

Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Középiskolák felső osztályai és tanítóképzők 
számára. 7. kiadás

Bereczky Sándor, Ószövetségi élet- és jeilemképek s tanítások. Középiskolák, polgári 
és felső leányiskolák I. osztályának használatára. 9 kiadás.

— J t2us élete és tanítása. Középiskolák, polgári és felső leányiskolák II osztályának 
használatára. 9. kiadás.

— Keresztyén egyház rövid iörténete. Polgári és középiskolák III. osztálya számára. 
10. kiadás.

— Keresztyén hittan és erkölcstan Középiskolák, polgári és felső leányiskolák IV. oszt. 
számára. 7, kiadás.

— A keresztyénség megalapításának története. Középiskolák V. o. számára.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. I. rész. Középiskolák VI. 03zt. számára.

3. kiadás.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. II. rész és A magyar ev. egyház története. 

Középiskolák VII. o. számára 3. kiadás.
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid története. Elemi és polgári iskolák számára.

4. kiadás.
Blázy Török-Törteli, Evangélikus káté népiskolák számára. 11. kiadás. 
Dallamoskönyvecsks az új dunántúli ev. énekeskönyvhöz. 4. kiadás.
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének előkészítése az Ószövetségben. Közép-, polgári-, 

felső leányiskolák és katonai alreáliskolák 1. o. számára.
— A keres.-tyénség megalapításának története. Közép-, polgári, felső leányiskolák V. és 

hadapródiskolák I. osztálya számára 2. kiadás.
Győry Vilmos, Dr. Luther Márfon kis kátéja. Átdolgozta Marcsek J. 8. kiadás. 
Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Középiskolák ÍV. oszt. számára.
— Az evangélikus keresztyén világnézet. Vili. osztály számára
Kemény Lajos, Bibliai történetek 1—II. elemi iskola számára. 2 bőv. kiadás.
— Bibliai történetek Ili—IV. elemi iskola számára 3. bőv. kiadás.
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja. Kötve. 3. kiadás.
— A keresztyén anyaszentegyház rövid története. Polgári, felső leányiskolák és közép

iskolák alsó osztályai számára. Kötve.
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház rövid története. Népiskolák felsőbb o. számára. 
Majba J. V., Luther kis kátéja. 13 kiadás.
— Kis énekeskönyv. Ág. hitv. evang. iskolák és ifjúsági istentiszteletek számára. 4. kiad. 
Pálfy József, A keresztyén anyaszentegyház története. Protestáns középiskolák, tanító

képzők és felsőbb leányiskolák számára. 9. kiadás.
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja. 6. kiadás.
— Az evangélikus népiskolai vallástanitás módszertana. Tanítóképzők számára.
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi iskolák részére. 13. kiadás.
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén valiástan. Tanítóképzők, közép-, kereskedelmi és 

felsőbb leányiskolák számára.
Szeberényj Gusztáv, Luther Márton kis kátéja.
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztyénség világnézete. Evang. vallástan a kö

zépiskolák Vili. osztálya számára.
— Ugyanaz, H.-ik átdolgozott, rövidített kiadás.
Sztelilo A., Evang. kér. vallástan. Polgári iskolák, gimnázium alsó osztályai és konfir

mációi oktatás számára. 10. kiadás.
Turcsányi A. M., Bibliai történetek. I. rész, 13. kiad., II. rész, 7. kiadás.
Vértesi Z., Religionslehre f. d. 1—VI. Klasse. Übersetzt von Josef Hatz. Kötve. 
Zsilinszky M., Az evangéliumi keresztyén életfelfogás. Felsőbb osztályok számára.

Bevezetés céljából szívesen küldök mutatványpéldányt!
Nyomatott Weijisch Beta vtlUmüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A „Harangsző* tarjeazté- 
aére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

A brooklyni konferencia.
A konferenciák, kongresszusok, 

kongregációk korát éljük. Az utóbbi 
időkben különböző címeken meg
tartott konferenciák, kongresszusok, 
kongregációk között tárgyi érdekes
ségénél fogva azonban messze felette 
áll az eddigieknek az ú. n. brook
lyni (Amerika), ahol is a katholi- 
kus, protestáns, izraelita, mohame
dán vezérek jöttek össze tanács
kozásra s a konferencia eredménye- 
kép megalakították a felekezetek 
ligáját. A liga kimondott célja: az 
egy istenthivő vallásfelekezeteket 
egy táborba tömöríteni, megszün
tetni közöttük az előítéletet és fej
leszteni a kölcsönös egyetértést.

A még július hó folyamán a 
brooklyni Academy of Music nagy
termében megtartott generális ér
tekezleten dr. Purvis Alex., Spain 
hírneves brooklyni orvos, a liga 
jelenlegi elnöke oda nyilatkozott: 
a liga világfeladata a nagy egye
temes emberi gondolat érdekében 
egy fedél alá hozni és közös Pro
gramm szerint működtetni a külön
böző felekezetekbe tömörült em
beriséget.

Lényegében mindnyájan egyfor
mák vagyunk, mondotta ez alka
lommal Sz. Parkes Codmann, a 
brooklyni kongregációs lelkész. 
Nagyon sok alapeszmére vonatko
zóan valamennyien megegyezünk 
és valamennyiünknek közös atyja, 
Istene van.

Az alapeszmékre vonatkozóan 
dr. Penney kifejtette: Minden fe- 
lekezetnek elegendő missziói mun
kája van saját felekezete körében. 
Ha egymás jogait elismerjük, egy
mást nem tekintjük pogánynak, 
eretneknek, tévelygőnek, hanem 
közös akarattal, együttműködéssel 
a köz javára törekszünk, biztos:

a világ mindjárt százszorta jobb és 
biztonságosabb lesz.

Mindnyájunknak ugyanaz a cé
lunk — jelentette ki I. H. Lewin- 
thal rabbi —, miért gyűlöljük hát 
egym ást; csak azért talán, mert 
különböző utakon igyekszünk azo
nos cél felé?!

Ugyanilyen szellemben beszélt 
Syud Hossain hírneves hindu lap- 
szerkesztő és népszónok, valamint 
John. L. Belfort katholikus pap, aki 
beszédét ezzel végezte:

Az előítélet kétélű kard, amely egy
ként sebzi azt, aki vág és azt is, akit 
vágnak vele I . . .

A brooklyni konferenciától gya
korlati eredményeket napjainkban 
nem igen remélünk. Mint korunk
nak egyik rendkívül érdekes jelen
sége felett azonban nem árt, ha 
elgondolkozunk rajta. Mert ami a 
konferenciát előhívta, a felekezetek 
ligáját Brooklynban életre szólí
totta, ennek mélyreható okai van
nak. A felekezetek ligájától ide
haza a közelmúlt tanulságai utján 
mi nagyon távol állunk, legalább 
azért mi protestánsok igyekezzünk 
vállvetve, kéz a kézben egy utón 
haladni, a testvéri viszonyt mind
jobban mélyíteni, fejleszteni. Amint
hogy püspökeink: Geduly, Kapi, 
Raffay, nemkülönben dr. Ravasz 
ref. püspök is a testvér protestáns 
egyházak között a kapcsolatok régi 
formáját és eddigi mértékét maguk 
is kevésnek tartják.

Nemzetünk és a protestantizmus 
szempontjából kívánatos a protes
táns egyházak testvéri együttmű
ködésének mélyebbé tétele s an
nak olyan intézményes biztosítása, 
hogy bármily alkalommal, bárkivel 
szemben határozottabban] érvénye
síthesse jövőben a protestantizmus 
a maga nagy eszményeit és törek
véseit. ____

k kormányzó Sárospatakon.
A Rákócziak ereiben Horthy-vér 

csörgedez.

Nagybányai vitéz Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója Sárospa
takon résztvett azon az ünnepségen, 
amelyen vitéz Bárczy Miklós rokkant 
főhadnagyot iktatták be vitézi telkébe.

A kormányzó az üdvözlésre itt 
többek között a következőket mon
dotta :

— Rákóczi földjén meglepnek a 
nagy múlt emlékei. A magyarság küz
delmeinek jelenlős szakasza folyt le 
e szentelt rögökön. Az egykori küz
delmeket most egy másik küzdelem 
váltotta fel: egy békés küzdelem az 
ország jövőjének és boldogságának 
megalapozására. Ma mindenkinek a 
termelő munka szolgálatába kell ál
lania és ezért én azt akarom, hogy 
a vitézi rend, az eke szarvát meg
ragadva, tegyen bizonyságot az egész 
magyar gazdaközönség előtt a nekünk 
életkérdéssé vált földmfvelő munkára 
való kiváló hivatottságáról.

A diszgyűlésen a következő szép 
szavak kíséretében adta át a vitézi 
telket:

— Vitéz Bárczy Miklósi Átadom 
Neked ezt a megáldott és megszen
telt rögöt, amelyet három igaz hazafi 
adományozott, felismerve a vitézi rend 
magasztos célját. Tekintsd ezt a haza 
bálájának azért a vérért, amelyet vé
delmében hősies küzdelemben kion
tottál, azért a hűségért, amelyet vele 
szemben a legválságosabb időben is 
tanúsítottál. Tanítsd meg gyermekei
det és unokáidat arra, hogy ez a föld 
az ő kezükben is csak zálog, amely 
arra kötelezi őket, hogy arról az út
ról, amely Téged ehhez a földhöz 
vezetett: a kötelességteljesítés, a hű
ség, az önfeláldozás útjáról letérniük 
sohasem szabad.

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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A díszközgyűlés után a kormányzó 
a sárospataki kollégium megtekinté
sére indult. A kollégium bejáratánál 
Janka Károly nemzetgyűlési képvi
selő, a főiskola lelkész-gondnoka fo
gadta és üdvözölte a kormányzót, 
majd felvezette a kollégium imater
mébe, ahol a kollégium tanári testü
leté és ifjúsága nevében Marton Já
nos akadémiai tanár mondott üdvözlő 
beszédet. A kormányzó megtekintette 
a kollégium könyvtárát, ahol Harsá- 
nyi István teológiai tanár főkönyvtár
nok szolgált felvilágosftásokkal; meg
mutatta a főiskola könyvtárának leg
nevezetesebb ritkaságait, a régi bib
liákat, a Rákóczi könyvtár könyveit, 
a Rákóczi-bibliát, régi kódexeket és 
unikumokat. Bemutatta a kormány
zónak a főiskola anyakönyvét, mely
ben a kormányzó nagyapja, Horthy 
István 1811 ben és édesapja, Horthy 
István 1840 ben subskribált, illetőleg 
sajátkezű aláírásukkal ismerték el az 
iskola törvényeit. Ugyancsak bemu
tatta a kormányzó édesatyjának bizo
nyítványát, mely szerint a 159 nö 
vendék közül tiszta kitűnő bizonyít
vánnyal a nyolcadik helyet foglalta 
el A főkönyvtárnok a származási 
táblát is bemutatta a kormányzónak 
— amelyet különféle történeti forrá
sokból állított össze — s amely szerint 
Lórántffy Zsuzsannának, első Rákó
czi György erdélyi fejedelem felesé
gének nagyanyja Horthy Erzsébet 
volt s amelynek bizonysága szerint 
a Rákócziak ereiben Horthy-vér csör
gedezett !

Pélegy órakor 150 terítékes dísz-

Jézuska szállást csinál magának.
Irta: Szombath Ernő. 6)

Forgács tekintete az asztalra esett. 
Ott feküdt egy kés. Felkapta s az 
asszonyra rohant.

Az asszony rémült sikoltással akart 
menekülni a vadember elől. De már 
megkésett.

A kés a hátába .vágódott s han
gos kiáltással bukott előre

Mikor Icuka meglátta, hogy anyja 
véresen esett össze, ijedt sikoltással 
ült fel az ágyban. De nyomban a 
a dunyha alá bujt, mert apja meg
fordult s ránézett.

Mikor Forgács látta, hogy felesége 
véresen esik össze, egy pillanatra 
meghökkent. Eldobta a véres kést s 
banbán nézte a földön heverő élet
telen testet.

De aztán hirtelen eszébe jutott a 
pénz.

ebéd volt a kollégiumban a kormányzó 
tiszteletére.

Marhauzer Imre.
S)

Bilkei Papp István, a pesti teoló
gia tudós professzora bizonyosan em
lékezik arra az időre, mikor fiatal 
diáklegény korában őt is belevonta 
abba a munkájába, — amit az espe- 
resség, látva ezt az érdemes és si
keres munkát végző tetterőt, rábízott 
az öregre: az esperesség pénzügyei
nek a rendbehozatalába. A probléma 
meg volt adva. Rubrikázott, össze
adott, szorzott, irt, könyörgött, fenye
getett, kigyalogolt, alkalmi szekereken 
megjárta a késedelmes fizetőket. De 
mint minden nagy matematikus, a 
szorzást, összeadást szívből unta. 
Bilkei Pappal és a többi fiukkal neki
ült a munkának. Azt hitték, hogy 
még a cipőjét sem huzza fel addig, 
amíg készen nem lesz. A magyará
zatig jutott, akkor mondja a lihegő 
hírnök, hogy a disznópiacon lemen
tek az árak. Felrántotta a cipőjét, egy 
órába nem telt, már terelgették a diá
kok a malacokat a gimnázium udva
rára, kettőt a konviktusnak, egyet az 
öregnek. Másnap disznótóros ebéd, 
vacsora a konviktusban évi hatvan 
forint mellett. De azért a számadás 
is elkészült.

Amíg a gyengék töprenkedtek, er
dőt szántott az öreg. Hogy vihogott 
a szeme, mikor a gyengék sziszegtek : 
a diákokkal szüretelteti le a börzsö

nyi szőilőjét. Mert igazat mondtak.

Odalépett a szekrényhez s kutatni 
kezdett a pénz után.

De alig talált néhány koronát
Kiszórta a ruhákat. S lázasan ke

resett tovább.
— De hasztalan. Nem talált többet.
Az asszony kezdett magához térni 

Nyöszörgött. S vizet kért.
Ez észheztérítette Forgácsot.
A pénzt zsebrevágta. A lámpát 

eloltotta. Aztán kifutott a szobából 
s rohant a Molnár lakása felé. Az 
éjszakai levegő jót tett a fejének. 
Mire odaért, már teljesen józan lett.

Bezörgetett.
Molnár ajtót nyitott s Forgács be

lépett. Ott aztán röviden elmondta a 
történteket. Rövid tanácskozás után 
elhatározta a két ember, hogy meg
szöknek. Molnárnak amúgy sem igen 
ízlett a munka. De meg úgyis sok 
volt már a rovásán s attól tartott, 
egyszer csak rajtveszt. Hát jobb lesz 
azt megelőzni.

Magam is ott voltam, magam is szü
reteltem. De nem le, hanem megszü
reteltük. Az egyháza mellett még 
egy szenvedélye volt: a diák. Akit 
az apja a négy napos szüreti vaká
cióra haza nem vitt, azt az öreg pá
ros sorban énekszóval kivitte a bör
zsönyi szellőjébe szüretelni. Vagy 
nyolcvan konviktusi és nem konvik- 
tusi gyerek egy félholdas szőllőt ügy 
megszüretel, mint a seregélymadár. 
És hogy a nagy szőllöevés kárt ne 
tegyen a gyerekben, kalácsról is gon
doskodott. Még ma is titok, hogy ki 
vesztett akkor fogadáson két véka ka
lácsot. Azt hiszem, maga a nagytisz- 
teletü asszony. Annyi bizonyos, hogy 
azon a napon nem solj csemegét 
hordtak a puttonyosok a prés alá. 
Hanem — tolnaiasan szólva — né
met has minden tőke tövében, az volt. 
— Hát tessék! még a trágyahordást 
is megtakarítja.

És mindezt csak úgy mellékesen, 
ám mindig jó kedvvel.

Mert hiszen tanárnak is kellett 
lennie és egy kis időt szakítania a 
papi mivoltj/inak is. Olyik helyen egy 
egész papra való telnék abból a rész
ből, ami belőle a pap Marhauzerre 
esett.

A régi pápai kálvinista diákok min
dig csodálkoztak azon, hogy a luthe
ránus nagy diákoknak a hittan volt 
a legkedvesebb stúdiumuk. A titka 
az volt ennek, hogy Qyurátz nagy- 
tiszteletü úr, a későbbi püspök volt 
a hitoktatójuk.

A bonyhádi kis diákoknak a latin 
volt a legkedvesebb tantárgyuk, amíg

— S másnap egyikük sem jelent
kezett a gyárban. Mindkét embernek 
nyoma veszett.

*
Teltek, múltak a napok, a hónapok.
A nyárból ősz, az őszből tél lett.
Egy hideg decemberi estén két top- 

rongyos alak törtetett a közeli vá
roska felé. Fázékonyan húzódtak ösz- 
sze a vékony gúnyában s szapora 
léptekkel mérték az országutat. S 
közben halkan beszélgettek.

— Hát én azt mondom Zsiga, 
hogy ez nem élet. Ma itt vagyunk, 
holnap amott. Ma itt keresünk pár 
hatost, holnap amott. S még sincs 
pénzünk soha! A kártya se hoz so
kat Hát valami jó fogást kellene csi
nálni. Nem gondolod?

A másik ráhagyta.
— Hát úgy van Peti. Valamit csi

nálni kell. Dehát mit?
Molnár— mert hiszen a két jómadár 

volt — megállt s fontoskodva mondta:
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az öreg tanította. Egy időben a ne
gyedik osztályban vegytant is kellett 
tanítani. Szaktanár nem volt. Az öreg 
hallgatott egy pár szemeszter vegy
tant is Bázelben. Tanított vegytant. 
Salétromot, faszenet, ként kevert ak
kor minden gyerek. Isten csodája, 
hogy kár nem esett a városban. Az
tán egy időben nem volt pénz torna
tanárra. Ott volt az öreg. A jó Ég 
tudja, honnan kerített egy öreg dobot, 
kijavíttatta, micsoda dobolás, masé- 
rozás, kettős rendek jobbra át, mély 
guggolásba le volt ott akkor nap
hosszat. Pörgött a gyerek nyújtón, 
korláton, bukfencezett bakháton, csak 
úgy porzott.

Hitoktató? Az nincs. Vasárnapon 
kint magára vette az öreg a luther- 
köpenyt, elénekelte velünk az »Ifjú
ságom teremtőjéc-t és beszélt. Miről 
beszélt volna másról, mint Pál apos
tolról. Ah ! Az az első korinthusi le- 
véibeli XIII. fejezet 1 De inegnadrágolt 
bennünket a szeretet dicséretének 
szent nevében. Hanem tudni tudtuk, 
talán még most is abból élünk. Ha 
Pál apostol eredetileg talán nem így 
képzelte el, de az öreg metódusának 
láttán mosolyogva nézett le a magas
ból : így kell ezt csinálni I

Valójában: testet-lelket épített a 
maga emlékezetére, Isten dicsőségére. 
Bauer főesperes mondta ezt akkor, 
mikor ünnepelték a Felség kegye ál
tal kitüntetett öreget: — »Mi Hozzád 
méltó jutalmat Neked adni nem tu
dunk. Olyan emléket állítani a Te 
munkás életed emlékének megőrzé
sére, mint amilyet Te magad emeltél

— Én tudnék egy jó helyet, ahol 
bőven szüretelhetnénk.

Forgács kíváncsian nézett rá.
— S hol lenne az?
Molnár egészen közel hajolt a 

társához s halkan súgta.
— Raboljuk ki a templom perse

lyét I Ott sokan megfordulnak Abban 
bizonyosan sok pénz lesz!

Forgács kutatva nézett a társa 
szeme közé.

De az még csak nem is hunyorított.
Vállat vont.
— Nem bánom. Ámbár a tem

plomba nem szeretek járni 1
Molnár elnevette magát.
— Az ám 1 Egy idő óta 1 De az

előtt bezzeg ott voltál minden vasár
nap I Amikor még az asszny...

Forgács haragosan mordult fel
— Arról hallgass, ha jót akarsz 1 

Tudod, hogy arról nem szeretek hal
lani.

Molnár megadta magát.

annak ezzel a mi ősi iskolánkkal, 
ahhoz a te erődre lenne szükségünk.« 
Ugyanakkor felkeresték régi diákjai 
egy óriási emlékalbummal. Számon 
tartotta őket Tudta, ki jött el, tugta, 
ki feledkezett meg róla. És aki el-

Szent Szeretet
Ki gyújtasz sziveket láthatatlan lánggal 
És csodás világba ragadod a lelket,
Ki égi fényt hullatsz életünk útjára 
Virágot fakasztva lábunk nyomdokába------
— Dicsőség Tenéked, Égi Szent Szeretet! —

Te hintesz balzsamot a sajgó sebekre 
Kis cseppé apasztva a bánat tengerét. 
Titáni harcra kelsz az önző világgal
És aratsz diadalt a buzgó imával...........
. . .  Óh küldd el mihozzánk a béke Szent

Lelkét. . .  !

Lesújtasz bennünket, de újra felemelsz, 
Hogy éljünk nemesebb, tisztultabb életet, 
Romok fölé ültetsz uj élet-palántát 
Boldogságra váltva a szív titkos vágyát —
— Maradj meg közöttünk, Te örök Szere

tet . . .  ! —

Elsuhan az idő, lepereg a lomb is.
Koporsó mellett zeng ajkunk bús éneket,
De a pajzs, amelyen megtörik a végzet 
És fényét ránk veti egy uj, dicső élet. . . .  
. . .  Te vagy az odafent, Égi Szent Szeretet!

Magassy Sándor.

maradt, az megkapta a magáét tőle, 
ha a szeme elé került.

Erdélyt jártam. Egy maros vásár
helyi bíróval volt dolgom. Ráterelő
dött a sző, hogy Bonyhádon jártam 
iskolába. Élső kérdése volt:

— Él-e még az öreg? Mit csinál ?

— Igazad van. Hagyjuk a múltat. 
Az cudar volt hozzánk De majd se
gít rajtunk egy jó fogás. Aztán urak 
leszünk 1 Urak a kutyafáját!

Forgács beleegyezőleg bólintott.
— Én is azt mondom Peti Addig 

nem nyugszunk, míg urak nem le 
szünk. De most már mozogjunk, mert 
majd megvesz ez a cudar hideg. S 
aztán mindjárt sötét is lesz. Sietnünk 
kell.

A két jó madár elindult. És sietős 
léptekkel igyekeztek a már homályba 
burkolt városka felé.

Mire beértek, egészen bealkonyo- 
dott. Az utcán lámpák égtek. Sietős 
emberek rótták az utat. Az egyik 
valami csomagot vitt a kezében. A 
másik meg valami könyvet szoron
gatott a hóna alatt. Sőt olyanokat is 
láttak, akik egy-egy darab fenyőággal 
siettek tova.

A két ember a templomhoz ért.
Az volt a tervük, hogy majd észre-

Milyen ember volt az I
Máskor Bártfán adtam fel a pod- 

gyászomat Bonyhádra. A pénztárab
lakot kíváncsian feltolták.

— Úgy ? Bonyhád ? Mit csinál az 
öreg ? De sokszor gondolok vissza 
rája.

Jártam így Fiúméban is, Eszéken 
is. Nem is szólván a tolna baranyai 
tájak diákjairól. Bonyhád egy volt a 
gimnáziummal, a gimnázium Mar- 
hauzerrel.

A Teremtő kiosztja mindenkinek 
azt a munkát, amit kinek-kinek el 
kell végeznie ezen a földön. És aki 
amikor ezt elvégezte, azt figyelmez
teti, hogy elég volt.

Egy fia volt Marhauzernek. Akit 
az Ég megáldott minden szép ado
mánnyal. A fiú meghalt. És az apa 
megállt e mellett a sír mellett. Nem 
zúgolódott. Légy csendes szívvel, légy 
békével! Csak nem volt, aki megér
tesse vele a nagy vigasztalást: hadd 
temessék a halottak az ő halottaikat, 
te pedig kövess engemet! Temette a 
fiát, temette temette, egyre temette, 
megállt a sírnál és nem tudott el
szakadni tőle.

Akkor mondta megindultan: »szép, 
ha a vezért a vezéri zászlóval a ke
zében éri a halál. Akinek nem szánta 
az Úr ezt a dicsőséget, annak legyen 
annyi önmérséklete, ne kapaszkodjék 
a zászló nyelébe. Ha reszket is a kéz, 
a zászlónak meginognia nem szabad. 
Erős kézbe kell adni.« — És átadta 
igazgatói helyét.

Lett belőle noteszt vezető, noteszbe 
feleltető tanár. Belőle, aki fejből tudta

vétlenül elbújnak a templomban. Éj
jel aztán munkához látnak. S reggel, 
amint kinyitják, szépen kisétálnak s  
odébb állnak.

Beléptek a templomba.
Ragyogó fényesség fogadta őket. 

A gyertyák az összes csillárokban 
égtek. Az oltár előtt egy hatalmas 
fenyőfa szórta maga körül a csillogó- 
villogó fényességet. A fát mosolygó 
gyermekhad vette körül s köztük egy 
galambősz papi ruhába öltözött férfi 
állott S az egész templom tele volt 
ájtatos hívekkel.

A lelkész éppen a gyermekekhez 
beszélt.

Elmondta, hogy ma karácsony 
szent estéje van. Ma született a kis 
Jézuska. És bölcsője jászol volt. A 
kis Jézuska születése különösen a kis 
gyermekek örömnapja. Mert ilyenkor 
küldi szét kis társainak a sok sok 
ajándékot. Karácsonyfák gyulladnak 
ki ez estén minden házban. S még
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minden diákjáról még azt is. hogy 
mi van a szíve redőiben. Aki tudta, 
hogy Szabó Pista holnap nem tudja 
a leckéjét, mert hazait kapott és meg
hívta a fiukat, akikkel mikor elfogyott 
a hazai, késő estig dalolgattak. Tudta 
azt is, hogy Szabó István is kapott 
hazait, de az azért holnap tudja a 
leckéjét, mert beosztással eszi a ha
zait. Mégis az Istvánt hordta le és a 
Pistának simogatta meg az arcát.

Főtisztelendo Magyarász cisztercita - 
rendű tanár tír vájjon merre jár ? 
Még most is, ennyi esztendő után az 
emlékezetemben van egy sora: meg
megrakott bennünket, hanem latint, 
azt tudtunk. — Ez az I Pater fami
lies volt a diákjai közt. Megtanultunk 
tőle egyebet i s : böcsületérzést és bö - 
csülettudást. Az ő keze alól kikerült 
gyerekek kózótt öröm volt az öreg
ség. Sok szülő tanulta meg tőle, hogy 
hogyan kell a gyereket szeretni.

Jó fia volt apjának, egyházának, 
hazájának, jó testvére testvéreinek, 
jó apja gyerekeinek, diákjainak; kö 
telességét híven teljesítette és ami 
azon fölül való, azt a jó Istenre bízta. 
Azért is ment olyan karikacsapásra 
minden, amihez fogott.

De nehéz abbahagyni az írást, 
róla szólván. Immendingen Mihály.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
a legszegényebb, a legelhagyottabb 
hajlékba is betér. Benéz egy egy pil
lanatra s megnézi, hogy mit csinál 
az anya s hogy mit csinálnak a gyer
mekek. S ha örömöt lát, boldogan 
röppen tova. Ha meg könnyet lát a 
szemekben, sóhajtva megy tovább. 
Az ilyenek számára aztán ideküldi 
az ajándékait, hegy mi osszuk szét 
körtetek. Azért kedves gyermekek, 
fogadjátok szeretettel a kis Jézuska 
ajándékait.

S kezdetét vette az ajándékosztás
Mieden gyermek kapott egy kis 

csomagot. Némelyik süteményt, cuk
rot, játékot, mások meleg ruhát, uj 
cipőt, aszerint, hogy ki mire volt 
rászorulva.

A gyermekek hangos zsibogással 
vették át a szeretet tárgyait s vitték 
a padokban ülő szüleikhez s boldog 
örömmel mutogatták a kis Jézuska 
adományait. S bizony nem egy apá
nak, nem egy anyának örömkönny 
szökött a szemébe. (Folytatjuk.)

A lutheránus pap 
és a lucerna.

Hát ez a kettő meg hogy kerül 
egymás mellé? Hát csak ügy, hogy 
ezen, Alföldünk viszonyainak annyira 
megfelelő takarmányt Tessedik Sá
muel, a nagynevű szarvasi lutherá
nus pap honosította meg Magyaror
szágon. Ez 1768 után történt. Ebben 
az évben ugyanis nagy szárazság 
uralkodott s Mária Terézia királynő 
rendeletet adott ki arra nézve, hogy 
takarmányfüveket termeljenek. A 
szarvasi gazdák valahogy félreértet
ték, vagy egyáltalán nem értették meg 
a rendeletet, mert a szénát apróra 
vágva próbálták bevetni.

Mikor ezután felvilágosították őket, 
hogy a jó füvek magvát kell gyűjteni 
és elvetni, tagadták, hogy a fűnek 
magva volna.

Hiába magyarázták, hogy a biblia 
lapjain is az áll, hogy minden fűnek 
magva van, még egyébként tapasz
talt és okos gazdák is gúnyolták a 
rosszul értelmezett rendeletet. Ez az 
ellenkezés szolgált okul arra — í- ja 
dr. Neumann Jenő Tessedik Sámuel
ről szóló megemlékezésében — hogy 
az első két font lucernamagot Vá- 
mossy György urod. ispán által Bécs- 
ből Szarvasra hozatták s Tessedik 
lelkész kertjében azt elvetették. Innen 
terjedt el a lucernatermelás az egész 
országban.

rr

Őszi rózsák.
Nézd e pirágekaf, édes anyám, leljem ! 
Berpadé kerlünkben néhány szálai lellem. 
Kanhadi lársaik kézi épen csali eh állfak, 
Elmúl! szép időkre pisszanéze árnyak.

ftedpes eszi rézsáli, szerellek és szánlak 1 
Nem láljálek bájál lapasznak és nyárnak; 
<jsak az eszi napfény halepány sugára 
Ipinl csékel arcelek sokszínű szirmára.

Eioiszlek lilekel ma a lemelebe,
§  rálüzlek egy fejfa ker^adé főnére; 
Berpadjalek ell el, szemerúan, árpán: 
Poriadé nagyapám kennylel ázell sírján.

CSAJBÓK LIDIKÉ.

KORKÉPEK.
Karcolatok a hétről.

A fegyelem titka — mondotta a 
kath. nagygyűlésen Albrecht kir. her
ceg — nem más, mint a tekintély 
tisztelete. A társadalmi rendnek, sőt - 
az egész erkölcsi rendnek válsága 
abbói keletkezett, hogy egy romboló 
aknamunka megingatta a lelkekben a 
tiszteletet elsősorban az isteni tekin
tély iránt s ezzel kirántotta a gyé
kényt minden emberi tekintély lába 
alól. A mi harcunk ez ellen a des
trukció ellen irányul s ebben a harc
ban azt hisszük, velünk van minden 
istenfélő hivő lélek, ha nem is katho- 
likus.

Feltétlenül I De aztán a közös 
harcban csak ne akarják a mi lábaink 
alól is kirántani a gyékényt.

*
Glattfelder Gyula Csanádi püspök 

>K.ath. öntudat és annak érvényesí
tése* címen tartott előadást Beszé
dében arra mutatott rá, hogy azok
ban az országokban, amelyekben a 
kaíh. szervezetek helytállanak, nem 
tud erőre kapni a vörös veszedelem. 
Újabban rendkívül kedves téma a vö
rös veszedelemnek ilyetén beállítása. 
Pedig ne menjünk tovább Magyar- 
országnál. Itt csak szellemileg, anya
gilag elég erősek voltak a múltban 
s a jelenben a kath. szervezetek.

Az egyetemes emberiség problé
májának megoldása körül elsőrendű 
szerep illet meg minket — úgymond 
továbbá a neves püspök — és azt 
a jogot, valamint a belőle folyó kö
vetkezményeket büszkén vindikáljuk 
magunknak.

Készséggel aláírjuk.
*

Rendkívül talpraesett beszédet mon
dott Schandl Károly államtitkár. A 
kér. világfelfogást csak a hitélet ki
mélyítésével lehet diadalra vinni. . . 
Az ioteliigencia és elsősorban maga 
a hatórág kell, hogy jó  példával já r
jon elől a templomba.

*
Az egyik fővárosi előkelő napilap, 

mely lelkét nagy kéjjel füröszti meg 
minden adandó alkalommal »a pápa
ság intézményeinek benső ragyogá
sában*, legkevésbé sem vádolható 
meg protestáns érzülettel a lezajlott 
katholikus nagygyűlésről a követke
zőket írja: A beszédek közt kevés 
volt az egyetemes, több volt a kö
zönséges! A napi politika stigmája 
van ráégetve kiváló szónokok beszé
deire is.

i
IP

:
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Pérfiakra, apostolokra van szük
sége az egyháznak és nem politiku
sokra ; (de mikor a politikát a leg
magasabb helyen, a Vatikánban kul- 
tiválják a legerősebben. Szerk ) sze- 
retetre és nem gyűlölködésre; min
den lelket magához felölelni és nem 
a kétségbeesésbe letaszítani: ez a 
Krisztus lelke, aki a szamaritánuso
kat égi jutalommal biztatta, a vám- 
szedőkkel és a puplikánusokkal szóba 
állt, az egész világot megváltani vitte 
a keresztfát a koponyák hegyére, ahol 
mindenekért főlfeszíttetett.

Pzekről hallani, a katholikus nagy
gyűlésen vigasztaló, lélekemelő és 
országmentő gondolat lett volna 
nekünk.

#
A katholikus kongrua tanács a 

kultuszminiszter elnökletével ülést 
tartott. Az ülés eredménye felől Kle- 
belsberg Kunó gróf vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a következőket 
mondotta : A katholikus lelkészkedő 
papság helyzete valóban tarthatatlan
nak volt mondható. Ezért pár hónap
pal ezelőtt kiutaltam 100 millió gyors
segélyt, a múlt hónapban 200 millió 
revereudasegélyt, most pedig folyóvá 
teszek 100 milliót a legnehezebb hely
zetben lévő apácazárdák támogatá
sára. A lelkészi kongrua 50 százalé
kos valorizációjában állapodtunk meg, 
amelynek végrehajtása céljából Gévay 
Wolff Nándor helyettes államtitkár 
dolgozott ki egy szerves munkálatot. 
Elhatároztuk, hogy a városi lelkészek 
kongruáját 60 raétermázss, a vidéki 
lelkészek és theológiai tanárok kon
gruáját 40 raétermázsa, a káplánokét 
pedig 25 roétermázsa búza ellenérté
kéig a vallásalap terhére kiegészítjük. 
Kiegészíti ezt a rendszabályt a hit
oktatók illetményének legújabb ren
dezése is.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Uram, taníts m inket bölcsen számlálni...!
Okt. 22 II. Péter 2.5. Nyolcat üt az 

óra. Tudod, mit beszél? Azt, hogy csak 
nyolc lélek menekült meg az özönvízből. 
Csak nyolc lélek akadt, amelyik hitt az 
Isten csodálatos tanácsának s bevonult a 
szárazföldön épített bárkába Isten az ulo'só 
ítélet özönéből kimenekülni akarók számára 
is egy ily csodálatos menedéket készített: 
a Krisztus keresztfáját. De sokan nézik 
érthetetlenül, de sokan nevetik a benne 
hívőket, pedig a vége mégis csak az lesz, 
hogy — amint az özönvízből a bolondság
nak tartott bárka — az utolsó Ítéletből is 
a bolondságnak nézett golgothai kereszt 
lesz az egyetlen menedék 1

Okt. 23. Lukács 1 7 .a —n>. Kilencet üt 
az óra. Tudod, miről beszél? Az emberi

hálátlanságról. Az én hálátlanságomról, aki 
könyörög segítségért, elfogadom az Úr jó
akaratát, de a hálaadást már sokszor tar
tom lealázónak. A kilenc pedig hol vagyon? 
Hallod? Az Úr keres, miért hiányzol a 
hálásszívüek közül s csodálkozik visclke- 
déseden!

Okt. 24. II. Mózes 2 0 .1—20. Tizet üt az 
óra. Jusson eszedbe, hogy tíz parancsolatot 
adott az Úr. Az az Úr, aki számon kéri a 
parancsai teljesítését. Ha a nép megrémült 
a hatalmas fstegtől s hatalmas akaratától, 
mit kell érezni nekünk, akik e parancsola
tok értelmét és szigorú kezelését az Úr 
Jézustól hallottuk I Bűnös ember 1 Jó hoz
zád az Úr s te még hálátlansággal is so- 
kasítod bűneidet I

Okt. 25. Apóst, cselek. 1 . 20. Tizenegyet 
üt az óra. Számlálják a tanítványokat. Mi
ért csak tizenegy ? A tizenkettediket, Júdást, 
elsodorta a pénz szerelme. A bűn nagy
ságát nemcsak a bűnös cselekedet méri, 
hanem a bűn személyes vonatkozása is, 
hogy tudniillik ki követi el és ki ellen. Jú- 
dásnak nem az a legnagyobb bűne, hogy 
elárult valakit, hanem az, hogy azt árulta 
el, aki öt végtelenül szerette. Lehajtott fő
vel gondolkozom Júdás sorsáról s arról, 
hogy hányszor sodort el engem is a pénz 
szerelme Krisztustól.

Okt. 26. János 1 1 .9—10. Tizenkettőt üt 
az óra. Gondolj lélek a búcsúszóra. Egy
szer ránk borul e földi vég nagy éjszakája 
s jaj annak akkor, akiben nincs világosság, 
mert nem látta, nem akarta meglátni a vi
lág világosságát. Hátha még az éjjel szá
mon kérnék tőlem az én lelkeinet 1

Okt. 27. Máté 25.46 Az örökkévalóság
ban nem üt az óra 1 „Örökké I Óh menny
dörgő szó, szívet tőrként általható 1 Kezdet, 
melynek nincs vége 1 Örökké 1 Időtlen idő I 
Annak mily igen rémitő, aki jut éjjelébe. 
Uram, ha csak gondolok, szívem megresz
ket s háborog.“

Okt. 28. Máté 2 5 .41. Az örökkévalóság
ban nem üt az óra! „Örökké! Örvendetes 
szó, szívet lelket föl vidító 1 Kezdet, melynek 
nincs vége! Túl a fényes csillagkörön 
örökkétaríó szent öröm és zavartalan béke 1 
Amit szenvedek idelean, megédesíti azt a 
menny 1

Róm ai katholikus papok átté
rése. Az Egyházi Híradó írja: Lel
készképző intézeteinknél a vizsgák 
idején szinte minden alkalommal fel- 
feltiinik egy-egy katholikus papi alak, 
aki különbözeti vizsgát kíván letenni 
s az Isten országáért való munkát 
egyházunkban akarja tovább folytatni. 
A jelen tanévben is a pesti theolo- 
gián három volt r. katholikus lelkész 
tett különbözeti vizsgát, akik közül 
az egyik a katholikus egyházi sa j
tónak is ismert embere volt.

I R O D A L O M .

Csite Károly írótól, a Harangszó 
kiváló szépirodalmi belmunkatársától 
a közel múltban két könyv is látott 
napvilágot: Rozika, elbeszélés és 
A bíró leányai című vígjáték. Az el

sőt a Harangszóban is leközöltük. 
A szép és megható történet C s i t e  
meseszövésében, leírásában általános 
tetszést váltott ki az olvasóközönség 
körében. A bíró leányai című víg
játéka pedig páratlan a maga nemé
ben. A műkedvelő ifjúságnak melegen 
ajánljuk a figyelmébe. Mindkét könyv 
Wellisch Bála szentgotthárdi könyv
nyomdájából került ki. Kaphatók 
ugyanott és a szerzőnél Körmenden.

Johnson Gisle tollából három 
rendkívül érdekes és értékes füzet 
jelent meg >A norvég misszió lapjai 
Budapesten« kiadásában A kiváló 
lelkész és író az első számú füzetben 
Isten népe és alapgondolata címen 
Izraelt; a második számúban A szen
vedés problémáját tárgyalja; a har
madikban Az egyéniség felszabadítása 
címen értekezik világos okfejtésben.

Dr. Pándy Kálmán orvos Virág- 
nyilás címen orvosi tanácsokat ád : 
A nemi betegségekről, Az élvezetekről 
és A mámorokról a 18 év körüli ifjú
ságnak. Ezt a könyvet igyekezzék 
minden ifjú megszerezni és elolvasni, 
aki az életét igazán szereti és jó na
pokat akar látni. Az értékes könyv 
A keresztyén könyvesház kiadásában 
jelent meg.

Több igen értékes, szívet-lelket 
gyönyörködtető művel gazdagította 
újabban ismét protestáns irodalmun
kat A Magyar Traktatus Társaság. 
Czeglédy Sándortól: Som Gergely 
vasárnapi álma, Az öt lyoni deák, 
A megmentett biblia stb.; Tildy Zol
tántól: A Tóth család esetei, Patkós 
Péter nehéz éjszakája; Tildy Zoltán- 
nétól: A gazdag Bodolay halála s 
ezenkívül számos apró sorozat mind 
megérdemlik, hogy megvegyük őket 
és elolvassuk.

Egyetlen evangélikus és reformá
tus lelkész könytárából sem hiányoz- 
hatik Benkő István: A gyermek ke- 
resztség című bibliai tanulmánya.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
Az uj ipartörvény november 1-én 

lép életbe. Ettől kezdődőleg több ipar
ban csak a képesítés igazolása után 
adnak iparengedélyt. Az iparengedély 
nélkül kontárkodókat az uj törvény 
nemcsak pénzbüntetéssel, hanem el
zárással is bünteti. Ugyancsak elzá
rással büntethető az a mester is, aki 
november I-e után megszegi a ta- 
nonccal való bánásmódra vonatkozó
lag előírt törvényes rendelkezéseket. 

*
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A mézet sokféleképpen használ
hatjuk házi orvosságként. Köztudo
másúlag mell- és torokbetegségeknél 
már régen használatban van. Köhö
gés, nátha, influenza, hurut és torok
gyík alkalmával az orvosok is ajánl
ják. Szamárhurut ellen a következő 
recept is ajánlatos: 80 gramm kakuk- 
fű háromnegyed liter vízben jól ki
főzendő A viz kb. 12— 15 dekagramm 
mézzel föleresztendő. Gyermekek 2 
éves korig két óránként 2 kávéska
nállal, nagyobbak ugyanennyi időköz
ben egy evőkanállal kapnak belőle, 
2—3 hét alatt a köhögés megszűnik, 
különben 6—8 hétig is eltart. Vágás
nál, sebeknél, amikor a sebet meg
tisztogattuk, mézzel bevont vászon
darabot borogatunk reá. A seb ki
mosásához szükséges vízbe is kever
hetünk egy kevés mézet, mert az egy
idejűleg fertőtlenít is. Makacs gennye- 
dések hamar gyógyulnak, ha mézet 
liszttel keverve, s vászonra kenve, 
sebre borogatjuk. Égési sebeknél, ha 
azokat mézzel kenjük be, nem kelet
kezik hólyag s rövid idő alatt be- 
gyógyulnak. Gyomorfekélynél is jő 
szolgálatot tesz a méz, amennyiben 
a fekély érését sietteti. Vérszegények
nek, valamint sápkórosoknak is aján
latos a méz használata. Azok, akik 
álmatlanságot szenvednek, lefekvés 
előtt egy evőkanállal vegyenek be 
belőle, mert az idegeket csillapítja.

H E T I  K R Ó N I K A .

A miniszterelnök szolnoki beszéde 
igazolta azokat, akik hittek abban, hogy 
Bethlen István gróf a konszolidációért, a 
külföldi kölcsönért vívott harcában is meg
maradt a keresztény nemzeti politika vezé
rének. A szolnoki beszéd mindazok köré
ben, akik hívei az ország konszolidációjá
nak, akik komoly gazdasági politikát sür
getnek és akik a keresztény nemzeti poli
tika elveit vallják, közmegnyugvást kelt.

A magyar politikusok feladata — mon
dotta a miniszterelnök —, hogy a háttérbe 
szorítva a szenvedélyeket és érzéseket, 
egyedül az ész parancsszava után indulja
nak. Azért mentem külföldre, hogy meg
győzzem Európát arról, hogy a magyar 
kormány és a magyar nemzet számol Eu
rópa érdekeivel. Azért mentem, hogy meg
győzzem szomszédainkat, hogy mi békés 
politikát folytatunk és ha ők is úgy akar
ják, mi készek vagyunk azokat az ellenté
teket, amelyek a múltban köztünk fennál
lottak, lehetőleg kiküszöbölni. Talán sokan 
azt fogják mondani, hogy ez a lemondás 
politikája, hogy ez a megalázkodás politi
kája. De a jó szülő nemcsak érzelmeire 
hallgat, hanem néha fájdalmas önmegtaga
dást is gyakorol, ha gyermeke érdeke ezt 
követeli.

Nekünk szembe kell szállni azzal a po
litikával, mely csak az érzelmekre apellál, 
mely nem hallgat a higgadt megfontolás

szavára, hanem a szenvedélyekből kiindulva 
akar magának politikai előnyöket biztosí- 
tani.

A kormány a kormányzó úr Öföméltó- 
ságának teljes bizalmát bírja. Egy pillana
tig sem maradna a kormány ezen a helyen, 
ha ennek a bizalomnak birtokában nem 
volna.

Senkisem kívánja jobban mint én, hogy
ha voltak visszaélések, a pártatlan bíróság 
azokat felderítse.

Huszonkétéves politikai pályámon soha 
egyetlen banknak sem igazgatósági, sem 
felügyelőbizottsági tagja nem voltam, sem
miféle budapesti nagyvállalkozásban részem 
nem volt, sem szindikátusban nem voltam 
benn. Nekem tehát jogom van erről a kér
désről beszélni. Minden olyan törekvés, 
mely a magyar gazdasági életet kizárólag 
a nagybankok uralma alá akarja hajtani, 
elitélendő, ez ellen küzdeni fogok, azonban 
a tisztességes vállalkozásokra nem a kor
mánynak, de az országnak van szüksége. 
Az a vád is elhangzott, hogy elhagytuk a 
keresztény nemzeti irányt, hűtlenek lettünk 
ahhoz a politikai programúihoz, amelyet 
hirdettünk. Kérdés miért ? Azért, mert nem 
vagyunk hajlandók együtt üvölteni a farka
sokkal ?

A gazdasági élet kinövéseit mi magunk 
is gyógyítani, kioperálni akarjuk a nemzet 
gazdasági életéből, de nem hisszük, hogy 
azok a csodaszerek, amelyeket ők ajánla
nak, erre az útra vezetnek. Mert a csoda
szerekkel kettőt érhetünk e l : vagy sírba 
tesszük a beteget, vagy az orvost börtönbe 
juttatjuk.

A síberek hada, az árdrágítók hada, a 
túlzott spekuláció, a börzék és mindaz, amit 
látunk, nem oka, hanem következménye a 
korona romlásának. Az orvosszer, amit al
kalmaznunk kell, kettő lehet: a termelést 
kell fokozni és kölcsönhöz kell juttatni az 
országot.

Én a magam részéről azon a nézeten 
vagyok, hogy mindent meg kell csinálnunk, 
hogy a valorizációt lehetőleg keresztülvi
gyük. Azért mentem ki a külföldre, hogy 
leküzdjem az akadályt, amit a valorizációs 
kérdés hitelképességünk elé állított, hogy 
feloldjam azt a vasgyürüt, amit a tranoni 
szerződés font körénk. Örömmel jelenthe
tem, hogy jó utón vagyunk. Az a meggyő
ződésem, hogyha akár bel- és külpolitika 
terén nem fordulnak elő incidensek, abban 
az esetben siker fogja működésünket ko
ronázni. A kölcsönre nem a kormánynak, 
hanem a nemzetnek van szüksége.

A miniszterelnök szavait hosszantartó 
taps és éljenzés fogadta. Utána Vass mi
niszter tiltakozott az ellen, hogy a kormány 
politikáját keresztényellenesnek akarják 
bélyegezni. Nagy Emil igazságügyminisz
ter mutatott rá, hogy az ész politikáját 
várja tőlünk a külföld. Kijelenti, hogy Ma
gyarország konszolidációja össze van forrva 
Bethlen gróf nevével, akár tetszik ez vala
kinek, akár nem.

Fiume hanyatlását Magyarország meg
semmisítése okozta, jelentette ki egy francia 
újságíró előtt Gárdóno tábornok.

Romániában összeesküvőket lepleztek 
le, akik 3 minisztert, a pénzügyi élet 2 je
les tagját és 3 újságírót akartak láb alól 
eltenni.

Az orosz szovjet a francia és angol 
kapitalistákkal tárgyal.

Lengyelországban törvényjavaslatot 
dolgoznak ki, amely szerint az adók és 
illetékek a jövőben aranyvalutában fize
tendők.

Amerikában Apponyi Albert gróf meg
kezdte előadásainak tartását. Ugyancsak 
Amerikában időzik Drózdy György is.

A ném et birodalmi gyűlés nagy több
séggel fogadta el a felhatalmazási javas
latot. E javaslat értelmében a kormány fel
hatalmazást nyer olyan intézkedések téte
lére, melyek pénzügyi, gazdasági, szociális 
téren sürgősnek látszanak.

Japán nem fogadta el a szovjet segít
ségét, hadihajókat ápolókkal, orvosokkal 
segélyeszközökkel együtt visszaküldte.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak
A vadosfai gyülekezetben eszközölt to

jásakció eredményekép 53.850 korona folyt 
be. Összegyűlt 115 drb tojás és 2100 K 
A gyűjtést Szalai Eszter és Rosta Irma nö- 
egyleti tagok végezték szives szeretettel

Cegléden Mészáros Lenke hívünk ka
rolta fel a Harangszó ügyét, gyűjtött 30.801 
koronát. Gyűjtésnél adakoztak: dr. Gombos 
Lajos, Alexy Lajosné, Törteti Lajos, Mé
száros Gyula 2000—2000, Haerter Adáninc 
1500, Raffay Tériké 1500, Kiszely János 
Mészáros Jolán, Mészáros Margit, Kiszely 
Jánosné, Zakócs Ádám, dr. Raffay Géza 
dr. Török István. Mezriczky György, Re
viczky Vilmos, Éder József, Serbán Róza 
Erős Jenő, Nikelszky Laura, Klein Paula 
Mayer József 1000—1000, Mészáros Lenke 
Rics Jenő, Laszip György, dr. Oppel Jenő 
Keintszler Jenő, Z. Nagy Imréné, Várkony 
János 500—500, Hodánszkyné, Korim K 
300-300, N N. 200 K.

Györujfaluban mely alig számlál 20< 
lelket 4 kedves leányka : Pintér Gizi, Né
meth Zsófi, Szigethy Zsófi és Horváth V 
48 600 koronát gyűjtöttek. Adakoztak: Szi
gethy Istvánné 5000, Németh Kálmánnc 
4000, Pintér Mihályné, Szigethy Józsefné 
Németh Mihályné, Németh Lajosné, Erdély 
Gáborné 2500—2500, Jakus Bálintné, Né
meth Ferencné 2000—2000, Galambos Bé- 
láné 1500, Németh Károlyné, Németh I.-né 
Erdélyi Kálmánná, Tüske Sándorné, Jakus 
György, Ormos Mihályné, Tüske Sámuelné 
Derzsi József, Németh Györgyné, Németi 
Lászlóné, Kocsis Kálmánná, VinglerM.-né 
Horváth Sándorné, Szigethy Lajosné, Molná: 
Lajosné, Jakus Jánosné, Szabó Gyuláné 
Szigethi Gyuláné, Erdélyi Mihály 1000— 
1000, Pintér Pálné, Kovács Györgyné, Koz
ma Józsefné, Tóth Mihályné, Forrás F.-né 
500-500, Pintér Józsefné 100 K.

Kisfaludon a következők adakoztak 
Pfanhi Jánosné 4000, Gacs Pálné, Király 
Gizella, Németh Istvánné 3000—3000, Nagy 
Jánosné, Pálfy Józsefné 2000—2000, Ki: 
Lászlóné, Balogh Lászlóné 1500—1500 
Bakody Élemér tanító, Varga Sándorné, Ki 
rály Istvánné, Németh L. Józsefné, Balogl 
Lajosné, Varga Józsefné, Nagy Sándorné 
Rosta Istvánná, özv. Gacs Ferencné, Balogl 
Antalné, Németh Mihályné, Pék Istvánné 
Porka Mihály, Steinitz Mihályné, ifj. Né 
meth Sándor, Odor Lajosné, Kovács L.-né 
Odor Istvánné, Gombocz Józsefné, Németi 
Sándorné, Balogh Györgyné 1000—1000 
Király Lászlóné 800, Balogh Dénesné, Zsi 
rai Gyuláné 500—500 K. Összesen 42.800 K 
A gyűjtést az iskolás gyermekek végezték

Beleden, ebben a megértő gyülekezetben 
ahol úgyszólván minden család járatja . 
Harangszót, befolyt 179830 korona. A 
összeget nagy kitartással gyűjtötték összi 
tojásban és készpénzben; Buthy Gizus
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Simon Linus, Horváth Annus, Rácz Ilus, 
Csákvári Karolin, Bödecs Eszti és Ilus, 
Nénveth Linus, Rácz Anna és Hoffer Ilus. 
A belediek áldozatkészsége újból fényes 
tanuságtétel amellett, hogy ahol az evan
gélikus sajtót értékelni tudják, ott érette 
áldozni meg nem fáradnak.

A részletes nyugtázást, amint lapunk 
tere engedi, egymásután hozzuk. Addig is 
úgy a belediektöl, mint a többi gyülekezet
től, akik a részletes nyugtázást várják, egy 
kis türelmet kérünk.

Egyébként pedig az összes gyűjtőket, 
az áldozatkész lelkeket a legmelegebben 
üdvözölve, a jó Istennek gazdag áldását 
kérjük rájuk.

E G Y H Á Z I  ÉLET .

S zen th árom ság  u tá n i 2 1 - ik  
va sá rn a p o n .

Ev.Ján. 11 .47-54.
„És h itt az ember a szónak, amit Jézus 

mondott." Szebb bizonyságlevelet nem állít
hatunk ki egy emberről, mint amikor el
mondhatjuk róla, amit fános mondott a ki
rályi emberről: És h itt az ember a szónak, 
amit Jézus mondott. Hát mi hogyan is ál
lunk a hittel, mindazzal, amit Jézus nekünk 
nap-nap után mond ?

Egyetemes lekészgyűlés. A magyar
honi ev. Lelkészegyesület (MELE) október 
24-én szerdán délelőtt 9 órakor Budapes
ten, a deáktéri diszteremben ülést tart. — 
Tárgysorozat: 1. Közének. 2. Irásmagya- 
rázat s ima. Kruttschnitt Antal. 3. Elnöki 
megnyitó s elnöki jelentések. 4. Nyugdij- 
intézetünk kiépítése. Előadó: Paulik Jáuns. 
5. Ev. Sajtóvállalal létesítése. Előadó: Dóm
ján Elek. 6. Lelkészi szeminárium. Előadó: 
Törteli Lajos. 7. Egységes liturgia. Előadó: 
Bartos Pál. 8. A lelkészi javadalmak valo
rizálása. Előadó: Kovács Andor. 9. Pénz
tári jelentés. Blatniczky Pál. 10. Egyház
egyetem, lelkészi értekezletek kérdései és 
javaslatai.

Megszűnt állam segélyek. A kultusz- 
miniszter Dunántúlott a következő evan
gélikus népiskolák tanítói államsegélyét 
szüntette meg: Börcs, Dunaföldvár, Pálfa, 
Zsédény, Vid, Kisdörgicse, Szepezd, Német- 
zsidány, Somlyóvecse, Pogányszentpéter. 
Megszüntette továbbá a következő máso
dik, illetve harmadik tanítói állások állam
segélyét: Borjád, Nagymórichida, Udvari, 
Kalaznó, Lajoskomárom, Kővágóőrs.

Agapé. A budapesti Ev. Leányegylet 
első szeretetvendégségét október 10- én tar
totta, melyen Podmaniczky Pál báró lelkész 
tartott bibliamagyarázatot. A leányoktól ez 
alkalommal búcsúzott dr. Deák János egye
temi tanár.

Tanítók ju talm azása. Az elmúlt köz- 
igazgatási évben Dunántúlott a Zsedényi- 
díj kamatait a következő tanítók kapták: 
Vidonyi Blanka, Pálfy Mihály, Németh Ist
ván, Kovácsics Jenő, Purth Gyula, Taucher 
Károly, Illés László, Gombos Sándor és 
Kovács János.

Munkábaállás. Szuchovszky Gyula b.- 
pesti evang. vallástanár vezetése alatt álló 
Ifjúsági Thúrzó György Egyesület folyó hó
9-én tartotta évi alakuló közgyűlését. Ifjú
sági elnök: Walach János, alelnöki Hor
váth Lajos, titkár: Szalay Károly, főjegyző: 
Polefkovics Tibor, jegyző: Kesselbauer 
Frigyes, pénztáros : Pós György, ellenőr:

Handler Imre, háznagy: Gerbár Ferenc 
lettek megválasztva. Nagy érdeklődést kel
tett Szuchovszky Lajosnak „nemzetnevelé
sünk“ cím alatt megtartott előadása. Biblia- 
magyarázat, szavalat és ének egészítették 
ki az előadást. Szuchovszky Gyula ügy
vezető elnök imádságával zárult az estély. 
Kísérje Isten gazdag áldása az uj munká
sok fárasztó munkáját.

Beszélő számok. Dunántúlott az ösz- 
szeállított népességi kimutatás szerint az 
egyházkerületlélekszáma 1922 ben: 102,801. 
Kereszteltetett 4869, törvénytelen ebből 145, 
konfirmáltatott 3441, meghalt 3509, házas
ságot kötött 1863, vadházasságban él 97, 
különélő házaspár 66. Egyházunkba áttért 
142, egyházunkból kitért 135. Egyházunk 
javára reverzálist adott 170, egyházunk 
kárára 85.

A budapesti Iparosképző Protestáns 
Egylet nagy lendületű munkaprogrammal 
indult meg; rendez nyelvtanfolyamokat 
(német, francia, csperanto) ipari számtan
kurzust, magyar irodalomból előadásokat, 
női kalapkészííő és gombkészítő tanfolya
mokat, látogatni fogja a művészet, kultúra, 
ipar és kereskedelem értékesebb helyeit 
stb. A jó Isten áldása kisérje a vezérek jó 
igyekezetü munkáját.

Sajtóhiba. Dr. Mesterházy Ernő dunán
túli kér. felügyelő által a soproni líceum
nak ösztöndíj céljaira adományozott érték
papírok végösszege sajtóhiba következté
ben tévesen közöltetett. Az értékpapírok 
értékösszege annak idején 14 millió volt.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Dr. Ihmels szász püspököt lemondásra 
szólította fel a kormány. A püspök lemon
dani vonakodik, amiért is fegyházzal fenye
gették meg.

A német egyházi cnekeskönyv jubi
leuma. Egész Németországban Oktober 7-én 
ünnepi istentiszteletek keretében emlékez
tek meg a német énekeskönyv 400 éves 
jubileumáról.

A rigai evangélikusoktól elvett templo
mot november első felében gondolják ün
nepélyesen átvenni, vagyis mint mondják: 
felszentelni a katholikusok.

Nem bírják tatarozni a berlini Dómot. 
A rettenetes gazdasági összeomlás követ
keztében a berlini evangélikusok képtele
nek folyó bevételeikből a hatalmas tem
plomot tatarozni. A tatarozás céljaira egész 
Németországban gyűjtést rendeltek el.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Dr. Zsiray Miklós mihályi föld- 
birtokos, a Magy. Tud. Akadémia s. titkára 
nov. 6-án tartotta esküvőjét nt. Rózsa Sán
dor beledi ev. lelkész és neje szül. Mészá
ros Ida leányával Joiánkival. Az esketést 
a menyasszony atyja végezte. Tanuk vol
tak : a vőlegény részéről dr. Riesz Henrik 
gimn. tanár Budapestről s ifj. Rózsa Sán
dor, a menyasszony bátyja.

Intelligens, gyermektelen úri család ma
gához fogadna 16—21 éves protestáns 
leányt, akit gyermekének tekintene, kiháza
sítana ; szplidság, háziasság a legelső fel
tétel. — Érdeklődni lehet: Ev. lelkészi hi
vatal Pápa. 2—2

Ú J D O N S Á G O K .

A Nemzeti Társaskör Tisza István- 
Társaskőrre változtatta a nevét. A Nem
zeti Társaskör Berzeviczy Albert elnöklete 
alatt rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen 
elfogadta a választmány azon indítványét, 
hogy „Tisza István-Társaskör“ nevet veszi 
fel.

Hősök ünnepe Pécelen. Pécel község 
hazafias közönsége szoborral örökítette 
meg a háborúban hősi halált halt száz- 
huszonhárom péceli vitéz emlékét. A sike
rült emlékművet október hetedikén leplez
ték le fényes és lelkes ünnepség keretében. 
Az emlékbeszédet az egyházi szertartás 
után báró Kaas Albert, a kerület képvise
lője mondotta.

A nyugdíjas papok nyomora közis
mert. Az egri kanonokok az egri egyház
megye kiérdemesült lelkészeinek nyugodt 
öregségét valóban fejedelmi adománnyal 
biztosították: a káptalan több mint egy 
milliárd korona értékű alsó ábrányi birto
kát a nyugdíjas papok alapjának adomá
nyozták.

Uj jóslás a világ végéről. Egy angol 
tudós a napokban egy rémjóslatot mondott, 
amely minden embert, ki elhiszi neki, két
ségbe fogja ejteni. Semmi mást nem hirdet 
mint azt, hogy 1929. február 4 én bekövet
kezik a világ vége. Ezen a napon egy óri
ási ciklon (vihar) kerekedik, mely 3—4 km. 
óránkinti sebeséggel elsöpri a föld felületét. 
A földközi tenger az Atlanti óceánnal olvad 
össze. Az eddigi folyók és hegyek eltűn
nek, helyettük újak lesznek. Csak kevés 
ember fog megmenekülni.

Mikor a halott hazatér.^ Ne tessék 
szellemekre gondolni. Mindennapi háború 
utáni történetről van szó, amit csak azok 
bátorítására Írunk ide, kik holtnak hiszik 
hozzátartozóikat. Pedig a halottak nem egy
szer visszajönnek. Reinisch Pál pozsonyi 
tűzoltó a háború kitörésekor bevonult és 
Sábáénál csakhamar eltűnt. Hozzátartozói 
éveken át nem kaptak róla semmi hirt, 
mire elsiratták és holtnak nyilvánították. 
A halottnak hitt tűzoltó — nem kis meg
lepetésére hozzátartozóinak — épen, egész
ségesen hazaérkezett.

Érvágást csak orvos végezhet. A hiv. 
lap közölte a népjóléti miniszter rendeletét, 
amelynek értelmében vérbocsátást, érvágást, 
köpülyözést, nadályozást és minden más 
ilyen célú műveletet csak orvos végezhet.

Öngyilkos le tt egy ötéves kisfiú. 
Traiguera spanyolországi helységben egy 
ötéves kisfiú szivenlőtte magát és azonnal 
meghalt. A tragikus tettet azért követte el, 
mert apja gyümölcslopáson érte és ezért 
megverte. A kis tolvaj annyira a szívére 
vette az atyai fenyítéket, hogy nem kívánt 
tovább élni. Ellopta bátyjának, aki katona, 
szolgálati fegyverét, kiment a kertbe és 
ugyanazon a helyen, ahol büntetést kapott, 
követte el öngyilkosságát.

Csak zsidó hullákat boncolhatnak 
Kolozsváron a zsidó orvostanhallgatók. 
A kolozsvári egyetem orvoskari dékánjától 
rendelet jelent meg, mely arra szólítja fel 
a zsidó orvostanhallgatókat, hogy gondos
kodjanak zsidó hullákról. Mert — úgymond 
— nem engedhető meg, hogy zsidó diákok 
keresztény ember hulláján tanulmányozzák 
az orvosi mesterséget.

Négyes ikrek. Dubrovnik melletti 
Gruzsban Filipovic Milované négyes ikret 
szült: 3 fiú és 1 leány gyermeket. Anya 
és egy gyermek a szülésnél meghaltak, a
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három megmaradt gyermeket átadták ápo
lásra az anyák szövetkezetének.

Concordia malom tűzkatasztró tája.
Budapesten a hatalmas Concordia malom 
a tűz martaléka lett. A 6 emeletes lisztke
verő épület puszta falai maradtak csak meg. 
20 vagon állami liszt és gabona égett el 
az elpusztult épületben. A tüzet valószínűen 
üzemi baleset okozta.

Hány magyar él a külföldön, Magyar- 
ország határain kívül? A »Külföldi Ma
gyarság“ érdekes kimutatást közöl arról, 
hogy hány magyar él külföldön, Magyar- 
ország határain kívül. E kimutatást «érde
kességénél fogva a következőkben repro
dukáljuk : Csehszlovákia 1 millió 100 ezer, 
Erdély 1 millió 650 ezer, Ó-Románia 150 
ezer, Jugoszlávia (Bácska és Bánát) 780 
ezer, Ausztria 300 ezer, Németország 350 
ezer, Lengyelország 10 ezer, Északamerikai 
Egyesült-Államok 600 ezer, Kanada 130 
ezer, Délamerika 30 ezer, Afrika 400, Ausz
trália 150, Ázsia 20 ezer, összesen tehát 
5,440.350.

Krakóban szakállnövesztéssel véde
keznek a borbélyárak emelése ellen. 
Krakóban a borbélyok tízezer márkára 
emellék a beretválást, 25—30 ezer márkára 
a hajnyirás árát. A közönség erre sztrájkba 
lépett és egyrésze megszüntette a beretvál- 
kozást, szakállt és bajuszt növeszt, másik 
része pedig társaságokat alakított, amelyek 
tagjai kölcsönösen egymást beretválják.

Oroszországban nagy az orvoshiány. 
Cseh lapközlések szerint Oroszország ka
tasztrófába orvoshiányára jellemző, hogy 
ezidőszerint egész Oroszország területen
13.000 orvos működik, holott a világháború 
előtt a cári birodalomnak 32 000 orvosa volt.

Az asszony is fizet m ár tartásd íja t 
volt férjének. Az amerikai bíróság egy 
férjétől elvált asszonyt kötelezte, hogy volt 
férjének heti 5 dollár tartásdíjat fizessen. 
Talán az első eset, hogy válóperben a bí
róság a férfi számára Ítélt meg tartásdíjat.

lierczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Uj Idők-nek 42. számában folytatódnak Dánielné 
Lengyel Laura és Seeliger érdekes regényeit. Közli 
a lap ezenkívül Csermely Gyula és Kálmán Jenő el
beszéléseit, Liptai Imre tréfáját, Surányi Miklós Nagy 
Istvánról való érdekes cikkét, Falu Tamás és Ernőd 
Tamás verseit, számos művészi és időszerű képet és 
a lap rendkívül népszerű rovatait, £ szerkesztői üze
neteket és a szépségápolást. Az Új Idők előfizetési 
ára negyedévre 6000 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., An- 
dráasy út 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül el
beszéléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 3000 korona. Mutatvány
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy ut 16.

Az Kn Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma & két regényfolytatáson kívül elbeszélé
seket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Elő
fizetési ára negyedévre 2500 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Fazekas János Szentantalfa 9300, Szuper 
Ferenc Dunaföidvár, Pósch Károly Győr 
7000 —7000, Kirnbauer Lajos Szombathely 
5000, özv. Szabó Ferencné Pápa 5000, Nagy 
Pál Felszopor 4000, Isó Vince Győr, özv. 
Töpler Béláné Aszód, Tűr János Csorna 
3000—3000, dr. Varsányi M. Budapest, 
Schmideliusz Béláné Szombathely, Navratil 
Erzsi Budapest, Holczhammer i. Bő, Bejek 
Miklósné Vép, Gecsényi Antal Szilsárkány 
2000—2000, Szepper Katica Mecsekszabolcs

Egyed Pál Zalanieggyes, Gyurátz Ferenc 
ny. püspök Pápa 1000—1000, Szabó G.-né 
Vép 800, dr. Borcsiczky Dezső Orosháza, 
Fülöp József Rlak, özv. Moór Ferencné 
Rlak, Varga Mihály Szilsárkány, Szekeres 
Gézáné Edve, Fleischhacker Gusztávné 
Kaposvár, Molnár István Győr, Máthé Géza 
Gérce 500—500, Lázár Jánosné Aba 650, 
Kákay Mihály Peslszentlőrinc 400, Schneller 
Karolin Pápa, Szép András Tét, Brenn Z. 
Zalaegerszeg, Imrék Gyula Pszenílászló, 
Tompa László Bob|, Hárs István Székes- 
fehérvár, Nagy Jolán Budapest, Brunner J. 
Alsórőnök, Takács Samu Meszlen, Szecsődy 
Sándor Kutas, Csermák Gusztáv Győr 
2000—2000, Pajzer Lajosné Acsád, Falvay 
Jenő Erzsébeífalva, Stángl Józsefné Szent- 
gotthárd, Seregély István Szepetnek 3000— 
3G00, Balázsovits Gyula Szepetnek, Kucsán 
István Boba, Mórotz Gyula Rum, Cseh J. 
Nagyoroszi, Tinschmiedt Sándor Majos 
1000—1000, Bélák Lajos Sopron 4000, 
Horváth József Gérce 1500, Győrik István 
Győr, Raveszka Mihály Győr, Edvy Jenöné 
Edve, özv. Rátz Mátyásné Sárvár, özv. 
Hudy Kálmánná Nemeskolta 500—500, 
Omisch! Kálmán Szend 700, Rábabogyoszlói 
hívek 2700, Gönye Lajos Beled, Handler 
Samu Budapest, Mátyás Dávid Győr, Kiss 
Imre Tiszaföldvár, id. Vajda Ferenc Nagy
kocsi:, Gyurkó Istvánná Kadarkút, Stábéi 
Lajos Nagymányok, dr. Bélák lmréné Enying, 
Szelestey László Boba, Vajda Rezsöné 
Budapest 2000—2000, Balázs Samu Rsz.- 
andrás, Bognár Sándor Gyömrő, Kovács 
Miklósné Csabrendek, Szabó Józsefné Gö
nye, Pálfi Józsefné Kisfalud, Francsics S. 
Bük, Horváth Sándor Lócs, Balázs Lajos 
Szombathely, Döbrönte Károly Kemenes- 
hőgyész, Mágóc3 Károly Irsa, Szabó Dénes 
Celldömölk, Nagy Jolán Budapest 1000— 
1000, Varga László Abaujszántó, Mód J. 
Gutorfölde, Kriska Mihály Bpest 500—500, 
Lengyel Sándor Nagysimonyi 1560, Szabó 
István és Halász Jenő Bük 300—300, Ba
logh Sándorné Bük 250, Offertorium Bük 
34 577 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT CiKZA 
taectgotthárd, YasTármegye.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH KÁBOLY és SZÁLAT MIHÁLY. 

Kéziratokat nem adunk viasza.

N Y I L V Á N O S  N Y U G T Á Z Á S .

A „MELE“ pénztárába a következő 
tagsági díjak folytak be az 1922-ik évről: 
Szabó János Izmény, Kriger Mihály Nyír
egyháza, Kardos Gyula Bgyarmat, Ligeti 
Ede Sajókaza, Kálmán Rezső Orosháza, 
Sárkány Béla Kecskemét, Saguly János 
Pitvaros, Eösze Zsigmond T.-Némedi, Bar- 
tos Pál Szarvas, Szeberényi Zs. Lajos B.- 
Csaba 100—100 K, Kossatzky M. Luciáivá, 
Pálmai Lajos Győr, Is’ó Vince Győr, Baráth 
József Mérges, Dubovay Géza Bezi, Geren
csér Zsigmond Győr, Győrffy Béla Felpéc, 
Horváth Béla Csikvánd, Hörényi Lajos 
Győrszemere, Ihász László Kisbabot, Kiss 
Samu Nagybarátfalu, Kovács Zs., Tárnok
rét, Kovácsics Géza Tét, Matisz Károly 
Kispéc, Nagy Gyula Rábcakapi, Schrantz 
Zoltán Győr, Szekeres Sándor Bőnyrétalap, 
Sikos Kálmán Kispéc, Margócsy lstv. Ácsa 
40—40 K, 1923. évi Mihálovics Samu Bér 
200 K.

Czinkota, 1923. Blatniczky Pál MELE. 
pénztárosa

A z 1 9 2 4 . év i  
Képes Luther-Naptár
szétküldése már megkezdődött. Építő, 
szórakoztató, ismeretterjesztő gazdag 
tartalma mellett evangélikus egyházunk
nak valóságos Évkönyve ez. A sok ér
tékes és érdekes kép közölt különösen 
kiválnak Balázsfy Rezső, nagy illusztráló 
művészünknek a Luther-Naptár számára 
rajzolt megkapóan jellemző, beszédes 
képei. Ennek a lelki egészséget lehelő, 
tiszta derűt sugárzó, bizalmat hozó, erőt 
nyújtó irodalmi műnek most már igazán 
nem szabad hiányoznia egyetlen magyar 
és magyarul tudó evangélikus család 
köréből sem.

Erre a kiadó a módot is megadja 
azzal az eljárásával, hogy a mai könyv
drágaság mellett a szegényebb sorsa hí
veknek is alkalmat nyújt a LUTHER- 
NAPTÁR aránylag rendkívül olcsó be
szerzésére. A minél előbb történő meg
vétel ugyanis eszköze a nagyon jutányos 
megszerzésnek. Aki már most, legké
sőbb 1923. november 5-ig a Lut- 
her-N aptárt megveszi, az még 3200 
koronáért szerezheti be, amivel a szer
kesztőség a fentebbi tekintetbevétel mel
lett azt a célt is szolgálja, hogy a koc
kázatos vállalkozásra súlyos módon ne
hezedő óriási kamatlehertől minél előbb 
szabaduljon s ennek az egyetlen tiszta 
evangélikus naptárnak legalább a puszta 
fenntartását feltétlenül biztosítsa. Novem
ber 5-tőt azonban már a Luther-Naptár 
jelentékenyen drágább lesz, hogy a puszta 
fenntartáson kívül még a kitűzött célok 
szolgálata is lehetővé váljék. Egyes pél
dányért a 3200 koronán felül 160 kor. 
postaköltség is küldendő. — A Luther- 
Naptár több helyen a lelkészi és tanítói 
hivataloknál is kapható. A megrendelé
sek a „Luther-Naptár“ kiadóhivatalához 
Sopron, Paprét 2. intézendök. 2—5

Árvaleányt vagy magános özvegyet ke
resek háztartási munkákra. Cseléd is van 
Ajánlatokat igények megjelölésével és rö
vid életleírással k é r: Görög Kálmánní 
Pusztarádócz, posta Egyházasrádócz. i—

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az ózdi ág. h. ev. egyház rendes lelké

szének nyugdíjba vonulása folytán ezen ál
lás betöltésére pályázatot hirdetünk.

Felhívjuk a pályázni szándékozóka' 
hogy a megfelelő okmányokkal felszerel! 
pályázatokat folyó évi október hó 18-ig 
hegyaljai egyházmegye főesperesi hivatalá
hoz Diósgyőrbe küldjék be.

A lelkészi állás járandóságaira nézv« 
a főesperesi hivatalnál lévő hivány utjái 
lehet tájékozódni.

Kelt Miskolcz-Diósgyőr, 1923. okt. 1.
Lichtenstein László s. k. 

egyházmegyei felügyelő, udvari tanácsos 
Nemes Károly s. k. főesperes. 1 — 1

pTac.
Október 17. Zürich: Budapest 0.3.075 

Deviza: Dollár 19.250, Dinár 226, Osztrá! 
kor. 0 2730, Szokol 578-—, Lei 95‘—, Fran! 
1190, Márka O'OOOOO 1 — Hús- és zsír árak 
Marhahús 8.000, dÍ3znóhus 9.000, borjuhu 
8.000, zsir 14 000. — Gabonaárak: Bűz 
95.415, rozs 62 250, árpa 64.500, zab 6G.5CK 
tengeri 69.000, korpa 37.500.

Nyomatott Weilisch Béla villamUzemű könyvnyomdájában Szontgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-bon.

Laptulajdonoa:
s DunáDlull Lutüer-Szfivetsftű.
Az OrH/.ágOM l.uthor-S/övot- 

HÓg hivatalén lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
k ia d ó h iv a ta lá n a k  

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
K ije le n ik  minden vasárnap

/ Bierkeaitő-kladóhlvatal:

s z e n t o o t t h A r d ,
Vasvirmegye.

i  „HABA.NUHZO“ 
elAOxeMal Ara: 

negyedévre 3000 korona. 
Megsiállt területre 5000 K. 
Latber-SzSretégl tagoknak 

10“/o-on kedvezmény. 
Amerikába küldve előfiie- 
tésl ára egész érre 1 dollár. 
Egyes szám ára 300 korosa.

A .Harangozd* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Mit ünnepelsz?
406 esztendő suhant el felettünk 

azóta, hogy dr. Luther Márton nevét 
a történelem feljegyezte. Több, mint 
négy évszázaddal öregbedett a világ 
azóta, hogy az emberi szellem ereje 
uj utakat tört a haladás számára az 
örök titok felé. Évszázadok peregtek 
l e . . .  és a lélek szabadon folytatja 
élet- és világformáló munkáját

* **
De ne azt ünnepeld, hogy Luther 

nevét megismerted I Ne azt, hogy az 
emberi szellem szabadon szárnyalhat 
az ismeretlenség végetlen mezején és 
hogy a lélek ereje jellemeket és vi
lágokat tud átformálni! Hanem lásd 
meg Lutherben Isten ama szolgáját, 
aki felismerte az elfeledett világos
ságot. Az isteni irgalom műve volt 
az, hogy az evangéliom drága örök
ségét elhanyagoló s az üdvözítő hit 
helyett a gyarló emberi cselekedetek 
érdemét hirdető egyház lelkiismeretét 
felébresztették a wittembergi vártem
plom kapuján elhangzó kalapácsüté
sek. Luther lelke az Istent kereste. 
A zárda mély csendjében a lelki élet- 
váltságok és viadalok közepette érezte, 
hogy a Megváltó eszmének ki kell 
törnie az emberi korlátok mögül, 
érezte, hogy a végtelenséget nem le
het a szűk ce'lák falai közé beszo
rítani. Miként Jeremiás prófétának a 
szívében, olyan volt az ő szívében 
is az Urnák igéje: Csontjaiban rekesz
tett égő tűz. Ez a tűz volt az Ige 
tüze, az Eszme fénye, amely leolvasz
totta a telkekről a rabszolgaság láncait 
s rávilágított bizonyságképpen arra 
az írásban foglalt örök érvényű igére: 
»Az ég és föl elmúlnak, de az én 
beszédeim semmiképen el nem múl
nak.« (Máté 24. 35)  Az Úr paran
csolt s Luther engedelmeskedett. És 
a Megváltó eszme mint a villám tova

repült a világba Ahol feltárult előtte 
a kebel, ott mint dldásthintő napsu
gár hullott alá.

Ezt a diadalmas Igét, ezt ünnepeld I
Mit ünnepelsz? — Ne a kér. sza

bad szellemét ünnepeld, amely fel
kapaszkodik az önelégültség, a hiú
ság és gőg vakondtúrásaira s vak 
elbizakodottságában veri a mellét le
nézve mindent, ami szent és örökké
való 1 Hanem ünnepeld azt az igét, 
amely az üdvösség után sóvárgó lel 
keknek vigaszt nyújtott. Ez lett az 
üdvözítő kegyelemnek örökkévaló esz
köze és az Élet Vize után epedő 
ember-lelkek épülésének kiapadhatlan 
forrása. Ember-milliók törtetnek előre 
az élet országutján tele életgondokkal 
és a megélhetés küzdelmeivel. Mö
göttük élettragédiák, előttük homályos 
jövő. Majdnem mindannyi lelke az 
anyagi kérdések bilincseitől roskado
zik. Pedig élőt ük égig érő magas
ságban világít az Ige. De nem látják. 
Nem látják, hogy az ú. n. »szabad 
szellem« csak reménytelen rezignáció 
sírja felé sodorja őket, míg a refor
máció által eredeti jogaiba léptetett 
Isten Igéje kivonja a kényszer hatása 
alól az embert, kibontogatja lelkének 
szárnyait az igazi szabadságra, s 
megnyitja előtte az Igazság végetlen 
mezőit. Az Isten-keresés utján az 
evangéliom világánál ited által jut
hatsz csak erre a szabadságra. Ez 
biztosítja a haladás ör«k nagy útját. 
És ez a reformáció vívmánya volt. 
Ez a szabadság nem a tudomány 
labyrinthjából lépett be a mi életünk 
valóságába, hanem a lélek mélységé
ből buzogó megigazító hitből amely 
a lélekben él és nem a betűben. Ez 
a hit összetöri az anyagelvüség bé- 
kóit, lángra lobbantja a nemes idea
lizmus szikráját és megnyitja az ajkat 
a nagy vallástételre: »Mert nem szé
gyenem a Krisztus evangéliomát; 
mert Istennek hatalma minden hívő

nek üdvösségére.« (Róm. 1.16)
Ezt az igét ünnepeld, mely a re

formáció utján szabaddá lett I
Mit ünnepelsz ? — A lélek szabad 

alkotásait talán ?
Van templomod, iskolád, kultúrád, 

vannak egyháztársadalmi intézménye
id, melyekkel nemes érzületet, ideális- 
must. hazaszeretetet hullathatsz ezrek 
szívéb e..., de ünneplő lelked száll
jon tovább I Ha csak a templomban 
keresed az Istent és csak a kövekre 
rakod az emlékezés ünnepi koszorúját, 
ünnepelni akaró lelked csak a mú
landóság porában vergődik. Olyan 
az, mint a madár, amely csak fél 
szárnnyal akar a magasba törpi Hanem 
lásd meg, hogy mi nyitotta meg elő
ször a szíved ajtaját! Ami templo
mot, iskolát, kultúrát és szabad egy
házat adott néked, ami eredeti lénye
det és emberi méltóságodat vissza
adta, amely a leghelyesebb irányt 
jelölte meg tökéletesbülésed célja felé, 
amely vallásodat megtisztította min
den szennyes érzékiségtől és felnyi
totta szemeidet, hogy meglásd a leg
szebb erkölcsi ideált, az a reformáció 
utján szabaddá lett Igei Ez táplálja 
jellemed nemes élethajtásait, de ez 
tördeli le kinövéseit is. Ez önt tel
kedbe életformáló erőt és ez tett ké
pessé arra, hogy szabadon alkothass 
nagyot.

Ezt az Igét ünnepeld a  reform áció 
nagy napján I Magassy Sándor.

Október 31.
Szeretnék félretenni minden szó

noklást ezen a napon és együgyü 
szóval szólni, amilyenen a nagy Mes
ter nagy szolgája a mi hősünk, a hit
nek hőse: Luther Márton szólana.

A megértő protestáns elméhez A 
felvilágosult protestáns agyra bízni, 
adja át a lelkesedést a protestáns

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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szívnek és megemlékezvén a régiek
ről, hadd találja meg a lelkesedés 
az utat a szívtől a protestáns akarat 
hoz és váltsa át protestáns kitartásra 
a lelkesedést.

Mindnyájan papi nemzetség va
gyunk. Ami a mi lelkűnkben a leg
jobb, a legnemesebb, azt mi ruház
zuk arra, akitől vettük: minden jó
nak és nemesnek forrására, Jézusra, 
és mikor imádattal borulunk le előtte, 
beléje kapcsoljuk a mi hitünk erejé
vel azt, ami bennünk isteni. Az isteni 
szikrát.

* * *
A földi hazában minden jog és 

hatalom forrása a magyar szent ko
rona. Ami bennünk erő, ami bennünk 
érték, azt mind belevisszük ebbe a 
szent jelvénybe. Mennél fényesebben 
ragyog a nemzeti élet ormán a ko
rona, mennél hatalmasabb, annál 
biztosabban nyugszik meg árnyéká
ban a haza egyes polgára.

A haza polgára tisztelettel néz fel 
a szent koronára és azokra, akik an
nak közelében vannak. A hivő imá
dattal néz fel Jézusra és tisztelettel 
azokra,- kik legközelebb álltak hozzá : 
az apostolokra, az egyház-atyákra, a 
martyrokra, az imádkozásban, az élő 
hitben elöljárókra.

Ha mindenki a maga elgondolása 
szerint keresi az Istent, odajut, hogy 
újból és újból kell elkezdeni ezer bot
lás, ezer tévelygés után az útját eb
ben e földi éleiben. Az Élet könyve, 
az isteni kinyilatkoztatás készen adja 
az utat. Én vagyok az út.

És amikor nehéz az út, csak azt

Jézuska szállást csinál magának.
Irta: Szombath Ernő. 7)

Forgács szívét valami kimondha
tatlan meleg érzés járta át. A torkát 
sirás kezdte fojtogatni.

Nem bírt tovább maradni a tem
plomban. Indult kifelé.

Molnár csodálkozva ment utána.
— Hát téged mi lelt?
Forgács nem szólt semmit. Csak 

sietett tovább.
Molnár boszankodva követte.
— No, hát beszélj már I Mi a ba 

jód? Talán meleged lett a templom
ban?

Forgács mérgesen vágta oda.
— Melegem hát, ha éppen tudni 

akarod I Azért jöttem ki. S nem is 
megyek vissza I Eredj vissza magad, 
ha te itt fázol I

— Molnár gúnyosan nézett rá.
— Ejnye, de morozus vagy 1 Talán

kérdezi, hogy mit cselekednék az én 
helyemben Jézus.

Igyekezem azonképen cselekedni 
én is, hagyom cselekedni a bennem 
lakó Jézust. Azután nyugodt lélekkel 
vetem Rája gondomat, az én aggo
dalmamat Nyugodt lélekkel vándor
lók tovább az élet útjain.

Nincs más felelősségem, mint az, 
hogy igyekeztem-e az ő akaratát meg
ismerni, igyekeztem-e azt becsületes 
szándékkal végre is hajtani, nem né- 
mítottam e el magamban őt, az én 
lelkiismeretem szavát. Ha az ő sza
vára hallgattam, minden más felelős
ség az övé. Megteszem kötelessé
gemet és a többit őrá  bízom.

Nem könnyű dolog Jézus követése. 
De csak mára nehéz és a nehéz 
mára a könnyű, nyugodtlelkü, vidám 
holnap következik.

A gonddal, szenvedéssel teljes nap
pal után a nyugodt, édes álom — 
nem tudom — nem-e az élet legna
gyobb áldása? A katona álma vezére 
parancsának hü teljesítése után, a 
szófogadó gyermek álma. Szent az 
apjába vetett hite a gyermeknek, szent 
a vezérébe vetett hite a katonának, 
szent az egyház vezéreibe vetett hite 
a hivőnek.

És ja j a botránkoztatóknak. A 
botránkozóknak jajja átok gyanánt 
nehezül fejükre.

* * *
Mikor az arisztokratikus szerve

zetű egyházban a pápai trónra került 
Borgiák, Della Roverek, Mediciek 
családjából való VI. Sándor, II. Gyula

bizony a pap hatott rád 1 ? Vagy az 
a csillagos fa? Vagy hogy ma szü-. 
letett valami Jézus? Talán bizony 
egyenest haza indulsz? Igaz, hiszen 
csak a gyárig kell menned. A házad 
ott van mellette. S odahaza már vár 
az asszony. No, meg a gyerek! Hát 
csak eredj 1 Valami jóképű rendőr 
vagy csendőr már úgy is régóta les 
ott rád 1 Hej de megörül majd, ha a 
kalitkában olyan nagy madarat fog, 
mint amilyen te vagy 1

Forgács megijedt. Megállt s této
ván nézett maga elé. Szent igaz, ott 
könnyen elfoghatják. Hiszen sokan 
ismerik. Aztán meg a felesége bizo
nyosan feljelentette, ha ugyan bele 
nem halt a szúrásba 1 Az meg annál 
rosszabb ránézve 1

Vad harag fogta el e gondolatra. 
De egyúttal iszonyú kíváncsiság is, 
hogy hát ugyan mi is történt oda
haza? Sokért nem adta volna, ha 
úgy lopva betekinthetett volna az

és X. Leó pompakedvelő udvarának 
mindig több és több pénzre volt szük
sége, áruba bocsájtották a nyugodt 
álmot, a nyugodt lelkiismeretet, a hi
vőben lakó Jézust.

Az apa pénzért megnyugtatta gyer
mekét, a parancsnok a katonát, az 
egyház vezére a hívőt, szabaddá tette 
a vásárt. Csinálhatsz, amit akarsz, 
csak fizess meg I Pénzért árusították . 
a bűnbocsátó cédulákat még olyan 
bűnökért is, melyeket csak ezután 
követnek el. Vállalták értük a fele
lősséget Isten és ember előtt pénzért.

Persze, hogy gondolkodóba esett 
a  világ ezek felett a furcsa kötleve- 
lek felett. Nem csak azok képedtek el, 
akiknek a magtárját törték fel ilyen 
előre megbocsájtott bűnü betörők. 
Csakhamar észbe kaptak a betörők 
is. Jézus erős Virraszt a szívben, 
mikor mindenki alszik, akkor is. Ha 
itt a földön a hatalmas pápától ret
tegő földi biró, számonkérés idején 
elfogadja is jó váltónak a bűn tör
lesztése fejében a bfinbocsájtó cédu
lát, vájjon az égi számonkérés idején 
törlesztve lesz-e ezzel a bűntudat ?

Micsoda förtelem áradt a világra ? I 
Micsoda födelemmé változtatták ezek 
a pénzért árusított büobocsájtó cé
dulák az ember életét ebben az idő
ben ? 1

Amikor voltak, akik boldogan dör
zsölték kezüket az ügynöki jutalék és 
haszonrészesedés fölött. Voltak, akik 
Pilátusként mosták kezüket: csak nem 
fognak ujjaihuzni a hatalommal. A 
kifosztott bárányok pedig tehetetlenül 
nézték a farkasok garázdálkodását

ablakon I
Molnár körülbelül eltalálta Forgács 

gondolatát. Sejtette, hogy mi megy 
végbe a lelkében. Ütni kezdte azért a 
vasat azon melegében.

— No, ügye, igazam van ? Meg
ijedtél már arra is, hogy a feleséged 
feladott. Ha meg meghalt, hát annál 
nagyobb baj az neked 1 S aztán volt 
valami hasznod abból? Ügy e, nemi  
Hiszen a pénzt nem tudtad elhozni 1 
Az most is ott van 1 Hej de jó volna 
az most nekünk I Egész életünkben 
gond nélkül élhetnénk 1 Hej I Csak 
ismerném én ott a járást 1 Majd csi
nálnék én ott rendet 1

Forgács szájából önkéntelenül is 
előtört a szó.

— Pedig a konyha kulcsa most 
is nálam van I Kettő volt. Az egyiket 
mindig magammal hordtam S még 
most is megvan 1

Molnár mint a vércse, úgy csapot 
a társára.
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Csak egy szegény augusztinusba- 
rát, egy mezítlábas barát vetett szá
mot a lelkiismeretével. Elövette a sze
get és a kalapácsot és messzehangzó 
ütésekkel szegezte ki a wittenbergai 
vártemplom kapujára a maga tilta
kozását ez ellen a felülről jövő för- 
telem ellen.

Ma is szegény ember, utolsó a 
szegények között a mezítlábas barát 
a pápával szemben. Hát még a közép
kor végén, mikor a pápa egy szem- 
r.bbenésére koronák hullottak a porba. 
Akkor volt csak igazán kicsi féreg 
az augusztinus barát. És a kis barát 
alázattal a szívében az ő Istene iránt, 
mégis elővette a kalapácsot, mert 
nem jó az embernek harcba szállni 
az ö lelkiismeretével. Az erős Jézussal.

Ez volt a lelkiismereti szabadság
nak március 15-ike. 1848 március 
15 ikét megünnepli a magyar. Nem 
a tettek, nem a nagy cselekvések 
napja ez, hanem az elhatározás napja. 
A nemzet hozzákötötte e napon a 
maga akaratát ahhoz, hogy szabad 
akar lenni. Az életre való ébredés 
napja. A virradat, amire következett 
a véres nap, a harcok napja, a győ
zelem napja.

# * *
1517 október 31-ike a hívők lelki

ismereti szabadságának a születési 
napja. Nem a nagy cselekvések napja, 
hanem az elhatározás napja Luther 
e napon kötötte hozzá a maga aka
ratát ahhoz, hogy szabaddá kell tenni 
a lelkiismeretet. És történjék, aminek 
történni kell, nem tűri tovább, hogy 
a farkas kifossza a bárányt, nem

— Akkor gyerekjáték lesz az egész. 
Odamegyünk, körülnézzük a tájat. 
Aztán egy kicsit benézünk az asszony
hoz. S légy nyugodt, most majd ala
pos munkát csinálunk. Az arcunkat 
bemaszatoljuk. Rájuk ijesztünk. S 
meglátod, a pénzt szó nélkül odaadja 
az asszony. Aztán kereket oldunk. 
S élünk, mint hal a vízben 1

Eorgácsnak nagyon megtetszett a 
terv. Hogy az ő saját házát rabolja 
ki 1 Ilyent sem tehet meg egyhamar 
valaki! De különben sem a magáét 
akarja elvenni. Hanem azét a cudar 
asszonyét, aki miatt ő most bujkálni 
kénytelen. Hát várj csak asszony 1 

Molnár a zsebében kotorázott. Pár 
garast még talált benne. Azért azt 
indítványozta, hogy igyanak egy kis 
szíverősítőt az útra.

Betértek egy ivóba. Felhajtottak 
egy-két kupica pálinkát. Aztán elkö
szöntek. S az utcán neki vágtak a 
Forgács háza tájékának.

nézheti tovább, mert a lelkiismerete 
nem engedi A kis barát lelkiismeretei 
Ezt szegezte Jézus a világ förtelmei 
ellen.

Fegyelmi szóval akarták elnémí
tani, hogy kis üzleteiket menthessék, 
fenyegetéssel. Aztán jószóval. Mit 
bánt az téged, ha mást kifosztunk? 
Téged nem érint. Ígérettel csitították. 
Aztán fellobogott a szeme előtt a 
Húsz máglyája, Savonaroláé. Szabad 
vagy mint a madár, kit joga van 
bárkinek büntetlenül célba venni a 
nyílvesszejével. És a felelet az volt: 
Erős várunk nekünk az Isten. Nem 
tanácsos az embernek harca szállni 
a maga lelkiismeretével.

A fenyegetéstől nem félt, az ígé
retre pedig az volt a válasza, hogy 
hiába nyerem meg az egész világot, 
ha az én lelkem kárát látja. Nem félt 
senkitől, nem semmitől, csak attól, 
aki az ő szívében lakozott, az erős 
Jézustól.

Ma is hős, aki sokkal kisebb ha
talommal száll is szembe másnak, 
az elnyomott népnek igazságáért, 
mint amekkora hatalma volt akkor 
a pápaságnak. Milyen hősünk volt ne
künk a mi Lutherünk, aki alázatos 
lélekkel járult a wormsi birodalmi 
gyűlésen a császár, a pápa követe, 
a választó fejedelmek elé? Maga tesz 
vallomást, hogy mennyit vergődött, 
mennyit — hiszen ember volt — 
aggodalmaskodott, mennyit imádko
zott, hogy adjon neki az Úristen erőt.

És adott. Megállt Állt erősen.
Mikor aztán kilépett a birodalmi 

gyűlés terméből, hozzá lépett a csá-

Forgácsné felépült a sebéből. A 
szúrás nem hatott mélyen a testbe. 
A kés megakadt egy bordában. Alig 
egy hét alatt már semmi baja sem 
volt.

Icuka is fenn volt már régen. A 
lába szépen összeforrott. Az igaz, 
hogy kissé sánta maradt. De azt a 
kis biccegést alig lehetett észrevenni.

Forgácsné értett a varráshoz. Hát 
munkát vállalt. S kereset is annyit, 
hogy abból megélhettek Sőt még félre 
is tudod tenni keresetéből.

A férjét nem jelentette fel. Tudta, 
hogy az alapjában véve nem rossz 
ember. Csak Molnár rontotta meg. 
No, meg az ital! De arra is Molnár 
csábította. Lélekben már régen meg
bocsátott neki. Sőt várta, hogy egy
szer csak betoppan.

így köszöntött rájuk a tél s azu
tán szent karácsony estéje.

Aznap délelőtt Forgácsné bement

szár kíséretéből egy öreg katona, a 
császárnak sok csatáját végig harcolt 
ezredese és a vállára nyugtatta a 
kezét.

— Kis barát, kicsi baráti Amit 
ma te csináltál, ahhoz bátorsága eb
ben a négy teremben nem lett volna 
egyiküoknek sem.

— Luther dogmái — mondja 
Harnack — alá vannak vetve az idők 
változásainak. De Luther, a hős az 
örök.

Ezért lelkesedünk október 31-én 
és mellette kitartunk megfogadott ki
tartással most és halálunk óráján. 
Amen I

Ebből az elhatározásból nőtt ki a 
látható egyház demokráciája: a kö
zös erővel való szerzés és a közös 
szerzemény megőrzésének tanácsában 
mindenkinek részvétele. Akkor nin 
csen farkas, nincsen bárány, nincsen 
kifosztó, nincsen kifosztott. Egy test
vérek, egy jog.

Bátran védem a magaraét, de nem 
hagyom a másét sem. Ma neked, 
holnap nekem. Össze kell nekünk 
fognunk, de nagyon! És az én test
véremnek igazáért sikraszállok. Nem 
azért, mert a testvéremé, hanem mert 
igazság.

Mert így láttuk ezt Luthernél, ki
nek nevét viseljük mi luteránus ke
resztények.

Mengesz J.

Zita királyné 5  millió frankért adta 
el Károly királynak 1445-ben készült 
bibliáját.

a városba, hogy egyet-mást vegyen, 
meg hogy egy kis fenyőfával is meg
lepje Icukáját.

Amikor hazafelé tartott, éles, der
mesztő szél fújt vele szemben.

Fázni kezdett.
Meggyorsította lépteit.
De a szél erősen vágódott az ar

cába. Érezte, hogy egy párszor végig 
szalad rajta a hideg.

Azonnal meleg teát csinált s azt 
megitta.

A meleg átjárta a testét s meg
könnyebbült.

A délután a kis fa díszítésével telt ' 
el. De az ajándékokat Forgácsné nem 
vette elő. Azokkal űgyakarta este 
leukát meglepni.

Egyszerre megszédült. És fázni 
kezdett A fogai csak úgy vaccogtak.

De azért erősen tartotta magát.
Közben este lett.

(Folytatjuk.)
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Püspöki egyházlátogatás 
Somogybán.

A tolna—baranya—somogyi egy
házmegye somogyi gyülekezeteit a 
Harangszó október 7-iki számában 
közölt időben és programm szerint 
látogatta meg Kapi Béla püspök. Kí
séretében voltak: Schöll Lajos főes- 
peres, b. Mechwart Ernő egyhm. fel
ügyelő, kormányfötanácsos, Qyalog 
István egyhm. főjegyző, Balogh Ernő 
püsp. titkár, a különböző járások sze
rint Beledi Péter, br. Weissenbach 
Iván főszolgabíró, Krizsán Ferenc és 
Szalay László szolgabiró, továbbá 
egyik gyülekezettől a másikig Boczkó 
Gyula, Brenner Ede, Wölfel Gyula, 
Németh Sándor, Gyarmathy Ferenc 
lelkészek.

Szeptember 30-tól október 8 ig 
bezárólag minden napot fényes, em
lékezetes nagy ünneppé avatott az 
egyházfőnek hívei körében való meg
jelenése. A hódolat és lelkesedés je
léül mindenfelé lovasbandérium, hosz- 
szu kocsisor várta, kísérte, harang
zúgás, énekszó, diadalkapu, öröm- 
árban úszó sokaság fogadta, ödvö 
zölte a tisztelettel és szeretettel öve
zett főpásztort, kinek apostoli beszéde, 
igehirdetése az áhitatos híveket Is
tenhez emelte. Főpapi imája nyomán 
megpuhultak a szívek, kinyíltak a lé
lek virágai. Ha valami, úgy egy ilyen 
püspöki egyházlátogatás mérföldekkel 
képes előbbrevinni Isten országa dia
dalát, mert nemcsak a gyülekezetek 
fundamentomai erősíttetnek meg, de 
a közös ünneplésben, a főpásztor 
prófétai beszédei ált dl meggyujtott 
hazaszeretet tüzénél a különböző val
lásfelekezetek is mindinkább egymásra 
találnak. Valóban: elsősorban Isten 
országát építi az egyházlátogatás, de 
nem kis mértékben szolgálja hazánk 
javát, nemzetünk üdvét is.

Gróf Zichy Béla lengyeltóti i kas
télyából kiindulva, szept. 30-án a 
hácspettendi leánygyülekezeteí láto- 

• gáttá meg és építette a püspök. Az 
iskola megtekintése után, a nagy 
számú hallgatóságra való tekintettel, 
az iskola udvarán élővirágokból épí
tett oltár előtt a vasárnapi evangé- 
liom (Máté XXII. 35 — 40 ) alapján 
véste be a főpásztori igehirdetés a 
szívekbe: 1. szeresd Istenedet, 2 sze
resd felebarátodat. A gyülekezetnek 
a közgyűlésen előadott történetével 
kapcsolatban örömmel vette tudomá
sul a püspök, hogy a hácsi híveket 
égeti-emészti a templom után való 
vágyakozás, s hogy annak felépíté

séhez már meg is tették az első lé
péseket, amelyeknél nagy segítségük«e 
volt az áldozatkészség lelke mellett 
gr. Zichy Béla 100.000 koronás ado
mánya Inti a gyülekezet tagjait to
vábbi hűségre, hangsúlyozván, hogy 
nem a kőből való templom a fő, ha
nem az Istenben való élet.

A déli órákban a néhány km.-re 
fekvő Somogyvámosra vonult. Hács 
és Somogyvámos, Ecsény volt fiiiái, 
Boczkó Gyula adminisztrátor veze
tése alatt most önálló életet élnek. 
Az anyásítás küszöbön van. A Kund- 
féle evang. hitbizomány bérlőjénél, 
özv. Löwensohn Ernőnénél elköltött 
ebéd után az iskola vizsgáltatott meg. 
A jövendőbeli papiak fundusának és 
a már meglevő egyházi épületeknek 
tüzetes megtekintése után istentiszte 
letre gyülekeztünk a templomba. A 
püspök Kol. 3 . 2 —3. alapján hirdette 
l3ten igéjét, megkapóan alkalmazván 
a sötét szárnyakon leereszkedő al- 
konyatot a lelki eltévelyedések homá
lyában tapogatózó és a megpróbál 
tatások keresztje alatt görnyedő em
beriség életére. (Folytatjuk.)

H oen sbroech  P á l  g r ó f  a Ber
lin melletti Lichterfeldeben tisztelői 
köréből augusztus hó utolsó napjai
ban 73 éves korában csendben meg
tért az ö Urához. Nagy feltűnést 
keltett, mikor q magas képzettségű, 
elökelü származású, nevelésű jezsuita 
42 éves korában, tehát olyan korban, 
mikor az ifjúság láza már elmúlt, 
1892-ben rendjéből kilépett. Olyan 
időben, mikor Németországban a 
kultúrharc javában állt, mikor rendje 
legjobban számított nagy tehetségeire, 
a mi oldalunkra állt és az „Ultra- 
montanizmus“, továbbá „A pápaság 
szociálkulturális hatása,, című művei
vel, egyéb irataival és szónoki tevé
kenykedésével nagy szolgálatot tett a 
lelki szabadság ügyének. Illő, hogy 
kegyelettel emlékezzünk meg róla mi 
magyar luteránusok is.

Egy kis reklamáció.
Csak lesznek még volt soproni 

diákok, akik emlékeznek arra az elő
kelő, kényes ízlésű irodalom- és esz
tétika tanárra : Marsusák Palra 1

Szép dolognak, okosnak kellett an
nak lennie, amire ő helybenhagyólag 
mosolygott. De felkacagni csak egy
szer láttuk : egy kis versnek a hal
latán. Most, harmincöt év múltán is 
csak megerősíthetem, hogy nagyon

jóizü, olyan igazi bobai zamatu vers 
volt az, arról a levélkéről, amit-Ádám 
apánk Éva anyánkhoz titokban írt. 
Még egy sora ma is eszemben van : 
»Pulszky Ferenc örzil* A nemzeti 
múzeum akkori igazgatója Ádám 
apánknak ezt a szerelmetes írását.

Hosszú évek óta olvasom a Ha
rangszót. Meglátom belőle, hogy ki 
a tollforgatd dunántúli lutránus. Meg, 
hogy ki szeretne dunántúlinak lát
szani a »külföldiek* közül Isten hozta 
őket 1 Hiszen a nemes törekvést meg
tudjuk mink érteni De mikor számon 
tartom, hogy kik vaunak itt, számon 
tartom a bujkálókat is.

László Kálmán kerületi helyettes
felügyelő barátom 1 Az a vidámletkü, 
okos eszü bobai gyerek hova lett? 
Hova tetted, hogy még a szavát se 
hallani annak, akinek a dalos szavá
tól olyan hangos volt az öreg líceum, 
meg a Gönye Sándor bintófészeres, 
udvaros kis kocsmája a domonkosok 
sora végében? Add elő a lantjával 
együtt 1

Igazán elfogyott volna a nóta ? A 
Harangszóra már egy sora sem ma
radt?

Aztán mi van azzal a másikkal ? 
Mi van Jánossy Mariska leányos 
tisztaságú, finomságú tollával ? Csak 
nem az a kis Pesti Naplóbeli szer
kesztői üzenet históriája az oka an
nak a sokesztendős szemérmetes 
visszahúzódásnak ?

El is mondom mindjárt, hogy Íté
letet mondhasson mindenki, hogy el 
szabad-e miatta némulnia a szépen 
éneklő ajaknak.

Van vagy harminc éve annak, hogy 
a Pesti Naplóban hétről-hétre meg 
jelentek Jánossy Mariska meleg, fi
nom írásai, a Lányszobák vasárnapi 
eseményei. Ezekkel a cikkekkel pár
huzamosan lendületre kaptak a szer
kesztői izenetek is A szerkesztői ize- 
netek rovatából a himfülemüle haDgja 
csendült meg. A párját hívogató kis 
madár hangja volt ez, de a kéz, az 
iró keze, hí nern is oroszláné, de 
legalább is komor bikáé. Az akkori 
pesti ifjúság legizmosabb alakjáé. Ma 
sem szeretnék a keze ügyébe kerülni 
ennek az akkori atlétának

A sok hivogatásra Mariska enge
dett.' Szépen kiö’tözött az ünneplő
jébe, felment a szerkesztőségbe és 
nem értette meg, hogy miárt fogad
ják olyan elképedi arcokkal a be- 
n unatkozását.

— Lehetetlen ! Mariska ? Jánossy 
Mariska? A szeptember végin ides 
szezon interpretálója ?

De aztán mintha mégis magukhoz
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tértek volna a meglepetésből és öröm
teli hangon kiabáltak be a szomszéd- 
szobába.

— Gyulai Ha tudnád, hogy ki van 
itt I Mariska.

A fülemülehang vágyódva csatto
gott belülről a belső szobából.

— Jánossy Mariska? — Aztán 
hallatszott, amint türelmetlen sietés
sel lökődött hátra egy szék, kefe ser- 
cegett végig a feszülő zsaketten. A 
vörös szegfűt — akkor még szép 
virág volt — megigazgatta, monok 
liját szemébe vágta és megjelent a* 
ajtóban Antinousz hódító pompájában.

— Hol? Valahára! Hadd öleljem 
pályatársi keblemre 1

Jánossy Mariska szerényen fel- 
emelkedett székjéről, szerényen meg
hajolt az örvendező felé.

Az örvendezésre, ölelésre kitárt 
karok lehullottak, a monokli kiesett, 
talán még a szegfűvirág is bágyad
tan hajtotta le fejét.

— Iggen ? Ön írja azokat az izé
ket ? Pardon 1 Pardon I De nagyon 
sürgősen be kell fejeznem a cikkemet.

— Képzeld — mesélte szomoróan 
Mariska a látogatás után — megfor
dult, sarkon fordult és ment vissza 
a belső szobába. Csak sajnálom, hogy 
úgy kiöltöztem. költségbe vertem ma
gamat, kivasaltattam a nadrágomat, 
virágot tettem a Ferencjózsef kabá
tomba. Ha nem föstöttem is olyan 
hódítóan mint ő, azért így mégse lett 
volna szabad faképnél hagynia. Vár
hatja, míg még egyszer írok a lap
jának ! — És többet nem is írt.

De azért a Harangszó mit vétett, 
hogy ez a mi tollfoigató dunántúli 
luttránus atyánkfia sohasem keresi 
fel ? Meg kell bocs'ájtania annak a 
másiknak, hiszen az is luteránus, ha 
nem Dunántúlról való is, azért csak 
ember ő is, az Istenadta!

Ez szól a többi bujkálónak i s ! 
Ha nem jönnek körénk, tollheggyel 
kipiszkáljuk sorra rejtekükből őket is. 
Majd lesz itt rend 1 —mm—.

Harangavatás Nádasdon.
Példátlan s minden tekintetben di

cséretet érdemel a hívek áldozatkész
sége egyházunkban, amikor harang- 
beszerzésről van szó. Alig múlik el 
vasárnap, hogy itt is, ott is az evan
gélikus hívek egy-egy harangot ne 
avatnának. így a közelmúltban okt.
14-én a körmendi anyaegyházhoz tar
tozó filiában, Nádasdon avattak ha
rangot, amely az ottani hívek lelkes 
adakozásából jött létre.

Az avató ünnepély alkalmából 
messze vidékről jöttek össze az evan
gélikusok Nádasdon: örülni az örü- 
lőkkel. Az ünnepi istentiszteletet egy 
közének vezette be. Geyer Zoltán se
gédlelkész megható imája után ez 
avatási szertartást Zongor Béla a vasi 
közép egyházmegyének ékesen szóló 
esperese végezte. Avató beszédét a 
harang felirata (Ezsaiás 1 . 2)  »Hall
játok meg egek és vedd füleidbe föld, 
mert az Ur szólt alapján tartotta. 
Az ünnepi beszédet Bachát István 
az őrimagyarósdi gyülekezet kiváló 
lelkipásztora tartotta, kinél csak az 
ő szerénysége és alázatossága na
gyobb szónoki képességénél. Az ün
nepélyes áhitat emeléséhez nagyban 
hozzájárult a nádasdi leánygyüleke
zet ifjúsági egyesületének vegyeskara 
egy kiválóan előadott énekkel: »Te 
benned bíztunk eleitől fogvat, amely 
ének precíz előadása a nádasdiak de
rék tanítójának, Mesterházy I. lelke
sedését dicséri.

Avatás után közgyűlést tartottak 
és ott az adakozók adományát jegy
zőkönyvileg megörökítették. Az egész 
ünnepség a szabad ég alatt felállított 
oltár előtt és szószéken folyt le.

A leánygyülekezet példáján amint 
halljuk felbuzdult most az anyagyü
lekezet is. Körmenden is megindult 
a mozgalom az uj harang beszerzé
séért. Hogy a körmendiek is előbb 
mintsem gondoljuk egy uj harang 
birtokába jutnak, erre nézve erős 
garancia a nádasdiaknak őseiktől 
örökölt áldozatkészsége, akik saját 
ünnepükön lelkesedéssel határozták 
el, hogy az anyagyülekezetben be
szerzendő harangok körül is méltó 
képpen kiveszik a részüket az áldo
zatból.

Az ünnepély alkalmából befolyt 
perselyt a nádasdiak készséggel a 
Harangszó fenntartására ajánlták fel. 
Sok-sok köszönet érte 1 A jóságos 
Istennek megtartó kegyelme őrködjék 
a nádasdi hajlékok felett.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A Dunántúli Protestáns Lap f. évi 

41 ik számában »A katholikus szer
vezkedése címen egy rendkívül talpra
esett vezércikket olvastam F. tollából. 
A cikkíró a Magyar Kultúra szeptem
beri számában »A katholikus szer
vezkedés kérdéséhez* című cikkel 
kapcsán mond el megszívlelendő igaz
ságokat s állapít meg tényeket és 
igazságokat. »Nem újság már — úgy

mond — hogy a katolicizmus a re
formációnak minden fegyverét és a 
maga módja szerint alaposan ki
használja.*

Ha elolvassuk a Magyar Kultúra 
szeptemberi számában >A katolikus 
szervezkedés kérdéséhez* című cik
két, ott találjuk mindazt, természete
sen »katolikus elgondolásu* formá
ban, amiért mi harcolunk a saját 
egyházunkban. Mit. kíván ez a cikk? 
»A katolikus világi hívek okos, terv
szerű, s katolikus szellemben vett 
bevonását az egyházvédő és egyház- 
fejlesztő munkába, mindenekelőtt a 
katolikus egyházközségi élet és szer
vezkedés kiépítése által.« Természe
tesen ezt nem úgy akarja, ahogy ná
lunk van, ahol. szerinte, a világiak 
tevékenysége »kimerült az egyházi 
tisztségeknek választás (és korteske
dés) utján való betöltésében, bizonyos 
világi kormányzatnak mint egyházi 
>önkormányzatnak< erőszakolásában, 
számadások vizsgálatában, s indít
ványok letárgyalásában.« »Katolikus 
elgondolás* szerint a cél nem »jogok 
vindikálása«, hanem az „apostolos- 
kodás“. »Nem beleavatkozni s aka
dékoskodni akarnak a lelkipásztor
kodás ügyeiben, hanem önzetlenül 
segítik, támogatják a lelkipásztort a 
hitéletnek minden irányú, komoly fel
lendítésében. Nem világi önkormány
zatként fogják fel hivatásukat, hanem 
a lelkipásztori mnnka áldozatos meg
osztásában. Ök a lelkipásztorkodó 
papság segédcsapata.« Áldása az ilyen 
szervezkedésnek hármas: 1. Tanács
adás, eszmecsere, indítványozás. »Az 
egyházközségi tanács szakosztályokat 
is létesít: hitbuzgalmit, kulturálist, 
szociálist és karitativ szakosztályt.« 
»Az egyik pl. a város vagy falu sze
gényügyét tartja számon, a másik a 
kulturális (iskolai, nevelesi stb.) ügye
ket, a harmadik a munkásügyeket, 
lakásügyeket, közerkölcsöt stb., a 
negyedik a hitbuzgalmi életet.« 2. 
»Leveszi a teher jókora részét a pap
ság válláról s munkamegosztást te
remt. . .  vezetik a hívek beszervezé
sének s az adatgyűjtésnek munkála
tait. Katalógusokat, katasztereket ké
szítenek ; felfektetik a »status anima- 
rum* külső kereteit. Minden utcának 
élén egy-egy fómegbizott áll, minden 
háznak egy házmegbizottja van.« 
Külön leírja a fiuk, a fiatalemberek, 
a leányok, az asszonyok feladatát. 
A lelkipásztor »csak irányítson, ve
zessen, inspiráljon, szervezzen és vé
gezze a voltaképeni lelki funkciókat; 
a többit legnagyobbrészt elvégezhetik 
helyette s mellette az egyházközség
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agilis tagjai. Neki magának így több 
ideje marad a legfontosabbakra.« 3. 
»Hátvéd-csapatot szervez a lelkipász
tornak.« Az Ilyen munkára való ne
velés eszközei pedig a kongregációk, 
»valóságos szeminárium, amelyben 
a pap segítőtársakat nevel magának 
a tízezrek meghódítására.«

Ők tanulnak — tőlünk. Vigyáz
zunk, nehogy nekünk is tőlük kelljen 
tanulni. Még mindig fázunk attól, 
hogy önmagunkat éljük ? Bangha pá
ter sárral dobál minket, de kiveszi 
zsebünkből felhasználatlan öröksé
günket.«

H a jd a n  és m o st. 1232-ben az 
angol király első ízben aludt szalma
zsákon, addigi fekhelye deszkapad volt. 
1246-ig London házai jobbára csak 
szalmával voltak födve; 1300-ban még 
nem ismerték Londonban a kéményt, 
még kevésbé a kályhát, csupán pa
rázs mellett melegedtek. Bort csak or
vosságként lehetett kapni a kirurgiák- 
ban (akkori patikákban). A szekeret 
még nem ismerték. Az előkelőbbek 
lovon ültek, de asszonyostul (elől a 
férfi, hátul az asszony), 1340-ben az 
összes adó 30.000 gyapjuzsákot tett 
ki. A bírákat és ügyvédeket fahéjjal 
és borssal fizették. 1340-ben találták 
fel az első kötőtűt, addig az asszo
nyok fapálcákat használtak, 1344-ben 
préselték Albionban az első arany
pénzt.

Az 1924. évi 
képes Luther-Naptár.

Időt, fáradságot nem kímélve, sem
miféle néven nevezendő áldozattól 
vissza nem riadva, úgyszólván a leg
nehezebb időkben jelentette meg az 
1924 évi képes Luther-Naptárt Het- 
vényi Lajos soproni líceumi tanár, a 
naptár szerkesztője és kiadója. Nem 
mondunk nagyot, amikor azt állítjuk, 
hogy az 1924. évi képes Luther- 
Naptár a különböző naptárak között 
a maga irodalmi színvonalú tartal
mával és ízléses külső formájával a 
egelső helyet foglalta le a maga 

*zámára. Erről mindenki meggyőző
dést szerezhet, aki csak a naptárt a 
kezébe vesji és olvassa. Ahogyan a 
Biblia, Ima-, Énekeskönyv, a Harang
szó, úgy a képes Luther-Naptár is 
egyetlen evangélikus-keresztény ház
ból sem hiányozhatik.

Amikor Hetvényi Lajos tanár a 
naptár mesteri szerkesztésével, kiadá

sával járó nagy összegeknek koc
kázatos befektetésével, rendkívüli 
nagy szolgálatokat tett egyházunknak: 
akkor viszonzásul minden evangéli
kus ember tartsa szent kötelességé
nek most már ezt az egyházunknak 
fáradhatatlan szellemi munkását tá
mogatni azáltal, hogy a Luther-Nap
tárt siet minél előbb megvenni, hogy 
így annak szerkesztő-kiadója annál 
hamarabb felszabadulva érezhesse 
magát a nyomasztó anyagi gondoktól.

Az 1924. évi képes Luther-Naptár 
ára november 5-ig 3200 korona. — 
A hasonló, sőt kisebb terjedelmű nap
tárak árai a Luther-Naptár áránál 
sokkal magasabb. így például a Ké
pes Családi Naptár ára 6000 kor., 
Regélő Naptár 5000 kor., Képes Kos
suth Naptár, Petőfi Naptár, Honvéd 
Naptár stb. 4000—4000 kor.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T 1

Törödsz-e üdvösségeddel?
Okt. 29. 11. Timóth. 3.14—is. Nem lec- 

kéztetés készülődik itten, hanem hozzád
simuló lágy suttogás. Lehet, hogy még 
senki nem kérdezte tőled s el akarnád en
gedni mégis füled mellett! Kérlek, ne úgy 
legyen. Hordozd egész héten magaddal e 
kérdést. Te is, aki eddig átszoktál siklani 
a bibliaolvasás unalmas rovata felett; — 
mert az újságból nem lehet kiolvasni az 
üdvösségedet. És te is, aki szoktad olvasni 
az igét, vizsgáld csak: vájjon azért szok
tad, mert te törődsz az üdvösségeddel 1

Okt. 30. I. Thessalonik 5.9 . Mily sok 
ember nem találja értelmét a létnek! Te 
talán már találtál értelmet az életed szá
mára, de nem maradt-e belőle ki az üdvös
séged ? Egyik lekicsinyli s úgy tesz, mintha 
sokkal nagyobb dolgokkal foglalkoznék, 
mint az üdvössége. A másik meg hamar 
elcsügged s azt m ondja: úgyse lehet élni 
üdvösségre. De, aki az igét olvassa, meg
tudja, hogy üdvösségre van ő Istentől ren
delve.

Okt. 31. Lukács 21 . 34—30. Az ember 
elveszitheti az üdvösség iránti érzékét. En
nek okául nemcsak élvezeti bűnök szolgál
hatnak, hanem a földiekkel való túlságos 
foglalkozás, lelki gőg, sőt hamis kegyes
ség is. De ha még oly sok veszélye is 
volna üdvösségünknek, Isten nem old fel 
alóla s számon kéri mindenikünktől ama 
napon. Hogy érezte ezt Luther; hogy győ
zött le üdvösségéért minden akadályt, — 
még a hamis kegyesség végső akadályát is.

November 1. 1. Mózes 49.1—4. Nem
csak az üdvösség iránti érzéket, elveszit
heti az ember a már birt üdvösséget is. 
Fél élet megy rá sokszor, mig valaki fel
ismeri az üdv titkát s elég egy félóra, hogy 
elveszítse annak szent zálogát. És mi mé
gis üdvre vagyunk rendelve.

Nov. 2. Máté 5 . 29. Hallottál a Santa 
Luciáról? Gyönyörű szép leány, de amel
lett üdvért remegő lélek volt. Mikor meg
tudta, hogy szép szemei megzavartak egy 
ifjút, kést fogott s kiszúrt két szemét el
küldte az érte sóvárgó ifjúnak. — Talán 
nem jól értelmezte így ezt az igét, de any- 
nyit bizonyára jól értelmezett, hogy az üd

vösségért érdemes nagy áldozatot hozni. 
Úgy-e Jézus is milyen nagyon nagyot ho
zott érte!

Nov. 3 . János 6 .2 6 — 37. Aki üdvösségé
vel törődni akar, annak jézushoz kell men
nie. Ő állitja össze üdv-érzékünket, Ő éleszt 
bennünk üdv-vágyakat. De vájjon kik szok
tak Jézushoz fordulni, törődnek-e csak
ugyan üdvösségükkel ? Holnap vasárnap 
lesz s te megint elmégy templomba. Oh 
ha úgy mennél el, mint aki nagyon komo
lyan el kezdett törődni az • üdvösségével!

Nov. 4. Zsidók 2 . 1—4. A Harangszónak 
minden olvasója megdöbbene, ha valaki 
megsúgná nékik szám szerint, hogy hányán 
törődnek az üdvösségükkel. Hát még ha 
valaki hozzá súgná azt is, mi lesz azokkal, 
akik megvetik az üdvösségüket! Az üdvös
ség nem álom-játék. Mindenkire kiterjesz
tett választási kényszerrel jár az s aki nem 
törődik üdvösségével, saját kárhozatára 
adta szavazatát.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L . *

A  m in d en n a p i életből.
Házépítés — állam i seg ítség 

g e l. Ismeretes, hogy az építtetni szán
dékozó vállalatok és magánosok a 
Jegyintézettől 60 százalékos hitelt 
kapnak. A hivatalos lapban most je
lent meg a pénzügyminiszter rende
leté, amely szerint mindenki kaphat 
állami kölcsönt lakásépítésre, ha nem 
üzérkedés, hanem kizárólag a lakás
ínség megszüntetése céljából akar 
építkezni. Folyamodványokat jogi sze
mélyek december 31 ig, magánosok 
1924 január 31-ig a népjóléti minisz
térium kebelében felállított Lakásépítő 
Állandó Bizottsághoz kell küldeni. A 
folyamodványban igazolni kell a kö
vetkezőket :

1. az építkezéshez szükséges telek 
saját tulajdona, 2. az építkezéshez 
szükséges tőke 40 százaléka rendel
kezésre áll (be kell mutatni az épít
kezés részletes terveit, költségvetését),
3. kötelezőleg ki kell jelenteni, hogy 
csak kislakásokat — négy szobásnál 
kisebbet — fog építeni, minden fény- 
üzési jelleg nélkül, 4. ki kell jelen
tenie a folyamodónak, hogy aláveti 
magát az építkezés áilami ellenőrzé
sének, 5. az építkezést 10-nél keve
sebb lakás építése esetén i 924 aug. 
5-ig, ötvennél kevesebb lakás építése 
esetében 1924 november 1-ig be kell 
fejezni (rendkívüli esetekben halasz
tást adnak), 6. az épített lakások 50 
százalékát olyan, nem albérleti lakás
sal rendelkező családos egyéneknek 
kell bérbeadni, akik helybenlakásra 
jogosulsággal bírnak és akiknek la
kása fgy megürül. Jelentkezési dfj 
címén az építkezési tőke 5 ezrelékét 
kell lefizetni

*
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Mennkültek figyelm ébe. A tria
noni békeszerződés rendelkezése sze
rint a magyar állampolgárságért op- 
tálók megkaphatják azokat az ingat
lanaikat, amelyek elszakított terüle
teken vannak, amennyiben azokat a 
javakat mégis kisajátították volna, a 
kényszerkezeléstől mentesen vissza 
kell adni a magyar állampolgárságért 
optálóknak. A vegyes döntőbíróságok 
közül a magyar, oláh és a magyar 
cseh bíróság már régen megalakult 
és eljárási szabályai szerint a szóban 
levő kereseteket 1923 december 31 ig 
be kell adni, különben mint elkéset
tet visszautasítják. Azok részére, akik 
nincsenek abban a helyzetben, hogy 
ügyüket saját költségükön vigyék, 
jogvédő irodát állítottak fel, amely a 
pert teljesen díjtalanul megindítja és 
lefolytatja. A jogvédő iroda cím e: 
Budapest, V., Fáik Miksa-utca 9.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nem zetgyűlést elnapolták, mert a 
kormány el van foglalva igen fontos kül
politikai tárgyalásokkal. Az egységes párt 
elfogadta általánosságban a fölreform-no- 
vellát. Az értekezleten Kaas Albert báró 
a protestáns egyházaknak földbirtokban való 
részesítésére terjesztett elő indítványt. A 
földmívelésügyi miniszter indítványára a 
döntést ebben a kérdésben a miniszter- 
tanácsra bízták.

A jóvátételi bizottság kedvezően döntött 
a nyújtandó kölcsönről.

Németország sorsdöntő órákat él. A 
pénze teljesen elértéktelenedett. Kommu
nista zavargások napirenden vannak.

Bulgáriában mindinkább erősödik a 
nacionalista irány. A választások novem
berben lesznek.

Ausztria vasárnap választott.
G örögországban újabb kormányvál

ság van.
Szovjetoroszország a magánosok va

gyonát elrabolta s most az elkobzott java
kat uzsorásoknak adja el.

O laszországban a facista párt a no
vember hó folyamán tartja nagygyűlését.

A cseh elnök Masaryk legközelebb 
Párisba megy.

Amerikában Loyd George beszédben 
üdvözölte Apponyit és Európa egyik leg
nagyobb államférfiénak mondotta.

Romániában teljes erővel irtják a ma
gyar kultúrát.

A lengyel kormány egy hónapra dik- 
tári hatalmat akar kérni, hogy a készülő 
programokat megakadályozza.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak:
A káldi leánygyülekezetben Sebestyén 

Irma és Horváth Teri nagy örömmel 13.000 
koronát gyűjtöttek.

Mersevathon tojásakció címén 12.500 
korona folyt be.

A vadosfai népiskolások beiratás alkal
mával 3300 K-t juttattak a Harangszónak.

A nagysimonyi nöegylet a Harangszó 
fenntartására 17.300 K-t gyűjtött. Adakoz
tak: Ábrahám Sándorné, Fekete Károlyné, 
Zongor Lajosné 1000—1000, Ludván Margit, 
Kocsi Dávidné, Mód Aladárné, Szűcs K.-né 
500—500, özv. Csizmazia Lajosné, Csécs 
Istvánná, Hajas Lajosné, Szabó Lászlóné, 
Szabó Károlyné 400—400, Vida Dénes 300, 
Ködös Sándorné 200, Erős Gyuláné, Eber- 
gányi Lina, id. Hajas Gyuláné, Karácsony 
Józsefné, Kovács Ferencné, Mórotz J.-né, 
Papp Sainuné, Szabó Vendelné 100—100 
K-t, Hajas Ferencné 3, Hajas Dávidné, Ha
jas Sándorné (P), Hajas Ida, Nagy S.-né, 
Vida Györgyné 2—2, Czizmazia Istvánná, 
Jánosa Lajosné, Czizmazia Sándorné, ifj. 
Kiss Lajosné, Kovács Ferencné, Ködös 
Lajosné, Somlai Károlyné 1—1 tojást 9000 
korona értékben. Gyűjtötték: Árvái Erzsé
bet, Márton Róza, Szabó Lina, Szarka Ida, 
Szabó Erzsébet, Vida Jolán.

A somogycsicsói hívek adtak 5 kgr. bú
zát 4000 korona értékben.

Az iharosi ev. leánygyülekezetben Büki 
Rozália ismétlő iskolás, Sári Juliánná és 
Góber Juliánná mindennapi iskolás leányok 
gyűjtöttek nagy kitartássál. Adakoztak: Dobi 
Istvánná 2, Nagy Sándorné 2, Kulcsár Á -né 
1, Magyar Ferencné 2, Büki Józsefné 1, 
Sári Józsefné S. 1, Horváth Jánosné 1, id. 
Góber Jánosné 3, Dobri Györgyné 2, Hor
váth Józsefné (marcin) 3, Sári Ferencné 3, 
özv. Ladila Mihályné 3, ifj. Góber Jánosné 
2 tojást, Hericz Jenő tanító 1250 koronát.

Sok hálás köszönet.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szen th árom ság  u tá n i 2 2 - ik  
va sárn apon .

Ev. Máté 18.23—35.
Az adós szolga esete örökké intő példa 

mindnyájunknak, hogy szeretetlenek, türel
metlenek és könyörtelenek embertársainkkal 
szemben sohse legyünk. Mert velünk is ha 
sonlókép cselekszik a mi mennyei Atyánk, 
ha ki-ki szive szerint meg nem bocsájtja az 
ő atyjafiának a vétkeit.

Báró Prónay Dezső tb. egyetemes fel
ügyelő, evangélikus egyházunknak ez a ki
magasló alakja október 22-én töltötte be 
életének 75-ik évét. A jóságos Istennek 
megáldó kegyelme őrködjék továbbra is 
nemes élete felett.

Kap! püspök a pécsi egyetemi meg
nyitó ünnepélyén. Október 14-én folyt le 
ünnepélyes keretben a pécsi egyetem év
megnyitása. Az ünnepélyes megnyitón részt 
vettek Klebelsberg Kunó vallás- és közok
tatásügyi miniszter és Kapi Béla dunántúli 
püspök is, aki ez alkalommal elhozta — 
úgymond — annak az egyháznak imádsá- 
gos üdvözletét, mely egyház az egyetem 
keretében fakultást nyert. Legyen ez az 
egyetem — mondotta többek között a püs
pök üdvözlő beszédében — azért a tudo
mány temploma. A magyar állam tudomá
nyos művelésére a haza határain túl is vi
lágítson a magyar tudomány fénye. Legyen 
a nemzeti élet temploma. Királyi ajándék 
a tudás, de isteni ajándékká csak akkor 
lesz, ha a tudás az akarat acélkezében esz
közzé lesz és életet, világot teremt. Teremt
sen emelkedett, tiszta, nemes magyar éle
tet. Legyen a nemzeti műveltség temploma. 
Az egyetem a nemzet kultúráján a korona. 
De maga a korona sohasem helyettesíti a

nemzet egészének műveltségét. Ez az egye
tem a maga nevelő, tanító, szuggeráló mun
kájával emelje fel népoktatásunk és közép
fokú oktatásunknak a szintjét, hogy igazi 
korona lehessen a nemzet műveltségén. 
Legyen a békés szeretetnek a temploma. 
Amint az egyetemen a különböző fakultá
sok egyazon cél felé törekszenek, amint az 
egyetem falain belül a különböző társa
dalmi osztályból kikerült egyetemi polgá
rok testvéri szeretetben egy és ugyanazon 
kölelességtudással munkálkodnak : úgy ne
veljen az egyetem a nemzet számára olyan 
generációt, melynek lelkében él a magyar 
testvéri szolidaritás tudata.

Az uj rektor dr. Nagy József különösen 
melegen üdvözölvén a theológiai fakultás 
első dékánját: Stráner Vilmos egyetemi 
tanárt, átadta neki a dékáni aranyláncos 
jelvényt.

A theológiai fakultás ünnepélyes meg
nyitása az egész egyetemi tanács jelenlé
tében Sopronban, november 11-én lesz. 
Hallomás szerint az ünnepi istentisztelet 
tartására az evangélikus püspöki kart 
kérték fel.

Gyűlések. Egyetemes egyházunk, egye
temes gyámintézetünk, lelkészegyesületünk, 
Luther szövetségünk október 24—25-dik 
napjain tartották évi rendes közgyűlésüket 
Budapesten. A gyűlések lefolyásáról lapunk 
legközelebbi számában emlékezünk meg 
részletesen.

A nagyszénás! sok szenvedésen átment 
evang. egyházban október 14-én alakult 
meg az „Evangélikus Luther-Szövetség“ 
nagyszámú férfi és női közönség jelenlété
ben, a történetesen éppen ott járt Kovács 
Andor esperes részvételével, akit magát is 
meglepett a nagyarányú megalakulás a de
rék magyar földmunkás nép körében. Is
tennek lelke lebegett a megalakítókon. El
nök lett: Székács István szentetornyai föld
birtokos; titkár és dal vezető: Zombai Ádátn 
kántor; pénztáros: Mórocz István gondnok; 
ellenőrök: Kiss Lajos és Pukánszki János; 
hites asszonyok : Juhász Lajosné, Kéry Jó
zsefné, Mórocz Istvánné; az 5 tagú választ
mány : Hegyi Lajos, Benkő Lajos, Orbán 
László, Daubner Béla és Soós Sándor; 
esküdt: Göndös József.

Szombathely. A Protestáns Kör na
gyobb műsor keretében ünnepli meg a re
formáció évfordulójának emlékét. Az ünnepi 
beszédet a kör felkérésére K a p i  püspök 
tartja.

Az Egyetemi Luther-Szövetség okt.
15-én d. u. 6 órakor tartotta a deáktéri 
ipariskolák dísztermében ez évi tisztújító 
közgyűlését. A gyűlésen részt vett dr. Mau- 
ritz Béla egyet, tanár, dr. Mágócsi Dietz 
Sándor egyet, tanár, György Lóránt nyug. 
miniszter és mások. A jelentések kapcsán 
figyelmet érdemelt a Szövetség könyvakci
ója, amely ez év júniusában indult meg
300.000 K-val, mai értéke kb. 2 millió K. 
Az uj tisztikart így választották meg: Plencz- 
ner Sándor elnök, Ruzicska Andor alelnök, 
Ziermann Sándor főtitkár, Csendes S., Le- 
hoczky A., Boda J., Nagy Kálmán és dr. 
Gunesch Károly szakosztályvezető titkárok, 
Szalay László főpénztáros.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Az afrikai evangélikusok a ném etek
hez. Lüderitzbucht-Dól (Délnyugatafrika) 
írásbeli értesítés jött a német ev. egyház 
választmányához, melyben a Ruhr betörés 
és azon gonosz hazugság ellen, hogy Né-
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metország oka a világháborúnak, protes
tálnak.

Dr. Soederblom érsek Amerikában.
Az északamerikai egyház-szövetség két hó
napra meghívta előadások tartására dr. 
Soederblom stockholmi evang. érseket, aki 
többek között a Chicagói egyetemen is 
felolvasást tart.

Tiszteletbeli doktorok. A belmisszió 
75 éves jubileuma alkalmából a berlini 
egyetem theol. fakultása Burghardt főfel
ügyelőt, Schulenburg Berta grófnőt és Thiele 
P.-t tiszteletbeli doktorrá avatta.

Sundar Singh él. A kiváló indiai evan
gélistáról az a hír terjedt el legutóbb, hogy 
meggyilkolták. A hir valótlannak bizonyult, 
hál Istennek Sundar Singh él és jó egész
ségnek örvend.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Csatáry Kálmán pogány- 
szentpéteri tanító és neje Renner Jolán 
leányát, Sárikát, eljegyezte Burisch László 
polgáriskolai tanár Nagyatádról.

Ú J D O N S Á G O K .

Az egri főtemplom uj harangokat 
kapott. Az egri főtemplom 3 uj harangját 
a hivők nagy seregének jelenlétében avat
ták fel. A három uj harang közül a Mihály 
nevű 46, a János harang 16, a Lajos ha
rang, amely Szmrecsányi Lajos dr. egri 
érsek aranymiséje emlékére készült, 6 mé
termázsa súlyú. Mind a három harang be
szerzéséhez a költséget a székeskáptalan 
viselte.

Újabb határkiigazítás M agyarország 
javára. A határkiigazító bizottság San 
Marco hercegnek Kis-Zombor, Szerbcsanád 
és Nagyszentmiklós határában lévő 70C0 
holdas uradalmát Magyarországnak ítélte 
oda.

Tízmilliárdos sikkasztás a bécsi 
Länder-bankban. A Länder-bank egy 
Milkó nevű prokuristája tizmilliárd koronát 
sikkasztott a bankból és a pénzzel meg
szökött. Milkó, amikor már biztos heiyen 
érezte magát, udvarias levélben értesítette 
a bankot, hogy tizmilliárd koronát elsik
kasztott a pénztárból.

A kárpáti harcok 14 eltemetetlen hősi 
halottjára akadt egy turista társaság a 
Beszkidek hegységében történt kirándulá
sakor. A holttestek egymás hegyén-hátán 
feküdtek félig feloszolva, a felisinerhetet- 
lenségig eltorzulva. Az egyiknél a hátizsák
ban kis bádogdobozkát találtak, benne egy 
kicsi leányka arcképével, amelynek hátára 
ez volt írva: »szeretett drága apukámnak, 
vigyázzon rá a jó Istenke.“ A holttesteket 
nem tudták a cseh hatóságok agnoszkálni, 
amiért elrendelték a helyszínen való el
temetésüket.

A félmilliós és milliós államjegyeket
a legközelebbi hetekben forgalomba hozzák.

Hétezernegyvennyolc korona húsz 
fillért kell adnunk az egyik budapesti gaz
dasági lap számítása szerint — az olyan 
áruért, amit békében 1 koronáért meg le
hetett kapni. A drágulás az utolsó két hét 
alatt átlag 2 4, az élelmiszerekben 8'3 szá
zalék.

A németek alulról leszállásra kény
szerítik a repülőket. A német tudomány 
korszakalkotó felfedezést produkált. Cent

rálisán fejlesztett villamosárammal antimag- 
nótizálja az üzemi njotorok mágneseit és 
ezzel megállíthat minden forgalmat egy 
bizonyos hatókörzetben. így esett meg, 
hogy a Bérűn fölött repdező idegen repülő
gépeket sorra leszállásra kényszerítik és 
elkobozzák.

Az iskolák állam segélyének megvo
nása. A beiskolázás végrehajtás tárgyában 
kiadott 1922. évi december hó 21-én kelt 
130.700. számú rendelet a 46 ik oldalon 
közöl egy „15. minta“ jelzésű kimutatást. 
A kir. tanfelügyelőség felhívja az iskolákat, 
hogy e kimutatásokat további sürgetés be
várása nélkül f hó 30-ig úgy az idén, mint 
ezentúl minden évben beküldjék, mert an
nak elmulasztása 1149—923. számú rende
let értelmében az iskola államsegélyének 
rögtöni megvonásával jár.

Vadmacskák a Pyreneusokban. Spa
nyolországban, Oloron környékén, ahol már 
régebbi idő óta nem láttak vadmacskát és 
azt hitték, hogy ez a ragadozó kihalt azon 
a vidéken, újabban ismét számos példány 
bukkant fel és a baromfiudvarokban igen 
nagy károkat okoznak.

Uj idők a legjobb magyar szépirodalmi 
lap. Szerkeszti Herczeg Ferenc Előfizetési 
ára egy negyedévre 6000 korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leány újság. Előfizetési ára egy negyedévre 
3000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 2500 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Zongor Béla esperes 50.000, Nádasdi offert. 
26.110, Gever Zoltán s. lelkész 10.000, 
Jambisch Béla Csurgó 7000, Rade Rábel 
Veszprém 7000, Gosztola Samu 5003, özv. 
Beniczky Józsefné Bpest 3500, Szombatit 
Ernő Lkomárom, Weigel A. Mucsfa, Búza 
József Szombathely, Mirczák István Köve
cses 3000—3000, Rothfuchs család Tokaj, 
Felde Imre kötcse, Johnson Gisle Bpest, 
Molnár Gyula táblabiró Bpest, Mühlmann 
Margit Diósgyőr, Mihályi Gyula Zalabese- 
nyő, Király Erzsébet Sárvár, özv. Róth Ar- 
noldné Bpest, Nagy János Beled, Haramia 
Erzsi Börcs, Puhr Mátyás Csánig, Ihász 
Mihály Árpás, özv. Jutasy Jakabné Szom
bathely 2000—2000, Zsupányi Gyuláné Bé
kás, Smideliuäz Béláné Szombathely, özv. 
Éder Józsefné Ercsi, Gaál Gyuláné Bük, 
Róth Gyula Kamvár, Jakab István Beled, 
Büki Lajos Beled, özv. Majláth Sándorné 
Sárvár, özv. Mesterházy Ödönné Mester
háza, Andrássy Pálné Diósgyőr, Dákai P. 
Devecser, özv. Takách Samuné Rlak, Rausz 
István és József Aszód, Artner Lajos Rlak, 
Török Lajos Zalaszentlőrinc, Nemciskó S. 
Dunaföldvár, Budacker O. Kőszeg, Erdős 
István Farád, Varga Zsigmond Kisberzseny, 
özv. Németh Józsefné Kaposvár, Pintér 
Andrásné Kistengelicz, Noszlopy Antal Sár- 
bogárd 1000—1000 K, Nagygyimót 1500, 
Horváth Pál Zalaegerszeg, Takács Sándor 
Kőszeg, Dénes Lajos Pusztaföldvár, Büki 
Mihály Beled, Jakus János Győr, Kálmán 
Béla Rpalota, R. Nemes Isivánné Alsógör- 
zsöny, Belencsák Mihály Körmend, Falb 
Mária Győr, Busznyák István Sopron 500 
—500, Varga Vincéné Tés 400, Hollósy 
Kálmánné Vép, Bartkó Sándor Miskolcz 
200-200 K.

H I R D E T É S E K .
Az egyházkerületi közgyűlés alkalmával 

a Pannóniában elveszített kalap megkerült. 
A kalap tulajdonosa jelentkezzék vagy a 
Pannónia étterem bérlőjénél, vagy pedig 
Zirmann lelkész urnái

Evang. úri család intelligens 15—19 éves 
leányt keres, ki féléves lánykáját gondozná 
és finomabb házi munkát is végezne. Ér
deklődni lehet Szombathelyen a protestáns 
lelkészi hivatalnál. 1—4

Egy nemzetgyűlési képviselő családja 
keres 14 éven felüli árva lányt, aki a ház
tartás körül segédkezne s kinek jövőjéről 
szülői szeretettel gondoskodnának. Érdek
lődni lehet az evang. lelkésznél Szentgott- 
hárdon. 1— 5

Árvaleányt vagy magános özvegyet ke
resek háztartási munkákra. Cseléd is van. 
Ajánlatokat igények megjelölésével és rö
vid életleírássa! k é r : Görög Kálmánné 
Pusztarádócz, posta Egyházasrádócz. 2 - 3

V a l l ó d o n “  s ennek német fordf- 
jj » C lIluO  L a li  tása ,Religionsichre1 
összes, 1—6. elemi osztály vallási tananya
gát magában foglaló valláskönyv darabja 
ezidőszerint még 1500 koronáért (nagyobb 
megrendelésnél 10—15% engedmény, sze
gény tanulóknak kedvezmény!) megrendel
hető Vértesi Zoltán ev. lelkész-szerzőnél 
Magyarbóly, Baranya megye. 2^-3

Megbízható, jólelkü háztartási alkalma
zottat keres két kisgyermekes család. Szí
vesen veszek jobb családból is valakit, aki 
háromszobás lakásunkkal és a főzéssel járó 
dolgot vállalja. Csakis meglettebb, komo
lyabb egyének írjanak, kiknek a kellő meg
becsülést és családias bánásmódot bizto
sítom. Horváth Ivánné Sárvár 2, Selyem
gyár. 3—3

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Bzentgotthárd, Vasvárul egye.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH KÁB0I.Y és SZÁLÁT MIHÁLY.

Kéziratokat nem adunk vissza.

H I R D E S S Ü N K
a „HARANGSZÓ“-ban.

P I A C .
Október 23. Zürich: Budapest 0.3.C65, 

Deviza: Dollár 19.300, Dinár 233, Osztrák 
kor. 0 2735, Szokol 578'—, Lei 95-—, Frank 
1195, Márka 0 00000 1 — Hús- és zsirárak. 
Marhahús 8.000, disznóhus. 9.000, borjúhús 
9.000, zsir 15.000. — Gabonaárak: Búza 
91.915, rozs 61.500, árpa 63.000, zab 66.500, 
tengeri 72.000, korpa 37.500.

Nyomatott Weliisch Séta villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított«
K A PI  B É L A

1010-ben.

I.aptulajdonoR:
t  D u n á n tú li L D tber S z ö v e ts ú o .
Ax Onuágoft Lutlier-Sxövet- 

Hég hlvatüloN lapja.

Késiratok, előfizetési díjak 
éa reklamációk a

HABANGSZÓ szorkesztő- 
kladóhivatalának

flzentgotthárdra (Vaavra.) 
küldendők 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkésa 

és tanító.
Hr.úJel80lk minden vasárnap.

Bzerkaaztó-kladóhlvatal:
8ZENTOOTTHÁRD,

Vas vármegye.
1 „HAKANtiSZO* 

elóflzeMal ár«: 
negyedévre 3000 koron«. 

Megszállt területre 5000 K. 
Lither-Szöretégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 800 koroaa.

A .Harangozd* terjeszté
sére befolyt adományokból 
•zórványban lakó híveink

nek lngyenpéldáuyokat 
küldünk.

Ne rázzuk egymás templomának oszlopait.
L eg y ü n k  h iv ő , e g y m á st  tá m o g a tó  k e r e sz ty é n e k .

Ziermann Lajos, egyetemes gyámintézeti elnök budapesti szózatából.
Nagy a mi nyomorúságunk. 

Olyan a mi népünk, hazánk és egy
házunk, mint az a nagy beteg, 
szegény, szerencsétlen gyermek, 
akiről Máté 17., Márk 9. és Lukács 
9-ben van szó, akit gonosz, ördön- 
gős lélek gyötör, szaggat. A há
ború s annak szerencsétlen kime
netele óta már nem tudjuk össze
számolni hazánkban azokat, akik 
éhséggel, mezítelenséggel, hajlék
talansággal s az ezekkel összefüggő 
tengernyi sok bajjal s betegséggel 
küzdenek. A háború előtt a statisz
tika Nagymagyarországon 15.000 
gyermeket írt össze, akik az erény 
útjáról letértek a bűn útjára. Vájjon 
ma Csonkamagyarországon hány 
ily gyermeket lehetne összeszám
lálni ?! S hány gyermeket, itjut s 
leányt, férfiút és asszonyt gyötör 
a mértéktelenség és fajtalanság 
gonosz ördöge ?! Hányán lesznek 
tolvajokká, sikkasztókká, csalókká, 
lelketlen uzsorásokká, gyilkosokká, 
öngyilkosokká lent és fent?! Hány 
megzavarodolt lélek, hány meg
bomlott elme, hány megtébolyodott 
ember van ebben az országban ?! 
Mennyi nyugtalanság, elégedetlen
ség, mennyi felforgatás s forron
gás mindenütt! S íme akkor, ami
kor mindnyájunknak, minden ma
gyarnak s minden keresztyénnek 
hazánk pusztulásán s népünk rom
lásán kellene keseregnünk, amikor 
mindnyájunknak össze kellene fog
nunk, hogy végkép el ne pusztul
junk, akkor azok — ezt mély fáj
dalommal állapítjuk meg —, akik 
elsősorban volnának hivatva, hogy 
békességet hirdessenek s terjessze

nek itt ez országban, az egyenet
lenség leikétől ösztökélve, békét
lenséget szítanak az egy édesanyá
nak különböző korú gyermekei, az 
egy egyetemes, közönséges keresz
tyén egyház felekezetei között. 
Szétszakítani próbálják azokat a 
kötelékeket, melyekről az apostol 
azt mondja: „Egy az Úr, egy a hit, 
egy a keresztség; egy az Isten és 
mindeneknek atyja, aki mindenek 
felette van és mindenek által és 
mindnyájatokban munkálkodik.“ 
Odaállnak százezrek elé s keresz
tyénieden fennhéjázáss^l lenéznek 
s megbántanak bennünket protes
tánsokat, akikről nemrég egy ve- 
zetőférfiuk ezt mondá: „A protes
tánsoknak elévülhetetlen érdemeik van
nak a magyar nemzeti állameszme és 
a magyar nyelv fejlesztése s terjesz
tése körül és a protestánsoknak volt 
eddig a magyar integritás dolgában 
legtöbb sikerük.“ Néhány évvel ez
előtt felvetődött az az eszme, hogy 
mozgalmat kellene indítani aziránt, 
hogy a magyar törvénykönyvből 
töröltessenek azok a négyszázéves 
szégyenletes szavak, melyek azt 
mondják: „Omnes lutherani com- 
burantur =  a lutheránusok mind 
megégetendők.“ Ennél még sokkal 
kívánatosabb volna, hogy kitöröltes
sék s kiirtassék valamennyi magyar 
s keresztyénnek szivéből az a tilre l-  
m etlenséy, amely az íty csúnya 
szavakat diktálja. Ne legyünk Sám
sonok, ne rázzuk egymás templo
mának oszlopait, mert akkor a ro
mok valamennyiünket eltemetnek. 
Ne hangsúlyozzuk örökké azt, ami 
bennünket elválaszt, hanem azt, ami

bennünket összeköt. S járjunk e te
kintetben mi evangélikusok jó pél
dával elő, akkor is, ha — mint a 
közelmúlt napokban történt —, 
egyesek e világ seprőinek s a mé
szárszékre való juhoknak tekinte
nek is bennünket.

Mindenekelőtt azonban töreked
jünk arra, hogy ezekben az-egy
házunkra nézve is oly válságos idők
ben először kerítéseinken belül az 
ellentétek elsimuljanak, 8 a hívek 
egymást segítsék, gyámolítsák, erő
sítsék a halandófélben levőt s hogy 
mindenki rendszeresen s bőven el- 
küldje a segítséget egyházunk elő
őrseibe, a diaszpórákba, szórvá
nyokba, mint ahogy az az egységes 
szív is rendszeresen és bőven el
küldi a vért a testnek még legkül
sőbb tagjaiba is. Tegyük meg ezt 
annyival inkább, minthogy a há
ború s az azt követő viharok ezer
nyi és ezernyi családot gyökeres
től kitéptek helyükből s szerencsét
len hazánkból egy nagy diasporát 
csináltak. Csakhogy ehelyett mit 
látunk? Azt, hogy az egyenetlen
ség, gonosz lelke számtalan gyüle
kezetünket szinte elemeire bontja 
s a romlás szélére juttatja s azt, 
hogy rettenetes apáthia, vétkes 
közönyösség vesz erőt rajtunk s 
hogy hiányzik belőlünk a jelenkor 
s a jövő iránt való felelősség tu
data. Sokan, igen sokan a mi so
rainkban is már úgy beszélnek, 
mint annak idején a gőgös fáraó: 
„Kicsoda az Isten, hogy én enge
delmeskedjek nék i?“ És úgy gon
dolkoznak, mint a lelketlen Kain: 
„Vájjon őrizője vagyok-e az én

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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a t y á m f iá n a k .“ A  s z e r e te tn e k  a n 
g y a l i  é n e k e  m in d e n ü tt  e lh a llg a t ,  
m in t v ih a r b a n  a  m a d á r . S  tö r tén ik  
m in d e z  a k k o r , a m ik o r  n e m  tá m a sz 
k o d h a tu n k  n é m e to r s z á g i  h it te s tv é 
r e in k n e k  a  m ú ltb a n  m in d ig  k é s z 
s é g e s e n  fe la já n lo t t  s e g í t s é g é r e ,  m ert  
h is z e n  ő k  is  n a g y  n y o m o r ú s á g b a n  
v á g y n a k ,  a z  ő  o r s z á g u k a t , n é p ü k e t  
is  g o n o s z ,  ö r d ö n g ő s  lé le k  g y ö tr i é s  
s z a g g a t ja  é s  a  tö n k  s z é lé r e  ju tta tja .

N y o m o r ú s á g u n k a t  a z tá n  m é g  f o 
k o z z a  a  m i te h e te t le n s é g ü n k . T e 
h e te t le n e k  v a g y u n k  a s o k  n y o m o 
r ú s á g g a l  s z e m b e n , m e r t h iá n y z ik  
b e lő lü n k  az erős hit s a szilárd er
kölcs, m e r t  a  b ib l ia  s z é p s é g e i ,  a  
h e g y e k e t  m o z g a tó  h it , a  sa m a r itá -  
n u s i  s z e r e te t  s  a z  I s te n b e n  v e te t t  
f e lt é t le n  r e m é n y  n e m  m e g y  át a  
b ib liá b ó l  a  m i é le tü n k b e ,  m ert n e m  
fo ly ta tu n k  m in d e n  e s e t b e n  jó z a n , 
m é r té k le t e s ,  im á d s á g o s  é le te t . M ert  
e s a k  d is p u tá lu n k , o k o s k o d u n k , a - 
h e ly e t t ,  h o g y  s z e r e tő  s z ív v e l  m e g 
f o g n á n k  a  m u n k á t  a b b a n  az  e r ő s  
b iz o d a lo m b a n , h o g y  a h ív ő k n e k  
m in d e n e k  le h e t s é g e s e k .

I g e n , a  h ív ő k n e k  m in d e n e k  l e 
h e t s é g e s e k ,  a z é r t  é p ít s ü k  h iv ő , s z e 
r e tő  s z ív v e l  a  m i e g y h á z u n k a t  s  
n e  ije d jü n k  m e g  a  n e h é z s é g e k tő l ,  
m e r t a  n e h é z s é g e k  g y ö n y ö r ű s é g e k .

L á m  a z o k  a z  a p o s to lo k , a k ik  a  
n a g y b e t e g  g y e r m e k k e l  s z e m b e n  
e le in t e  t e l j e s e n  te h e te t le n e k , k é 
s ő b b , a m ik o r  m e g te lt e k  h itte l s  
s z e n t lé le k k e l ,  e g y ik  c so d á t  a m á s ik  
u tá n  m ív e l ik . É s  k i  ű z te  k i 4 0 0  é v 
v e l  e z e lő t t  a  v i lá g b ó l  a  s o k  t is z tá -

Jézuska szállást csinál magának.
Irta: Szombath Ernő. S)

Porgácsné lámpát gyújtott. Aztán 
meggyujtotta a karácsonyfa gyertyáit. 
Majd elővett a két felbontatlan csoma
got. Odatette a fa alá s megfogta a 
leánya kezét.

— Kis Icukám, nézd, ezt az egyik 
csomagot az én nevemben, azt a má
sikat édes apád nevében küldi a kis 
Jézuska. Bontsd fel, hadd lássuk, 
mi van benne?

Icuka örömkiáltással kapaszkodott 
az anyja nyakába. Aztán a csomagok 
felbontásához fogott.

Már majdnem felbontotta az egyi
ket, amikor tekintete véletlenül az 
anyjára esett. S rémülve látta, hogy 
annak az arca halott fehér s hogy 
alig bir a lábán állani.

Ijedt kiáltással ugrott az anyjához. 
Átkarolta kis karjaival s minden ere-

ta la n  l e lk e t ?  A  h iv ő  L u th e r  é s  a 
h i v ő  K á lv in . É s k ik  ta r to ttá k  fe n n  
a z  e v .  e g y h á z a t  é s  a  m a g y a r  h a zá t  
m in d e n  e lle n r e fo r m á c ió  d a c á r a  ? 
A  m i h iv ő  a p á in k . É s  k ik  te r je s z 
t e t t é k  a z  Is te n  o r s z á g á t  k i f e lé  s  b e 
f e l é ?  A  h iv ő  k ü lm is s z io n á r iu s o k  s  
b e lm is s z io n á r iu s o k . É s  k ik  g y á m o 
l í to t tá k  m in d ig  a h a ld o k ló  e g y h á 
z a k a t  s  k ik  a la p íto t tá k  is k o lá in k 
n a k  s  jó té k o n y  in té z m é n y e in k n e k  
e g é s z  so r á t  ? A z  a  h iv ő  G r o ssm a n n  
s  a z  á lta la  a la p íto tt  G u s z tá v  A d o lf  
E g y le t ,  az  a h iv ő  S z é k á c s  s  a z  á l
t a la  a la p íto tt  M a g y a r h o n i G y á m in 
t é z e t  s  a z o k n a k  h iv ő ,  im á d k o z ó  
s e g ítő tá r s a ik ,  a k ik  a  m ie n k h e z  h a 
s o n ló  n e h é z  id ő b e n  s  h e ly z e tb e n  
a z t  v a llo ttá k , h o g y  a z  Ú r  J é z u s  
K r is z tu s  m é g  s o h a s e m  m o n d o tt  c s ő 
d ö t .  M a se m  m o n d  c s ő d ö t ,  m o s t  is  
k é s z  s e g ít s é g ü n k r e  s ie tn i ,  a zér t  
h ig y j ü n k  b e n n e ;  h ig y j ü k  e l , h o g y  
Ő  n e m c s a k  a m ú ltb a n , v a la m ik o r  
tu d o t t  s e g íte n i, n e m c s a k  a jö v ő b e n  
v a la m ik o r  fo g  s e g í t e n i ,  h a n e m  m o st  
a  j e le n b e n  is  tu d , f o g  é s  a k a r  s e 
g í t e n i .  H ig y jü k  e z t  e r ő s  h i t t e l ! T a 
n u lju k  e z t  h in n i a  m i n y o m o r ú s á 
g u n k b a n , a m e ly b e n  a  m i n é p ü n k ,  
h a z á n k , e g y h á z u n k  o ly a n ,  m in t a z  
a z  é g ő  c s ip k e b o k o r  o tt  a  H ó reb  
h e g y é n ,  é g , é g , m á r  s o k á  é g  é s  
m é g s e m  e m é s z te t ik  m e g ; n e m , m ert  
a z  U r v a g y o n  b e n n e ,  a k i, h a  h i
s z ü n k , m e g s e g ít  n y o m o r ú s á g u n k 
b a n  s  t e h e te t le n s é g ü n k b e n . A z é r t  
j e r  k e r e s z ty é n  g y ü le k e z e t ,  k ö z e le d 
jü n k  leo ld o tt  s a r u v a l ,  h iv ő  s z ív v e l  
a z  Ú rh o z , sz ó lju n k  m i i s : H isz e k

jével vonszolni kezdte az ágy felé.
Nagy nehezen sikerült az ágyhoz 

jutni.
Az asszonynak még volt annyi 

ereje, hogy ledobálta magáról a ru
hát. Aztán kérte a leányát, hogy ru
hát meg egy lavór vizet hozzon az 
ágyhoz. Mert ügy érzi, lázas, hát 
vizes borogatást akar magára rakni.

Icuka egy kettőre odahozott min
dent.

S aztán okos szemmel nézte, mi
ként készíti el az anyja a vizes ruhát 
s miként csavarja azt a melle körül.

Az anyja még figyelmeztette, hogy 
ha el találna aludni, hát akkor egy
két óra múlva keltse fel, hogy újból 
vizes ruhát tehessen magára.

Forgácsné csakhamar mély lázas 
álomba merült.

Szegény Icuka tehetetlenül tipegett 
az ágy körül s nem tudta, mihez 
kapjon. Szeretett volna átszaladni a 
szomszédnénihez, hogy áthivja, de

U r a m ! l é g y  s e g í t s é g ü l  a z  é n  h ite t 
le n s é g e m n e k .

A hit védelmében a létekről,
Irta: Szekey András.

Amint a fán sok a levél, de csak 
egy a törzs, úgy a világon is igen 
sok a bűn, azok alapja azonban egy : 
a hitetlenség A hitetlenség el van 
terjedve nemcsak a müveitek, a vá
rosiak között, akad annak követője 
falun is, az ördög falun is körüljárja 
az embereket keresvén kit nyeljen el.

Hogy honnan és miképpen terjedt 
el ez a nagy lelki nyavalya, ezt most 
ne kutassuk, nyilvánvaló azonban, 
hogy meg van a baj s igazán kevés 
vigasztalást nyújt az a tudat, hogy 
más felekezeteknél megvan ez még 
nagyobb méríékben, mint nálunk evan
gélikusoknál. A reformátusok, a róm. 
katholikusok ránk evangélikusokra 
hivatkoznak lapjaikban, mint olya
nokra kiknek szívében még él a hit, 
az egyházszeretet s a minden jó iránti 
lelkesedés. Amint azonban az Isteni 
Magvető által elvetett földön találta
tott a konkoly is, (az ördög vetette 
el éjszaka) úgy a mi virágzó gyüle 
kezeteinkben is — akadnak egyesek, 
kik meggyőződésből avagy csak fel- 
fuvalkodottságból, hitetlenek. Ezek 
azok kik megbontják a gyülekezeti 
egyakaratot, mindennek ellenzői és 
ellenségei, kiknek nem kell a temp
lom, szóval azok, kikről szent Pál 
apostol sírva mondja, hogy Istenük

nem merte egyedül hagyni édes any
ját. Hát csak állt ott s bámulva né
zett az anyjára.

Egyszer csak eszébe jutott az anyja 
szava.

Hamarosan uj kendőket vett elő 
a szekrényből. Az egyiket a vízbe 
nyomkodta. Aztán kifacsarta, ahogy 
csak birta. Aztán kétrét hajtotta s 
ráfektette a másik száraz ruhára. De 
hogy tegye azt most az anyja alá? 
Arra még gyenge volt, hogy a tehe
tetlen beteget felemelje.

De azért megpróbálkozott.
Peltérdelt az ágy szélére. Széthaj 

totta anyja keblén a ruhát s aztán 
kezdte azt alula kihúzni.

Erre felébredt az asszony. Ráné
zett kukára s mikor meglátta nála 
a vizes ruhát, felült. A kislány oda- 
teritette alája Aztán ráfektette az 
anyját s a ruhát a keblén összehaj
totta és nyakig betakarta.

(Folytatjuk.)
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a mammon, a has, s dicsőségük gya- 
lázatjukban vagyon.

Az első keresztyének a hitetlent 
maguk között nem tűrték, a refor
máció idejében a hitetlen embert mint 
rendbontót büntették. Súlyos büntetés 
érte azt, aki káromolta az Isten nevét.

Nagyon ravasz érvekkel állanak 
elő a hitetlenek akkor, midőn hitet
lenségüket mentik avagy magyaráz
zák. Ezen támadások visszaverése 
csak úgy lehetséges, ha ini is a vi
lágosságra megyünk, a nagy nyilvá
nosság előtt tárgyaljuk azokat.

Nem időszerű I
Sajnos igaz, az emberek azonnal 

idegesek lesznek, ha valaki a kér. 
hitcikkekkel hozakodik elől Akkor 
azonban, amidőn erős volt a kér. 
öntudat, mákép volt. Nagykonstantin 
idejében még a piaci kofák is tár
gyalták a kér. igazságokat, a refor
máció idejében amint tudjuk, a városi 
képviselő testületek vitatták meg a 
hitvallásokat. A vallás akkor még 
nem volt magánügy.

A hitetlenség a lélek létezésének a 
tagadása. Nem egy ember így beszél 
mint Tamás apostol; >ha nem látom 
az ő kezein a szegek helyeit és be 
nem bocsátom ujjaimat a szegek he
lyébe és ezen kezeimet be nem bo
csátom az ő oldalába, semmiképpen 
el nem hiszem«.

Ha halljuk az erdő suttogását, a 
távoli és közeli harangszó imára hivó 
hangját, ha körülvesz a temető néma 
csendje, önkéntelenül is érezzük a 
szellem, a lélek közellétét. Ez a lélek 
sejtés élt az emberekben Jézus eljö
vetele előtt is. így köztudomású, hogy 
a régi egyiptomiak holttesteiket bal 
zsamoztatták, s az fgy elkészített 
múmiák részére temetkezési helyeket 
— királyok piramisokat — építettek. 
Ilyen temetkezési piramist építtetett 
magának II Ramses fáraó is, és pe
dig a zsidók által, borzasztóan sanyar
gatván őket. A rómaiak, a görögök 
is hittek a lélekben, babonáik szerint 
a lélek az alvilágba kerül, hol ide s 
oda bolyong. A zsidóknak is volt 
hitök a lélekben. Dávid király így 
fohászkodik (Zs. 4 2 .6  ) Miért hagy
tad el én lelkem ilyen igen magadat 
és nyughatatlankodól én bennem: 
Bizzál az Istenben és ismét: nem 
hagyod az én testemet a koporsóba. 
(Zs. 16.10.) Bölcs Salamon pedig 
ezt vallja: A por földdé lesz mint 
azelőtt volt, a lélek pedig megtér Is
tenhez ki adta volt azt. (Préd. 12.9.) 
A budhistáknak az a hitük, hogy a 
lélek csak akkor lesz boldog, ha majd 
a nirvánába, a semmibe, a megsem

misülésbe kerül. A khinai azt vallja, 
hogy a lélek az ember halála után 
állatokba költözik — vándoról — 
azért ők az állatokat tisztelettel ve
szik körül, különösen kedvelik a bé
kát, a kígyót és a patkányt, azt hí
vén, hogy azok képében hazajár el
halt kedveseik lelke. Az utazók egy
hangúlag azt beszélik, hogy nincsen 
a világon olyan nép, melynek a lé
lekről nem volna fogalma. A forró 
égöv alatt élő fekete harcos avval a 
tudattal megy a csatába, hogy az 
általa megölt ellenség lelke neki a 
túlvilágon szolgálni fog; az örökös 
hóban, télben élő északsarki eszkimó, 
amidőn meggyujtja kicsiny halzsir 
lámpáját, áldozatot mutat be annak 
az Istennek, ki majdan elvezeti lelkét

Á Imáim.
Álmodtam régen, hogy egyszer lesz nékem 
Valahol messze tanitványseregem,
Virágos kertem és meleg kis fészkem . . .
S megadta az ég!

Álmodtam ifjan, hogy otian boldogan, 
Holdfényes estén fejét a vállamra 
Hajtja kis párom — csókot nyom ajkamra... 
S  teljesült álmom!

Álmodtam aztán, mint fogok egyszer tán 
Bölcsődal mellett lánykákat ringatni, 
Ölemben ülő fiúcskát altatni. .  .
S  boldog így lettem!

Álmodtam végre, mint tör fel az égre 
Enyéim esdö fohásza az éjben:
„ Apánkat, Isten, tartsd meg a veszélyben!“ 
S megtartott az ég!

Álmodom mostan, más álmot azonban : 
Szeretnék menni nyugati végekre, 
Háromszin zászlót tűzni a tetőkre. . .
Óh adná az ég!

KNÁBEL VILMOS.

az örökös tavasz országába. És ha 
jól megvizsgáljuk önönmagunkat, arra 
a tapasztalatra jutunk, hogy nem le
het az, hogy vége legyen életünknek 
szívünk utolsó dobbanásával, hanem 
van valami bennünk ami soha el 
nem múlik — a lélek. A hitetlen 
ember tehát nem ember, hanem ter
mészetellenes lény. Egy kivétel — 
akárcsak a sok-sok teli kalász között 
— a fehér, üres kalász, avagy a fa
kérgen a gomba.

Az ujtestamentom minden egyes 
lapja a lélekről tesz tanúbizonyságot. 
Ez alkalommal azonban nem ezeket 
a bizonyitékokat soroljuk fel, hanem 
azokat, melyeket a kér. Apologetika 
(Erőss) a világi tudományból felszö
kött sorakoztatni a lélek létezésének 
bizonyítására, Az első bizonyíték —

bármiképpen csodálatosan is hangzik 
ez — a hulla. A hullánál ott van 
minden ami por és anyag. Ott van
nak azok a szemek, melyek oly ked
vesen mosolyogtak reánk, azok az 
ajkak, melyekből mindig csak jót hal
lottunk s mégis az a hulla csak rá 
kell nézni nem az az ember, akit mi 
szereltünk... Szeretteink koporsójá
nál kétségbe kellene esnünk, ha nem 
tudnák azt, hogy nincs hatalma raj
tunk a halálnak, a lélek él nem ér 
enyészetet . . Azért
„Bár a halál itt válni készt is iniiiket 
Meglátjuk újra drága kcdvesinkct 
S kikért szemünkben gyászköny rengedez 
Lelkünk velük még egyesítve lesz.“

Hitetlen ember -nézd a holttestet 
és higyj a lélek létezésében I

Oly titokzatos a halál 1 Valaki 
egészséges, víg, örül az életnek s 
egyszerre csak táviratot kap, össze
esik és meghal. Mi ölte meg? Az a 
betű mely azon a kis papíron rá van 
írva. De hogyan, hol és mit?! A lé
lek elvált a testtől. A tudomány ki
számította a nap, a föld pályályának 
járását, azt a méjy titkot melynek 
halál a neve, nem bírta fellebbenteni 
egy arasznyira sem. A strucmadár- 
nak az a szokása, hogy amikor már 
nem tud hová menekülni, bedugja 
fejét a homokba azt vélvén, hogyha 
ő nem lát senkit, őtet sem látja senki. 
Az élet és a halál titkaival is így 
van a hitetlen ember, egyszerűen 
nem akar róluk tudomást venni. Nem 
akar gondolni a halaira, a léleknek 
az Úr előtt való megjelenésére 1 De 
hát segít ez rajta ? Noé idejében az 
emberek hitetlenségükben nem gon
doltak ez Ítéletre, az utolsó napra. 
Jött at özönvíz. Az emberek mene
kültek mind magasabb és magasabb 
helyekre, végül a hegyek csúcsáról 
térdenállva fohászkodtak az Istenhez ; 
a meg meg ujuló villámcsapás azon- 
bao ezt felelte nekik: késő minden ! 
A hitetlen ember igen sokszor me
nekül a világi tudomány hegyeire — 
az utolsó jó napon azonban kényte
len azt látni, hiábavaló minden. Ak
kor az egyik káromkodik, a másik 
fohászkodik... sajnos késő minden! 
Ti hitvesek, anyák, szépséges hugocs- 
kák, ne hagyjátok szeretteiteket, hogy 
mint hitetlenek elpusztuljanak, elkár- 
hozzanak! A halál a lélek létezését 
bizonyítja.

Ha megütöm a körmömet, véralá- 
futástól fekete folt támad. Egyszerre 
csak azt látom, hogy az ütés helye 
előre nő — mutatja, hogy nő az uj
jam. Már most a tudomány azt ta
nítja, hogy az ember teste minden
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4—7— 10 évben teljesen átalakul uj 
lesz annak minden részecskéje. Már 
nem az a kezünk, eszünk, izmunk, 
mely volt gyermekkorunkban, egészen 
más az ember 70 éves korában, mint 
volt 7 éves korában. És mégis van 
valami, ami az emberben állandó, a 
mi nem változik, s ez az emlékezés! 
Semmi sincsen már bennünk abból 
a testből, melyet gyermekkorunkban 
a magunkénak válthattunk, és mégis 
tudunk emlékezni azokra a kedves 
időkre, midőn szüléink védőszárnyai 
alatt olyan nagyon jó volt nekünk, 
hangjuk még most is cseng füleink
ben, alakjuk még most is áll szeme
ink előtt, pedig már régen nem az 
a szemünk, fülünk, melyekkel néztük 
és hallottuk őket 1 Az einléke/és azt 
bizonyítja, hogy van valami az em
berben, ami felette áll az anyagnak, 
annak a pornak, melyet mint a ruhát 
este — utolsó estén — minden fáj
dalom nélkül le fogjuk vetni. . .  az 
emlékezés a lélek működése.

De a lélek létezésének legfőbb 
bizonyftéka mégis csak az a tapasz
talati tény, hogy az ember tud gon
dolkodni, tud tervezni, tud alkotni. 
Egyetlen állat sem képes erre A sza
már, csak olyan szamár most is, mint 
amilyen volt Jozsue idejében, a tyuk 
csak annyit tud ma, mint a patriarchák 
idejében, csak az ember fejlődött, 
haladt, s erre képessé tette ót az is
teni erő, melyet léleknek nevezünk. 
Az állat legfeljebb ösztöne után indul, 
az ember tervszerűen halad ... ön
tudata, akarata, esze, érzelmi világa 
teszik őt szabaddá s teremtés koro
nájává.

Igen van lélek, de ki látta? Erre 
mi azt feleljük, az eszedet, a szíve
det, a fájdalmadat sem láttad, s mé 
gis azok valóságok.

»Formálta vala az Úr Isten az 
embert a földnek porából és lehellett 
vala az ó orrába életnek leheletét és 
úgy lett az ember éló lélekké.« (I. 
Mózes 2 .7 .)

Egyetem es gyűlés.
Csonkamagyarországnak egyik leg

jelentékenyebb tényezője, egyetemes 
anyaszentegybázunk f. évi rendes köz
gyűlését, október 24—25. napjain tar
totta Budapesten. A különböző bizott
ságok október 22—23 ig intézték el 
rr unkájukat. Október 24-én azután 
az egyetemes gyámintézet, a lelkész
egyesület tartották meg közgyűléseiket.

HARANQSZO.

Az egyetem es gyám intézet.
Báró Radvánszky Albert és Zlermann 

Lajos elnök'ete alatt számolt be a gyám
intézet egy évi áldásos munkájáról. A köz
gyűlésen báró Radvánszky tekintettel egye
temes felügyelői állására, a gyámintézetnél 
viselt elnöki állásáról lemondott. A köz
gyűlés eddigi tevékenységéért köszönetét 
mondott. Ziermann elnök számolt be ezu
tán főleg azokról az eredményekről, melye
ket németországi uljával kapcsolatban ért cl. 
A pénztárosi jelentés során a Bognár-féle 
alapítvány jövedelméből nagyobb segélyt,
2 milliót Tokaj kapta, az oláhok által szét
lőtt templomának restaurálására, Szekszárd
800.000 K-t. Az uj gyámintézeti elnök meg
választására intézkedéseket tettek. A gyám
intézet estélyi ünnepi istentiszteletén Zier
mann Lajos elnök mondott időszerű gon
dolatoktól átszőtt ünnepi beszédet.

A lelkészegyesület.
Paulik János nyíregyházai lelkész elnök

lete alatt tanácskozott. Sajnos, hogy a gaz
dag tárgysorozatot a rendelkezésre álló 
rövid idő alatt nem lehetett úgy letárgyalni, 
amint azt a sok időszerű kérdés megérde
melte volna. Helyén való volt azért dr. Deák 
János egyetemi tanár felszólalása, ki abbéli 
véleményének adott kifejezést, hogy a jövő
ben egy egész nap álljon a lelkészegyesület 
rendelkezésére, hogy így legalább eredmé
nyes munkát lehessen végezni. Nyuedijin- 
tezetünk kiépítéséről ez alkalommá! Pauük 
elnök értekezett. Ev. sajtóvállalat létesíté
séről Dómján Elek esperes tett javaslatot. 
Lelkészi szeminárium felállításáról Törteti 
Lajos ceglédi lelkész, theo’. m. tanár szó
lott. Egységes liturgiának bevezetéséről 
Bartos Pál szarvasi lelkész tartott előadást. 
A lelkészi javadalmak valorizálását Kovács 
Andor esperes ismertette. A pénztári jelen
tést Blatniczky Pál cinkotai lelkész terjesz
tette elő.

Az egyetemes gyűlés.
Október 25-én reggel kezdte meg álta

lános érdekű tárgyalásait, melyek az egész 
magyarság figyelmére számiihatnak. Kilenc 
órakor már zsúfolásig megtelt a Deák-téri 
épület második emeleti díszterme. Az egy
ház világi notabilitásai közül megjelentek : 
Báró Kaas Albert, báró Prónay György 
államtitkár, Pesthy Pál a képviselőház al- 
e'nöke, Tomcsányi Pál ny. miniszter, Oko- 
licsány i Gyű a, Langraf János ny. állam
titkár, Mágócsy Dietz Sándor, dr. Schnel
ler István egyo'emi tanárok, szentrnártoni 
Radó Lajos, dr. Zergényi Jenő, a lelkes 
Mihályiak, dr. Rásó Lajos, dr. Sztehlo Kor
nél, Pap E'ek, dr Thébusz Béla, dr. Ká
rolyi Endre, hathalmi Fischer Gyula, dr. 
Itzés Zsigmond, Zsilinszky Endre, dr. Kren- 
ner György, dr. Hittrich Ödön síb.

Az elnöki asztalnál foglaltak he
lyet : Radvánszky Albert báró, egye
temes felügyelő, tőle balra Geduly 
Henrik tiszai, Kapi Béla dr. dunán
túli, Roffay Sándor dr. bányai, Kiss 
István dunáoinneni és Soltész Elemér 
protestáns tábori püspökök, Rád 
vánszky Alberttól jobbra Kéler Zol
tán dunántúli, Zelenka Bajos tiszai, 
Mesterházy Ernő dunántúli kerületi 
felügyelők, Zsigmondy Jenő bányai 
felügyelő betegsége miatt nem jöhe
tett el.
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Radvánszky Albert báró negyed 
11 után népány perccel kezdett fel
ügyelői megnyitójába. A hit kérdésé
nek fontosságát hangoztatta, amely 
létpromlémájává vált a mai kornak. 
A veszteségek korát éljük s talán ve
szendőbe megy mindaz az eredmény, 
amelyet a kereszténység valaha is 
magáénak mondhatott.

Félő, hogy a pénz értékének zu 
hanása ennek a nemzedéknek a lel
két is magával rántja. Egyedül a hit 
az a mentőcsónak, mely korunkat a 
reménység partjára átmentheti.

— A hit ápolása nemcsak az egy
ház, munkája, hanem az állam és a 
társadalom kötelessége. Mivelhogy 
pedig Pál apostol szerint egy a bit, 
egy a lélek, egy az egyház, kell, hogy 
minden figyelmünket a keresztény egy
ség gondolatára irányítsuk. A hit ős
régi és korszerű problémák megol
dását követeli .ma tőlünk.

A lutheránus világkonferenciáról 
smlékézeit meg ezt követően Rad
vánszky Albert báró és kiemelte Raf- 
fay Sándor püspök érdemét. Beszá
molt az egyetemi evangélikus teoló
giai fakultás megalakításának körül
ményeiről Búcsúzik a megszűnt teo
lógiai akadémiákról, melyekkel együtt 
— úgymond — századok búcsúznak. 
Reméli, hogy az új teológiai karon 
a tudomány és a hit nem fog egy
mással összeütközni.

A protestáns tábori püspökség 
megszervezését örömmel vette tudó 
másuh Hitrokoni szóval köszönti Sol
tész Elemér uj protestáns tábori püs
pököt Az államsegély kérdésében el
várja a kormány jóindulatát s reméli, 
hogy az állam részéről mostanában 
annyiszor felvetett nehézségek ezután 
el fognak hárulni az evangélikus egy- 
hát uijából. Nem lehet rendszert csi
nálni olyan esetekből, mint atninó a 
miskolci jogakadémia beszüntetése is 
volt, úgyhogy ezt a főiskolát csupán 
a miskolci társadalom és Geduly Hen
rik püspök áldozatkészsége mentette 
meg. Hosszabban szólt még az egye
temes fe'ügyeiő a kultuszkormány 
tanügyi politikájáról, mely — úgy
mond — nem veszi figyelembe a köz- 
veiien érdekeket.

— Reméljük, hogy egyrészt az ed
digi sérelmek orvoslást nyernek —  
végezte itt kijelentéseit az egyetemes 
felügyelő — és azt is elvárjuk, hogy 
hasonló sérelmek a jövőben nem fog
nak előfordulni.

Az sníiprotcstáns irányzat Í3 mind 
inkább kíséit — folytatta Radvánszky 
Albert. Az csak természetes, hogy az 
egyházak ragaszkodnak ősi hitükhöz.
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Sajnálatos dolog, hogy egyházunkat 
sújtó és a békét veszélyeztető egyes 
kérdések mégis felvettetnek. Kétség
telen, hogy megértés nagymértékben 
mutatkozik irántunk, de ezt a túlsó 
oldalon lerontják egyes elhamarko
dott kijelentések.

Különösen azokat az állításokat 
teszi szóvá, melyek méltatlanul bánt
ják az evangélikus egyház önérzetét. 
Örömmel köszönti azt a gondolatot, 
melyet Szeberényi fóesperes vetett fel, 
hogy Békéscsabán tartsák meg az 
evangélikusok zsinatát.

Prónay Dezső báró tiszteletbeli 
egyetemes felügyelő 75 éves szüle
tési fordulójáról lelkesült hangon em
lékszik meg. Prónayt ezelőtt 40 esz
tendővel választották egyetemes fel
ügyelővé. Kéler Zoltán kerületi fel
ügyelőnek nagy érdeme van abban, 
hogy Prónay Dezső visszaemlékezé
seit sajtó alá rendezték. Elhatározta 
az egyetemes közgyűlés, hogy Prónay 
Dezső arcképét megfesteti. Üdvözli 
még az egyház uj tisztviselőit, ezek 
között dr. Mesterházy Ernőt, az uj 
dunántúli felügyelőt, majd megnyitja 
az egyetemes közgyűlést.

A bevezető szavakkal kapcsolat
ban elsőnek

Soltész Elemér
protestáns tábori püspök kért szót. Meg
köszönte a melegséget, mellyel az evangé
likus egyház-egyetem őt fogadja és ki
emelte a prolestáns tábori püspöknek azt 
a feladatát, hogy az egyházak közt a lelki 
egységet kiépítse.

Kapi Béla
püspök ugyancsak napirend előtt szólalt 
fel és magasba lendü'ő szóval emlékezett 
meg Prónay Dezső báró születési jubileu
máról. A közgyűlés valamennyi jelenlevője 
felállt és néma hódolattal köszöntötte a 
gondolatot.

Mesterházy Ernő újonnan választott ke
rületi felügyelő szólt ezután, Geduly Hen
rik püspök javaslatára a közgyűlés elha
tározta az egyetemes felügyelő elnöki meg
nyitójának és Soltész Elemér beszédének 
a jegyzőkönyvbe való szószerinti beiktatá
sát, majd Kuthy Dezső dr. egyetemes elő
adó olvasta fel az egyetemes felügyelő szo
kásos jelentését.

Raffay Sándor dr.
püspök történelmi adatok alapján tisztázta 
azt a téves felfogást, mintha a protestáns 
egyházak valaha is vágyakoztak volna ka
tolikus földbirtokra.

Örömmel vesszük tudomásul, hogy ka
tolikus testvéreink a mi történelmi jelentő
ségünket elismerik — mondotta —, kérjük 
őket az egy Atya gyermekeihez méltó szc- 
retetre is, mert kultúrharctól mentsen meg 
bennünket az Isten.

Raffay Sándor beszéde közben lépett a 
terembe Prónay Dezső báró, akit a közön
ség felállva éljenzéssel és tapssal köszön
tött, úgyhogy a püspök szavai pillanatra 
megakadtak. Mikor Raffay Sándor befejezte

beszédét, Radvánszky Albert báró üdvö
zölte meleg szavakkal Prónay Dezsőt Az 
ünnepelt hosszabban válaszolt az üdvöz-' 
lésre Beszélt a három nemzedékről, amely- 
lyel életében találkozása volt. Azt kívánja, 
hogy a mai generáció el ne veszítse a múlt 
idők iránti megbecsülését, ápolja a hagyo
mányokat és birkózzék meg a jelen nagy 
feladataival. Megnyugvással látja, hogy az 
egyetemes felügyelői székbe olyan kiváló 
fél fiú került, mint báró Radvánszky Albert.

Rásó Lajos felszólalása után Pröhle 
Károly egyetemi pródékán kért támogatást 
az uj hittudományi kar számára.

Zelenka Lajos szerint az államsegélyt 
lényegesen fel kell emeltetni. Farkas Győző 
viszont a reverzális harcot kárhoztatta. 
Raffay Sándor tett ezután jelentést külföldi 
útjáról s azokról a segítségekről, melyeket 
az amerikaiak, svédek és dánok nyújtottak. 
Tiltakozott a vörös szász kormány túlka
pásai ellen, mely betiltotta a reformáció 
emléknapjának megölését és az őszi hála
adó ünnepségeket.

Raffay dr. püspök külföldi jelentésével 
kapcsolatban az egyetemes közgyűlés egy
hangúlag magáévá tette lapunk felelős szer
kesztőjének : Czipott Gézának indítványát, 
ame'y szerint az egyetemes közgyűlés a 
szász állami kormány intézkedései felett 
sajnálatának ád kifejezést, a felfüggesztett 
egyházi vezérférfiaknak, valamint a szász- 
országi ev. egyháznak e válságos időkben 
a legmélyebb őszinte együttérzését fejezi ki.

Az államsegély ügyében Okolicsányi 
Gyula az 1848. évi XX t.-c. végrehajtását 
szorgalmazta. Az elnök ezután bejelentette, 
hogy a zsinati előmunkálatok folynak, előre
láthatóan tavaszra, Békéscsabára a zsinat 
egybehívható lesz. A lelkész! fizetések kér
désében terjesztettek elő ezután több in
dítványt, majd Kapi püspök szólalt fel a 
lelkész dotációjának emelése érdekében.

Általános érdeklődés mellett került ez
után tárgyalásra a földreform ügye, melyet 
Szelínyi Aladár főjegyző ismertetett. A kér
déshez elsőnek

Prónay György báró
nemzetgyűlési képviselő, közélelmezési ál
lamtitkár szólt hozzá és azt a föltűnő ki
jelentést tette, hogy a földigénylés szemben 
áll a keresztény alapelvekkel és hangoz
tatta, hogy a tulajdon szentségével kerü
lünk ellentétbe, ha földet kívánunk.

A beszédre Kapi Béla püspök nyomban 
válaszolt és kijelentette, hogy ebben a kér
désben csupán tévedésről ledet szó, amen
nyiben a protestáns egyházak nem egye
sekkel szemben támasztanak földigénylest, 
hanem az állammal szemben, törvény alap
ján és pedig úgy, hogy az állam rendel
kezésére álló állami tulajdont képező bir
tokokból óhajtanak részesedést. Ezután

Prónay Dezső báró
szólalt fel és hosszas történeti és bölcse
leti bevezetéssel támasztotta alá azt a fel
fogását, hogy a földreform a családi élet 
legmélyébe nyúl bele és veszélyezteti az 
állam jövőjét.

Zelenka Lajos tiszai egyházkerületi fel
ügyelő, a nyíregyházai törvényszék elnöke 
ezután nyomban szólásra jelentkezett és 
hangoztatta, hogy a prolestáns egyházak 
igenis az 1848. évi XX. t.-c.-re támaszkodva 
kívánhatják íöldigenyük kielégítését, sőt az 
egyházakat külön dotáció illetne meg.

Szeberényi Lajos fóesperes beszéde 
után Kaas Albert báró megállapítja, hogy 
még a fogalmazásban is élnünk kell a tisz.

telette), amellyel Prónayt illik körülvenni. 
Az ő felfogása — úgymond — az ő klasz- 
szikus konzervatizmusa szinte magától ér
tetődévé teszi, hogy Prónay Dezö csak ezt 
az álláspontot foglalhatta el. A dolog ér
deméhez szólva szerinte nincs különbség 
ingó és ingatlan adó közt. A vagyonvált- 
ság nem egyéb, mint ingatlanadó. Az. egy
házak igenis az 1848. évi XX t.-c. alapján 
igényelhetnek a vagyonváttság-földekből és 
pedig olyan törvény alapján, melyet az egész 
Csoukamagyarország érvényesnek elismert.

Duszik Lajos beszéde és Turóczy Zol
tán arnóti lelkész felszólalása után báró 
Kaas Albert tett jelentést a Luther-Szövet- 
ség egy évi működéséről A szövetség — 
úgymond — a kezdet nehézségeivel küzd, 
azért hát dolgozni és dolgozni.

Majd a választások következtek. A régi 
tisztikart választották meg újra.

Sztehló Kornél dr. lemondott főügyész 
helyett Rásó Lajos dr. lett az uj ügyész.

A délután folyamán a teológiai fakul
tás és a szeminárium ügyét tárgyalták meg 
és a hitoktatói állások ügyében beszélték 
meg a tervezetet s több folyó ügyet intéz
tek el, mire aztán a gyűlés véget is ért.

A gyűlés Geduly Henrik püspök imád
ságával végződött.
Az Orsz. Evang. Tanáregyesület
közgyűlésén Szigethy Lajos dr. elnök meg
nyitójában megemlékezett Petőfi evangéli
kus tanárairól és iskolatársairól, azután 
Madách eszméinek a nevelés szolgálatában 
való fontosságát fejtegette, Kozma Gabri
ella a protestáns nevelés céljairól, eszkö
zeiről és értékéről olvasott fel. Vidovszky 
Kálmán a cserkészeinek a protestáns isko
láknál való továbbfejlesztése érdekében tar
tott propaganda-előadást. Azután meghall
gatta a gyűlés Szelényi Ödön dr. titkári 
jelentését.

Az Ecclesia
harangöntő r. t. az egyetemes gyűlés al
kalmával az egyetemes gyűlésnek vagy 30 
tagját vendégül látta. A házigazda tisztet 
dr. Langráf János nyug. államtitkár, a tár
saság aligazgatója, a pest ev. egyház fárad
hatatlan gondnoka töltötte be. Az ebéden 
meleg iinncpeltetésben részesítették a jelen
voltak dr. Langráf Jánost, aki úgyszólván 
a vállalat lelke, Riemer Gyula vezérigazga
tót, dr. Rejöd Tibor r. kath. lelkeszí és 
Haffner Andort. Az Ecclesia r. t. fényes 
tanúbizonyság amellett, hogyha az anyagiak 
terén összhangban tudunk lenni, akkor egy 
kevés akarattal, miért ne tudnánk a lelkiek
ben is egyetérteni.

Püspöki egyházlátogatás 
Somogybán. 2)

Október l én, hétfőn délelőtt Po- 
lány, Ecsény filiája részesült a püs
pöki egyházlátogatás áldásaiban. A 
templom előtt Brenner Ede ecsényi 
lelkész és Fetter János tanító köszön
tötte a főpásztort, akinek útja egye
nesen az iskolába vezetett. Iskola
vizsgálat után az egész gyülekezet a 
templomba vonult. Itt a főpásztor I. 
Péter II. 5-re építette bűnbánatra sar
kaló, szivekbe markoló beszédét, int



334 HARANQSZCY 1923. november 4.

vén a híveket, hogy becsüljék, tart
sák meg drága örökségüket és meg 
ne resttiljenek a továbbépítésben. A 
fárasztó munka után récsei Békeffy 
István vendégszerető kastélyában fe 
hér asztal várta a püspököt és kísé
retét.

A filiából az anyagyülekezetbe, 
Polányból Ecsénybe vezetett az ut. A 
nemzetiszinü zászlócskákat lobogtató 
iskolásgyennekek kettős rajvonala közt 
a szépen díszített templom előtt Bren
ner Ede fogadta a püspököt és kísé
retét A lelkiismeretes munkát végző 
iskola meglátogatása után a ragyogó 
csillárokról leornló fényárban úszó 
templomban tartatott meg a feleme- 
lően szép, gazdag liturgiával kezdődő 
ünnepi istentisztelet. A püspök „a tem
plom megméretésének“ parancsát, fon
tosságát, célját, áldásait hirdetvén, 
Ján. Jel. XI 1 alapján komoly bűn- 
bánatra intett, mint amely nélkül nincs 
élő keresztyénség. A közgyűlést kö
vető főpásztori ima és áldás után a 
templomból kijövök érdeklődéssel és 
megilletődéssel hallgatták a harangok 
magasságából ftlázengő toronyzenét, 
amely arra volt hivatva, hogy a gyü
lekezet háláját tolmácsolja és örök 
emlékezetűvé tegye az ezévi október 
legelső napját.

E napnak emlékezetessé tételéhez 
különben nagyban hozzájárult még a 
Felsőmocsoláron, Bánó István kasté
lyában rendezett püspöktalálkozás. 
Kapi Béla ev. püspök még csak jó
formán ekkor kezdte el, dr. Ravasz 
László ref püspök pedig e napon fe
jezte be somogyi egyházlátogató kör
útját. A kedves figyelem, a tisztelet
szeretet diktálta tapintat lehetővé tette, 
hogy egyik legfontosabb funkciójuk 
végzése közben baráti kézszorításban 
fonódjék össze két nagy lélek, rokon
érzésben simuljon egymásba az a két 
kéz, amelynek intése, imárakulcsoló- 
dása nyomán oly megmérhetetlen sok 
áldás fakad egyházra, hazára, nem
zetre, árva magyarokra Köpi püspök
nek Eöry Szabó Dezső ref. lelkész, 
nemzetgyűlési képviselő üdvözlésére 
adott gyönyörű válasza, valamint a 
vacsora alatt elhangzott magasan 
szárnyaló beszédek valóságos kultur- 
estéllyé avatták e felejthetetlen epizó
dot. (Folytatjuk.)

Egy nemzetgyűlési képviselő családja 
keres 14 éven felüli árva lányt, aki a ház
tartás körül segédkezne s kinek jövőjéről 
szülői szeretettel gondoskodnának. Érdek
lődni lehet az evang. lelkésznél Szentgott- 
hárdon. 2 -5

K OR KÉ P E K.

Karcolatok a hétről.
Református testvéreink nagyjelen

tőségű összejövetelt tartottak legutóbb 
Sárospatakon, amelyen mindenekelőtt 
kifejtették álláspontjukat a főkegyúri 
jog  kérdésében. Búza László dr. sze
gedi egyetemi tanár előadása értel
mében a főkegyúri jog szüneteléséből 
hihetetlen mértékű nemzeti károk szár
maznak.

Dr. Trócsányi József a földreform 
kérdésével foglalkozott s kívánatosnak 
tartja, hogy megváltás utján ellenérték 
fejében lehetőleg vagyonváliság föl
dekből adassanak ki az egyházaknak 
a megváltott földek.

Dr. Kovács J. István a mai ma
gyar kálvinizmus lelki képéről tartott 
előadást. Nagy leszámolást kíván.

Dr. Ravasz László a református 
egyház jövendő kilátásairól beszélt 
»Együgyü beszélgetés a holnapi nap
ról« címen. Nagy veszedelme a re
formátus egyháznak — úgymond — 
a bolsevizmus. Utalt a Luther munka- 
területének, a forradalmasított Szász
országnak és Oroszországnak sorsára, 
mivel kapcsolatban megjegyezte, hogy 
Oroszországban csak két pap élhet 
meg hajszálgörbülés nélkül: a jezsuita 
és a zsidó főrabbi.

Harsányi István dr. „A magyar 
biblia fordítások története“ cimü fel
olvasásában tárgyalta az összes ma
gyar biblia fordítások sorsát.

Baltazár Dezső püspök annak a 
meggyőződésnek adott kifejezést, hogy 
amint a mohácsi vész romjaiból, az 
abszolitizmus . láncaiból a magyar 
protestantizmus erkölcsi erői, tiszta 
hite, tudománya, demokráciája építet
ték fel az országot, úgy ezeknek az 
erőknek az érvényesítése és tisztelete 
nélkül a mostani romlásból sem lesz 
föltámadás.

Egyetemes békesség legyen a cél, 
de sohasem az igazság rovására.

Hát mi magyar lutheránusok egy 
ilyen tartalmas konferenciára nem 
tudnánk összejönni ?

OLVAS S UK A BIBLIÁT!
Bizonyos vagy-e üdvösségedről?

Nov. 5. I. Péter 1 . 7—11. Lehet-e az em
ber biztos valamiről ? Bizony jó, ha elkez
desz gondolkozi ezen, a térnek és időnek 
titokzatos létén s azon, hogy lényegében 
semmit fel nem foghatunk. De bármily 
megtudhatailan titkokkal van is tele ez a 
világ, ne nyugodj meg azon : ki tu dja, van-e 
üdvösség egyáltalában. Manapság vannak 
hívők, akik mindent hisznek, csak épen az

üdvösség bizonyosságát nem. Pedig a hit
nek épen ide kell juttatni, mert ez a célja.

Nov. 6 . II. Thess. 2  . 13— 14. Sok jóin
dulatú, de nem Isten igéjén nevelt keresz
tény megbotránkozik azon, ha valaki azt 
mondja, hogy ő bizonyos az üdvössége 
felől. Pedig tényleg nemcsak rajongóknak, 
szektáskodóknak, hanem ép a józan ke
resztyénnek el kell érni azt a lelki álla
potot, mikor az üdvbizonyosság úgy ráborul 
a lelkére, mint a verőfényes ég a barna 
földre. Az üdvbizonyosság nem szerény
telenség, hiánya pedig nem alázatosság. 
Nem csak azt kell tudnod, hogy van üd
vösség, meg kell rendülnöd a csodájától, 
hogy épen te ki lettél választva rája.

Nov. 7. Cselekedetek 1 6 .25—31. A filippi 
börtönör látott embereket, akik bizonyosak 
voltak üdvösségük felől. Meglátszott ez az 
egész viselkedésükön. Láttál-e már te ilyen 
embereket? Tudnál-e figyelni, hogy észre- 
vedd őket? Nagyon sokban segíthetnének 
tégedet is az egyszerű titokhoz, hogy te is 
határozottan tisztázd életednek ezt a leges
legfontosabb kérdését.

Nov. 8 Luk. 14. 15—24. Egyeseket Így 
altat el a sátán: minek törődnél te az üd
vösségeddel, úgy sem lehet soha bizonyos 
az. Másokban meg igy szól: ne törődj az 
üdvösségeddel, az az egy úgyis bizonyos. 
Élj csak, ahogy akarsz ! Az lehetetlen, hogy 
te ne üdvözüljél, te akinek a nagyapád 
harangot öntetett s aki iskoláskorodban 
legjobban tudtad a bibliát. — Jaj, van ha
mis Udvbizonyosság is, de ez rosszabb a 
semmilyennél!

Nov. 9 . Zsidók 5 . 7 — 10. Miként az üd
vösség úgy a róla való bizonyosság is Jé
zushoz s a hozzá való viszonyunkhoz van 
fűzve. Elég szomorú, hogy mig pogányok 
millióinak vaskos üdvbizonyosságot tud 
adni egy-egy bálvány-test, addig keresz
tyének vannak, kiknek több bizonyosságot 
ad egy-egy babonás tapasztalat, egy szen
tes talizmán, mint az Úr Jézus megtöretett 
teste. Ha üdvbizonyosság után vágyódsz, 
összpontosítod hitedet az Ur Jézusra s 
benne is főkép az örökkévaló Főpapra.

Nov. 10. Filippi 2.12—13. Vannak, akik 
azt hozzák fel, hogy igen gőgössé lesz az 
az ember, aki bizonyossá lett üdvössége 
felől. .Másokat megvet, magában elbizako
dik. Óh nem, aki igy tesz, annak nem Is
tentől van az üdvbizonyossága! Nekünk 
félelemmel és rettegéssel kell nemcsak 
keresnünk, de bírnunk is az üdvösséget. 
A bizonyosság alázatossá tesz, hálássá és 
Istent szolgálóvá.

Nov. 11. Jelen. 7 . 9—12. Hiába csodál
kozol el, megszámlálhatatlan sok azoknak 
száma, akikre fehér palástként borul az 
üdvösségük bizonyossága. Gondolod, hogy 
igen beképzelő, tudatlan, hiszékeny embe
rek azok ? Nem. Hanem emberek, kik meg
ismerték bűnüket és azt, hogy Jézus ép a 
bűnösökért jött. Ez lesz neked is az üdv
bizonyosságod útja.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A mindennapi életből.
Az uj lakásrendelet. A minisz

tertanács a lakásbér kérdésekben a 
következő módon határozott 1 A lakás 
bére a közüzemi díjakkal eggyütt az 
1917. évi bért véve alapul, ennek



1923. november 4. HARANOSZO. 335

280-szorosa. Ebből 120 szoros esik 
közüzemi díjra.

November elsején a lakások bére 
nem 280 szoros, hanem 240 szeres 
a közüzemi díjjal együtt. Február el
sején azonban már 280 szoros szor
zószám lép életbe. A tervezetben fel
vett 20 százalékos évnegyedenkint 
való béremelés ügyében a miniszter- 
tanács úgy határozott, hogy ennek a 
lépcsőzetes emelkedésnek első foka 
nem 1924. február, hanem május el
seje lesz. A közüzemi díjat az alap
bár 120 szorosában állapították meg, 
amely úgy a kincstári haszonrésze
sedéstől, mint az adóktól, továbbá a 
20 százalékos emelkedéstől mentes.

Mit jelent a valorizáció? Ha 
én valakinek hitelt nyújtok és a köl
csön lejártakor olyan összeget kell 
visszaadni, mint amennyit tőlem köl
csön kapott, akkor valorizálatlanul 
adtam. Ha azonban a lejárat napján 
a korona értékesedésének megfelelően 
nagyobb, vagy kisebb összeget kell 
hogy visszaadjon, abban az esetben 
valorizációról beszélünk. Ha az ösz- 
szes hiteleket erre az alapra fogják 
fektetni, elmegy a kedvük azoknak, 
akik a kölcsönt élvezik, hogy speku 
láljanak a korona romlására, mert 
hiába romlik a korona, abban az 
esetben az ő tartozásuk is növekszik.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés elnöke beszámolóját 

tartotta Balassagyarmaton; a beszámolón 
megjelent a miniszterelnök, a belügy-, a 
népjóléti, a honvédelmi miniszter a még 
számos vezető politikus. Szcitovszky be
számolójában megállapította, hogy addig 
itt béke nem lesz, míg a földbirtokreform 
teljesen meg nem valósul. Aki mérsékletes, 
józan politikát sürget, az önzetlenül jót 
akar. Nem az arany középuton, nem a jobb 
szélsőn, sem a bal szélsőn nem kell ha
ladni, hanem az egyenes utón.

Bethlen újból leszögezte, hogy a kül
földi kölcsönnek semmiféle belpolitikai fel
tételei nincsenek. Csak keresztény és nem
zeti alapon lehet kormányozni. Az eszkö
zök változhatnak, a cél ugyanaz marad.

Utána Vass József miniszter beszélt. 
Nem jelszóra, hanem megértésre van szük
ség. Mint katholikus együtt akar dolgozni 
a hazáért a protestánsokkal.

A görög ellenforradalmat leverték A 
felkelők feltétel nélkül megadták magukat.

A kisántánt három évre megújította 
szövetségi szerződését Magyarország ellen.

Svájc edd'gi gabonaszállítással annyira 
meg van elégedve, hogy újabb kétezer va
gon gabona megvételét határozta el 28 
frankos áron.

Szerbia elfogadta Fiume kérdésében 
Olaszország javaslatait.

Ausztriában a nemzetgyűlés 82 keresz- 
tényszociálista, 67 szociáldemokrata, 12 
nagynémet és 4 föderálista képviselőt vá
lasztott.

Olaszország most ünnepelte a fascista 
forradalom első évfordulóját.

Hollandiában a flottára vonatkozó tör
vényjavaslatot a kamara visszautasította, 
minek következtében a kormány lemondott.

Angliában Sir Philipp Gibb Közép- 
európáról írt cikkében azt mondja, hogy 
csörgő-sipkás bolondok módjára döntöttek 
Európa sorsáról.

Németországban a zavargások tovább 
tartanak. A munkanélküliek nap-nap után 
tüntetéseket rendeznek. A rajnai szepara- 
tisták itt-ott még a helyzet urai. Egyébként 
a cél világos: feldarabolni az egységes 
német birodalmat.

Csak e g y tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak :
A mihályi nőegylet gyűjtése a tojásak

cióra : 144 drb tojás, értékesítve 72.000 K, 
készpénz 7220 K, összesen 79.220 korona. 
A gyűjtők: Gönye Jolán, Pintér Eszti, Szűcs 
Irma, Skriba Erzsi nőegyleti tagok és Ma
ries Ida, Pap Julcsa, Kardos Klári, Maries 
Emma kedves iskoláslánykák voltak.

Répczelakon a gyűjtést Gőcze Istvánná 
kezdeményezésére Kovács Irma, Szalay Jo
lán és Széles Rózsi iskoláslánykák végez
ték, nagy buzgósággal. Adakoztak: Fülöp 
József 10, Szabó Sámuel, ifj. Szabó Sámuel, 
Moór Ferencné 5—5, özv. Glatz Béláné, 
özv. Takách Mártonná, Takács Sándor 4-4, 
Széles Imre, ifj. Vörös Sándorné, Balassa 
Sándor, Balassa István 3—3, Artner Lajos, 
Takács Sándor, Mészáros László, Szabó 
Jánosné, Mezző Péterné, Szalay Sándor, 
Kálmán István, Balassa Péterné, Mészáros 
Józsefné, Moór Józsefné, Kálmán Imre, Mé
száros István, Hatos József, Szalay Samu, 
Hollósi Sándor, Németh Dénes, Béres Jó
zsef, Mészáros Samu, Dömötör István, Ko
vács Sándor, Ágoston Pál, Garas Samu, 
Varga Sándor, Horváth József 2—2, Németh 
Sándor, Varga S án d o r, V arga László, id. 
Varga Lajos, Fü'öp Lina, Mészáros Sándor, 
Kálmán (iyörgyné, Fekete Péterné, Tarján

{ózsefné, Vörös József, ifj. Vörös József, 
'akács Péterné, Bognár István, Őri János, 

Kovács József, özv. Németh Jánosné, Fü
löp józsefné, özv. Kovács Jánosné, Németh 
József, Mészáros János, F. Német Sándor, 
Varga Sándor, Szarka József, ifj. Szarka 
József, Kovács János 1—1 drb tojást. — 
Dr. Ajkay István 5000, Mezző Sámuel, Szabó 
Sándorné, Mészáros István, Vörös Kálmán, 
Vörös Sámuel, Vörös István, Balassa Imre, 
ifj. Varga Lajos, özv. Varga Jánosné 1000 
— 1000, Varga Samu, Szécsi János, Hajmási 
Dánielné 500—500, özv. Király Gyuláné 
400, Dávid Sándorné 300, Mészáros Péter, 
Zsirai Sándor, Vörös József, Csuka Géza, 
Fazekas Sándor, Bálint Jánosné, Varga Já
nos, Németh János, Tarján Sándor, Molnár 
Lajos, Szalay József 200—200, Vörös S., 
Mészáros József, Osbáth János, Fülöp J., 
Mészáros Mihály, Koczor Mihály, Hatos 
Sámuel, Vörös János, Varga Sándor, Mé
száros Gyula, Szakács Péter, Mészáros L., 
Gérnyi Mihály, Szarka István, Buthi S.-né, 
Szarka Sándor, özv. Kiss Józsefné, Buthi 
József, Bakó Flórián, Takács Sándor, Csap- 
lovics Katus, Ménes Samu 100—100, Nagy 
János 50 K. Összegyűlt 122 drb tojás és 
20.650 K készpénz, összesen 81650 K. A 
postai költségeket Gőcze István tanító fe
dezte.

Sok hálás köszönet I

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szentháromság utáni 23-ik 
vasárnapon.

Ev. Máté 22.15—22.
Polgári kötelességeink becsületes teljesí

tésére figyelmeztet bennünket mai evangé- 
liomunk. Adjuk meg azért mindenkinek, 
amivel ta rto zu n k : akinek az adóval, az 
adót; akinek a félelemmel, a félelmet; aki
nek a tisztességgel, a tisztességet. ■

Alapítvány. Báró Prónay Dezső tb. 
felügyelő 75-dik születésnapja alkalmából 
2 drb 1 milliós alapítványt tett. Dr. lándori 
Kéler Zoltán báró Prónay Dezső nevére 
tiszteletből 600.000 K-ás alapot létesített.

„Evangélikusok Lapja" című egyház- 
társadalmi lap Csengődy Lajos dr. szer
kesztésében újból megjelenik. Meleg szere
tettel üdvözöljük ez alkalomból laptársun
kat s a legszentebb cél szolgálatában a jó 
Isten megsegítő kegyelmét kérjük.

A reformáció emlékünnepét az idén 
még nagyobb áhítattal és lelki bensöséggel 
ünnepelték mindenfelé. Budapesten: az 
egyetemi Luther-Szövetség összejövetelén 
Csengődy Lajos dr. tartott beszédet. Szu- 
chovszky Gyula vallástanár vezetése alatt 
álló ifjúság estélyén A reformáció és nem
zeti életünk címen dr. Szuchovszky Lajos 
tartott előadást. A gazdag programmon 
szerepelt Szuchovszky Gyula és dr. Kele- 
csényi Jánosné szinjátéka, Akik Jézust meg
találták. A Deák-téri templomban Raffay 
Sándor dr. püspök prédikált, Kőbányán 
Majba Vilmos. Budán dr. Varsányi Mátyás, 
Kelenföldön Szüts Gábor, Óbudán Mohr 
Henrik. A pesti német egyházban Broschkó 
G. Adolf. A Deák-téri Luther-Szövétség 
ünnepségén dr. Kováts Sándor egyetemi 
tanár mondott ünnepi beszédet. Szombat
helyen Kapi Béla püspök alkalmi szózata 
talált utat az finn»r>ia 
hardon Obetkó István főgimn. tanár mon
dott mélyen szántó ünnepi beszédet.

Uj esperes. A budapesti egyházmegye 
esperesévé Broschkó G Adolfot válasz
totta meg.

A csanád-csongrádi egyházmegye fel
ügyelője, dr. Purgly Emil, főispán lett.

A norvég misszió által Budapesten 
rendezett missziói estélyen „Felebaráti se
gítség" címen Johnson Gisle norvég lelkész 
tartott legutóbb előadást.

Szeretetvendégség. A budapesti ev. 
leányegyesület első elnökének, Marcsek 
János tokaji lelkésznek tiszteletére október 
25-én a ragaszkodó szeretet megnyilvánu
lásában impozáns szeretetvendégséget ren
dezett, melyen a tagok csaknem teljes szám
ban jelentek meg.

Adomány. Nagy Jolán tanítónő 5000 
koronát adományozott a kávai orgonára.

A veszprémi ev. egyházmegyei lel
készegyesület október 17-én Pápán tar
totta rendes őszi értekezletét, mely az egy
ház jövőjéért aggódó, belső hitéletét erősíti 
s veszélyeztetett anyagi és erkölcsi érdekeit 
védelmező tanácskozások jegyében folyt le. 
Az értekezletet megelőzően Mesterházy L. 
pápai lelkész közreműködésével az Úrva
csora szolgáltatott ki. Az értekezleten el
nöklő Takách Elek esperes megnyitó be
szédében vázolta az egyháznak a sok apró 
egyesületi szervezkedésekkal történt túlter
helését, ami nem nevezhető célravezető 
megoldásnak. Megemlítette, hogy a belső 
hitélet elmélyítése és erősítése céljáből egy
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új intézmény van kialakulóban : az egyházi 
fegyelem gyakorlása amely — hogy betölt
hesse hivatását — úgy mond — okvetlenül 
szoros kapcsolatba hozandó az egyházi 
kőzszellemmel. Az egyházi fegyelem sine 
qua nonja, hogy az egyház funkcionáriusai 
fegyelmezésében nyerjen első megvalósu
lást. Ellenőrzendő a lelkészek belmissziói 
és lelkipásztori munkálkodása, igehirdetése, 
a tanitok prédikálása, a presbyterek meg
választása. Egyházi tisztséggel csak a lel
kűiét, a hivatottság, az arravalóság ruhaz
ható fel. — Kakas József lelkész „Szívlel
jétek meg“ címen munkát olvasott fel, mely
ben a lelkiismeretes és a kor követelmé
nyeihez igazodó fáradhatatlan lelkipásztori 
munka teljesítésére hívta fel lelkésztestvé
rei figyelmét, hogy a további erkölcsi zül
lést, az egyházi közönyt megállíthassuk. 
Különösen az egyházi fegyelem szigorú 
gyakorlását ajánlja, mint az erkölcsjavitás 
és embernevelés nélkülözhetetlen eszközét. 
Indítványai között sürgeti többekközött a 
a teljes hivatali, vendéglői, egyesületi va
sárnapi munkaszünetet, a templombajárás 
szigorú ellenőrzését, a progresszív egyházi 
adózás bevezetését, a részegeskedők, ká- 
romkodök megbüntetését, az egyházi anya
könyvvezetés visszaállítását, a korpótlék, 
kon’grua helyett földbirtok adományozást, 
evangélikus magyar attassé kiküldetését 
stb. — Dr. Mohácsy Lajos a lithurgikus 
egység biztosítása végett indítványozza a 
üyurátz-féle agendához való pontos ragasz
kodást. — Esperes sürgeti a püspöki kör
levélben előirt belmissziói munka minél 
teljesebb kiépítését, amit részletesen kidol
gozott programmal kell igazolni. Bejelenti, 
hogy a veszprémi ev. egyházmegyei törté
net kinyomatása a mostoha viszonyok mi
att még nem volt lehetséges, de mihelyt a 
viszonyok engedik, az egyházmegyei elnök
ség kötelességének ismeri el az értékes 
munka megjelentetését. A lelkészi készpénz 
fizetés valorizálása érdekében megtette a
• l / . t t h o v ^ r . o  í o U o r j o o i f A o t .  A t

esperes buzgó imájával ért véget.
Halálozás. A nagygeresdi evang gyü

lekezet mély megdöbbenéssel jelenti, hogy 
szeretet lelkésze, Nagy Ferenc, a gyüleke
zetben két éven át végzett hű lelkipásztori 
szolgálat után, megrázó tragikus körülmé
nyek között f. évi október hó 25-én elhunyt. 
Október 28 án délután kísérték el utolsó 
utján a nagygeresdi temetőbe. Nyugodjék 
békében.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A szász állami kormány dr. Ihmels 

püspököt és dr. Böhme országos elnököt 
felfüggesztette állásaiktól.

Pädagogiai intézet. Berlinben a tél 
folyamán egy vallás pädagogiai intézet nyí
lik meg, melynek célja, előmozdítani az ev. 
vallásos nevelés kérdéseinek tudományos 
munkáját. Az intézet vezetői: dr. Dibelius, 
dr. Spranger, Burghardt, Spanier, dr. Duske.

Németországban Biblia nyomtatási se
gélyakciót indítanak meg.

A közeli és távoli kelet tanulóifjai kö
zül 400 török, 300 perzsa, 250 egyptomi, 
85 tatár, 50 kazaní, 30 turkmen, 60 afgán, 
150 indus, 200 aramenia, azonkívül 1200 
khinai és 1400 japán tartózkodik Német
országban, amely körülmény a német tu
domány értékének állandóságát bizonyítja.

Dr. Oeser miniszter a német birodalmi 
kormány és a porosz kormány nevében 
köszönetét fejezi ki a német ev. belmisszió-

nak eddig kifejtett rendkívüli működéséért. 
A belmissziót a közjóiét elöharcosának és 
nélkülözhetetlen kiegészítőjének minősíti. 
Felszólítja a legszélsőbb rétegeket annak 
tettekkel való támogatására

C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Budapesten, október 24-én, 

meghalt 30 éves korában özv. dr. Tóth 
Gyuláné sz. Riedl Margit. Alig félévre kö
vette férjél az örökkévalóságba. Immár 
anyátlanul is maradt árva fiacskája: Oyu- 
szika, a Riedl, Tóth és Király családok 
gyászolják tragikus elhunytát s szomorú
ságukban osztoznak mindazok, akik látták 
és tudják a fátumszerü életsorsot, amelyet 
most egyetlen hűsítő kézsimitással végkép
pen kiegyenlített a kevesetigérő, de mindent 
megadó halál. Az Életnek nevezett óriási 
tragédia-házban pedigpillanatokra legördült 
vasfüggöny jelzi a nézőtér döbbenetnáma 
közönségének, hogy az ég békéjében, a 
föld nyugalmában örökre megpihent ismét 
egy a nyugtalanok közül. — Vége 1 — 
mondja szétoszolóban a közönség, amely 
tudja már, hogy nem Shakspere, hanem az 
Élet írja a legnagyobb tragédiákat.

Ú J DONS ÁGOK.
Petőfi ünneplése Rómában. Berze- 

viczy Albert Petőfiről Rómában előadást 
tartott. Költészetének különösen azt a vo
nását emelte ki, hogy nemzeti és egyetemes 
volt.

M agyaróvátott az öreg templom kör
nyékén téglaboltozatos földalatti barlangra 
bukantak, amelyben ősrégi fapilléreket és 
rengeteg embercsoniot találtak.

Mezőnyéken népvándorláskorabeli, te
hát mintegy 2 ezer éves temetőt fedeztek fel.

A Mátra hegységben bőséges petró
leum forrásokra jöttek rá.

Hatvan százalékkal drágult meg az 
utazás november elsején. Ugyanekkor a 
podgyaszviteldíjakat 20 százalékkal a z  á r u -  
tarifat pedig 70 százalékkal emelték fel.

Uj bőrgyár M agyarországon A Kecs
kemet vidéki mezőgazdák és kereskedők 
Kecskeméten vagy Csongrádon egy milliárd 
korona alaptőkével modern berendezésű 
bőrgyárat építtetnek.

Éibocsájtják a felvidéki magyar ta 
nítókat. A felvidék lakossága körében nagy 
elkeseredést kelt a kormány egy legújabb 
intézkedése, amellyel az összes magyar 
tanítókat sorra elbocsátja állásukból.

Sztrájkolnak a dohányzók Horvátor
szágban, nem akarják a dohánymonopoiium 
hasznát élvező szerb államot gazdagítani.

A határellenőrzést a magyar cseh ha
táron egyszerűsíteni fogják, hogy az átuta
zókat sok felesleges zaklatástól megkíméljék.

Háromszázhuszezer menekült van Ma
gyarországon ; ezek közül Romániából jött 
183.500, Csehországból 78.000, Jugoszlá
viából 52 000.

Harminchárom tőzsdebizományos va
gyonára — amely körülbelül 500 millíárdot 
tesz ki — rendelték el a legutóbbi bukások 
következtében a bűnügyi zárlatot.

Rendelet a rokkantak segélyéről. A 
kormány rendeletet adott ki, amely szerint 
a nem hivatásos állományból származó 
hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák 
közül segélyt csak az kap, akinek nincs

legalább havi 50.000, évi 600.000 korona 
jövedelme.

Ilerczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Uj Idők-nek 44. számában uj, érdekes, eredeti ma
gyar regény veszi kezdetét. Cime : Bleuff, szerzője 
Moly Tamás. BleufT mellett folytatódik Dánielné 
Lengyel Laura regénye : Medioi Lőrincné a Hattyú 
utcában. Közli a lap ezenkívül Illy János elbeszó 
lését, Lyka Károly, Tábori Kornél, Holló Erzsi és 
Rády Dénes cikkeit, hat uj magyar költő verseit, 
számos művészi és időszerű képet éa a lap rendkívül 
népszerű rovatait, 9 szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolást. Az Új Idők előfizetési ára negyed 
évre 6000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrásay út 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZ1P0TT GÉZA 
Ssenbrotthárd, Vas vármegye.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH KÁROLY és SZÁLAY MIHÁLY.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Ne felejtse el megvenni az 1924. 
évi Képes L u t h e r-N a p t á r t. 

Ára 3200 korona.

Betegdpoiónöt, kapusnőt, másod
szakácsnőt és iskolaszolgát teljes el
látás- és buzavalutában megállapított 
havi fizetés mellett keres a kőszegi 
ev. leánynevelő intézet. 1—3

Az orosházai ev. egyház állami 
díjazásban részesülő, lelkészi képesí
téssel rendelkező hitoktatót keres. 

Sürgős jelentkezést kér 
Orosháza, 1923. okt. 25.

Kovács Andor
1—2 igazgató-lelkész.

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb. gyűjteménye. 
S7.erkesztik: Knábe! Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 2'— K Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószámmal. 
Kapható: A Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, V ili, Szent- 

királyi utca 51/a.
Ugyanott nagy választék a legkülönfé

lébb ajándékkönyvekben. 2—5

Evang. úri család intelligens 15—19 éves 
leányt keres, ki feléves lánykáját gondozná 
és finomabb házi munkát is végezne. Ér
deklődni lehet Szombathelyen a protestáns 
lelkészi hivatalnál. 2 -4

Árvaleányt vagy magános özvegyet ke
resek háztartási munkákra. Cseléd is van. 
Ajánlatokat igények megjelölésével és rö
vid életleírással k é r : Görög Kálmánné 
Pusztarádócz, posta Egyházasrádócz. s -s

P I A C.
Október 31. Zürich: Budapest 0.0305. 

Deviza: Dollár 19.430, Dinár 225, Osztrák 
kor. 0 2735, Szokol 573-—, Lei97-—.Frank 
1170, Márka 0-000000 — Has- és zsirárak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.600, borjúhús 
9.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Búza 
85.585, rozs 57.500, árpa 63.000, zab 66.000, 
tengeri 68 000, korpa 35.500.

Nyomatott Wellistí? Két« viiUmtiiemű könyvnyomdájában Szentgoltbirdon.
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Alapította
K A P !  B É L A

1010-ben.

LaptulajdonoB:
i Dunántúli I.Dltier Szövetséfl.
Az OrbzágOH Luther-Szövet- 

ht’*K hivatalul* lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatal áuak

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Kló fizetést elfogad 
minden evung. lelkes« 

és tanító.
MugjeleBlk minden vasárnap

HARANGSZÓ
/ T m Í m X

Vigyáztatok, Álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, 

legyetek erősek /

BcarksaatA-Madóhlvatal: 
8 Z E N T O O T T H Á R D ,  

Vasvármegye.
á  „HAHANttSZO“ 

clASzotéat á ra : 
negyedévre 3000 korona. 

Megszállt területre 5000 K. 
Iintker-fkSvetégl tagoknak 

10“/o-Oi kedvezmény. 
Amerikába kSídre előfize
tési ára egéas évre 1 dollár. 
Egyee szám ára 800 koroaa.

A .Harangezé" terjeszté
sére befolyt adományokból 
•zórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Hol kezdjük?
Sokan töprengnek azon, hogy 

minek köszönhetik nagy eredmé
nyeiket azok az egyházi s társa
dalmi alakulások, amelyek külön
böző célokért harcolnak, különböző 
eszközöket használnak, de egyaránt 
kemény próbára teszik a mi evan
gélikus egyházunk ellentálló ké
pességét. Vegyük sorra őket.

A katholikusok hatalmas, impo
záns előnyomulása sok, tagadhatat
lanul erőteljesen buzogó forrásból 
táplálkozik. Az anyagi javakban 
való bővelkedés, az iskolák, ame
lyek öntudatos, harsos egyházta
gokat nevelnek, az óramű pontos
ságával működő egyházszervezet 
és még sok ogyéb ok mind hozzá
járul e sikerekhez. Ez azonban még 
nem nyújtja teljes magyarázatát a 
fellendülésnek, mert hiszen azok 
a gátló okok, amelyek nálunk stag
nálásra kényszerítik a vallásos és 
egyházias életet, náluk is megvan
nak, a század hitetlen levegőjét szív
ják  ők is, mint mi s Róma szem
kápráztató nagyszerűsége mellett 
van igen sok árnyoldal is, amelyet 
nem mindenki lát, de amely súlyos 
nyűg nekik. Szóval mindez még 
nem adja magyarázatát annak, amit 
látunk, hogy t. i. tömegeket moz
gatnak s ugyanakkor az egyeseket 
a gyóntató székbe képesek bevinni. 
Honnan van ez? Mi a nyitja ennek?

A feleletet abban találjuk meg, 
hogy a kath. egyház tudja, hogy a 
házépítést a fundamentumon kell kez
deni: a t  e g y é n e n , a  c sa lá d o n . 
A kath. papoknak mindenek felett 
való, legfőbb dolguk az, hogy min
den uton-módon utána menjenek 
a híveiknek, hogy keressék, meg
találják és vezessék őket. Minden 
prédikációnál előbbrevalónak tart

ják azt, hogy az egyháztagokkal 
társadalmi s magán utón összeköt
tetésben legyenek. Jól tudják, hogy 
a ma ezerféle befolyásnak kitett 
embert csak úgy lehet egy irány
ban vezetni, a családban a vallá
sosságot s egyháziasságot csak úgy 
lehet állandósítani, ha közvetlenül 
hatnak a hívekre.

A szekták, a nazarénusok, a me- 
thodisták és baptisták ugyanezen 
okok folytán hódítanak. Igaz, hogy 
utóbbiak nagyarányú terjeszkedé
sét állítólag bizonyos amerikai pén
zek is előmozdítják, de ha jól szem
ügyre vesszük a mozgolódásukat, 
megláthatjuk náluk is azt a törek
vést, amely oda irányul, hogy egyé
nekre hassanak, a családokba be
férkőzzenek s minden egyes em
berüket számon tartsák.

Az úgynevezett destruktív irány
zatot képviselő tömörüléseknél 
ugyanezt látjuk. Úgy a szabadkő- 
mívesek, mint a szociáldemokraták 
annak köszönhetik nagy eredmé
nyeiket, tömeghatásaikat s mostani 
lesz )rult helyzetükben szivósan ma- 
kac kitartásukat, hogy egyenként 
dolgozzák meg az embereiket, a mun
kást a pihenése idején sem hagy
ják magára s valósággal tömik 
mindazzal, ami a szociáldemokrata 
gondolkodásmód elsajátításához s 
fenntartásához szükséges.

Egyébként a mai élet egész 
struktúrája ilyen munkát követel. 
Az emberek gondolkodásmódja, 
lelkivilága, közönye, anyagias élet- 
felfogása mintegy előírja az ilyen 
irányú tevékenységet. Az újjáépí
tést nekünk is a fundamentumon kell 
kezdenünk: az egyes egyháztagokon 
s a családon. Az ellenséges áram
latok minket emésztő munkáját itt 
kell kereszteznünk. Mert hiszen a 
reverzális kikövetelése, a kongre
gációra való rábeszélés nem a mi

sén, nem a körmeneten történik, 
hanem a családban, magánjellegű 
érintkezések alkalmával. És viszont 
mi hiába prédikálunk, sőt hiába 
konfirmálunk, ha a család és egyén 
egyházias érzületét az élet forgata
gában nem támogatjuk.

Előtolakodik a kérdés: kinek a 
dolga ez?  JA. felelet állhatna egy
szerűen ennyiből: mindenkié! Mert 
hiszen ha az egyetemes papság el
vét olyankor elő-elővesszük, ami
kor — hogy úgy mondjam — a 
jogi oldala domborodik ki, ne fe
ledkezzünk meg róla akkor sem, 
amikor kötelességeket szab elénk.

Hanem ettől messze vagyunk, 
az egyház újjáépítésének dolga pe
dig sürgős. így aztán elsősorban a 
lelkészekre hárul a munka, akik
nek pedig, különösen a nagyobb 
gyülekezetekben, úgyis elég nehéz 
munkájuk van. Ezért szükséges, hogy 
aránylag legalább annyi lelkészünk 
legyen, mint a katholikusoknak. Hi
szen ha egyszer számba vennők 
azt, hogy hány hivő esik egy-egy  
papra minálunk s hány odaát, cso
dálkoznunk kellene azon, hogy még 
ennyire is vagyunk. Nem is szólva 
arról, hogy a mi családos papjain
kat jobban nyomja az élet gondja, 
és az ünnep, a vasárnap, a teme
tés, az esketés időt igénylő elmé
lyedést követel tőlük s fizikailag 
sem marad idejük a tulajdonképeni 
lelkészkedés, a kúra pastoralis 
gyakorlására.

Bizonyos, hogy több papra s több 
a lelkészkedésben segédkező buzgó 
férfira és nőre van szükség. Embe
rek kellenek a gátra, akikben min
den előfeltétel megvan arra, hogy 
azc egyház minden rendű és rangú 
tagját megtartják az egyháznak. 
Mert miránk fokozott mértékben 
vonatkozik az, amit Prohászka püs
pök a kath. nagygyűlésen mondott:

Álljunk egész lélekkel a Harangszó melléi
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ide pastorizáció, kimélyített lelki
pásztorkodás kell . . .

Nagy kérdés persze, hogy van-e 
mindehhez elegendő pénz?

De még nagyobb kérdés, hogy 
van-e akarat ? Biszkup Ferenc.

Söderblom érsek 
az európai helyzetről.

Söderblom svéd lutheránus érsek 
egy amerikai újságíró előtt így nyi
latkozott Európa jövőjéről:

Az a ragyogó Európa, melyet a 
háború előtt ismertünk, örökre meg
szűnt. Európa, mint a műveltség kö
zéppontja, hanyatlóban van. Nem 
reményiem, hogy elvesztett dicsősége 
visszatér. Európa nemzetei megölték 
egymást. Hosszú évekig ezen dolgoz
tak. A nemzetközi politikában szer
telenül sok a gyűlölet.

Ma is azon a véleményen vagyok, 
mint a háborúban ; a vízözön Európa 
silányabb jövőjét jelenti. A vízözön 
végbement. A fiatalabb nemzedék 
egészen más életnek indul neki, mint 
amilyennek mi találtuk.

Minket arra tanítottak, hogy higy- 
jünk a faj evolúciójában; a Paradi
csom felé fejlődésben. Hirtelenül a 
pokolban találtuk magunkat. Evolúció 
nem volt. A háború anyagilag nem 
termelt semmit. Csak arra tanított 
meg, hogy az élet nem olyan könnyű, 
mint azt a háború előtti civilizáció
ban hinni szerettük. Az élet ma már 
nem könnyű dolog. És belevésődött

Jézuska szállást csinál magának.
Irta: Szombath Ernő. 9)

A szegény beteg boldogan mosoly
gott a jóságos teremtésre.

kuka leült az ágy mellé s figyelte 
az órát. S amint az ütötte a 9 et, a 
10 et, a 11 et, újból friss ruhába fek
tette a beteget.

Tizenegy után a beteg arcán meg
jelentek a vizgyöngyők. A láz le volt 
győzve. Állapota jobbra fordult. A 
lélegzete is azt mutatta, hogy üdítő 
álom lepte meg.

Közben felébredt a beteg s meg
könnyebbülten sóhajtott fel. Érezte, 
hogy most már nem lesz semmi baja. 
Mondta is kukának, hogy feküdjön 
le, ezután már nincs szüksége a vizes 
ruhára De kuka könyörgőtt, hogy 
csak még egy óráig hadd marad
hasson fenn Majd azután ő is le
fekszik.

a tudatunkba, hogy az ember kisebb, 
mint amekkorának magát műveiben 
hitte.

De minden esztelenség, az embe 
rek és fajok közti minden különbség 
ellenére, annak a ténynek ellenére, 
hogy a lét most nehezebb mint előbb 
bármikor, szellemi újjászületés észlel
hető a legjobb szívekben. És itt lá
tom Európa jövőjét.

Nem dicsőséges újjászületés lesz 
osztályrésze, hanem a szellemi érté
kek fokozatos bifejlése. Boldogsága, 
gazdagsága, szerencséje — hogy jobb 
híján ezt a szót használjam — elmúlt. 
Még lehetséges, hogy új áldást arat 
szenvedés által.

Püspöki egyházlátogatás 
Somogybán. 3>

Október 2 án Igaion keresztül, a 
hol a másvallásu község rövid, de 
igen meleg üdvözletét tolmácsolta a 
főjegyző, Somogyszill-be, Döröcske 
filiájába érkezett a főpásztor. Iskolá 
kon át az út itt is istenházába ve
zetett, ahol az egyházfő szívet lelke
ket magával ragadva fejtegette Ján. 
10.22 s köv. alapján, hogy kicsoda 
a Krisztus ? Ismerjétek meg őt, mon 
dá, tetteiből, és legyetek hűséges, ál
landó követői. A róm. kaíh. gyüle
kezet, az izr. hitközség és az iparos
egyesület deputációjának fogadása 
után Pfauer urod. inspektor asztalá 
nál felüdülve, Dörőcske másik filiája, 
Garácsra volt soron.

S az anyja belenyugodott. K'felé 
fordult s jóizü mély álomba merült.

Icuka ülve maradt a széken. Ke
zeit összekulcsolta s körülnézett a 
szobában.

A szines gyertyák már tövig égtek 
a kis fán és sorra elaludtak. Már 
csak a lámpa égett, de az is homá
lyosan. K*fogyőban volt abból is az 
olaj.

A néma csend, a szomorú egy
hangúság elbágyasztotta Jcukát. Érez
te, hogy a szemei nehezednek, lecsu
kódnak. Álmos lett. Egy darabig csak 
küzködött az álommal, de aztán már 
nem birt tovább. Kis feje lekonyult 
s elaludt

*

A magános országúton két alak 
baktatott a néma éjszakába.

Mikor Forgácsáé házához értek, 
meghökkenve látták, hogy az ablakon 
át világosság szűrődik ki.

Odasompolyogtak az ablak alá s

Október 3 án Döröcskén mindé 
nekelőtt a kicsinyek templomába, 
majd a nagyok iskolájába ment a 
főpásztor. Főesperes oltári szolgálata. 
Wölfel Gyula lelkész szószéki beszéde 
(Luk. 4.18. s köv.) után két, katonai 
kitüntetésekkel ékesített, lelkész kísé
retében lépett az egyházfő az oltár 
elé, hogy a 27. zs. 4. verse alapján 
az Úr házában való lakozásra, az 
Úr szépségében való gyönyörködésre 
tanítsa, intse a buzgó híveket.

Úgyanaznap d. u. Bonnya filia 
elérése volt a cél. Megható volt az 
utbaeső Bonnya pusztán összesereg- 
lett evangélikusoknak üdvözlése és 
azon kérése, hogy tartson pihenőt 
köztük a főpásztor és hirdesse nekik 
a szabad ég alatt Isten igéjét. Bár 
fél 6-kor már a vasútállomáson kel 
lett lenni, s bár a sűrű felhők egyre 
harmatoztak, püspök úr rögtön és a 
legnagyobb készséggel elhatározd, 
hogy »megelégíti e sokaságot^ Zöld 
lombsátor alatt, egyszerű asztalhoz 
állva, a legszebb Luther-ének elzen 
gése után, Qal. VI. 7—10. alapján 
beszélt a vetésről és aratásról, intvéu 
a puszta lakóit: vessetek a léleknek, 
hogy a lélekből arathassatok őrök 
életet. Ezen megható és Istentől bi
zonyára megáldott kitérés után érke
zett meg Bonnyára, ahol üdvözlés 
után az iskolát s annak munkáját 
megtekintve — a templomba gyüle 
kéziünk, hogy kőzeliek-távoliak épül 
jünk püspök Máté 25 . 11—13. alapján 
felépített beszédén, a tíz szüzekről 
szóló példázat megrendítő tanulságain.

Bonnyáról Kínádra vasúton, on

bekandikáltak rajta. S egy kis résen 
át észrevették a kis lányt, hogy az 
széken alszik, míg az ágyban egy 
asszony fekszik.

A leskelődö Forgács és Molnár volt.
Molnár megbökte a társát.
— Te Zsiga! Úgy veszem észre, 

az asszony beteg s a lánya virraszt. 
Amint látom, könnyű dolgunk lesz.

Forgács dünnyögölt valamit S a 
bejárat felé indult. Molnár követte.

Rátétté kezét a kilincsre.
Az ajtó kinyílt.
Icuka bizony elfeledte azt bezárni.
Beléptek a konyhába.
Nesztelen léptekkel közeledtek a 

szoba felé.
Forgács félig kinyitotta halkan a 

szoba ajtaját. Aztán bedugta a fejét 
s körülnézett.

A felesége ott feküdt az ágyban. 
S mellette egy széken aludt Icuka. 
Kis keze összekulcsolva az ölében 
pihent.
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nan Kötésére szemetelő esőben kocsin 
folytatódott az út. Sötét estre s a 
harmatozd felhők nyirkos ködfátyola 
borult a községre, amikor a diadal
kapunál színes lampionok világánál, 
lelkes tömeg élén Schmidt Ádám bird, 
majd a papiak előtt Németh Sándor 
lelkész üdvözölte a nehezen várt és 
szeretettel övezett főpásztort. Másnap 
reggel ragyogó napsütésben sereglet
tek a hívek Isten házába, hogy lel
készük beszéde után a főpásztor aj 
kairól hallhassák az evangéliomot 
(Ján. ev. I. 35—43 ), amely szent ko 
molysággal égeti belé a szívekbe a 
parancsolatot: Szeresd a Krisztust, 
s ha megtaláltad, maradj meg ő nála.

Miként Döröcskén, úgy Kötcsén is 
a papiak vendégszeretete nyújtott üdü
lést a fáradhatatlan főpásztornak és 
kíséretének.

Szakadd esőben érkezett a püspök 
Tabra, ahol annyi üdvözlésben része
sült, ahány foka van a papiakhoz 
felvezető lépcsőnek Pavlényi I bíró 
a község, Gyarmathy F. lelkész a 
gyülekezet, Holota Irén a leánvegylet, 
Szmodics Erzsébet, majd Czabula 
Jánosné a nőegylet nevében köszön
tötte a főpásztort. Röviddel az érke
zés után fényesen sikerült vallásos 
estély színhelye volt a tabi templom. 
Püspöknek a hazaszeretetről tartott 
gyönyörű előadását méltó keretbe 
foglalta Balogh Ernő püspöki titkár 
tárogató játéka és szavalata, Zsolnay 
István deklamációja, továbbá a Takács 
Zoltán tanító vezetésével közreműkö
dött alkalmi vegyeskar két nagyon 
sikerült száma. A vallásos estélyt

Az ajtót jobban kitárta s egy lé
pést tett befelé.

De nyomban rá ijedten lépett vissza. 
Icuka megszólalt. Álmában imád

kozni kezdett. Halkan törtek elő szá
jából a hangok.

— És bocsásd meg a mi vétke
inket, miképen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek.

Mintha égből szállana alá a hang, 
úgy hallatszott odakint a konyhában 
u kis lány szava.

S az ima tovább hangzott.
— És ne vigy minket a kísérteibe... 
Forgács szemébe könny szökött.

K-ze önkéntelenül imára kulcsolódott 
s ajka suttogva rebegíe az imát.

S ez ima folytatódott,
— De szabadíts meg a gonosztól... 
Forgáccsal forogni kezdett a világ.

Egyszerre tirdtára ébredt aljas szán
dékának. S a kisértő ott volt a háta 
mögött.

Megfordult.

közének és ima vezette és zárta be.
Másnap, október 5-én d. e. a szo

kott sorrendben folyt le az egyház
látogatás. A püspök Ezs. 4 9 .8 —13. 
alapján hirdette s a hallgatók könyein 
keresztül biztos kézzel írta a szívek 
táblájára: a bűn foglyainak az Úr 
szabadítását, a megszomorodottaknak 
az Úr vigasztalását, a csüggedöknek 
az Isten könyörületességét Közgyűlés 
után a lelkészlakon fogadta a küldött
ségek tisztelgését.

Magyarkéren egy erőtől duzzadó 
ifjú legény tett üdvözlésképen szent 
fogadalmat az egyházfő előtt társai 
nevében: Istenért, hazáért élünk, s 
ha kell, meg is halunk! A gyermek
seregnek az iskolában való megláto
gatása végeztével a szorongásig meg
telt templomban Ján. XIII. 21—25. 
alapján intette a főpásztor önvizsgá
latra, bünbánatra, tiszta életre

Október 6 áa kora reggel érkezett 
a püspök Szöllössérsekre, ahol a kü
lönböző vidékekről odaszármazott, 
nagyobbára német anyanyelvű tele
pesek örömkönyek közt, nagy tiszte
lettel és meleg szeretettel fogadták a 
fáradhatatlan, figyelmét a legkisebb 
közösségre is kiterjesztő egyházfőt. 
Mindenekelőtt a modern építés köve
telményeinek mindenben megfelelő 
szép, tágas, világos iskolát avatta 
fel Schöll Lajos főesperes. Majd a 
püspök lépett a virágokból emelt, 
szép kis oltár elé és a 127. zsoltárra 
épített felejthetetlen beszédben fejte
gette az öröm- és hála-könyekben 
fürdő telepesek előtt: „Ha az Úr nem 
építi a házat, hiába fáradnak, akik

Öklével a társa arcába vágott. S 
elordította magát.

Távoz tőlem sátáni
S annak sem kellett több I Egy- 

szere tisztába jött a helyzettel.
Egy ugrással kívül volt az ajtón 

s elrohant a sötét éjszakába.
Odabenn felriadtak a lármára s 

rémülve néztek az ajtó felé.
Forgács bezárta a konyhaajtót s 

aztán belépett a szobába. Odarogyott 
a felesége ágyához s hangosan fel
zokogott.

— Bocsáss meg édes jó feleségeml 
Bocsáss meg 1

Az asszony szeméből megeredtek 
a könnyek. Felült az ágyban. Meg
fogta az ura kezét Odasimította a 
kebléhez. S boldogan suttogta.

— Ide benn már régen megbocsá
tottam Zsiga. Meg. Az Isten látja a 
leltemet.

Forgács csókjaival halmozta el a 
felesége kezét.

azt építik.. .  <
Délután Torvaj, Tab harmadik fili- 

ája került sorra.
Október 6-án este, épen amikor 

— napszállat után — az éjszaka fe
kete takaróit bezdé kiteregetni, érke
zett meg a szeretett főpásztor e ciklus 
utolsó stációjára, Nagybábonyba. 
Nyomban templomba hivott a harang
szó, ahol rövid gyermekistentisztelet 
után vallásos estély volt, amelyen a 
püspök a tékozló fiúról fzóló példá
zatból kiindulva a megtérésről tartott 
szívekbemarkoló, lelkeket felrázó elő
adást. Előtte Balogh Ernő püspöki 
titkár tárogatójátékával, utána ugyanő 
a »Magyar miatyánk«-nak és egy 
csodálatosan aktuális Petőfi-költe- 
ménynek elszavalásával építette, gyö
nyörködtette a hallgatóságot.

Október 7-én reggel iskolavizsgá
lat után rendes időben kezdődött az 
istentisztelet. Püspök beszédének tex
tusa II. Kor. 4 .6 -10- volt, amelynek 
prófétai erővel teljes fejtegetése által 
mély barázdákat szántott a hallgatók 
szívébe Közgyűlés után a nagybá- 
bonyi ref. egyház nevében annak lel
késze, a polg. község részéről annak 
főjegyzője üdvözölte főpásztorunkban 
a békesség és a nemzeti újjászületés 
apostolát. .

Végül Schöll Lajos főesperes bú
csúzott el rövid beszédben ezen egy- 
házlátogatási ciklusra az egyházmegye 
nevében püspök úr Öméltóságától, 
megköszönve fáradságot, akadályokat 
nem ismerő szent buzgalmát, bölcs 
tanításait, üdvös intézkedéseit, Isten
nek áldását kérve főpásztorunkra és

— Örült voltam! Az ital rabja 
lettem 1 Az tett majdnem gyilkosoddá ! 
Da hála a jóságos Istennek, é lsz! 
Nem haltál meg!

Az asszony örömmel kiáltott fel.
— Zsiga! Te az Istennek is há

lát adsz? Az Istennek?
Forgács a felesége szemébe nézett. 

És illetődött lélekkel szólalt meg.
— Igen, az Istennek édes felesé

gem. Mert az vezérelt vissza hozzád. 
Á sátán gonoszsága bujtatott ellened. 
De a mindenható Isten akarata volt, 
hogy az utolsó percben megtérjek 1 
Hogy újra becsületes ember legyek 1 
És hogy szeresselek téged é s . . .  é s . . .

Körülnézett. Valakit keresett.
Az asszony azonnal kitalálta a 

gondolatát. Odamutatott a szekrény 
sarkára.

— Ott van Icuka. Szegénybe el
bújt előled.

Forgács felugrott. Odament a kis 
lányhoz. A karjai közé kapta. Magá-
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annak egyházlátogatási munkájára.
Erős a mi hitünk, hogy az áldás 

nem fog elmaradni, és az aratott 
kezekkel elhintett jó mag százszoros 
gyümölcsöt fog teremni Krónikás.

Tőled tanultam.
Imádkozni tőled tanultam jó Atyám,
A keresztviselés nehéz súlyos napján.
Te hintéd szivembe a hit égő lángját,
A napsugaras reményt, a szeretet magvát.

E három szent érzés éltem kísérője,
Haló porodban is oh! légy áldott érte.

Szekeyné Horváth Ida.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A BZ.. . Í katholikus urak — Írja 

egyik dunántúli laptársunk — ligát 
alakítottak, hogy a katholikus hitélet 
elsősorban a magánéletben és másod
sorban a társadalmi téren is minél 
szélesebb körben fejlesztessék.

A liga egyelőre — egyik tagjának 
információja szerint — a tagok lelki 
művelésére fekteti a fősúlyt, hogy így 
bensőleg megizmosodva, a siker biz
tos tudatával léphessen a nagy nyil
vánosság elé és elvégezhesse azt az 
apostoli munkát, melyet célul magá
nak kitűzött. Minden második szom
baton szentbeszédet hallgatnak a 
püspöktemplom kápolnájában. A pré
dikációkat a liga elnöke: dr. N. N. 
kanonok tartja.

Helyénvaló volns, ha már most 
mi is komolyan hozzáfognánk a mun
kához. Mert eddig még mindig csak 
a tervezgetéseknél tartunk.

hoz szorította s majd agyonnyomta 
ez ölelésével. Csókolta, ahol csak 
érte. S úgy vitte az anyjához.

— Itt van a te kis lányod, aki 
ezentúl az én lányom ig lesz. És sze
retni fogjuk egymást nagyon, nagyon. 
Ugye kis Icukám ?

Icuka édes nevetésfel ölelte át az 
apja nyakát. Édes kis száját oda
nyomta annak torzonborz arcához 
és egy meleg csókot nyomott rá. 
Aztán boldogan ugrott le az apja 
öléből. Odafutott a karácsonyfa alá. 
Felkapta a még felbontatlan csomagot 
s odavitte az apja ölébe.

— Nézd csak édes apukám I Azt 
a csomagot a kis Jázuska hozta a te 
nevedben. Ugyan mi lehet benne?

Forgács kérdőleg nézett a fele
ségére.

— De az intett neki, hogy hall
gasson. S aztán a lányához fordult.

Ama nemes harcot 
megharcoltam.

Az 1632-ik év november 6-án esett 
el Lüfzennél Gusztáv Adolf, a hös- 
lelkil svéd király. Vitéz serege győzött 
s az evangéliom, a Krisztus ellensé
gei vad futásban kerestek menedéket, 
de a derék király, aki hazáját, trón
ját, övéit elhagyva, a német protes
tánsok segítségére sietett, kilehelte 
nemes lelkét. N em es h a rc  vo lt, 
a m it  m eg h a rco lt, mert nem hódí
tásvágy vitte a csaták füzébe, hanem 
az a törekvés, hogy ü ld ö z ö tt , szo 
r o n g a to tt  n é m et te s tv é r e it  a baj
ból kiszabadítsa.

Legyen a nagy király emléke kö
zöttünk mindenkor áldott!

R gyermek.
„A Gyermekért“ Országos Gyermek

egészségügyi Társaság állandóan felszínen 
tartja a gyermek ügy problémáját. Az elmúlt 
nyáron a fővárosban ez a társaság ren
dezte az országos gyertnekügyi kiállítást, 
amelyen részt vett a magyar társadalom 
minden tényezője. A gyermekügyi kiállítás 
rendkívül értékes és maradandó hasznos 
tanulsággal szolgált mindazoknak, akik a 
gyermek testi és szellemi életének fejlesz
tésével foglalkoznak. A gyermekügyi kér
dés foglalkoztatja napjainkban az egész 
müveit világot. Az emberek érzik és tud
ják, hogy a nemzetek sorsa és jövője tel
jesen altól függ, hogy mennyire tudják 
megalapozni a jövő nemzedék boldogulá
sát. Hazánknak is uj, életerős nemzedékre 
van szüksége, mert a magyar nemzet meg
erősödése, jövője elsősorban kizárólag at
tól függ, hogy tud e uj, életerős és munka
képes nemzedékről gondskodni. Rendkívül 
sivár és szomorú időket élünk. A kedve
zőtlen életviszonyok elmaradhatatlan és fáj-

— Hát bontsd csak ki kis lányom 1 
Hadd lássuk mi is 1

Icuka örömében alig bírta a cso
magot felbontani. S mekkora volt 
öröme, amikor a csomag tartalma 
kifordult. Volt abban mindenféle jó 
sütemény, sok-sok cukor, egy egész 
uj öltözet ruha, uj cipő, meleg ha
risnya s egy nagy-nagy alvó baba.

Hangos sikoltással kapta fel a 
babát s körültáncolía vele a szobát. 

A szülők szeme tele lett könnyel. 
Aztán Forgács felkapta a kis lányt. 

Odatette az ágyra. Átölelte mindket
tőjüket s rájuk borult. És szeméből 
megeredtek a könnyek. A többiek is 
vele sírtak. A boldogság édes köny- 
nyei voltak azok Mert a szívük tele 
lett édes melegséggel, boldogsággal. 
Érezték, hogy a kis Jézuska szállást 
csinált ott magának.

-  Vége. -

dalmasan szomorú következménye az, hogv 
ma hazánkban minden ötödik csecsemő 
elpusztul. Múlhatatlanul meg kell kezde
nünk a jövő magyar nemzedék érdekében 
a gyermekvédelem alkotó munkáját. Meg 
kell mentenünk a jövő magyar nemzedéket. 
A gyermekügyi kérdésnek nem szabad egy 
pillanatra sem lekerülnie a napirendről. Az 
államnak és a társadalomnak a legmesz- 
szebbmenő áldozatok árán is meg kell kez
deniük ezt a mentési munkálatot.

Az említett társaság a magyar gyerme
kek érdekében egy hiánytpótló rendkívül 
értékes irodalmi munkát bocsájt az érde
kelt kö/önség rendelkezésére. A könyv 
címe: „A Gyermek“ Egyetemes Gyetmek- 
ügyi Alnnnach lesz. Ez a könyv kiterjed 
a gyermek éleiének minden legapróléko
sabb részletére. A csecsemő táplálkozásá
tól kezdve a gyermek helyes és célszerű 
nevelésére oklatja tanulságos módon a szü
lőket. Meg kell emítenünk, hogy a köny
vet a magyar tudományos világ legkiválóbb 
orvostanárai, tudósai, pedagógusai és szo
ciológusai írják. Célja ennek a könyvnek 
megtanítani a szülőket, hogy mikép bánja
nak a gondjaikra bízott gyermekeikkel. 
Minden szülő a könyvből megismerheti a 
gyermek egészségügyére és nevelésére vo
natkozó kérdéseknek helyes és célravezető 
irányítását. Óhajtandó, hogy ez az alma
nach minden gyermekes család asztalán 
ott legyen. A kiválóan szerkesztett alma
nachban többek között a következők Írtak : 
Apponyi Albert gróf, Lukács György dr. 
v. b. t. t., nemzetgyűlési képviselő, Lévay 
Tibor dr. kormánytanácsos, Bókay János 
d r , Hsiniss Géza dr., Torday Ferenc dr., 
Bókay Zoltán dr. egyetemi tanárok, Deutsch 
Ernő dr., Lukács József dr., Preisich Kor
nél dr. főorvosok; a pedagógusaink közül 
Imre Sándor dr. államtitkár, Nagy László 
a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
elnöke, Schneller István dr. egyetemi tanár, 
Domokos Lászlóné, Repay Dániel áll. ta
nítónőképzői tanár, Tábori Kornél újság
író, Ozoray Frigyes dr. a Pedagógiai Sze
minárium főigazgatója, Szalai Oszkár me- 
seköltő, Nógrády László író, dr. Schíriüa 
Achill kir. láblabiró slb. stb.

A mű ez év (1923) karácsonyán jele
nik meg.

A könyv terjedelme körülbelül 15 nyom
tatott ív. Megrendelhető: „A Gyermekéit“ 
Országos Gyermekegészségügyi Társaság
nál Budapest, IV., Sütö-ucca 2 A könyv 
ára postai küldéssel együtt 40 000 korona.

I R O D A L O M .

A tiszai evang. egyházkerület 
niiskolczi (eperjesi) jogakadémiá
jának 1922/23. tanévi Almanachja.
Pécs (Dunántúl) 1923 132 1 Ára? 
Nagy erkölcsi bátorsággal és áldozat- 
készséggel közreadta az egyetlen jog- 
akadémiánk fiatalos tanári kara a 
maga Almanachját. Tartalmas, tanul
ságos értekezéseknek és tanulmányok
nak tárháza. Valóságos tükörképe a 
mű végén külön is felsorolt tanár
kari ircd munkásságnak. így Bruck
ner Oy. gyönyörű művelódéstört ta
nulmánya az evang. Madarász V. 
művészetét ismerteti »történelmi meg
világításban«. HackerE. »Kétbüntető-
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jogi dolgozatában az amerikai és az 
európai büntetőjog tud.« mérlegét és 
a magyarorsz. bolsevizmus büntető
jogi tanulságait ismerteti igen érde
kesen Schneller K- Petzenhoffer hír
hedt művére való folytonos polemi
kus utalással a születési arány és 
vallásfelekezet viszonyát méltatja na
gyon tárgyilagosan. Sztehló Z. a pa- 
pyrusok alapján a teljesítés kérdését 
tárgyalja. Végül Bruckner Gy., Mik- 
ler K- dékáni utódja a miskolczi 
(eperjesi) akadémia utóbbi válságos 
napjait ismerteti. Miskoícz városa és 
evang. egyháza, nemkülönben a tisza- 
kerület nagylelkű áldozatkészsége te
szi lehetővé a kultuszkormány ke
gyetlen rerdelete dacára az akadémia 
további fennmaradását. A szép kötet 
méltán Geduly H. püspöknek, mint 
az akadémia »lelkes és tevékeny párt
fogójának« van ajánlva. Ezzel a bűz 
gósággal annak idején, a cseh szlo
vák árulás és rablás idején az egész 
eperjesi kollégiumot meg lehetett volna 
menteni és Miakolczra vagy Nyíregy
házára áttelepíteni. Akkor éreztük 
fájdalmasan igazságát annak, hogy 
a püspöknek a főiskolák székhelyén 
van a helye. Az eperjesi kollégium 
elvesztése a hazai evang. egyház
egyetem legnagyobb vesztesége. Az 
akadémia buzgó tanárkarát melegen
üdvözöljük. Dr. Sz. M.

*
Rendkívül gazdag tartalommal jo 

lent meg az 1924 ik évi Protestáns 
Árvaházi képes naptár Lampért Géza 
és Koszorús István szerkesztésében. 
A naptár elején Brocskó Lajos a 
prot országos árvaegylet történetét 
mondja el az 1922 ik évről. Lampérth 
Kölcsey emlékének áldoz gyönyörű 
sorokban a több költeményével gaz
dagítja a naptárt. Szép megemleke- 
zések olvashatók az elhunyt elnökről: 
Kovácsy Sándorról. A Luthertársaság 
uj elnökének Pékár Gyulának élet- 
történetét D K- S ismerteti Maga 
Pékár Gyula is irt a naptárba. A 
naptárt gazdagítják értékes cikkeikkel: 
Császár Elemér, Vályi Nagy Géza, 
Szigethy Ferenc, Thaiy Lóránt, Gyö- 
kössy Endre, Ferenczi Zoltán, Móricz 
Pál, Komáromi János, Csűrös István 
stb. Az uj ev. egyetemes felügyelőnk
ről, báró Radvánszky Albertról is 
hosszabb cikkban történik megemlé
kezés a naptárban Ára: 4.000 kor.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

RARANÜSZO.

LELKI-PROBLÉMÁK.
Az olvasók kóréból.

Egy tépelödő betegnek. A folyto
nos répelődés — mint nagyon helye
sen írja — mindenképpen kárára van 
önnek. A tépelődéssel járó izgalom 
kétségtelenül késlelteti a gyógyulást, 
sót károsan befolyásolja talán nem 
is veszedelmes betegségét. Ne felejtse 
el a fölgyógyulásban való reményke
dés és erős hit egyenlő értékűek a 
leghatásosabb gyógyszerrel. Ez az 
orvosoknak is ősrégi tapasztalatuk 
Azért ne tépelődjék, hanem higyjen 
és reméljen. Sok ezerszeres tapasz
talat igazolta már, hogy a tüdőbajo
sok — meg aztln, nem is biztos, 
hogy ön tuberkolótikus — kezdeti 
stádiumában, de igen sokszor előre
haladottabb állapotban is tökéletesen 
meggyógyultak.

Bízza magát azért csak nyugodtan 
orvosára és ne tépelődjék, hanem 
higyjen és reméljen.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

Halál-vágy.
Nov 12. Prédik. 7 . i—8 Mit szoktál 

érezni, ha hullani látod a sárgult levelet 
és jársz az őszirózsás sirhalmok közölt ? 
Olyan megmagyarázhatatlan és rémes a 
halál s mégis jelentkezhetik egy emberben 
utána vágy. De a halál-vágy nem mind 
egyforma. Sokszor abból áll elő, hogy va
laki belecsömörlött az életbe, ritkábban 
abból, hogy a lélek felismeri annak hiúságát.

Nov. 13. Jób 7 . Lehet a halál-vágy 
szelíd, mint egy csendes naplemente, lehet 
haragos, mint a tűz, mely rohamvást ég, 
csakhogy végsőt lobbanhasson. Nem minden 
hatál-vágy van a lélek ellen, de bizonnyára 
ellene van, ha a halálvágy csupaszon zö
rög, mint a csonlváz, s nem testesülhet 
benne meg egy másik: vágya az örök
életnek.

Nov. 14. Jónás 4 .5 —8. Akkor is ha 
nem tagadja az örökéletet, lehet a halál
vágy nagyon helytelen. Hányszor jut meg
gondolatlanul ajkunkra a halál-vágy sóhaja 
és nem a lélek diadalakép. Hány halál-vágy 
nem más, mint a szomorú fűzőn lógó han
gulat 1 Vagy még az s e : csak önzés, lusta
ság, szeretet hiány. Ha még ilyen, akkor 
nincs rendben a halál-vágyad.

Nov. 15. I. Király 19.4—8. Jogunk van 
a halál vágyhoz, de nincs jogunk a halá
lunk előidézni. Mai világban sokan termé
szetesnek találják, ha egy gyógyíthatatlan 
beteg, tönkre ment, vagy gyalázatba esett 
ember önkezűleg vet véget életének. Bor
zasztó szomorú gondolkozásmód e z ! Ki
sértés arra, hogy megtévedt lelkek hozzá 
nyúljanak 2z e etünk fonalához. Nincsen 
helyzet, melyben Isten jóváhagyhatná ezt 
a megoldást. Ellenben mód arra van, hogy 
egy-egy emberélet azután jusson el az 
Isten kegyéhez, mikor a halál-vágynak ez 
a kisértése hittel legyőzetett.

Nov. 16, II. Korinth. 5 .e —ío. A halál
vágy még nem halál-készség. Egészséges
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halál-vágya csak annak lehet, akinek hatá
rozott az Udvbizonyossága. Aki még nem 
fogadta el Jézust élete Urának, az ne dicse
kedjék halál-vággyal, az jobb, ha előbb fél 
nagyon a haláltól. Mert nem a férgek mi
att félelmes a halál, hanem az ítélettől, 
mely nyomában jár.

Nov. 17. Filippi 1 . 21—28. Mily különös 
harc e z : halál-vágy és élet között. De eb
ben a harcban nem hangulatok mérkőznek, 
hanem az örökkévalóság vándor-ösztöne s 
az Isten rendelkezésére álló szolga hűsége 
Nem is ál hat be elébb harmónia halál
vágyaink sok fekete billentyűs zongorájá
ban, míg uralkodóvá nem lesz bennünk a 
vezér-vágy : mindenképen csak a Krisztusé 1

Nov. 18. Ján. Jel. 6 .o —n. Ismered-e 
ezt a halál-vágyat ? A vágyat: meghalni 
Jézuséri! Ez a" legmagasabb rendű halál
vágy. Meghalni Mellette bizonyságtételül. 
Tudod-e, mennyien haltak meg e halál- 
vágyban? Azóta is már, hogy te élsz. S 
gondolsz-e arra, hogy a szám még mindig 
nem teljes . . .  Ha nem is kerül rá a sor, 
nagyon jó annak, aki ebben a halál-vágy
ban él.

EGYRÖL-MÁSRÓL.

A m in d en n a p i életből.
Vigyázzunk a kivándorlási 

ügynökökre. Mint értesülünk, az 
utóbbi időben mind gyakrabban for
dul elő az az eset, hogy lelketlen, 
megfizetett ügynökök fenyes Ígéretek
kel (ingyen hajójegy, 10 arany ko
rona napi munkabér stb.) kivándor
lásra igyekszenek csábítani egyes 
tapasztalatlan embereket.

Legutóbb különösen Kanadába és 
Japánba igyekeztek embereket tobo
rozni.

Óva intünk mindenkit, a megfize
tett ügynökök alaptalan Ígéreteinek 
ne üljenek fel, mert legtöbbször va
lamely nemzet idegen légiója számára 
toboroznak embereket, vagy csak az 
a céljuk, hogy a hiszékeny emberek
től pénzt csaljanak ki.

Ha tehát valakit kivándorlásra szó
lítanak fel, legokosabban akkor tesz, 
ha a felszólítót a csendőr- vagy rendőr- 
hatágnak adja át.

Az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság két esztendei működése alatt 
62.115 házhelyet létesített, 296.818 
kát. holdal osztott fel és 73.256 kát. 
holdon alakított kishaszonbérleteket.

A földadó fejében fizetendő búza 
értéke november és december hóna
pokban kilencvenezer korona.

A kormány rendeletet készít elő, 
mely a terményeknek (gabona, gyü
mölcs) ürméitek szerint való árusí
tását (liter, véka stb ) megtiltja, s a 
sűlymértéket kötelezővé teszi.

Az 1924. évi képes Luther-Naptár 
ára 4000 korona.
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A nemzetgyűlés szünete!. A pénzügyi 
politika miatt legutóbb ötperces kormány
válság volt. Nagy Emil igazságügyi minisz
ter lemondott, de azután lemondását vissza
vonta.

A népszövetség pénzügyi bizottsága 
Bpestre érkezett.

A kölcsön tárgyalások több hetet vesz
nek igénybe, ez alatt az idő alatt a nem
zetgyűlés bizottságai letárgyalják a föld
birtokreform novellát és a népszövetségi 
delegátusok távozása után az összeülő 
nemzetgyűlés nyomban érdemleges mun
kába kezdhet.

Nov. 3-án Tisza István temetésének év
fordulóján a Tisza 1. emlékbizottság fel
kereste Geszten Tisza sírját és azt meg
koszorúzta.

Az 1918. évi októberi u. n. őszirózsás 
forradalom vezetői a forradalom ötödik 
évfordulóján politikai vacsora keretében 
éltették Károlyi Mihályt s több oly beszéd 
hangzott el ott, melynek az ügyészség előtt 
lesz a folytatása.

Ausztria arany fedezetű pénzt szándé
kozik kibocsátani.

A cseh sajtó a legutóbbi választásokkal 
kapcsolatban megállapította, hogy a cseh 
katonák 20 százaléka kommunista.

Franciaország újabb 1200 milliós fegy
verkezési kölcsönt adott a kisantantnak.

Németországban polgári koalíció ala
kult. A szász kommunista kormány meg
bukott. Bajorországnak nagyobb engedmé
nyeket helyeztek kilátásba. Bajorország és 
a birodalmi kormány között ugylátszik 
mégis kenyértörésre kerül a dolog.

Bulgáriában egy volt minisztert, Ghe- 
nadjev-et meggyilkolták.

A francia miniszterelnök még mindig 
tovább uszit. Azt áliitja, hogy Németország 
szántszándékkal teszi tönkre magát.

Lloyd George a volt angol miniszter- 
elnök elbúcsúzott Amerikától. Távozása 
alkalmából izenetet intézett az amerikai 
néphez, amelyben annak a reményének 
adott kifejezést, hogy Amerika és Anglia 
együttesen fognak munkálkodni a világ 
helyzetének javításán. — Bonar Law volt 
miniszterelnök meghalt.

Törökország köztársaság lett és elnö
kévé a haza felszabadítóját, Kemál basát 
választotta meg. Az uj elnök hatásköre 
lényegesen nagyobb, mint más köztársasági 
elnököké.

Oroszország és Lengyelország között 
a viszony mind feszültebbé kezd válni. 
Orosz részről hangoztatják, ha Lengyel- 
ország nem akar összekötő kapocs lenni 
Német- és Oroszország között, egyszerűen 
eltüntetik a föld színéről.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak :
Az alsódörgicsei kisded nőegylet is elis

merésre méltó áldozatkészséggel karolta 
fel derék lelkészének, Jónás Lajosnak fel
hívására a Harangszó ügyét. Adakoztak: 
Csaby Lajosné 15, Szentes Jánosné 14, 
Csaby Gyuláné, özv. Beke Dániel né, Kiss 
Lajosné 12—12, Jónás Lajosné 10, özv. 
Füiey Lajosné 9, Csaby Károlyné, Vörös 
Sándorné 8—8, Varga jánosné 6, özv. Or
bán Sándorné, Nagy Lajosné, Badics Ist
vánná, Vörös Józsefné, legifj. Szabó Lajos

né 5—5, özv. Kürtös Sándorné, id. Szabó 
Lajosné 4—4, özv. Tóth Jánosné, Csaby 
Erzsiké, Födő Józsefné, ifj. Szabó Lajosné, 
özv. Vörös Mártonné, Duna Pálné, Antal 
Károlyné, Berta Mári, Fülei Gyuláné, Gyur- 
csek Imréné, Tóth Gyuláné, Antal Péterné 
3—3, Mészáros Zsófia, Horváth Lajosné, 
Kürtös Káimánné 2—2, Lengyel Ferencné 
1 tojást. A 184 tojást Csaby Erzsi és Irma 
szedték össze és 72 000 koronáért értéke
sítették.

Az iharosberényi gyülekezetben a Ha
rangszóra adakoztak: Káldy Józsefné és 
Káldy József 5000—5000, Thék Lajos, Tóth 
Irénke, Horváth Péterné, özv. Pap Jánosné, 
Döme Jánosné, Naey Tóth Mihályné, No- 
vák Jánosné, Szűcs Györgyné, Pécsek J.-né, 
Hodoscsek Györgyné, Matyók Mihályné, 
Szűcs Györgyné, Zrinczki József, Mitnyek 
Mihály, Illés Anna 1000—1000, Deák M., 
Tüske György 300—300, Szabó Jánosné, 
Ádám Mihályné, Szűcs János, Kulcsár J. 
nagy, Pap József, Pál Jánosné, Szalai S. 
500—500, özv. Zex Jánosné, Szakály A. Já
nos, Zex Mihály, Németh György, Bonc S., 
Hodos Györgyné, Bódis Dániel, Nagy J., 
Tóth Mihályné 200—200, Németh Józsefné, 
Bertók Jánosné, Szakály P. Jánosné, Varga 
Mihály, Dávid Mihály, Borbás József, Ma
gyar István, Tóth Lajos, Nagy Mihály, Vass 
Ferenc, Magyar János, Szakály József, Szabó 
Ádám, Zex János, Balázs János, Balázs M. 
100—100, Balog Mihályné 700, Tóth J.-né 
20, Szakály Pál, Szmodics János, Cseres
nyés Mártonné 150—150, Mózes János, Pál 
János, Licsics Ferencné 50—50, Sörnyei 
György 800, Balhási János 480 K-t, Teke 
Lajosné 5, Sörnyei Jánosné 1, Fiiszár J.-né 
3, Cseresnyés Józsefné 2, Gelencsér J.-né
1, Pécsek Jánosné 3, Dávid Sándorné 4, 
Szalai Lajosné 2, Mátyás Mihályné 1, Lu
kács János 1, Bebők Illés 1, Tamás J.-né
2, Balázs János 1, Zex József 1, Harmadás 
János 1 tojást 51.450 korona értékben. A 
gyűjtést a nőegylet eszközölte. Dicséret: 
Tóth Irén, Péczek Zsófi, Cseresnyés Rózsi 
és Szalai Bözsi lelkes hajadonoknak.

A jó Isten áldja meg a kedves gyűjtő
ket és a jólelkü adakozókat.

E G Y H Á Z I  É L E T .

Szentháromság utáni 24-ik 
vasárnapon.

Ev. Máté 9.18—26.
Ma is szolgálatkészen rendelkezésükre 

áll Jézus mindeneknek, kik hittel közeled
nek feléje. Mert Jézus Krisztus tegnap és 
ma és mindörökké ugyanaz. Természetesen 
azonban az Ő gondolatai nem a mi gon
dolataink, és az O utai nem a mi utainkt

A M. Kir. E rzsébet Tudomány-Egye
tem Sopronban működő Evangélikus Hit- 
tudományi Karának felavatása 1923. évi 
november hó 11-én lesz. Az ünnepély sor
rendje: I. A közgyűlést megelőzőleg dél
előtt 9 órakor istentisztelet az evang. tem
plomban, mely alkalommal az oltári szol
gálatot Kapi Béla dunántúli püspök, az ün
nepi beszédet dr. Raffay Sándor bányake
rületi püspök és a záróimát Geduly Hen
rik, tiszakerületi püspök tartja. 11. Délelőtt 
10 órakor közgyűlés, melynek tárgyai: 1. 
Hiszekegy. Énekli a hittud. kar hallgatói
nak férfikara. 2. Dr. Nagy József Rector 
Magnificus megnyitja az ünnepélyes köz
gyűlést. 3. Stráner Vilmos evang. hittudo-

mánykari dékán ismerteti a fakultás kelet
kezésének történetét. 4. A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi kormány képviselőjének 
avató beszéde. 5. Dr. Pröhle Károly evang. 
hittudománykari prodékán előadása a teo
lógiának a tudományhoz és az egyházhoz 
való viszonyáról. 6. Az ünnepélyen meg
jelent hatóságok képviselőinek rövid üd
vözlő beszéde. 7. Himnusz.

Püspöki egyházlátogatás és o ltár
av a tás . Lélekemelő ünnepség keretében 
avatta fel október 28-án Isten dicsőségére 
a gyékényesi gyülekezet renovált templo
mát és új oltárát Kapi Béla püspök. Az 
oltárt az emberi szenvedés emelte s köny- 
nyek vésődtek be aranybetük alakjában a 
fekete hideg márványkőbe. Ritecz János 
emeltette az oltárt, kinek két hős fia szen
telte életét hazájának. Ezt hirdeti az egyik 
márványtábla, mfg a másik ama hősök ne
veit sorolja fel, akiket az evang. gyüleke
zet adott áldozatul a haza oltárára. 25 fia
tal élet emlékét és 25 család fájdalmát hir
deti az emléktábla. Az avató ünnep után 
püspöki egyházlátogatást tartott a főpásztor 
s ebben a szép gyülekezetben mindeneket 
ékes rendben találván, elismerését fejezte 
ki a hívek buzgósága, áldozatkészsége, 
lelkész és tanító munkássága felett. Hétfőn 
reggei Szepetnekre utazott a püspök, ahol 
egyházlátogatást tartott. Egész apostoli 
lelkét, annak sok-sok drága kincsét ontotta 
a templomot zsúfolásig megtöltött hívekre, 
hirdetvén az Isten igéjét. Templomlátoga
tásra, egyházhüségre buzdította őket. 
Szombathely. Lelket gazdagító ünnepségek 
között emlékezett meg a szombathelyi prot. 
gyülekezet a reformáció 406. évfordulójáról. 
Délelőtt 10 órakor a templomban ifjúsági 
istentisztelet volt, amelyen László Miklós 
vallástanár hirdette az örökkévaló igét s 
ulána kiosztotta az Úr szent vacsoráját. 
Délután 6 órai kezdettel a gyülekezet ke
belében alakult Protestáns Kör tartotta a 
templomban a reformációi emlékünnepet. 
Az ez alkalommal összegyűlt hívek serege 
zsúfolásig megtöltötte a templomot. A gyü
lekezet újonnan átalakított orgonáján Heinz 
Fülöp körmendi ev. tanító Bach Prelúdiu
mát játszotta el művészi átérzéssel, majd 
utána Nagy László s. lelkész szavalt. Ezen 
az ünnepségen mutatkozott be a protestáns 
kör vegyeskara Fülöp Zoltán karnagy szak
avatott vezetése mellett a „Bibliás ember“ 
c. operából adott elő egy részletet soló- 
énekkel. Ezután következett Kapi Béla püs
pök ünnepi emlékbeszéde. Az üdvösség 
kereső embernek a reformáció mutatta meg 
a megigazulás felé vezető utat. Ez az út a 
bűnbánót útja, meg az isteni kegyelem 
örökkévaló forrásánál végződik. Kimutatta, 
hogy a reformációnak nemcsak az egyé
nekre, hanem a társadalmakra, a nemze
tekre és azok életére végtelen nagy hatása 
és fontossága van. A vonósnégyes és Heinz 
Fülöp művészi orgonaszámai után imád
sággal s az „Erős várunk“ c. ének fenn- 
állva való éneklésével ért véget az ünnep
ség. Az énnepély offertóriuma 77.600 K 
felül van, melyet az orgonajavitás költségei
nek részbeni fedezésére fordít a Prot. kör.

A reformáció em léknapján vallásos 
este volt a székesfehérvári gyülekezetben, 
melyen Zsupanek Károly tábori lelkész tar
tott szabad előadást a reformáció hatásai
ról, Gáncs Aladár lelkész pedig biblia
magyarázatot Ezsaiás 12.2, igéjéről, meg
emlékezvén az evangélikus ének 400 éves 
jubileumáról.

Veszprémben Hering János mély szán- 
tásu egyházi beszéde után, amely az este 6
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órakor tartott istentiszteleten hangzott el, 
Gyenes Juliska szavalt nagy készültséggel 
és hatással egy irredenta költeményt és 
Hering Jánosné adott elő egyházi szép éne
ket művészi színezéssel.

Szentgotthárd. November 1-én az el
hunytak, valamint a hősi halottak emlékére 
vallásos összejövetelt tartott. Hulflesz Endre 
szép orgonajátéka, közének, ima és ige
olvasás után Lang Ilona szavalt. Majd a 
helyi lelkész „Hová lettek?“ címen világ
nézeti előadást tartott. Az est fénypontja 
ifj. Luthár Lajosné gyönyörű soloéneke volt 
Mathiasz Arthur föginin. igazgató orgona
kíséretében. Ima, Himnusz fejezték be az 
épületes estélyt. Offertórium címen 38.560 
korona folyt be, melyet az egyháztanács 
a szentgotthárdi sirkertben nyugvó Kubicza 
Ákos volt felkelő síremlékére fordított.

Rábaffizes. Áldozatos és imádkozó lé
lekkel ünnepelte meg október 31-én a re
formáció emlékét. Az illetékes lelkész 
„Tartsd meg ami nálad vagyon“ címen al
kalmi felplvasást tartott. Az ifjúsági dalárda 
Hutflesz Endre vezetése alatt precíz éne
kével emelte az áhítatot.

Alsórőnök. November 4-én délutáni 
istentisztelet keretében, Németország vál
ságos helyzetére történt megemlékezés kap
csán, a németországi gyermekek felsegélye- 
gélyezésére 17 milliárd német márkát ado
mányoztak a hívek.

Az ajkai templomrenoválás. Az egy
háza sorsát szívén viselő gyülekezet ada
kozását és áldozatkészségét dicsérelreméltó 
példával igazolta az ajkai anyaegyházköz
ség, mely dacára a jobbára ipari és mező- 
gazdasági napszámból élő híveinek, az idén 
Isten segítségével sikerrel befejezte ősrégi 
s teljes pusztulásnak indult templomának 
kijavítását 148 50 métermázsa búza érték
ben, mely összeg részben a hívek önkéntes 
adakozásából, részben pedig buzakivetésből 
gyűlt össze. A gyülekezet fenti célra okt.
27-ikétt fényesen sikerült műkedvelő szin- 
előadást rendezett, mely a játékban meg
nyilatkozó hazafias tartalom és finom Ízlés 
révén a gyülekezetnek újabb erkölcsi elis
merést szerzett és a 370.000 kor. bruttó 
bevételből 150.000 korona tiszta jövedelmet 
juttatott.

Reformációi ünnepély. A régi jó szo
káshoz hiven a kicsiny dombóvári gyüle
kezet ez évben is megünnepelte a refor
máció születésnapját az október 28-iki is
tentisztelet és ugyanaz napon tartott vallá
sos estélyen, melyen Hoffmann Ernő h. 
lelkész „Az eisenachi lutheránus világkon
ferencia első napja“ elmen tartott előadást 
a megjelentek feszült figyelme mellett. Rei- 
linger Erzsébet polg. isk. és Weizl Mihály 
főgimn. tanulók az ünnepnek megfelelő- 
tárgyú költeményeket szavaltak szívvel-Ié- 
lekkel. A közegyházi célokat szolgáló offer
tórium 11.000 korona volt, melyből 5000 
K a Harangszó terjesztését szolgálja.

A sárvári gyülekezetben újabban ada
koztak : N. N. témplomalapra 50.000, N. N. 
lelkész fizetési alapra 10.000, N. N lelkész
lak építési alapra 10.000 K, Laschober J. 
midőn öreg szülőinek látogatására Ameri
kából hazajött, a gyülekezetnek általános 
szükségleteire adományozott 3 dollárt. 
Mindezen adományokért találják meg a 
nemesszívű adományozók saját lelkűkben 
a legnagyobb jutalmat, mert jót cselekedtek.

Adomány. Ledig Józsefné 5000, Szoko- 
lay Ferenc 2000 K-t adományozott Buda
pestről a kávai orgona-alapra. Istennek ál
dása legyen az adományon I

Lelkészjelölő közgyűlését a pesti ev. 
magyar egyház (a fasori állásra I) folyó hó 
14-én tartja.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A német belmlsszió 75 éves jubileuma 

alkalmából körkérdést intéztek: az evang. 
cselekvő szeretet jelentőségéről. Úgy az 
egyházi mint a világi vezetők odanyilat
koztak : mindenekelőtt tiszta testvériségre 
és ebből folyó nemes életközösségre van 
szüksége a megtépett, gondteli, anyagias 
német népnek.

Az első belmisszió és diakonissza 
konferencia eredményekép megalakult egy 
kontinentális szövetség, melybe minden ál
lam egy képviselőt küld. Elnöke Dr. See- 
berg Berlin, titkos tanácsos, alelnöke Zen- 
terwall upsalai és dr. Norel amsterdami 
lelkészek.

Lengyel basáskodások. Kasten lel
készt, egy alantas lengyel hivatalnok kiuta
sította Lengyelországból. Az illetékes hiva
tali főnökség Posenben ünnepélyesen meg- 
igérie a kiutasító rendelet visszavonatását, 
de mire a lelkész eljárt, a kiutasítást — 
dacára, hogy a lelkész felesége nagy beteg 
volt — végrehajtották.

Uj tiszteletbeli doktor. A berlini egye
tem Lie. Fried. Ulseichot a 75 éve fenálló 
ev. templomegyesület vezetőjének a dok
tori címet adományozta.

Philadelphiában szeptember 29-én 
avatták fel és adták át rendeltetésének a 
német hajósok ev. otthonát.

A lutheránus világszövetség intéző- 
bizottsága dr. Imels püspök elnöklete 
alatt december első napjaiban Kopenhágá- 
ban tartja első ülését. A „Der w.ihre Jakob“ 
és a „Neue Zeit“ című német lapok, az 
első vic, az utóbbi tudományos folyóirat, 
melyek 40 éven át mételyezték a lelkeket 
Németországban, beszüntették megjelené
süket.

CSALÁDI  É RTESÍ TŐ.
Halálozás. Hérints Lajos úgy a saját 

valamint gyermekei és az egész rokonság 
nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, 
hogy a forrón szeretett hitves, anya, test
vér stb. Hérints Lajosné, szül. Szilvássy 
Irma f. évi október hó 31-én este fél 11 
órakor áldásos életének 51-ik, boldog há
zasságának 24-ik évében rövid szenvedés 
után jobblétre szenderült.

A megboldogult drága maradványait f. 
évi november hó 3 án délután 2 órakor 
helyezték el Farádon a családi sírboltban 
az ág. hitv. evang. egyház szertartása sze
rint nyugalomra. Béke poraira! — Áldás 
emlékére 1 Vitéz Vida Elemérné szül. Hé
rints Vilma, Hérints Lajos gyermekei, vitéz 
Vida Elemér dr. veje, özv. Lepossa Antalné 
szül. Szilvássy Ilona testvére. Ligethy Sán
dor sógora.

Esküvő. Slajchó István szarvasi evang. 
tanító október 20-án vezette oltár elé a 
veszprémi evang. templomban Péterffy 
Lajos veszprémi egyháztanácstag leányát, 
Vilmát.

Evang. urinő — jelenleg vezető hivatali 
állásban — keres felügyelönői, gondnok
női vagy hasonló önálló munkakörrel biró 
állást, hol megélhetése biztos. Feltétlen 
megbiztató. Cím a kiadóban. 1—3

ÚJDONSÁGOK.
Kossuth Lajos sírjánál. A keresztény 

kisgazda, földmives és polgári párt novem
ber elsején megkoszorúzta Kossuth Lajos 
sírját. A koszorú letétele alkalmával Platthy 
György dr. tartott beszédet.

Vargha Gyula hetven éves. Vargha 
Gyű a, a költő, a Kisfaludy-Társaság alel
nöke, most töltötte be életének hetvenedik 
évét. Vargha Gyula nem a hangos, hanem 
a lélekben gyökerező hazafiság, a csöndes 
derű, férfias mélabu, a tiszta családi érzé
sek halk és finomszava énekese, aki mint 
műfordító választékos nyelven és híven át
ültetett fordításaival is az elsők között áll.

Ahol orosz tanító tanítja  a magyar 
gyerm ekeket szerb nyelven. A bácskai 
Ada községben 120 gyermeket, akiknek 
neve szlávhangzásu, de szerbül egy szót 
sem tudnak, szerbnyelvü iskolába kényszc- 
ritettek. Az idegen iskolába kényszerűéit 
gyermekek tanítójául egy orosz emigránst 
neveztek ki, aki sem magyarul, sem szer
bül nem tud. Hogy milyen nyelven beszél 
tanítványaival, azt csak a szerb kultusz- 
miniszter tudná megmondani.

Egy liba — egy billió A márka újabb 
katasztrofális zuhanása hihetetlen zavart és 
felfordulást okozott a berlini élelmiszer- 
piacon. Ugyanazon árukat a legkülönbözőbb 
árakon lehetett kapni. Nem ritkán husz- 
hetven milliárdos árfolyamkülönbözetek 
voltak ugyanazon áruknál, ezzel a „csekély
séggel“ azonban már senki sem törődik. 
Egy font disznóhus kétszáz milliárd, marha- 
és borjúhús százhúsz milliárd márka volt. 
Egy liba egy billió márkába került október 
31-én.

Egy halálraítélt nyert meg egy vicc
pályázatot. Egyik chicagói újság tréfás

E ázatot hirdetett s a legjobb viccei egy 
mer nevű páiyázó nyerte meg az első 

díjat. A nyertes lakáscímét is hozzácsatolta 
a pályázathoz, s ez a cím megegyezett a 
megyei börtön címével. Kiderült azután, 
hogy a jókedvű pályázó a megyei börtön 
foglya, aki egy automobilkereskedő meg
gyilkolása miatt kivégzését várja.

M ásodtermés az almafákon. Ritka 
természeti csodát jelentenek a szolnokdo- 
bokamegyei Bálványosváralja községből. 
A falu határát június 27-én nagy jégverés 
érte, mely a fákon még levele! sem hagyott. 
Az egész termés tönkrement akkor s a je
get még másnap dél Den is vastag rétegek 
ben lehetett találni. Búza, kukorica tnenthe-

H elyesen v á la szo l
a takarékos és okos házlasz- 
szony, ha más kávépótlék vé
telére akarják rábeszélni :

„Ne fáradjon I . . .  Én kávé
mat mindig csak a kávédaráló
val ellátott

„Valódi Franck“-kai
főzöm. Csak azt adja nekem I“
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letlen volt, sőt — mint hitték — a nagy
arányú gyümölcstermelést is évekre vetette 
vissza a jégverés. Ez utóbbi hitevesztett 
jóslás teljesen csődöt mondott. A fák nem
sokára rügyezni, sőt később újra virágozni 
kezdettek. A virág gyümölcsöt kötött és a 
termés sem hullott le fejletlenül, féléretten. 
Ma rakva vannak az almafák majdnem 
tyuktojásnagyságu másodtermésíi almával.

Százbilliós bankjegyek. A Berliner 
Tagblatt értesülése szerint Németországban 
még e hét folyamán az egy, kettő, öt és 
tíz billiós márka bankjegyeket adnak ki, 
sőt lehetséges, hogy száz billiós bankjegye
ket is bocsájtanak ki.

Csökkent az állatbetegségek száma. 
A földmivelésügyi minisztérium legutóbb 
kiadott jelentése szerint a fertőző állatbe
tegségek általában csökkenőben vannak az 
országban. Különösen csökkent a lépfene- 
járvány, a veszettség, a sertéspestis és a 
rühkór. Emelkedett a takonykórral és juh- 
himlővel fertőzött községek száma.

Húsz uj szálloda épül Newyorkban. 
Newyorkban jelenleg húsz uj szálloda épül. 
A szállodák építkezési költsége 55 millió 
dollár s ezekben a szállodákban 15.000 
személy részére lesz hely.

Hazahívják az orosz hadköteleseket. 
A szovjetkormány el akarja rendelni az 
összes külföldön élő hadköteles oroszoknak 
hazájukba való visszatérését

Lengyelország terméseredménye. A 
statisztikai kimutatások szerint Lengyelor
szág idei termése a háboruelőíti évek ter
mésátlagát messze felülmúlja. Csak a búza
termés maradt el tizenhárom százalékkal. 
Termett Lengyelországban rozs 65.420.000, 
búza 14,520.000, árpa 17,840.000, zab 
37,720 000, burgonya 243,870,000 mm.

Újvidéken 500 ablakot vertek be a 
szerb trónörökös keresztelője napján.

A bcsszarábiai pálinkafogyasztás 
statisztikája. Besszarábiában annak elle
nére, hogy a szeszesitalok sokkal drágáb
bak, mint Románia többi részében, az al
koholfogyasztás rendkívül nagy. A legutóbbi 
két hét alatt összesen 102 182 veder pálin
kát fogyasztottak el, amelynek értéke meg
közelíti az 52 milliót. E mennyiségben nin
csen beleszámítva a finomabb italok és 
különböző likőrök.

Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az 
Uj Idők nek 45. számában folytatódnak Dánielné 
Lengyel Laura és Moly Tamás érdekes regényei. 
Közli a lap ezenkívül Lőrinczy György elbeszélését, 
Pékár Gyula cikkét, Kertész Mihály jelenetét, Liptai 
Imre tréfáját, kétt uj magyar költő verseit, Mühl- 
beck Károly elmés fejléceit, számos művészi és idő
szerű képet én a lap rendkívül népszerű rovatait, ,a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Új 
Idők előfizetési ára negyedévre 6000 korona. Mutat 
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy üt 16.

A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül el
beszéléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 3000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VT., Andrassy ut 16.

Az Én Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regény folytatáson kívül elbeszélé
seket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Elő
fizetési ára negyedévre 2500 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

A H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Földváry Valéria Öltevény 50.000, Németh 
Vendel Komló, Rácz Lajos Bpest, Szabó 
Sámuel Bpest, Varga József Felsőságh, dr. 
Leitl Jánosné Ruszt, Reizinger György La-

joskomárom, Nagy Sándor Bpest, dr. Zi- 
mányi Dániel Bpest, Szép Gergely Rába- 
szentmihály, Ernszt János Győr, Jausz L. 
Győr, Eger Károly Győr, Kraft János Ka
darkút, Takács Józsefné Meszlen, Csulik 
József L.-komárom, Molnár Jolán Kapolcs, 
Kovács Sándor Szentivánfa 2000—2000, 
Kovács József Cz akóháza, Bak Sándor Sze
ged, Juszt Józsa Felsőpetény, Balog Lajos 
Hegyfalu. Horváth S. Tüskeszentpéter, Ger- 
gál Sándor Tótszentniárton, Lukácsy Sán
dor Sopronnémeti, Kiss István Rakatna, 
Schwarcz K. Miskolc, Hannifel S. Sárszent- 
miklós, Lavotha Jánosné Bpest, Szakács J. 
Budapest, Petrovics János Gór, Alsó Ba
lázs Jánosné Acsád, Kalmár István Pápa, 
Kiss István Pápa, Oppel Ödönné Keszthely, 
Posch Zsigtnondné Keszthely, Adorján Fe
renc Zalaszentgrót, Jutassy Teréz Szombat
hely 1000—1000, Böjtös Karola Farád, 
Ádám Antalné Készéi, Raffay Tériké Ceg
léd, Gyebrovszky Pál Békéscsaba, Karsay 
József Farád, özv. Binder Adolfné Felcsut, 
özv. Csizmadia Józsefné Rpalota, Tömböly 
Sándor Beled, Flämisch Gusztáv Kőszeg 
3000—3000, özv. Dervarics Lajosné Zala
egerszeg 10.000, Teke Lajos Nemesládony 
7000, Sandi Gyula Beled, Boda László Ger- 
gelyi, dr. Schoitz Oszkár, Dombóvár, Büki 
jenőné Mekénycs 5000—5000, Ferenczy 
Dezső Dabrony, özv. Szalay Sándorné Győr, 
Ádám Manci, Mildschütz Mátyásné Kiskő
rös, Lenhardt Jánosné Zalaegerszeg, Kovács 
Sándor Kopácsi, N N. Hegyháthodász, Ko
vács Sándorné Körmend, Fütedy Antalné 
Káposztásnyék, Urbán Kálmán Sárfenyö- 
sziget, Luka Lajos Alszopor, Bordács An
drás Tapolca, Kiss Sándor Celldömölk, 
Kalbátsch István Celldömölk, Pulay Vilma 
Szilsárkány 500—500, Iskolás gyermekek 
Nagyszénás 614, Horváth Józsefné Pápa 
600, Magvarbóly 4400, Weiszbród Sándor 
Kiskőrös 3200, Bohland Frigyesné Vasdobra 
350, Pfeifer János Bpest 100, Asbóth János 
Szombathely 300, Remete Ida Sárvár 200, 
dr. Zauner Róbert Veszprém, Búzás Kam
iin Bpest 1000—1000, Székesfehérvárról : 
Tóth Sándor 500, Persely 3500, Török A., 
Zugor Ernő, József, Józsefné, Sándor, Sán
dorné 1000—1000, Bugala Jánosné, Maurer 
Endre, N. N., Zugor Lajos 500—500, Bostay 
Károlyné 400, Maurer Endréné, Pichler 
Jánosné, Siftár Aladárné 300—300 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
SieatgoUhárd, Vm jármegyn.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH kAbOLY és SZALAY MIHÁLY.

Kéziratokat nem adunk viHsza.

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik 
felejthetetlen, tragikus véget ért, szeretett 
jó fiunk és testvérünk, mesterházi Nagy 
Ferenc volt nagygeresdi ev. lelkész halála 
alkalmával, a részvét bármilyen jelével osz
toztak, mérhetetlen fájdalmunkban, ezúton 
mondunk hálás köszönetét. Szombathely, 
1923. október 30. Mesterházi Alágy Ferenc 
kir. útmester és családja.

Az orosházai ev. egyház állami 
díjazásban részesülő, lelkész! képesí
téssel rendelkező hitoktatót keres. 

Sürgős jelentkezést kér 
Orosháza, 1923. okt. 25.

Kovács Andor
2—2 igazgató-lelkész.

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb. gyűjteménye. 
Szerkesztik: Kná’oel Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 2-— K Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószámmal. 
Kapható: A Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, Vili., Szent- 

királyi utca 51/a.
Ugyanott nagy választék a legkülönfé

lébb ajándékkönyvekben. 3—5

Evang. úri család intelligens 15—19 éves 
leányt keres, ki féléves lánykáját gondozná 
és finomabb házi munkát is végezne. Ér
deklődni lehet Szombathelyen a protestáns 
lelkészi hivatalnál. s-4

Betegápoldnőt, kapusnőt, 'másod
szakácsnőt és iskolaszolgát teljes el
látás- és buzavalutában megállapított 
havi fizetés mellett keres a kőszegi 
ev. leánynevelő intézet. 2—3

Egy nemzetgyűlési képviselő családja 
keres 14 éven felüli árva lányt, aki a ház
tartás körül segédkezne s kinek jövőjéről 
szülői szeretettel gondoskodnának. Érdek
lődni lehet az evang. lelkésznél Szentgott- 
hárdon. s - 5

V a l l á c t o n “  8 ennek német fordí- 
, ,  ¥  á l l í t ó  le t Ül tása .R elig ionslthre '
összes, 1—6. elemi osztály vallási tananya
gát magában foglaló valláskönyv darabja 
ezidőszerint még 1500 koronáért (nagyobb 
megrendelésnél 10—15°/o engedmény, sze
gény tanulóknak kedvezmény 1) megrendel
hető Vértesi Zoltán ev. lelkész-szerzőnél 
Magyarbóly, Baranya megye. 3—3

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled, Fő utca. ----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szerafedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 24

P I A C.
November 6. Zürich: Budapest 0.0305. 

Deviza: Dollár 19.450, Dinár 223, Osztrák 
kor. 0.2750, Szokol 573-—, Lei 98 —, Frank 
1160, Márka 0 00000 0 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.600, borjúhús 
9.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Búza 
88 335, rozs 58.750, árpa 63.000, zab 66.000, 
tengeri 64.000, korpa 36.000.

Nyomatott Weillscb tóéi a viilamüzeiuű könyvnyomdájában SxentgofthArdon.
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Alapított*
K A P I B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a DuDáDtüll l.ntber Szfivetsíg.
Av. Országos l.other-Szövet- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

BzentgotthArdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést olfogad 
minden evaug. lelkész 

és tanító.
MeojElealK minden vasárnap

HARANGSZO
Vizsgáljátok as írásokat, 

mert gsokban örök életetek vagyon.

Brerkeaitő-Madóhlvatal:
8ZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.
i  „RA11AMMNZ0“ 

elÁfizetéai ára: 
negyedévre 3000 korona. 

Megszállt területre 0000 K. 
liuther-SzSreUgl tagoknak 

10°/o-ob kedvezmény. 
Amerikába küldve előllze- 
tósl ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ár* 300 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Habent sua fata libeiii.
Megveszteget a nyelv zenéje És 

a szomorú sorsát elbeszélő ember le
mondásteljes kézmozdulattal sóhajtja: 
Hja 1 Habent ísua fata libelli. Megvan 
a maguk sorsa a könyveknek.

Füstbe ment egy szép terv, csa
lódtunk vágyainkban, nem úgy síké 
rült az élet, ahogyan megálmodtuk: 
megvígasztalódunk. Hiszen: habent 
sua fata libeiii.

Az egyszerű kérdés: Quo vadis? 
Hova mégy ? Csak két kis szó, de 
aki a keresztény atyák történetén ke
reste lelke mfvelődését, különösen a 
mióta a nagy lengyel fró Szjenkie- 
vics fogott kézen bennünket és ve
zetett bele ennek a két szónak a bű
vös levegőjébe, annak azóta ez a két 
szó jelmondat, aminek a mély értel
mét tollal ki nem lehet aknázni. Rá
illik, amit Ravasz püspök mondott 
olyan szépen Madách költészetéről: 
csak a lélek muzsikája tudja azt a 
maga, a gömb sugarainak végtelen 
számú irányaiban, végtelen távolsá 
gokat átrengő hullámaival kifejezni, 
amit ez a két kicsi sző mondani akar.

Quo vadis ? Hiszen te menekülsz 
a te kötelességed elől. Hiszen te me
nekülsz a kereszt elől, mikor az ne
héz kezd lenni Hiszen te menekülsz 
a te ielkiismereted elöl, mikor az ké
nyelmetlen kezd lenni Hova mégy ? 
Quo vadis? Nem jól mégy I Eredj 
vissza, fordulj vissza oda, ahol bü
féién lettél a te kötelességedhez, on
nan keresd az igazi utadat! vissza, 
vissza, ha kell a halálba 1 Jobb az, 
mint a hűség nélkül való élet.

Úgy elszomorodik az ember lelke, 
mikor a meg nem értés profanizál 
szent jelszavakat. De hiába, nehéz 
ellenállni a nyelv megvesztegető ze
néjének.

Habent sua fata libelli.

A római költő Terentianus Mau
rus megirta a maga Carmen hervi- 
cumát — hőskölteményét — és so
hasem gondolt volna arra, hogy va
laha is az ő szavait idézzék elegikus 
zengéssel füstbe ment tervek felett 
panaszt ejtvén. Habent sua fata li
belli. Értelmetlenség, de szépen ceeng 
és mi csak pengetjük utána. Nem 
akart ez átvett értelem lenni: köny
vek sorsa, emberek scrsa. Hanem egy 
szép hexameter: pro captu lectoris 
habent sua fata libelli. A könyvek sorsa 
az olvasónak megértésétől függ.

Hiszen igaz, az embereké is attól, 
hogy ki hogyan érti meg őket. A 
magvető példázata egyaránt illik em
berre, könyvre.

íme az erfurti könyvtár Bibliája. 
Le volt láncolva; láncokba vert könyv. 
Ez volt az Élet könyvének sorsa. És 
akkor vette a kezébe egy olvasó, az 
alázatos lelkű augusztinus barát, a 
megértő augusztinus barát és olvasta.

És ezzel az olvasással, ezzel a 
megértő olvasással volt megpecsé
telve a Könyv sorsa. Az alázatos 
szívű barát két hatalmas öklével a 
magasba emelte a Bihliát. Megért
tette velünk a meg nem értett, a meg 
nem ismert írást: itt van, olvassátok I

A magasba emelt Biblia az ár
bocra felhúzott lobogó. A megértett 
Könyvhöz a mi eleink hozzákötötték 
a becsületüket. A katona becsületét 
a zászlóhoz. Sok vér, sok könny, de 
szabadsági A lelkiismeret szabad
sága : a bátor protestáns lélek, amely 
egyformán alázatos, egyformán ön 
érzetes, egyformán kicsi, egyformán 
nagy, akár azt mondja magával ver
gődvén : itt állok, másként nem te
hetek, akár azt mondja kardjához 
nyúlván: nem félünk senkitől, csak 
az Istentől.

Vájjon lerongyolódjék-e az a zászló 
az árbóc csúcsáról, mely eddig meg
tartott bnnnünket?

Néma legyen-e hozzánk a szent 
jelvény, mert mi nem tanulunk a 
nyelvén ?

Olvassuk a Bibliát I Luther meg
értésével. A mi sorsunk ennek a sor
sához van kötve és ennek a sorsa 
a mi megértésünkhöz. Pro captu lec
toris habent sua fata libelli. —k.

1923. november 11.
A soproni ev. teológiai fakultás 

avató ünnepe.
Korszakalkotó, nagy történelmi 

eseménnyel gazdagodott magyarhoni 
ev. anyaszentegyházunk, dunántúli 
egyházkerületünk s közelebbről Sop
ron városa 1923. évi november 11-én. 
É napon szűnt meg tulajdonképen a 
történelmi nevezetességű, nagymultu 
soproni teol. akadémia ev. egyhá
zunknak szemefénye és vele együtt a 
dicső pozsonyi, eperjesi s ugyancsak 
e napon tartotta avató-ünnepét a pécsi 
m. kir. Erzsébet tudomány-egyetem 
ev. teológiai fakultása Sopronban.

Hogy Raffay püspök találó szavai
val éljünk, majd elválik, hogy jól és 
jókor szakitottunk-e a múlttal és igy 
egy jobb jövőnek nyitottuk meg a 
kapukat.

Ma, amidőn a teológiai fakultás 
felállításával, ünnepélyes felavatásá
val evangélikus egyházunknak régi 
vágyát és igényét látjuk teljesülve, 
adja a jó Isten, hogy az uj fakultás 
a tiszta evangéliomi hitnek és tudo
mánynak, a magyar nemzeti művelt
ségnek, a hazaszeretetnek és a tiszta 
keresztyén erkőlcsiségnek erős vára 
legyen időtlen-időkig.

Mi szentül meg vagyunk győződve, 
hogy az uj oltáron is a régi tűz fog 
lobogni s ezen érzelemtől áthatva, 
meleg szeretettel üdvözöljük a fakul
tás tanári karát és ifjúságát.

Álljunk egész lélekkel a Harangszó mellé!
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Az avató ünnepségre nov. 10 én 
a délutáni és az esti órákban érkez
tek meg a vendégek Sopron város 
ősi falai közé.

A minden tekintetben impozáns és 
a nemzeti fejlődés szempontjából lel
ket emelő ünnepség november 11 én 
a nagytemplomban megtartott isten- 
tisztelettel vette kezdetét. »Jövel szent 
lélek« eléneklése ntán Képi Béla püs
pök főpásztori imája adott elsőbben 
szárnyat a lelkeknek, majd »Isten a 
mi oltalmunk* c. karének után dr. 
Raffiy Sándor püspök tartott Máté 
ev. 21. részének 33. versére felépí
tett, valóban főpásztori beszédet. Be
szédében megrázó erővel mutatott reá, 
milyennek kell lennie az ev. lelkész
nek. Úgy mond — többek között — 
autonóm egyéniségeket kell nevelnünk. 
flyen egyéniségekre van szüksége az 
egyháznak, a hazának, a tudomány
nak. Qeduly Henrik püspök imádkozó 
leikéből fakadó szép imája és áldása 
után a fakultás tulajdonképeni avató 
ünnepe a soproni kaszinó nagyter
mében folyt le.

Ahogy az egyetemi tanács, élén dr. Nagy 
József rektorral, bevonult a zsúfolt terembe 
s elhelyezkedett, a teol. fakultás férfikara 
rázendített a magyar „Hiszekegy“-re. Dr. 
Nagy József rektor üdvözölvén a megjelen
teket, mélyen járó előadást tartott arról, 
hogy az igazi vallás és az igazi tudomány 
nem lehetnek egymásnak ellenségei. Van-e 
— úgymond — nagyobb tekintély, mint a 
lézusi tudás, mely arra való, hogy eleven 
életté váljék.

Stráner Vilmos, a teol. akadémiánknak 
utolsó igazgatója, az uj fakultás első dé
kánja ismertette azután az ev. hittudomá
nyi kar megszervezésének történetét. Ami
dőn az ismertetés során felidézte a kíiz-

Ismerd meg önmagad!
Irta : Schiitt Gyula.

Vasárnap reggel van. Más ez, mint 
a többi reggel. Más a levegője, üdéb
bek a virágai, szebben énekelnek a 
madarai s embereinek is szelidebb a 
nézésük; templommá magasztosul a 
természet felettünk s ünnepi csend 
száll alá a zajos világra: a közeli s 
távoli falvak harangszavai, mint hoz
zánk tévedt égi hangok olvadnak lá
gyan áldást osztó imává. Az áhitat 
érzelmei ébredeznek a szívekben.

Ily vasárnap reggeli hangulatban 
ül kertjében a nagy almafa alatt, a 
virágok között Balogh Qábor uram, 
előtte könyv, arcán valami túlvilági 
nyugalom, látszik most Istenével be
szélget, imádkozik.

Egyszerre csak nagy zajjal kivá
gódik a kert kis ajtaja s belódul rajt 
Molnár János. Ép ellenkezője ai  is-

delmes és dicső múltat, mely életre hívta 
a régi főiskolát, visszaemlékezett az elvesz
tett Eperjesre, Pozsonyra, szemei könnyel 
teltek meg s nehéz cseppekben h.ulloitak 
alá . . .

Dr. Tóth Lajos államtitkár üdvözlése 
után dr. Simon Elemér főispán Vass József 
népjóléti miniszter üdvözletét tolmácsolta. 
Majd dr. Pröhle Károly, a fakultás tudós 
tanára tartott általános érdeklődés köze
pette felolvasást a teológiának viszonya a 
tudományhoz és az egyházról címen.

Az üdvözlések során az egyetemes egy
ház üdvözletét báró Radvánszky Albert 
tolmácsolta. A kerületek és a püspökök 
nevében Geduly Henrik püspök szólott. 
A református konvent üdvözletét Csikesz 
debreceni egyetemi tanár hozta el. A duna- 
melléki ref. egyházkerület nevében Biíkei 
Papp István, a dunántúli ref egyházkerü
let nevében Tóth Lajos teol. tanár üdvö
zölte a fakultást. Sopron városa nevében 
dr. Thurner Mihály polgármester mondott 
ez alkalommal is lelkes beszédet. Magócsi 
Dietz. Sándor a Magyar Tudományos Aka
démia üdvözletét hozta el. Dr. Ereky a 
szegedi egyetem, dr. Lene Géza a debre
ceni egyetem nevében beszéltek. Az erdé
szeti és bányászati főiskola, dr. Kovács J. 
István nyug. államtitkár, a kecskeméti jog
akadémia üdvözlése után a soproni egy
házközség nevében dr. Zergényi Jenő szó
lott. Pál Dezső soproni ref. lelkész szavai 
után Hollós János líceumi igazgató köszön
tötte a fakultást igaz, benső megindulással. 
Ha az együttélés megszűnt — úgymond — 
a közös érzések, gondolatok, akarások ott 
élnek továbbra is.

Részint táviratban, részint levélben üd
vözölték a fakultást: Műegyetem, Közgaz
dasági egyetem, Állatorvosi főiskola, Tanár
képző Ludovika-Akadémia Budapestről. 
Miskolczi jogakadémia, Pannonhalmi fő
iskola, Debreczeni lelkészképző, Aszódi 
Petőfi-gimnázium, Zalai egyházmegye, Pécs 
városa, Gyurátz Ferenc nyug. püspök, dr. 
lttszés, dr. Szelényi, Pröhle Henrik pozso
nyi lelkész, Baldauf pécsi lelkész, Pálmai 
esperes, a heidelbergi, erlangeni, königs- 
bergi egyetemek stb.

__ h a r a n o s z q . _______

tenfélő s az első látszatra is már 
megbecsüítetésí követelő Balogh Qá 
bornak.

Jó reggelt sógor!
Adjék Isten 1 hát téged mi hoz ezen 

a szent reggelen mi felénk? Talán 
templomba akarsz velem jönni ?

Azt már nem sógor, azon én már 
régen tálvagyok, engem már nem le
het szénával etetni —  feleli nekiágas- 
kodő büszkeséggel Molnár János. 
Majd szétdobja belülről az ostoba 
gőg a felvilágosodott férfit: most az 
egyszer megmondotta ennek a jám
bor, szent embernek.

Balogh uram csak szelíden, moso
lyogva szól hozzá, ismeri emberét s 
már régóta győzködik vele, hogy jobb 
útra térítse. Hát akkor mi jó szán
dékkal jöttél?

Pénzt hoztam neked kölcsönbe só
gor ; a minap kértél tőlem, hát ha 
még szükséged van rá? Válaszol 
Molnár uram még mindig emelkedett

1923. n o v e m b e r 18.

Délben Sopron városa látta vendégül a 
hivatalosakat, mely alkalomból színién több 
beszéd hangzott el. Simon Elemér főispán 
poharát a kormányzóra emelte, a jelenlevők 
felállva éltették a legelső magyar embert 1

Délután 5 órakor vallásos estély 
volt az ez alkalommal a zsúfolásig 
megtelt nagy templomban rendkívül 
gazdag műsor keretében. Közremü 
ködtek Altdörfer orgonaművész, Kő
szegi Fánk Frida operaénekesnö, a 
soproni ének és zeneegyesület Zwinz 
karnagy vezetése alatt több szám
mal Az est fénypontja mégis Kapi 
Béla püspök gyönyörű előadása volt, 
aki a nagy magyar tragédiával kap
csolatban a magyar ifjúságnak, a 
magyar jövendőnek a megmentéséről 
szólott klasszikus tömörséggel, mély 
bölcsességgel, teljes szívvel, egész 
lélekkel. Ki adja vissza — úgymond a 
püspök — az ifjúságnak életük el
vesztett tavaszát, életük m ájusát... 
Minden ifjú egy világ, egy önnálló 
birr dalom, lehetőség, de kell varázs 
vessző, mely életre élessze. Isten keze 
minden történeti korban ád egy fehér 
lapot, Ezt a lapot tele kell írni . . 
Ébredjetek és lássátok meg, hogy az 
ifjúsággal szemben, a nemzette! szem
ben kötelességet jelent. . .  Az ifjúság
ban benne rejlik a nemzet jövője.

Az állam megteszi a magáét a mi 
ifjúságunkért, de megle3zi a magáét 
a magyar társadalom ?. . . Mit tettél 
a magyar ifjúságért, a magyar jöven
dőért, a magyar életért ?

A vallásos estély után a soproni 
ev. nóegyiet körében, az ifjúsági egye
sületben rendkívül kedves hangulat
ban telt az idő.

hangon, mint aki meghatározhatatlan 
magasságban érzi magát e szegény 
templombajáró felett. Balogh uram
nak több pénze volt, mint amennyit 
Molnár csak valaha látott s csak egy 
bizonyos, a további beszélgetésük fo 
lyamán kitetsző céllal kérte tőle a 
pénzt.

Itt vau a 100 000 korona, vedd, 
ha használhatod. Isten veled, sietek, 
Németes Qyuri ökreimet akarja meg
venni, ott vár a kocsmában, a Dolfi- 
nál.

Nem úgy van az János — szól 
erélyesen Balogh uram — várj, kapsz 
egy kis írást a pénzedről, így van ez 
rendjén s azután mehetsz dolgod után.

No barátom azt már nem, van 
Balogh uram olyan ember, hogy írás 
nélkül is merek néki adni 100 000 
koronát.

Nem úgy van az, rendnek kell 
lenni I — szól keményen Qábor uram 
— az ember halandó s én nem aka-
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A teol. fakultás avató ünnepélyén 
egyházunk képviseletében a püspöki 
karon, az egyetemes felügyelőn kfvül 
ott láttuk : Soltész tábori püspököt és 
Taubingerfőesperest, Luther Szövetsé
günk lelkes elnökét, az ifjúság igazi 
barátját, br. Kaas Aibertet, dr. Zelenka 
Lajost, dr. Mesterházy Ernő kerületi 
felügyelőket, Nádossy Imre országos 
főkapitányt, Oslffy Lajos ny. főispánt, 
Kuthy Dezső egyet, előadót, Krut- 
schnitt Antal pesti főesperest, Schoitz 
Ödön, Zcngor Bála, Varga Gyula, 
Venk espereseket, dr. Schneller Au
rél egyházmegyei felügyelőt és még 
igen sokat.

A jó Istennek gazdag áldása fa
kadjon a soproni ünnepségből egyhá
zunkra, hazánkra Isten dicsőségére 1

Az evangélikus sajtóról.
—  Vegyük ismét kézbe 

az evangélikus nyomda ügyét! —

Velem együtt bizonyára minden jó 
evangélikus ember őrömmel olvassa 
a *Harangszó«-ban hétről-hétre köz
zétett kimutatásokat, amelyek evan
gélikus népünk áldozatkészségéről 
tesznek tanúságot az evangélikus saj 
tóval, annak lelkes képviselőjével, a 
»Harangszóc-val szemben.

Az áldozatkészségnek ez az örven 
detes megnyilatkozása ékesen szóló 
bizonyság amellett, hogy evangélikus 
népünk méltányolni, átérezni tudja 
a sajtó fontosságát; tudja azt, hogy 
ha a mi kis »Harangszó« nk elné
mulna, egyháztársadalmi életünkben

úgyszólván a vérkeringés állana meg, 
mert hiányozna a szív, amely a vért 
a szervezetbe szétlökné.

A >Harangszó«-t tehát meg kell 
alapoznunk úgy, hogy a nyomdai elő
állítási költségek még elkövetkezhető 
emelkedésével szemben is megingat
hatatlanul álljon, s zökkenő nélkül 
jusson át a mostani válságos időkön, 
amelyek felett mintha már derengeni 
kezdene a jobb jövőnek hajnala.

Magyar éjszakában.
Csilíagtalan, setét magyar éjszakában, 
Suhannak az árnyak.
Babonás éjfélen, hallod-e sírását 
Ős turáni puszták 
Zokogó szavának ?

Babonás éjfélen — ős turáni puszta 
Hallatja bús szavát.
Ha a marosmenti erdős hegyek között 
Zakatolva, zúgva 
Egy vonat szalad át.

Zúg, süvít a vihar. Haragos az égbolt, 
Setét a Tejútja.
Babonás éjfélen sir a magyar puszta. 
Miért zokog ? Mit zokog ?
Ki tudja ? Ki tudja ?

Oyőrik György.

Amikor azonban az evangélikus 
sajtőról beszélek, engedtessék meg 
nekem, hogy a figyelmet reá irányít
sam a sajtó, mint gyűjtő fogalom 
technikai részére: a nyomdára, vilá
gosabban mondva: az evangélikus 
nyomdára. Evangélikus sajtót evan
gélikus nyomda nélkül elképzelni nem 
tudok, mert ha fontos az — s ezt

rom, hogy sírom felett perlekedjenek
100.000 korona végett. Vagy veszel 
írást vagy veszed a pénzedet?

Volt valami Balogh Gábor szavai
ban, egész egyéniségében, ami lebi 
lincselóleg hatott Molnár Jánosra. 
Úgy érezte, mintha egy háló fogná 
körül testét s egy erős kéz lassan, 
mindig szorosabbra fogná, mintha 
sejtené megint valami más körül csat
tognak Balogh kemény szavai, nem 
az ő hitvány pénze körül. Valahogy 
oly kicsinynek találta magát egyszerre 
Balogh mellett, szemébe sem mert 
nézni s szinte félénken mondja: iga
zad van Balogh uram, az ember ha
landó, sohasem tudja minek néz elibe, 
adj hát írást, vigye a fene 1

János ar, én házamban ne károm 
kodj ; itt még a jószág is tisztességes 
beszédhez van szokva, ülj le, hozom 
a tintát, tollat, papirost, addig légy 
kis türelemmel s ezzel Balogh uram 
bement.

Molnár uram mintegy nehéz pö
rölyütések alatt leült, nem tudott 
szólni; körülnézett, micsoda tisztaság, 
micsoda rend; mintha itt a fák is 
árnyékosabbak, a virágok is illato
sabbak volnának, m int... mint ő 
nála. Erre a gondolatra egy fájó ér
zés szorult a szívére, hogy majd a 
könyek szorultak ki szeméből, milyen 
más ember az a Gábor, ó alig mer 
kiegyenesedni mellette; tudja bár, 
hogy jő ember, olyan mint egy falat 
kenyér s mégis fél tőle Erre Molnár 
uram megrázkódik, mintha tetszhalál
ból ébredezne s mint a hamu alatt 
szunnyadó parázsból csapott ki be 
lő!e a gőggé dagadt önérzet lángja: 
ő fél? kitől? Még az Istentől sem. 
összeszedte magát, mint a vert had
sereg vesztett csata után, majd meg
felel ő ennek a jámbor Baioghnak, 
csak jöjjön.

Jött is, leült, szép gömbölyű betűk
kel megírta a kötelezvényt s aláírta.

kétségbevonni vájjon ki merészelné —, 
hogy evangélikus népünk evangélikus 
sajtótermékekkel láttassék el, ép olyan 
fontos az, hogy e sajtótermékek evan
gélikus nyomdában, a saját nyom
dánkban állíttasaanak elő, amelynek 
minden potcikája a mi magasztos 
céljainkat szolgálja.

Más felekezetekhez tartozó test
véreink már rég felismerték ennek a 
fontosságát. Minden katholikus püs
pöki székhelyen már évtizedekkel ez
előtt felállították a püspöki, úgyne
vezett »Egyházmegyei nyomdákat«, 
a fővárosban pedig megalkolták a ha
talmas »Stephaneum«-nyomdát, amely 
a vele párhuzamban szervezett könyv- 
kiadóvállalattal az egész ország ka- 
tholikusságát — kezdve a kis elemi 
iskolásoktól a felnőttekig, az egyszerű 
emberektől a műveltség legmagasabb 
fokán állókig — ellátja az ő céljai
kat szolgáló szellemi termékekkel. 
Református testvéreinknek két ősi, 
hires könyvnyomdája: a sárospataki 
és pápai főiskolai könyvnyomda már 
rég idők őta terjeszti a református 
kultúrát sok-sok kiadványával, újab
ban pedig a fővárosban megalakítot
ták a Beihlen-nyomdát, a Bethánia- 
nyomdát, s kis néplapjuk: a »Ke
resztyén Család« számára is állítot
tak fel külön nyomdát Tahiban, egy 
dunamenti falucskában. A még tíz
ezer lelket sem számláló, bámulatos 
propaganda-munkát kifejtő baptisták
nak szintén van igen jól berendezett, 
virágzó könyvnyomdájuk Budapesten, 
sőt — horribile dictu 1 — még a né
hány száz adventista rajongó tulaj-

Erre Molnár uram, kiben csak úgy 
forrt már a méreg, hogy ez a jám
bor szent úgy megleckéztette, minden 
ellenvetés nélkül magára erőltetett 
eréliyel megszólal:

Most már csak kezesekről kell 
gondoskodni.

Úgy van János, ez is a rendhez 
tartozik. Meglesz.

Aztán nem elégszem ám meg min
denféle igyi-figyi emberrel; ezt Mol
nár uram olyan hangon mondta, 
mintha Balogh Gábor legalább is a 
harmadik szomszédban lett volna, 
azt hitte a hangban van az erély, 
tetszett neki, ö is milyen határozott 
tud lenni, pedig csak félt, azért kia
bált.

Talán jő lenne a Vékony Jóska az 
egyiknek, a másiknak meg a Kocsis 
Ferkó? Mit szólsz hozzá János? Ezt 
megint olyan tónusban mondta Ba
logh uram, hogy Molnár Jánosban 
az előbb valahogy összeszedett lélek-
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donában is van nyomda az ország 
fővárosában.

Amikor mindezeket megállapítjuk, 
szégyenkezve kell bevallanunk, hogy 
a felekezetek e kifejlődött versenyé
ben egyedül mi, szenvedett vérvesz
teségeink és megcsonkftottságunk da
cára is nagy szellemi és anyagi erőt 
reprezentáló evangélikusok nem tá 
maszkodhatunk saját nyomdánkra, 
noha már a tudós reformátor: Erdősi 
Sylvester János prédikátor, Nádasdy 
Tamás gróf hires udvari papja fel
ismerte a sajtó fontosságát és felál
lította Ujszigeten az első evangélikus 
könyvnyomdát, amelyből szerte bo 
csátotta tudományos könyveit és hit
vitázó iratait.

Pár évvel ezelőtt ugyan történt a 
Dunántúlon evangélikus könyvnyomda 
felállítására mozgalom, az előkészítő 
bizottságnak csekélységem is tagja 
volt, az akkori viszonyok, főkép a 
rendelkezésre álló tőke elégtelensége 
azonban megakadályozták a szépen 
kigondolt terv kivitelét. Ám az esz
mét végleg elejteni nem szabad A 
külföldi kölcsön nyomán, amelynek 
elnyerésére igen biztató kilátásaink 
vannak, remélhetőleg már a kora 
tavasszal fokozott mértékben megin
dul az ország újjáépítésének nagy 
munkája, lendületet vesz, szárnyra 
kap a társadalmi és közgazdasági élet, 
megindul a verseny, hogy ki tud 
szebbet, jobbat, maradandóbbat al
kotni.

E nemes versenyből nekünk evan
gélikusoknak, a felvilágosodottság 
fáklyahordozóinak is felvértezetten ki 
kell vennünk a részünket, meg kell 
alkotnunk akkorra az evangélikus

jelenlét ismét inogni kezdett, érezte, 
hogy e szavak ütni akarnak, de nem 
tudja még hová.

E kettő közül egyik sem, vágta 
rá sietve.

S miért?
Nincs egyikhez sem bizalmam, 

nem bíznék rájuk még 10 krajcárt 
sem, nem 100.000 koronát — volt 
a válasz.

És miért nem? Csavarta Balogh 
uram tovább a hurkot, hisz a két 
legjobb pajtásod.

Ismerem én őket sógor, jó pajtá
sok, de ilyen dologban nem lehet a 
szavakra adni.

Hát akkor talán a Kis István s a 
Nagy János? Ezt mosolyogva kér
dezte már Balogh uram, ez a kettő 
olyan maga fajta ember volt, isten
félő, vallásos.

Az már igen, volt a gyors válasz,

nyomdát. Lehetőleg minden kerület
ben, de főként a Dunántúlon, ahol 
erre már elő van készítve a talaj, 
s amely — úgy tudom — lélekszám- 
ban is a legnagyobb. Ha koncentrál
juk az egyházkerület munkáit: az 
Énekeskönyvet, a tankönyveket, a 
»Harangszót*-t, a kerület, a püspöki 
iroda, az egyházmegyék stb. munkáit, 
az evangélikus nyomda — szakava
tott vezetés mellett — a Dunántúl 
egyik leg virágzóbb nyomdavállalata 
lehet, amely esetleg tisztes hasznot 
is bajt.

Egyházkerületünk bölcs vezérei: 
tettvágytól égő, lankadatlan buzgalmu 
püspökünk és most beiktatott, lelkes 
uj felügyelőnk, aki fejedelmi adomá
nyával példát mutatott Istentől ked
vező vagyoni helyzetbe juttatott hit 
sorsosainknak az áldozatos egyház- 
szeretetre, bizonyára módját fogják 
találni annak, hogy a nyomda mikép 
— részvénytársasági alapon, kerületi 
kapcsolatban, vagy a Luther Szövet
ség kötelékében — állíttassák fel, a 
lényeg az, hogy meglegyen.

Régi nyomdász vagyok, innen- 
onnan 40 esztendeje gyakorlom Gu
tenberg János nemes mesterségét és 
végtelen boldog volnék, ha a magyar- 
országi nyomdák jegyzékében minél 
előbb ott olvashatnám a dunántúli 
evangélikus nyomdát is. E pár sor 
írásom, amelyet egyházam őszinte 
szeretető zugallt, vajha találna minél 
szélesebb körben visszhangra, s vajha 
mielőbb kikerülhetne az első nyomda- 
termék az evangélikus könyvnyomda 
sajtója alól. Nánik Pál.

Csak hálás köszöneitel adózunk a cikk
írónak, hogy ezt az egyházunkra nézve

ez a kettő már teszi, ezekre még a 
vagyonomat is rá merném bízni.

Jobban is kezelnék azok, mint te 
— vágta rá Balogh.

De erre oly formát öltött Molnár 
uram ábrázatja, mintha emberhúst 
akarna enni, nagyot akart mondani, 
de Balogh uram nézése megnémította.

János te épen olyan ember vagy, 
mint a te két jó barátod, Vékony 
Jóska s Kocsis Ferkó, akikre te még 
10 krajcárt sem bíznál, ugyan ezt 
jelentették ki azok, a te jó barátaid 
terád vonatkozólag. Látod ilyen em
berek vagytok ti, a rosszban jó paj
tások, de ha komoly dologról van 
szó, hol latba esik tisztesség, becsü
let, akkor már magatok előtt is sen
kik vagytok s rászorultok, azokra a 
jámbor templombajárókra, kiket úton- 
útíélen kigúnyoltok. János ismerd 
meg magadat, vedd pénzedet s Isten

annyira fontos kérdést újból felszínre ve
tette. A kérdéssel kapcsolatban egyelőre 
csak annyit vagyunk bátrak megjegyezni, 
hogy a dunántúli Luther-Szövetségnek már 
volna nyomdája, ha annak idején egyes 
bizottsági tag urak „kisebb falattal" is meg
elégedtek volna s nem mindenképen „Jeru
zsálemben“ akarták volna felállítani a 
nyomdát. Szerte.

Kettős ünnep
Nagyalásonyhan.

November 4 én avatta fel Takács 
E. esperes a nagyalásonyi gyülekezet 
ízlésesen megújított templomát és köz
adakozásból vett harangját, a közel
és távolból ősszeseseglett hivek ez
reinek jelenlétében, hitépítő, gyönyörű 
beszéddel.

Úgy a templom megújítását, rniot 
a harang beszerzését a nagyalásonyi 
hivek áldozatkészsége tette lehetővé, 
amelynek felébresztésében a lelké
szen : Mltis Károlyon és a tanítón : 
Karner Gusztávon kívül Barcza De
zső felügyelőnek van legtöbb érdeme. 
Kivette részét erejeh.-z mérten sze 
gény és gazdag az építés terheibői. 
Sőt az Amerikában élők is megem
lékeztek szülőfalujukról s az általuk 
küldött 120 dollárral arról tettek bi
zonyságot, hogy él szívükben a hit
hűség és a hazaszeretet.

Takács Elek esperes felavató be
széde után a harangok elsőben is a 
világháború hősi halottait siraiták 
el. Áz ünnep alkalmából a templom
ban Mális K. helybeli lelkész, a tem
plomból kiszorult sokaságnak pedig 
Kakas 1. dabronyi lelkész tartottak 
szívből fakadó, szívhez szóló beszédet.

veled éa a templomba megyek.
Erre megkonduitak a templom ha

rangjai, mintha »Amént* zúgtak volna 
az égből Balogh uram szavaira. 
Mennyei melódiák lebegtek a levegő
ben, oly hivogaíóiag angyalszárnyon. 
Ügy állt ott Molnár uram, lehajtott 
fővel az fihitat ez ünuepi hangulata 
közt, mint egy teljesen lerongyolódott 
koldus egy fényes teremben ; felemeli 
lassan, szégyenkezve Balogh uramra 
szemeit, két köny ragyog bennük s 
megszólal halkan: Gábori egy kissé 
várj még, haza megyek átfltözködöm 
s jövök, elmegyek veltd a templomba, 
egyedül restelek még s mint egy bol
dog gyermek elsietett.

Balogh leül, boldogan felüti éne
keskönyvét s imádkozik.

Körülötte a virágok mosolyogtak, 
nevetgéltek.

P
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Istentisztelet után díszgyülés volt 
a templomban, amelyen felolvasták 
az adakozók neveit. Minden jelenlevő 
szívéből szólalt fel azután a gyüle
kezet felügyelője : Barcza Dezső bir
tokos és kegyeletes szavakkal áldo
zott a gyülekezet volt leikészének: 
Kiss Lajos emlékének, aki 50 évnél 
tovább volt őrizője a nyájnak, de ha
ragosa nem volt, mert ö nemcsak a 
templomban, de a templomon kívül 
is jóságos atyja volt a nagyaláso- 
nyiaknak. Igazán örülhetett a hűsé
ges pászlor jelenlevő hitvese, amikor 
arról győződhetett meg : »van még el
ismerés, élnek a halottak is s köztük 
az ó pihenő életpárja haló porában is 
őrizője a nyájnak!*

Hogy van még ev. hitbuzgóság, 
arró beszél Rajki István nagyaláso- 
nyi kisgazda ritka példája: 25.000 
koronát adott át a tempiomelótti té
ren Isten igéjét hirdető dabronyi lel
késznek ezzel a kijelentéssel: »Igen 
szeretem az Isten igéjét s azt beszé
dével Tisztelendő ur még jobban meg
szerettette, áldja meg érte az Isten!« 
A dabronyi lelkész meg elküldte a
25.000 koronát a soproni theologiai 
fakultás dékánjának, hogy adassák 
az a bibliában legjáratosabb theol. 
hallgatónak.

Csak azt kívánhatjuk a nagyalá- 
sonyi gyülekezet nemes emberekből 
álló híveinek : hitükben és szívükben 
maradjanak továbbra is oly nemesen 
érzők, mint amilyeneknek őket az el 
hunyt lelkészükre emlékező Barcza 
Dezső szavai és a bibliaszerető jó 
Rajky István cselekedete, sokaknak 
okulására, követendő például elénk 
állította.

K ö z é p k o r i  k a ik . e g y h á z i ö l
tö n y ö k  e v a n g é lik u s  te m p lo m o k 
b a n . Több evangélikus templomban, 
illetve egyháznál vannak még a re
formáció idejéből származóan közép
kori katholikus egyházi ruhadarabok, 
mint casuiák, pluvialek, albák és más 
katholikus egyházfelszerelési cikkek.

Rendesen teljesen elfelejtve vala
mely sarokban, vagy láda, esetleg 
fiók mélyén hevernek, habár nagyon 
soknak nagy a műtörténeti értéke s 
egyéb vonatkozásban is megérdemel
nék a gondozást.

Lapunk egy olvasója, ki a cím
ben foglalt kérdésről egy kisebb ta
nulmányt ír, igen kéri azon lelkész 
urakat, kiknek templomában, vagy 
egyházánál ify ruhadarabok vannak, 
szíveskedjék azt a lap szerkesztősé
gével közölni, mely a közléseket to
vábbítani fogja.

HARANQSZO.

Veres József síremléké
nek felavatása-

December 9-én már tíz éve lesz, 
hogy Veres József orosházi lelkész, 
békési esperes, a Mele elnöke, volt 
országgyűlési képviselő meghalt. Nagy 
részvét kísérte sírjába, nemcsak Oros
háza, hanem az egész ország kifejezte 
mély bánatát koporsója mellett; hi
szen ő volt az, aki Turinbau magyar 
imádságot mondott Kossuth Lajos 
kcpoisója felett. A temetés napja el
múlt s Veres Józsefről is megfeled
keztek. Nehéz napok virradtak a ma
gyar nemzetre. Az ország szine-java 
harcba szállt s alig volt ház, ahova 
be ne fészkelte volna magát a rette
gés és a fájdalom. Azután elárulták 
a nemzetet s a hős katonák kezéből 
kiesett a fegyver s bekövetkezett a 
vörös rémuralom, utána a mindent 
pusztító megszállás s végül a gyászos 
trianoni béke. Veres József sírját el
lepte a gaz, felverte a gyom, fejfája 
elkorhadt. Kálmán Rezső, aki Veres
nek utolsó segédje volt, kötelességé
nek tartotta, hogy mozgalmat indítson 
Veres József sírjának méltó rendbe- 
hozáíára. Először az orosházi Pol
gári Olvasókör, majd Csizmadia An
drás nemzetgyűlési képviselő segítsé
gével sikerűit annyit összegyűjteni, 
hogy díszes síremléket állíthattak. 
A síremléket november 1-én délután 
2 órakor kegyeletes ünnepség kere
tében avatták fel. Az egybegyült nagy 
közönség elénekelte »Feltámadsz még 
én testem, feltámadsz* kezdetű éne
ket, mely utáo Csizmadia András rö
vid beszédben méltatta Veres József 
érdemeit s figyelmeztette az embere
ket a hála szent kötelességére. Kál
mán Rezső lelkész buzgó imája után 
Kovács Andor esperes áldást mondott, 
majd a himnusz eléneklésével véget 
ért az ünnepség. A sírnál csak egy 
Orosházán élő nőtestvére jelent meg 
Veres Józsefnek. Gyermekei ahányan, 
annyi felé a megszállt országrészek
ben, özvegye ismeretlen helyen. — 
Meglátszott az átszellemült arcokon, 
hogy jól esett nekik kegyeletes dol
got cselekedni, a hála és kegyelet 
adóját csak kis mértékbnn is leróni.

Orosházi.

Özvegy reformál us lelkész, kinek egy 
lánya van otthon, oly magános főzni tudó 
nőt keres, ki egy cseléd segítségével a ház
tartás vezetését vállalná. Fizetés megegye
zés szerint. Az illető családtagnak lesz te
kintve s a lelkész haláláig ott maradhat. 
— Megkereséseket Ref. Lelkész cím alatt 
a kiadóhivatal továbbit. i-3
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KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
Christabel kisasszony Pankhurst 

Emmoíine asszonynak, az angol suff
ragette mozgalom legszenvedélyesebb 
úttörőjének leánya, aki a női válasz
tójogért vívott küzdelmében minisz
terelnöki fogatokat tartóztatott fel, 
rendőrökkel verekedett össze, egész 
utcák ablakait verte be. több ezer 
beszédet mondott, börtönben ült, éh
ségsztrájkot folytatott, néha győzött, 
többször vereséget szenvedett, aki 
nemcsak a szociáiistákkal, hanem még 
a kommunistákkal is szövetkezett, 
csakhogy a kormánnyal szemben mi
nél nagyobb erőre tegyen szert, nem 
a harcosok páncélos ruháját viseli 
már, hanem a Magdolnák alázatos 
köntöséi. Christabel kisasszony meg
változott. Ma már nem vár a nőktől 
semmit, hanem az Üdvözítőnek a föl
dön való újabb megjelenésétől reméli 
a világ meggyógyulását. »Az Ur kö
zeleg* címen Christabel kisasszony 
könyvet írt, amely Londonban meg
lehetős feltűnést keltett.

A szociáiistákkal és a kommunis
tákkal Christabel kisasszony véglege
sen szakított. Tömérdek vívódás, gyöt
rődés, tépelódés és hiába elfecsérelt 
nagy munka után lelke elérkezett 
Krisztushoz s most megnyugodott.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Mekkorát nőttél ?

Nov. 19. Zsoltár 92.13—10. Mekkorát 
tud nőni a ház előtti akác, meg a szom
széd-gyerek egy év alatt 1 Igazi növekvő 
élete azonban csak a léleknek van. A leg
karcsúbb pálma, a legvastagabb cédrus is 
megáll növésében, de az ember vén korban 
is nőhet, ha Isten gyermeke. Csak maradj 
gyermek s évről-évre növekedni fogsz 1

Nov. 20. Zsidók 5 n —6 . í. Oly sok ke
resztyén van, akinek nem fejlődik semmit 
az élete. Ma ép úgy ülnek a templompad- 
bau, mint tavaly ilyenkor s ép úgy sopán
kodnak a világ baján, mint tiz év előtt. 
Sejtelmük sincs arról, hogy mikké lehet
nének. Azt gondolják, hogy ők már kitanul
ták az egész bibliát s közben kitűnik, hogy 
még a kezdő elemek tejét sem szívták ki 
s megbotránkoznak, ha valaki érettebb ke- 
resztyénséget vár tőlük. Nincs más mód, 
ha így van, mint elöl kezdeni; legelői: a 
megtérésen.

Nov. 21. Kolosse 1. a—w. Megtérés nél
kül is lehet valakinek lelki fejlődése, de 
csak akkor, ha a megtérés nélküli állapot 
megtérés előtti állapot. Mindenképen jó, 
ha megméred mekkorát nőttél Isten meg
ismerésében. Mennyivel látod jobban az 
Ö akaratát, kegyelmét, igéjét és Országát. 
Ha már nem is nő felfele a fa, de minden 
esztendő bent új gyűrűt rak rája. Keresd 
meg a legutolsó gyűrűt Istenben való éle
ted drága pálmafáján 1
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Nov. 22. Efezus 4 . i3—;ie. Milyen volt 
viszonyod Jézushoz és az Övéihez? Meg- 
szilárdultál-e immár Ö benne, vagy még 
mindig csak állandó hangulatokban meren
gesz Körölte ? Határozotlabb-e az odaadá
sod, jellemes férfiusággal vonván le követ
kezményeit annak, hogy keresztyénnek lenni 
annyit jelent, mint mindenestül Krisztusban 
s az Ő egyházában élni?!

Nov. 23. Efezus 4 . 20—24. Mekkorát nőt
tél a magad megismerésében ? A bűneidé
ben s az óemberedében ? Mennyire vetted 
át Istentől kapott megbízatásaidat: család
ban, hivatásban, gyülekezetben s imádko
zásban. Mekkorát nőtt benned az új ember 
s mekkorát a vágy annak felöitözése s a 
felülről való élet után.

Nov. 24. II. Korinthus 9 . 10—11. Mekko
rát nőtt áldozatkészséged az utolsó év alatt ? 
Nem vontad-e ki magadat azon a címen, 
hogy magad is szegény vagy, — voltakép 
azonban azért, mert meglazult az Úrral 
való összeköttetésed? Nem szenvedett-e 
kárt lelki életed, mert elmulasztottá! egy 
tartósan felkinálkozó alkalmat, hogy előbbre 
segítsd Isten Országa egy fontos ügyét!

Nov. 25. János 3 . 27—30. Ha valaki na
gyot nő, feltűnővé válik. De nagyon elhi
bázza az a lelki növekedés titkát, aki ma
gát akarja csodáitatni eredményeiben. Tu
lajdoníts semmit magadnak, — ez a lelki 
növekedés titka. Úgy nőjj, hogy magad 
mindjobban belekisebbedhess, Jézus pedig 
nagyon naggyá lehessen.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar politikai közvéleményt az 
újabb ú. n. Ulain-puccs tartja izgatottság
ban. Uiain a müncheni mozgalmakkal kap
csolatban ki akart menni Németországba 
s akkor a határon letartóztatták; a nála levő 
iratokat, melyek különböző megegyezése
ket tartalmaztak, lefoglalták, őt pedig és 
társait: Szemere orvost és Babula mérnö
köt átadták az ügyészségnek.

A földreform körül megint valósággal 
tombol a politikai élet.

A népszövetség és a jóvátételi bizott
ság delegátusai kihallgatáson jelentek meg 
a kormányzónál

A müncheni ú. n. nacionalista forra
dalmat leverték. A vezéreket elfogták. Ezek 
között Ludendorffot becsületszóra szaba
don bocsátották, Hittler állítólag megszö
kött. A lázadást Lossow tábornok csapatai 
verték le. A müncheni jobboldali szerve
zeteket feloszlatták. A birodalom minden 
kerülete hű maradt a kormányhoz.

A görög kormány az ellenforradalom 
leveretese után már nyíltan a venizellozi 
politikára helyezkedik.

A német trónörökös beutazási és le
települési engedélyt kért a birodalmi kor
mánytól.

Párisban Benes tiszteletére rendezett 
hivatalos ebéden a cseh miniszter tisztele
tére cseh nemzeti induló gyanánt a zene
kar a Rákóczi-indulót játszotta. És ezt nem 
francia tudatlanság rendezte így, hanem 
igenis a csehek sajátították ki maguknak 
Rákóczit azon a címen, hogy ő is — tót volt.

Ausztriában a keresztény szociáüsták 
és a nagynémetek koalícióját továbbra is 
fenntartani óhajtják.

Albániában a franciák a jugoszlávok- 
nak kedveznek a határ megállapításánál.

H A R A N t f S Z Ö

L E L K I  PROBLÉMÁK.

A z olvasók köréből.
Egy menyasszonyjelöltnek. Az eset, 

amelyet elmond és amelyben tanácsun
kat kéri, igen gyakori az életben. Kel
ten versenyeznek szivéért, kezéért. 
Mindkettő becsületes, jőzangondolko- 
dásu, munkás, istenfélő, derék, jó
módú fiatalember, tetszetős külsővel. 
Mig azonban közülük az egyik fel
tűnően csendes, zárkózott természetű, 
úgyszólván semmi szépet mondani 
nem tud, eddig a másik — Pál apos
tol szavaival szólva — az angyalok 
nyelvén beszél, figyelmes, előzékeny, 
kedves stb. A szülők mégis »a hall- 
gatak« fiatalemberben szeretnék jö
vendő vejüket látni. Ön pedig — írja 
— nem is sejti, hogy a kettő közül 
tulaidonképen melyiket is szereti. Most 
aztán kiváncsi, hogy mit szólunk mi 
az esethez.

Innen a szerkesztői asztal mellől 
e kérdésben tanácsot adni, megálla
pítani, hogy a kettő közül melyik hát 
az »igazi«, vajmi nehéz dolog. Azt 
az egyet azonban máris megsúghat
juk önnek, hogy egészen biztosak va
gyunk abban, hogy ö n  kedves kis
asszony ez idő szerint a »hangosab
bikat«, a látszólag »életrevalóbbat« 
szereti.

Hallgasson majd csak azért jól a 
lelkiismeret szavára ebben az önre 
nézve annyira fontos kérdésben is s 
azután, amit az diktál, aszerint cse
lekedjék. Nem felejtvén e l: nem ta
nácsos az embernek lelkiismerete ellen 
cselekedni.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A mindennapi életből.

M egadóztatják a beépiíetlen  
beltelKeket. A népjóléti és a pénz
ügyi minisztériumban a tömeges épít
kezések megindítása és meggyorsítása 
végett törvénytervezeten dolgoznak, 
amely magas adóval fogja sújtani a 
beépítetlen beltel keket.

A rendelettel kényszeríteni akarja 
a kormány a belterületi telektulajdo
nosokat a telkeiken való építtetésre.

A rendelet ép a lakásínség sürgős 
megszüntetése érdekében a legrövi
debb időn belül megjelenik és azon
nal hatályba lép. Az adókivetést pe
dig ez évre visszamenőleg állapítja 
meg benne a kormány Természetes, 
hogy amely pillanatban az ilyen tel
keken építkezés indulna meg, a telek

megszűnt adózási tárgy lenni, amivel 
a kormány el is érte a kívánt célját.

A nem állami tanítók figyel
m ébe. A vkm. 134.291/923., illetve 
1923. évi 6300. M. E. sz. rendelet 
értelmében a nem állami elemi isko
lai tanító gyermeke és neje után csak 
akkor részesíthető családi pótlékban, 
ha azok bármiféle forrásból származó 
jövedelme havi 10.000 koronánál ke
vesebb. A jövőben eme körülmény a 
kérelem benyújtásakor helyhatósági 
bizonyítvánnyal igazolandó. Mindazon 
nem állami tanítók, kik gyermekeik 
vagy feleségük után jelenleg is a csa
ládi pótlékot élvezik, de eme család
tagok egyike vagy másika a fenti 
összegnél nagyobb havi jövedelem 
élvezetében van, jelentsék be ezen 
körülményt azonnal a királyi tanfel
ügyelőséghez.

Külföldieket vendégül látók 
figyelm ébe. A szombathelyi rendőr
ség büntető birája Fellner Manó szom
bathelyi lakost azért, mert a nála több 
Ízben tartózkodó Rechniíz Paula kül
földi állampolgárt bejelenteni elmu
lasztotta, 150 ezer korona pénzbír
ságra ítélte. Ugyancsak 150 ezer ko
ronára ítélte a rendőri büntetőbiró 
Rechnitz Paulát a külföldiekre köte
lező jelentkezés elmulasztása miatt.

1923. november 18

C sak eg y  to jást.
A Harangszó fenntartására adakoztak:
A büki gyülekezetben Horváth Lid'a 

gyűjtött 127.700 koronát. Adakoztak: Mes- 
terházy Józsefné 10.000 K-t, Balogh Gézá- 
né, Halász Jenőné 5000-5000, Szabó Kál
mánná, Horváth Sainuné 4000 —4000, özv. 
Németh Jánosáé, Kocsis Jánosné, dr. Ta- 
káts Józsefné 3000—3000, ifj. Horváth Sán- 
dorné, Szabó Eszter, Szabó Imre, Gyurácz 
Lajosné, Mogyorósi Józsefné, Hetyési Kál
mánná, Kocsis Józsefné, Gaál Gyuiáné 
2000—2000, Szedenics Jánosné 1500, Győré 
László, Gyurácz Ferencné, Giczi Sándorné, 
Szabó Jánosné, Közp. B. Balogy Gyuiáné, 
Csikor Báláné, özv. Szűcs Sándorné, ifj. 
Szűcs Sándorné, Gorbicz Lajosné, Horváth 
Ferencné, Kocsis Lajosné, idb. Haza Sa
muné 1000—1000, Nemes Isvánné lan. 600, 
Major Jánosné, Kisfaludi Istvánná, Csik 
Kálmánné, ifj. Balogh Gyuiáné, özv. Nagy 
Istvénné 500-500, Németh János 100 K-t. 
Tojást adtak: Hetyési Sándorné 10, ifi. és 
idb Balogh Gyuiáné 8, Torkos Juliska, 
Tóth Jánosné, Görbicz Sándorné 6—6, Mo
gyorósi Samuné, idb. Horváth Sándorné, 
Görbicz Istvánné, Kisfaludi Károlyné, Szabó 
Sándorné, Farkas Elemérné, Horváth Gyu- 
láné, Kocsis Istvánné, Balogh Samuné 5—5, 
Szabó Istvánné, Szabó Fáni, Németh Já
nosné, Gyurácz Samuné, Hetyési Lászlóné
4—4, Kocsis János kerti 3, Taródi Ferenc
né, Németh Teri, Mozsolits Istvánná, Ta
kács Samuné, kerti Fekete Ferencné, Sze- 
deniís Istvánné 2—2 darabot.

Sok hálás köszönet érte I
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E G Y H Á Z I  ÉLET.
S ze n th á ro m sá g  u tá n i  2 5 - ik  

v a s á r n a p o n .
Ev. Máté 24.15—28.

A könnyelmű, léha embereknek különö
sen ajánljuk mai evangéliumunkat becses 
figyelmükbe. Vegyenek maguknak csak né
hány percnyi időt, olvassák el és gondol
kodjanak el s akkor az igazságot belátni: 
Ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk, 
nem lesz nehéz dolog.

Felügyelő választás. Az orosházi ev. 
egyház november 5-én töltötte be a már 
régóta üresedésben lévő felügyelői álláso
kat. Felügyelőnek ismét dr. Bikádi Antal 
ügyvédet, egyházmegyei felügyelőt válasz
tották meg, aki a választást nem fogadta 
el. II. felügyelőnek Kunos István községi 
jegyzőt, akit november 11-én iktattak hi
vatalába.

Lelkész m eghívás. Tótkomlós egyház 
a megüresedett leikészi állásra Jeszenszky 
János ottani adminisztrátort hívta meg.

Tanítói gyűlés. A vasi közép egyház- 
megyei gyűlés f. hó 6 án Sárvárott tarta
tott meg Róth Kálmán elnöklete mellett. 
Reggel istentisztelet volt. Azután gyűlés. 
Gyűlés ulán pedig a tanító-egylet a sárvári 
cukorgyárat tekintette meg. Délben a cukor
gyár vendégelte meg bőségesen az egylet 
tagjait.

Halálozás. Özv. Ráhner Máténé lelkész
özvegy 68 éves korában Sárvárott meghalt. 
Halálát sok unoka és dédunoka gyászolja. 
Néhai férje, aki 1848 ban Sárvárott volt 
lelkész, Batthyány Lajos grófot, midőn 
Sárvárott vitték keresztül, ki akarta szaba
dítani a németek kezéből. De elárulták s 
azért menekülni és később raboskodni volt 
kénytelen Róth János akkori evang. gond
nokkal együtt.

Pénzügyi bizottsági ülések. Az egye
temes pénzügyi bizottság november 9-én 
Budapesten ülést tartott, amelyen a püs
pöki kar teljes számban jelent meg. A du
nántúli egyházkerületi pénzügyi bizottság 
legutóbbi ülését szentmártoni Radó Lajos 
elnöklete alatt nov. 12-én Sopronban tar
totta.

Adomány. N. N. a sárvári szegényalapra
15.000 koronát adományozott,

A Magyar P ro testáns Irodalmi T ársa
ság  igazgatóválasztmányi ülésén elhatároz
ták, hogy a Protestáns Szemle legközelebbi 
száma karácsonykor megjelenjék.

A nyugatm agyarországi evangélikus 
felügyelő lem ondása. A nyugatmagyar- 
országi területek evangélikusai Nagyszent- 
mihályban gyűlést tartottak, hogy megbe
széljék az osztrák törvényekhez való alkal
mazkodás által szükségessé vált intézkedé
seket. A közgyűlés mindenekelőtt sajnálat
tat vette tudomásul, hogy Pranger József, 
az Osztrák Magyar Bank volt vezértitkára 
letette felsővasmegyei egyházfelügyelői ál
lását és semmiféle rábeszéléssel nem volt 
maradásra bírható. Az egyház vezetőinek 
marasztaló szavaira a következőképpen vá
laszolt : Az uj törvényes rend előtt meg
hajtom a fejem, de én magyar vagyok, 
osztrák közéleti tisztséget nem vállalhatok.

Gyulán evangélikus egyházközség ala
kult, amelynek oltáravató és lelkésziktató 
ünnepélye 4-én folyt le nagyszámú hivő
sereg részvétele mellett. Az ünnepi szónok 
Kuthy Dezső lelkész, egyetemes előadó volt, 
majd Kemény Gábor, a gyülekezet első lel
késze tartotta meg beköszöntő beszédét.

Hőlök emléke. Mint minden esztendő
ben, úgy az idén is kegyelettel adózott 
Orosháza közönsége a világháborúban hősi 
halált halt katonák emlékének. Az evang. 
temetőben levő katona-sírokat, amelyeknek 
nem volt gondviselőjük, a község rendbe 
hozatta s mindegyikre koszorút helyezett. 
November 1-én d. u. 4 órakor a katona- 
sirok mellett kegyeletes ünnepséget rende
zett a község, amelyen megjelentek a ható
ságok, testületek, egyesületek és a nagy- 
közönség. A Himnusz elhangzása után Kál
mán Rezső lelkész mondott emlékbeszédet, 
amelyben a hősök özvegyei és árvái iránti 
könyöríiletre buzdította hallgatóit. A szózat 
elénekléséve! véget ért a kegyeletes ün
nepség.

Vallásos est. A budapesti Deák-téri 
Luther-Szövetség ifjúsági szakosztálya 4-én 
vallásos estélyt rendezett. Az estély fény
pontja dr. Raffay Sándor püspök előadása 
volt. Kiemeljük még a „Lutheránia“ gyer
mekkórusának hatásos énekszámait, Gratz 
Vilmos harmónium játékát. Rammacher L. 
és Steiner Lajos szavalatait és Dákay Kató 
énekét. Az énekkart Mendöl karnagy lelkes 
erővel vezette. A szövetség ifjúsága tudo
mányos estélyt rendezett, melyen az elő
adást dr. Gockler Lajos tartotta.

Kalaznó. Október 14-én a kalaznói 
gyülekezet ismét ünnepelt. Egy család 
Schmiedmann László budapesti szobrász- 
művész által készített 3—4 milliós értékű, 
életnagyságu Luther-szobrot ajándékozott 
a templom számára; ezen szobor leleple
zését ünnepelte a gyülekezet. Közének után 
Müller Róbert esperes az oltárban a héber 
levél 13.7. alapján tartotta avató beszédét. 
Rámutatod arra, hogy egy szobornak ev. 
templomban is van helye, nem ugyan a 
szentek imádása értelmében, hanem csupán 
mint emlékoszlopnak, mely Luther emlékét 
hirdesse. A leleplezés után a helyi férfi- 
dalkör Halász A. kántor vezetésével négyes 
szólamban az „Erős vár a mi lsteníink“-et 
énekelte szépen és hatásosan. Végül Zulauf 
Henrik helyi lelkész szép beszéd kíséreté
ben átvette a szobrot a gyülekezet számára.

A celldömölki ev. ifjúsági egyesület 
november 4-én este fél 6 órakor nagy
számú és előkelő közönség jelenlétében 
áldozott a templomban gazdag műsoros 
estéllyel a reformáció 406 éves emlékének. 
Az estély középpontját vitéz Ilorkay Béla 
segédlelkész beszéde képezte, ki „Mit je
lent a reformáció ?“ cím alatt tartott mag
vas előadást. A vallás ideális lényegéből 
kiindulva erős színekkel domborította ki, 
hogy mivé lett a kér. vallás, közelebbről 
a hit a középkori katolicismus külső szer
vezete közepeit s áttérve a protestantiz
musra, mint a reformáció történeti ered
ményére, kifejtette, hogy a reformáció nem 
új vallás alapítását jelenti, hanem a keresz- 
tyénségnek tiszta, biblia Krisztus, hirdette 
elvi alapjára és formájába való, Isten ke
gyelméből a reformátorok által megvalósult 
örömteli visszahelyezését. Az estéiy fényét 
Kirchner Elek ny. győri karvezető, nagy 
zeneköltönk művészi orgonajátéka adta meg, 
ki 3 orgonaszámot adott elő. Hutter Sándor 
és Kiss Linus egyesü'eti tagok hatásosan 
szavaltak, az egyesületi vegyeskar pedig 
igen jó átdolgozással két számot énekeit 
Szórády Dénes tanító vezetése alatt. — Az 
offertórium 15.000 koronát eredményezett 
az egyesület pénztára javára.

A téti leányegylet november 4-én ünne
pelte meg a reformáció emlékét, mely al
kalommal az ünnepi beszédet Kovácsics 
Géza lelkész tartotta. A leányegylet ének

kara több énekkel szerepelt. Szavaltak: 
Czéchmester Róza, Kiss Margit tanítónő és 
Jakab Mariska. Szabó István tanító sólot 
énekelt, ugyancsak ö tartotta a felolvasást. 
Kiss Margit és Szabó István tanító éneke 
után a Hymnusz eléneklésével fejeződött 
be a minden tekintetben épületes estély. 
Az offortórium 52 000 koronát jövedelme
zett, melyből 30 000 koronát a gyámintézet 
javára fordítottak.

Debrecenben a lelkész október minden 
vasárnapján sorozatos előadások keretében 
megfelelt ama kérdésre : Miért vagyok evan
gélikus? Befejezésül tartott a reformációi 
ünnep, amelyen dr. Hülndel Vilmos egyet, 
tanár, egyházfelügyelő tartott értékes és 
érdekes előadást. Szembehelyezve a közép 
és újkori felfogást, élénk színekkel festvén 
a középkor alsó rétegeit oszló babonát és 
a felső osztályok hitellenségét azon meg
állapításra jutott, hogy a protestantizmus 
nem hogy megbolygatta itt a keresztyén- 
séget, hanem egyenesen megmentette azt.

A pécsi gyülekezet ez évben is gazdag 
műsor keretében áldozott a reformáció em
lékének. 1. Bach J. S .: Kis prelúdium és 
fuga (g-moll), orgonán eiőadta: Vadas ü . 
tanár, orgonaművész. 2. Bach J. S. Műko
rái vegyeskarra, zenekar- és orgonakíséret
tel. 3. Kozma A .: Krisztus mindenütt. Sza
valta: Hoffmann Ernő ev. lelkész. 4. Mozart 
W. A.: Kantáta (c-dur). Vegyeskar, zene
kar- és orgonakisárettei. 5. A lutheri refor
máció és a magyar nemzeti állam kölcsön
hatásáról, Rózsa Sándor bonyhádi evang. 
főginm. tanár tartott előadást. 6. Hűmmel 
F r .: Halleluja. Zenekar- és orgonakisérettel 
előadta dr. Tichy Ferencné urhölgy. 7. Du
bois T h .: Ünnepi induló, orgonán előadta 
Vadas Gábor tanár. 8. Imádság és áldás. 
Mondta Baldauf Gusztáv lelkész. 9. Köz
ének: Erős vár a mi Istenünk. Az ének
és zenekart Zupancsis Vilmos tanár vezé
nyelte. Az orgonakíséretet Bán János tanár 
látta el. A templom kijáratánál az orgona
alap javára Offertórium volt. A templomot 
zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő kö
zönség.

Kevesebb 
pénzbe kerül
a kávéja, ha a babkávé és 
pótlék helyett egymagában 
az újfajta „ E N R I L O “ -ból 
készíti. „ E N R I L O “  töké
letesen pótolja a babkávét 
Erősebb, táplálóbb, iziete- 
sebb és ezenfelül használat
ban rendkívül olcsó is. Eme 
különlegesség minőségéért 
gyártójának, a F R A N C K  
H E N R I K  F I A I  cégnek 
világhíre szavatol.

I

ENRILO
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A keszthelyi missziói egyházban ün
nepi istentisztelet után a tanulóifjúság val
lásos ünnepélye a következő tárgysorozat
tal folyt le. 1. Ifjúsági karének. Harmóniu- 
mon kísérte Szeles jánosné. 2. Ima a re
formáció ünnep alkalmára Tóth Istvántól. 
Elmondta Polin ilonka IV. polg. 1. iskolai 
tanuló. 2. Magyar népdalok. Hegedűn ját
szotta Kapcsándy Károly IV. o. giinn. tan., 
harmóniumon kísérte Szeles Jánosné. 4. 
Bernát barát, Kálmán Dezsőtől. Szavalta 
Székely Erzsiké IV. polg. leányisk. tanuló. 
5. Himnusz. Énekelte a/, ünnepi közönség.

A reformáció emlékünnepe. Az oros
házi ev. gyülekezet október 28-án, vasárnap 
adózott kegyeletes ünnepséggel a refor
máció emlékének. A délelőtti istentisztele
ten Kálmán Rezső lelkész méltatta a nagy 
nap jelentőségét, az oltári szolgálatot Chu
gyik Pál aszódi lelkész végezte. Az isten- 
tisztelet végeztével Úrvacsora osztás volt. 
Délután 5 órakor a templomban az evang. 
leányegylet rendezett a reformáció emlé
kére vallásos ünnepélyt. A gyülekezet el
énekelte „Erős vár a mi Istenünk . . . “ két 
versét, mely után Kovács Andor esperes 
mondott buzgó imádságot. Chugyik Pál, 
aszódi lelkész, lelket gyönyörködtetően 
énekelte el a 25. zsoltárt harménium kísé
rettel, majd dr. Deák János egyetemi tanár 
lépett az emelvényre, aki általános figyelem 
közt tartotta meg értékes előadását. Meg
győző erővel vázolta beszédében, hogy mit 
nyújt az evangélium egyháza híveinek is
meretben, érzelemben és akaratban s vi
szont mivel tartoznak a hívek egyházuknak 
az ismeret, érzelem és akarat mezején. A 
beszéd után az egyházi vegyeskar énekelt, 
majd Szatay Ica leányegyleti tag szavalta 
el teljes átérzéssel Porkoláb Gyula Luther 
című versét. Chugyik Pál most a 23. zsol
tárt énekelte el igazi átérzéssel és tökéle
tes előadással. Kümmerle Ottmár segéd
lelkész Sántha Károly : „Luther Wormsban“ 
c. költeményét szavalta el nagy hatással. 
Kálmán Rezső imádsága után a Hymnusz 
eléneklésével véget ért az ünnepély. A re
formációi jubileum alapra 32.000 korona 
gyűlt egybe. — Október 31-én d. e. 9 óra
kor az ifjúság részére volt ünnepélyes is
tentisztelet, melyen a szentbeszédet Hore- 
musz Pál lelkész tartotta. Az ünnepélyen 
közreműködött az állami polgári iskola ev. 
énekkara, melyet Göndös József polg. isk. 
tanár tanított be és vezetett.

Helyreigazítás. Langráf János nyug. 
államtitkár az Ecclesia r. t.-nak alelnöke 
és nem aligazgatója, mint azt sajtóhiba 
következtében tévesen közöltük.

K Ü L F Ö L D I  H Í RE K .

A bethlehemi ev. gyülekezet uj taní
tója Polgár Sándor volt zsidahegyi tanító 
családjával egyetemben szerencsésen Ame
rikába érkezett s elfoglalta az uj állomása 
helyét.

Megbomlott idegzet. Walter A. Byrum 
pesbyleriánus lelkész lelőtte 18 éves leá
nyát. A gyilkos apa ktjelentctte, azért lőite 
le leányát, hogy lelkét megmentse.

A románok Erdélyben egymásután sa
játítják ki a protestánsok templomait — 
itt-ott katholikusokét is és a görög kele
tieknek adományozzák.

„Kein Haus ohne Biebel 1“ magyarul": 
egyetlen házban sem szabad a Bibliának 
hiányoznia. Ez az újabb német jelszó. Az
tán olvassák is!

Ú J D O N S Á G O K . *

Kilenc m illiárddal növekedett az_ál- 
iamjegyforgalmunk. Az. államjegyihfézet 
kimutatása szerint november 1-től 7-ig ter
jedő időszakban összáliamjegyforgalmunk 
9 3  milliárd koronás emelkedést mutat, a- 
meiy összeggel a bankjegyforgalom a há
romnegyed billiót 4 milliárddal haladja 
meg.

Aki százhét évig nem  volt beteg. A
szigetvári közkórházban a napokban egy 
öreg cigányasszony jelenlkezett és azt kérte, 
hogy vegyék föl. Elmondotta, hogy százhét 
esztendős és hogy ez idő alatt egyszer sem 
volt beteg. Az anyókának különben nincs 
komolyabb baja most sem, mert mindössze 
e lábát fájlalja s a gyomrára panaszkodik, 
amely már nem bírja úgy a nehéz ételeket, 
mint eddig.

Mennyit ér az em beri fül ? Molnár 
Ferenc Amerikában élő honfitársunk ötezer 
dolláros pert indított Joncura Ferenc ellen, 
aki verekedés közben leharapta egyik fülét. 
Az amerikai esküdtszék azonban — úgy
látszik — kevesebbre értékeli az emberi 
fület, mert Joncurát csupán kétszáz dollár 
kártérítés fizetésére kötelezte.

Aki mindig a fogházban szül. A sop
roni törvényszék előtt lopással vádolva 
állott egy Gráczol Erzsébet nevű leány, aki 
mindössze csak huszonöt éves és eddig 
már kétszer szült a fogházban és hogy 
most is olyan állapotban van, hogy har
madik gyermekének is a börtönben ad éle
tet, mert a bíróság újból egy évi fogházra 
Ítélte.

Leszállítják a buzaadó árát. A buza- 
adó árát 98 ezer koronában állapították 
meg. A gazdák tiltakoztak ez ellen, mert 
a búza tőzsdei árfolyama jóval alacsonyabb. 
Hír szerint a kormány hajlandó a buzaadó 
árának leszállítására.

Sok a vadliba a  Hortobágyon. A 
Hortobágyon az idén rengeteg a vadliba 
és ruca.'Hajnalban nagy rajokban ellepik 
a mezőt és barázdákat s szedik ki a még 
ki nem kelt magot. Néhol olyan károkat 
okoztak, hogy a földeket újból be kellett 
vetni. A vadászok nagyban hozzáláttak az 
irtásukhoz s olyan hatalmas zsákmányok
kal térnek reggelenként haza, amikre már 
emberöltő óta nem emlékeznek.

Huszonötmillió nő-fölösleg. Egy osz
trák statisztikus érdekes kimutatást készí
tett a nőknek és a férfiaknak egymáshoz 
viszonyuló arányszámából. A kimutatás 
szerint Európában huszonötmillióval több 
a nő mint a férfi. 1000 férfire Németor
szágban 14C0, Oroszországban 1450, Fran
ciaországban 1095, Belgiumban 1033, Ausz
triában 1028, Olaszországban 1200, Oláh
országban 985 nő esik. Eszerint Németor
szágban marad a legtöbb nő pártában s 
csupán Oláhországban vannak túltengésben 
a férfiak.

Csonkam agyarország népmozgalma 
az utolsó évnegyedben. Csonkamagyar- 
országon az utolsó évnegyedben 12198 há
zasságot kötöttek. Az élveszületettek száma 
58300 volt, ezzel szemben összesen 38135 
ember halt meg. A születések száma az 
idén 5664-el kevesebb volt, mint az elmúlt 
év ugyanezen időszakában, de csökkent a 
halálozások száma is. Legnagyobb volt a 
halottak száma Esztergom megyében, leg
kisebb Veszprém és Abauj-Torna megyék
ben.

Fülemüle-hang a gramofonban. Egy 
angol gramofon-társaságnak sikerült a füle

müle és más éneklő madarak hangját le
mezeken' megörökíteni. A felvételek óriási 
anyagi áldozatokba kertiünk és nehézség
gel jártak, mert a kis énekesek mindig 
megijedtek a gépek zúgásától és elhallgat
tak. A lemezeket főleg az iskolákban fog
ják használni.

Uj idők a legjobb magyar szépirodalmi 
lap.. Szerkeszti Herczeg Ferenc. Élőfizetési 
ára egy negyedévre 6000 korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
3000 korona.'

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 2500 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Felelős szerkesztő és kiadő: CZIPOTT GÉZ 1 
Sxentgottháíő, ViUTárnicgye.
. Szerkesztőtársak:

NÉMETH KÁBÓL! és SZAI.AY MIIIALT’. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Miiliót kereshet
bármely egyesület C s i te  K áro ly -nak„A  
biró leányai“, „Legény furfang“, „Piros 
alma“ és a „Tóth Lidi“ cimü vidám nép
színműveivel. A biró leányai ára előadási 
joggal 3600, a Legény furfang és Piros alma 
3000-3000, és a Tóth Lidi ára 1600 K. 
Kaphatók a szerzőnél Körmenden és Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében Szenígott- 
hárdon. _____

Legszebb, legolcsóbb karácsonyi a ján 
déktárgy Csite Károlynak a

Rozika
c., pályadíjjal kitüntetett gyermektörténete. 
Színes képekkel, díszes kem énykötés
ben ára 2500 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden és Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Sientgotthárdon.

Evang. urinő — jelenleg vezető hivatali 
állásban — keres felügyelőnői, gondnok
női vagy hasonló önálló munkakörrel biró 
állást, hol megélhetése biztos. Feltétlen 
megbiztató. Cím a kiadóban. 2—3

Evang. úri család intelligens 15—19 éves 
leányt keres, ki féléves lánykáját gondozná 
és finomabb házi munkát is végezne. Ér
deklődni lehet Szombathelyen a prolesláns 
lelkészi hivatalnál. 4—

Keresek egy tisztességes, feltétlent'!' 
megbízható, főzni tudó mindenest négy tagi 
családhoz. Ajánlatokat kérem a következe 
címre: Czieglerné Fleischhacher Ilonka 
Budapest, VIII., Ludovika-Akadémia.

Ne felej'tse el megvenni az 1924 
évi Képes Lut he r -N ap tá r t  

Ára 4000 korona.

P!AC-
November 14. Zürich: Budapest 0.0305 

Deviza: Dollár 19.700, Dinár 228, Osztrál 
kor. 0.2770, Szokol 573"—, Lei 104"—, Franl 
1135, Márka 0-00000.0 — Hús- és zsirárak 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.600, borjuhu: 
9.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Bűz: 
89.835, rozs 58.500, árpa 64.000, zab 66.750 
tengeri 64,500, korpa 36.250.

nyusuuott WdSiscb Bús* vUlKmüacmú könyvnyomdájában áaentgotthárdon.
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Alapította
K A P !  B É L A

1910-beu.

l.aptulAjdonoft:

i  D un án tú li L u t iie r -S z ö v iils é f l .
Az Országos liUther-Szövet- 

ség hlvHlalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
óh reklnmáolók a 

HARANGSZÓ szorkesztő-
kiadóhivatalának 

Sseutgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjeleni! minden vasárnap

BurkeszM-kladóhlrital: 
SZENTGOTTHÁRD, 

Vasvármegye.
i  „HAKANWHZÖ- 

előfizetési ára: 
negyedévre 3000 korona. 

Megszállt területre 5000 K. 
Latber-SzövPtégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize* 
tésl ára egész évre 1 dollár. 
Kgjes szám ára 300 korona.

A .Harangszó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Mentsük meg a magyar ifjúságot!
Kap! Béla püspök ünnepi beszéde az Ev. Hitfud. Fakultás 1923. évi november hó 11-iki ünnepélyes felavatása alkalmával

a soproni ev. templomban tartott templomi hangversenyen.

A magyar nemzet történelmének 
mindenkor sötét, tragikus vonásai 
voltak, de a nemzet történelmi tragi
kuma még sohasem jelentkezett oly 
döbbenetes eróvel, mint az utolsó 
évek eseményeiben.

A nemzet fekete fonadékból szőtt 
tragikumába százezrek és milliók 
egyéni tragédiájának fonala szövődik 
bele Ma csak az emberi élet tragi 
klímáit látjuk meg, egyéni életük rom 
jai között botorkáló, panaszkodó, ki
csinyes lelkű törpékké leszünk. Ha 
pedig a nemzet tragikuma mellett nem 
ismerjük fel az emberi élet szívbe- 
markoló tragédiáit, akkor könnyen a 
hősök között is embertelenek vagy 
legalább is igazságtalanok leszünk. 
Pedig ebben is nagy emberi és nem 
zeti veszedelem rejtőzködik

Mikor a földet rázó zivatar le 
borotválja a hegyek meredekjéről a 
szálerdőket s a föld mélyéből föllob
banó világfelforgató erő vakondtúrás
ként lesimítja a tarajos hegyeket és 
sziklanagyságu földgöröngyökkel be 
temeti a hatalmas völgymélységeket, 
kicsoda veszi észre a romok közé 
temetett nyíló tavaszt, azt a kicsiny, 
piros szirmú virágot, avagy azt a 
sudárba szökkenő fiatal növendék 
fácskát, melynek homlokán halotti 
csókká fagyott a májusi napsugár.

Háborús lelki benyomásaim közt 
a lélekbe öröklött sok iszonyatos kép 
között még mindig megráz két egy
szerű emlék. Az egyik, midőn egy 
sereg fiatal élettel dübörgött tova a 
felvirágozott vonat s lokomolfvján a 
kaszás halál csontos keze igazgatta 
az acél karokat. A másik, mikor a 
hazaérkező, megöregedett fiatalokkal 
kerültem szembe. Kőzsapiros arcukra

láthatatlan barázdát helyezett a korai 
élettapasztalás. Szemük nevetését fi
nom selyemfátyol takarta, de mögötte 
a fekete rémek és kísértetek ármá
diája suhant. Elmerengésükben nem 
a fiatalos ábrándozás, hanem az iszo
nyatok emlékei merevedtek néma
ságra.

Lelkemet megrázza egy fájó tra
gédia: ezekből a fiatal életekből ki
veszett egy hónap, a tavasz májasa. 
És a tragédia ma is folytatódik. Szü
lők leikéről rávetődik az ifjak arcára 
az élet gondborulata. Nem az élve
zet, nem a könnyelmű szórakozás 
hiánya, hanem a mindennapi kenyér, 
a ruha, a tankönyv, a meleg szoba 
hiánya. Lelket bénító bizonytalanság 
ostromol ezreket: kicsoda nyitja meg 
előttük a tudomány csarnokát, ki ád 
kezükbe kenyeret, fejük fölé fedelet, 
hogy elveszített májusuk után bizto
síthassák életük áldást és boldogsá
got adó nyarát?

•Pedig minden ifjú egy nagy egyéni 
és egy nagy nemzeti érték. Isteni 
Ígéretek, caodálatos lehetőségek rej
tőznek lelkében. Égi küldetéssel bo
csátja el az isteni akarat s szunnyadó 
lelke energiáiban tündérvilág gazdag
ságát adja néki.

Isten világformáló akarata minden 
korszaknak ad egy tiszta fehér lapot. 
Földre dobott irónná tesz minden em
bert, minden ifjút s arra kötelezi és 
arra képesíti őket, hogy írjanak betű 
két a tiszta papírlapra s írják tovább 
az isteni léleknek ujjmutatása szerint 
a korszak történetét.

A mi jövendő történetünk pedig 
az ifjúságtól függ. Az ifjúság a nem 
zet jövője. A nemzet belső értéke 
szerint alakul ki külső élete. Erkölcsi

értékek eredményeznek külső elhelyez
kedési és érvényesülési előnyöket. A 
nemzet belső értéke, jelleme, becsü
lete, életiránya pedig jórészt a nem
zet szellemi vezetőinek lelkűidétől, 
jellemétől, becsületétől és életirányá
tól függ. Attól, hogy az ember vilá
gító fáklya e, avagy a sötét éjszaka 
egy lehasított kárpitja; erkölcsi érté
keket reprezentál-e, avagy csak saját 
önérdekét; az ideálizmus lobogását 
hordozza-e lelkében, avagy az anya
giasság pusztulását; jelleme külsőleg 
csiszolt, látszatos formaság-e, avagy 
pedig igaz erkölcsi értékek összes
sége ?

A nemzet jövendője az ifjúság. 
Amint egy marék magban el van 
rejtve a jövendő erdejének sóhajtása, 
zúgása és orkán-haragja, úgy szuny- 
nyad az ifjúság lelkében a nemzet 
álma, ereje és nagysága. S a nemzet 
kell, hogy önönbölcsője mellett őr
ködve álljon s vigyázó lélekkel őrizze 
saját jövendőjét. A nemzethez egy 
intés szól: Tóled függ, mi lesz abból 
a marék magból. Kikel- e, avagy 
meghal mielőtt megszületnék? Sudár- 
egyenes lesz-e, avagy gerinctelen 
görbe? Vadhajtások elszfvják-e ere
jét, avagy nemes erőgyűjtéssel felfelé 
tör a korona felé? Parázsba temet
kező gyors lobogásu gyaluforgács 
lesz-e, avagy éjszakába messzevilágftó 
és melegítő fahasáb? Megemészti-e 
saját puhasága, avagy megizmosodik, 
sudároszloppá lesz, ereje önmagának, 
támasza másoknak. Koporsódeszka 
lesz e. mely széthull a halál karján, 
avagy hideg bolthajtást hordozó ke
mény oszlop, magas épületek tetőzetét 
hordozó büszke szálfa, a templom 
toronyormánál magasabbra emelkedő

Álljunk egész lélekkel a Harangszó melléi
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királyfa, mely kinyújtott kézujként 
mutat a magasba?

Ha az ifjúság ily drága nemzeti 
értéket képvisel, akkor a nemzetnek 
és a nemzet társadalmának köteles
ségei vannak az ifjúsággal szemben 
A kötelesség mindig felelősséggel jár. 
A nemzet és a társadalom tehát fele 
lősséggel tartozik saját ifjúságáért.

Az első kötelesség az ifjúság 
anyagi helyzetére irányítja figyel
münket.

Jeremiás Siralmai könyvében ol
vasom: >Jó az ifjúnak, ha igát
visel az ő ifjuságábaa< (III. 27 ). 
A szükség önfegyelmezést, ez pedig 
lemondást szül s e három együtt az 
ember jellemének iskolája. A hősök 
nem a jólét kényelméből, hanem 
inkább a nélkülözés viharából emel
kednek magasra. A gondtalanságban 
sokszor elpuhul a lélek, de a nélkü
lözésben megtanul lemondani, dol
gozni, erőt koncentrálni. Honfoglalók 
serege nein rekrutálódik azok közül, 
kik a kényelem és jólét láncaival a 
terített asztalhoz bilincselik magukat, 
hanem akiket ver a pusztaság ziva
tara s akik saját erejükön kívül meg- 
elégesznek az Isten kegyelmének 
mannájával.

Ifjúságunknak és nemzetünknek 
szüksége van erre az embernevelő 
iskolára.

Az életgond azonban csak egy 
határozott vonalig erősít, azon túl 
összetör. A vonalig jellemet acélosit, 
igényeket tördel, életbölcseletet mélyít, 
azon túl pedig egészséget ront, kedélyt 
mérgesít, önbizalmat sorvaszt, ön

Uj veröfény egy ősi ódon 
soproni házon.

Az evangélikus nőegylet teaestélye.
Irta: Sincerus.

A soproni evang. nőegylet a teol. 
fakultás felavatási ünnepén a nagy
szabású templomi hangverseny után 
teaestélyre hívta meg az előkelő ven
dégsereget az olvasó- és ifjúsági 
egyesület Szent György utcai helyi
ségébe, az ősi Löffelholz-házba. Ennyi 
kiváló notabilitás volt-e és lesz-e még 
valaha ebben a szerénynek látszó, 
de históriai nevezetességű ódon ház
ban ?

Az asztalfőn Újhelyi Kálmánná 
méltóságos asszony foglalt helyet, 
mint elnöknő és vendéglátó háziasz- 
szony. És volt az illusztris vendég
társaságban államtitkár, miniszteri 
tanácsos, királyi kamarás, kormány

érzetet, jellem-biztosságot sirba dönt.
Próbáld meg az ifjúságot, de ne 

engedd összetörni 1 Hagyd vállain az 
egészséges, az erőteljes fejlődéshez 
szükséges terhet, de ne engedd össze
roppanni 1 Adj kezébe kenyeret, tégy 
eléje tankönyvet, biztosítsd tanulása 
lehetőségeit 1 Add vissza életének el
veszített tavaszi májusát I

Az állam sokat tett és sokat tesz 
a magyar ifjúságért. A ma felavatott 
hittudományi fakultás is ezen köte 
lességteljesítésról tesz bizonyságot.

Ősz.
Hallgat az élet, csak a halál beszél, 
Árva mezőkön síkongva jár a szél. 
Sárgult levelek holtan hullanak,
Kár — kár, kárognak fekete madarak.

Kár a tavaszért, kár a szép nyárért, 
Kár a letarolt tarka virágért,
Kár az erőért, árva magamért,
Kár az elárult magyar hazámért.

SZABÓ GÁBOR.

De r nemzet társadalma is lássa 
meg és teljesítse a maga kötelességét

A társadalmi osztályok lelkiisme 
rétén zörget egy erótelen, vérszegény 
kéz: a magyar jelen. Az emberek 
lelkére ráhajol egy elfátyolozott, 
könnytől barázdált sápadt arc: a 
magyar jövendő Lehunyt szemeiben 
még parázslón fénylik a kialudt kan
deláberek lobogó fénye, még feketén 
gomolyog a koporsó körül sötéten 
felhőző füst és hamu, mely halotti

főtanácsos, négy püspök (Geduly, dr. 
Raffay, Köpi, Soltész), két báró (Rad- 
vánszky és Kaas Albert), főispán, al
ispán, polgármesterek, magas rangú 
katonatisztek és tisztviselők; a tudó 
mány képviselői közül akadémiai tag 
és kiküldött, egyetemi rektor és dé
kánok, jogtanár kanonok, akadémiai 
igazgatók, fővárosi és vidéki hirne 
vés tanárok és orvosprofesszorok, a 
filozófia, teológia, a jog- és orvos- 
tudomány doktorai, esperesek, lelké
szek, tanárok, tanítók, három kiváló 
zeneművész stb. És mindezek nem 
kevélyen elzárkózó társaság — mert 
hiszen egyszerű polgári családok is 
voltak jelen — hanem a hit és tudo
mány ünnepén egymást megértő és 
megbecsülő jó magyar hazafiak vol 
tak.

Őszi napsugár esett az ősi ódon 
házra, melynek fényénél feltűnnek a 
régi emlékek E régi házban a kövek 
is beszélnek. A vastag, ódon falak

szemfedélként terül szerteszét, de a 
sötét gyász megett mint kicsiny gyer
mek bölcsőjében álmok, tettvágyak, 
nagy elhatározások ébredeznek.

És megszólal a Jelen. És kérdez 
tőled a Magyar Jövendő: Mit teltéi 
a magyar ifjúságért ?

Legyen minden ezer holdas nagy 
birtokon néhány hold főid, minden 
középbirtokon egy parcella föld, mely 
a magyar ifjúság számára termi a 
magyar búzát. Adjon minden kis 
gazda egy marék búzát a nemzet 
jövendő termésének biztosítására! 
Áldozzon a gyáros, a kereskedő, az 
iparos, a feleslegében dúskáló, a ma
gyar jövendőért I

Ahol még mindig hallgatna a szív 
és az önzés kemény burkát nem 
tudja áttörni az igaz szeretet, ott 
ébredjen fel a józan érdek és lássa 
be, hogy önmagát védelmezi az, ki 
az ifjúságért áldoz, mert a nemzet 
erősödésétől függ egyesek, családok, 
társadalmi osztályok jóléte, meg 
maradása és fejlődése

Azután az anyagi segítséghez adjuk 
hozzá lelkünket is 1

Nem szólok a szellemi nevelés 
irányairól, sem pedig a jellemképzés 
munkájáról, mert mindez a főiskolai 
ifjúság képzésével foglalkozó testüle
tek hivatásszerű feladatát képezi.

De rámutatok a társadalom fenn
álló kötele ságeire s alapvetésképpen 
azon általános igazságra, hogy a 
társadalmi életnek jelien képző mi Ili
én vé keli nemesednie.

A társadalomnak lehetővé kell 
tenni, hogy eszményekért küzdő ifju-

századokkal előbb is láttak már ne
héz időket és fényes, dicső napokat.

Wittnyédy István, a költő Zrinyi 
barátja és bizalmasa akit Pauler a 
Wesselényi féle szövetkezés egyetlen 
puritán jeliemének rajzol, több napi 
vendégeskedéssel ezekben a szobák
ban tartá lakodalmát 1640. aug. 27 én 
a soproni polgári családból való En- 
dresz Radel Zsuzsannával Akkor még 
csak városi jegyző volt, kinek a ta
nács 16 lat súlyú ezüst kelyhet adott 
nászajándékul.

Wittnyédy örököseitől ezt a házat 
a Hohenzollern családból való és 
evang. hite miatt Grácból elűzött 
Eggenberg hercegnő vette bérbe 1671- 
ben Sopron szép vidéke, kultúrája és 
a vallásszabadság hozta ide. A szász 
választófejedelem volt sógora. Biro
dalmi hercegek és követek voltak 
gyakori vendégei. Fényes udvart tar
tott. A szomszéd házat, melynek ud
varán a szószék áll, meg is vette
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ság nevelkedhessék az 6 körében.
Tegyük lehetővé az ifjúság számára 

a baráti társas életet. A barátság az 
első lépés az emberi közösségben 
való éléshez s a barátság érzésén 
nemesedik a szív igazi hazaszere
tetre.

Nyissuk meg az ifjúság előtt a 
társas élet kapuit. Tiszta érzés, ne
mes szellem, csiszolt élet-élvezet 
várakozzanak reá, ne pedig önzés, 
érdek és életszenny. Leike jóravaló- 
sága, jellemének mocsoktalansága 
legyen a belépésre való feljogosítás 
és senkit se zárjon ki a társas élet 
életboldogítd és jellemnevelö áldásai
ból ruhájának kopottsága, avagy 
anyagi szegénysége.

Teremtsünk az ifjúság számára 
tiszta szellemű, emelkedett lendületű 
közéletet. Állítsunk szeme elé nemzet
ért és közjóért önzetlenül dolgozó 
erős jellemeket. A tiszta erkölcs, az 
Isten félelem, a vallás és jeilemérték 
az a lassú, de biztos eredményű harc, 
mellyel a nemzet regenerációjáért, 
létéért és dicsőségéért küzd. Rombol
jon azért le a társadalom minden 
erkölcstelen visszaélést, tisztítsa meg 
a közélet szellemét és irányait, állítsa 
vissza az ideálok oltárait, mutasson 
erős jellemeket és tiszta élet-példákat, 
inert csak eszményeket becsülő tár
sadalom nevelhet eszményekéit élő, 
önzetlen munkában kristályos jellem
mel küzdő hősöket l

Pál apostol egyszer Troásban pré
dikált. Az alkonyat már leszállt é3 
ajkairól mégsem fogyott el az igazság 
szava. Egy Eutichus nevű ifjú a

Titkára Adami Mátyás, udvarmestere 
Lölihfffdl János, udvari lelkésze Lang 
Mátyás és külön kántora is volt. Eb
ben a házban halt meg a hercegnő 
1680 május 8-án. Örökösévé az ev. 
egyházat tette. Holttestét csak az br- 
s/.ággyűlés után 1682 ben szállították 
el Bairuthba, a családi sírboltba.

A hercegnő után a ház másik fő
rangú lakója Lbffeiholz báróné volt, 
akinek nevéről a ház^t mai napig is 
nevezik. Ez a báröné szerepel Jókai 
regényében mint »a lőcsei fehérasz 
szony« barátnője Szép és erőslelkü 
nő volt. Késmárki születésű. Zeuner 
Konstancia a családi neve. Első férje 
Absolon Dániel, Zrínyi liona főem- 
bere, ki úrnőjével együtt szorult a 
munkácsi varba. A fiatat feleség csak 

* titkon levelezhetett férjével. Caraffa 
i687-ben börtönbe is vettette. Abso- 
son halála után báró Löffeiholz György 
császári hadvezér pályázott a fiatal 
szép özvegy kezéért. Szerelmes leve-

harmadik rendház magasra vágott 
ablakmélyedésében ült s hallgatta az 
igazság beszédét. Midőn az éjszaka 
sötétsége lopózkodva homályba fogta 
az egész bázat, hirtelen halálos ki
merültség vett az ifjún erőt. A követ
kező pillanatban alázuhant a harma
dik rendházból. összefutott a sokaság 
s fennhangon kiáltották: Meghalt
Eutichus... Pál apostol pedig alá 
ment, ráborult, magához ölelte, az 
után örömujjongva kiáltotta az éj
szakába: Ne háborogjatok, mert van 
benne lélek l (Act. XX 7 - 1 2 )

Óh, mint szeretném, ha most az 
Isten csodálatos erőt adna gyenge 
emberi szavamba. Ha lelkemmel szent 
lelki közösségbe tudnám mindnyájatok 
lelkét átölelni Ha felrázhatnám a 
szunnyadó lelkiismereteket és úgy 
tudnám megragadni szíveteket, hogy 
meglátnátok: A mi nemzeti nagysá
gunknak is van egy féltett, romba 
döntött, de romjaiból megépülő szent 
temploma. Nézzétek, lássátok meg, 
hogy e templom magasba vágott 
ablakméiyedésében vigyázva, kimé 
rülve, elszunnyadva ül Eutichus: a 
magyar ifjúság.

Álljatok melléje, vigyázzatok reá I 
Segítséget nyújtó kézzel adjatok néki 
kenyeret, iuhát, oszlassátok el élet
gondját I Lelketebkel irányítsátok s 
vigyázzátok lelkéaek fejlődését, ueh >gy 
az élelnyomoruság, avagy lelki meg
rokkanás alátaszítsák a mélységbe 1

Ha pedig mégis egy egy lezuhanik, 
ne lépjetek rajt keresztül pálcáttörő 
birói gőggel, hiszen mindegyikben 
egy csillag hull alá a felhős magyar

lei is fennmaradtak. A nő finom kézi
munkával kedveskedett az uj kérő
nek. 1698 ban keltek egybe. II. Rá
kóczi Ferenc úgy vélte, hogy a lő
csei fehérasszonyt Löffelhoizné vette 
rá az árulásra, de nagyon tévedt, 
amint ezt már Márki Sándor kimu
tatta. Löffolholz bárót, kit a kurucok 
Fakanál-generálisnak nevezték, 1717- 
ben Savoyai Jenő küldte Belgrád 
ostromára s kevéssel utóbb rniut Buda 
várparancsnoka halt meg.

özvegye ezután jött Sopronba. 
1719 ben mint a lyceumi diákok jól- 
tevője tűnik fel és 1720 ban vette meg 
ezt a róla nevezett ősi házat, melyet 
halála után a konvent visszavásárolt 
az örökösöktől. A bárőnénak is fé
nyes háztartása volt: két komorna, 
lakájok, szakács, szobalányok, külön 
fogata, kocsisa stb. Wicdischgratzgróf 
és Auersperg grófné voltak jóbarátai, 
kik ekkor a szomszédos Eggenberg- 
házban laktak. Bizalmas kőiéhez tar-

égről, hanem boruljatok rá síró sze
retettel. Szemetek könnyével mossátok 
tisztára, szívetek lüktető vérén melen
gessétek. Azután emeljétek erős karó 
tokra, vigyétek a nemzeti nagyság 
templomának oltára közelébe s ujjong
jatok Istenben bizó szívvel: Nem halt 
meg Eutichus, van benne lélek 1. . .

Lelkében a nemzet lelkének villa
nása 1 Jövendőjében a nemzet jöven
dőjének hajnalébredése 1

Az evangélikus sajtó 
az eisenachi 

konfererencián.
Az eisenachi világkonferencia is 

foglalkozott az evangélikus sajtó kér
désével. L a ib le  lipcsei lelkész többek 
között így szólt: „Mit tehetnek az 
olvasók  a sajtóért? Igen sokat. A 
sajtó olvasóival áll vagy bukik. Azon
kívül: minél több olvasó, annál na
gyobb befolyás. Már most bizonyára 
nehéz a mai drágaság mellett egy 
lapot járatni. Áldozatba kerül; az 
ember meggondolja, hogy ne törölje-e 
kiadásaiból ezt a tételt. S  mégis, táp
lálék nélkül hagyliatjuk-e a lelket, 
a szellemet? Éppen súlyos időkben 
nem sorvad-e el teljesen a lélek, ha 
hiányzik a keresztyén sajtónak heten
ként megismétlődő köszöntése? Nem 
tompul-e el a szellem, ha nem ma
rad meg a szellemi élet összefüggé
sében? Könyveket már alig bírunk 
vásárolni; tehát úgyszólván a sajtó

toztak még Artner János nemes, Dob- 
ner Nándor polgármester, Liebezeit 
György háziorvos (magyar nemes) és 
gyóntatöja, a világlátott, müveit Pil
gram Zsigmond lelkész. Méltán Írhatta 
végrendeletébe: >K<$tszeri házassá
gomban az Isten sok keresztviselés 
alá vetett, de ismét felemelt és meg
áldott*. Egyházának nagy jóltevóje 
volt, az oltárra sajátkezüleg hímzett 
selyemtakarót. 1725 szept. 27 én halt 
meg és a temető hátsó fala mellett 
Egg János báró szép fődeles és osz
lopos sírboltjába temették, melyet a 
múzeumi kert keleti sarkába helyez
tek át.

íme ily kiváló történeti személyek 
jdrtak-keitek egykor a Löffelbolz-ház
ban, melyet a régi soproniak mint 
palotát emlegettek A régi emlékekre 
uj fényt derített az a magas szín
vonalú szellemi arisztokrácia, mely 
az evang. nöegylet teaestélyén mint
egy rögtönözve összegyliiekezett. A



az egyetlen eszköz, hogy valamelyest 
a magaslatokon maradjunk. És mi 
lesz az egyház befolyásából, ha a 
sajtó elveszti olvasóit és ezáltal elhal ? 
A  s a jtó t  f e n n ta r ta n i  a z  eg y h á z  
s z á m á r a  a n n y i t  je le n t , m in t  
ö n m a g á t f e n n ta r ta n i , a n n y i t  
j e le n t ,  m in t  té r t  h ó d íta n i  és  
k ite r je s z k e d n i. A sajtó erősíti az 
evangélikus egyház ügyét, gátakat 
emel a tévhit és a hitetlenség ellen; 
a sajtó a lélek fegyvere. Akié a sajtó, 
azé a nyilvánosság; a k in e k  n in c s  
s a j tó ja ,  a z  n é m a sá g r a  v a n  k á r 
h o z ta tv a , a n n a k  n in c s  többé  
s z a v a . A sajtóra is vonatkozik: Egy
másnak terhét hordozzátok. Itt az ideje, 
hogy az evangélikus egyház megmu
tassa a világnak, hogy él; ezt meg
mutatja akkor, ha erős, evangélikus 
sajtóval rendelkezik

A spiritizmusról.
A porosz kormány még a nyár 

folyamán kiadta Poroszország köz
egészségügyi állapotáról szólő jelen
tését. Ebben megállapítja, hogy az 
elmegyógyintézetek ápoltjainak 6 0 ° /o - a  
a spiritiszták soraiból kerül ki.

Ezek azok a szerencsétlen, türel
metlen idegü léleköngyilkosok, akik
nek a túlvilági élet bábszínház.

Az élet sorát nem tudjak mohó
ságokban bevárni, mikor a természet 
sorrendjén majd úgyis szemtől-szembe 
kerülünk azokkal, akik inár elmentek. 
Kegyelet nélkül való játékaikkal már 
itt keresnek halottaikkal találkozást 
Nem lélekben, hanem kopogó asztalok 
és táncoló ezü t fori»to3o6; utján.

Vitába bocsátkozni velük nem ta-

megyar kultúra vezetőemberei voltak 
együtt családias, kedélyes hangulat
ban. Kapi Béla püspök ékes szavak
kal moodta az első felköszöntet az 
előkelő vendégekre. Majd dr. Mágó 
csy Dietz Sándor, a növénytan kiváló 
tudósa, mint virágkedveló köszöntő 
fel az emberi nem virágait, a höl
gyeket. Dr. R. ffay Sándor püspök is 
szellemes, szép felköszöntőjében a 
vendéglátó hölgyeket, mint minden 
szép és nemes ügy lelkes, buzgó 
ápolóit üdvözölte. Dr. Késmárky Ist
ván, a jogi kar dékánja az édesanyák 
szerepét rajzolta igen szépen A de 
rült, vidám hangulatban a toasztok- 
nak olyan áradata indult meg, hogy 
a nóegylet részére fizetett tízezer ko
ronával akarták a szónoki buzgalmat 
mérsékelni. De mind hiába. Viszont 
egyes kiváló tudósokat meg az értük

nácsos. Vannak kétségkívül a föld 
felett és az ég alatt titkok, melyeket 
a Teremtő jótékony lepellel takart le 
és okos ember, ezt nem lebbentgeti 
fel. A spiritiszták többnyire fogékony 
lelkek, melyek kielégítést keresnek. 
Óit van az írás, amelyben kielégítést 
talál a lélek, de ők a szellemet akar
ják kielégíteni és a nagy kielégítésnek 
a vége az a bizonyos 60%.

Ezek az érzékeny lelkek vissza
riadnának még a gondolatául is 
annak, hogy a sírjában pihenő testnek 
nyugodalmát kegyeletien kézzel zavar
ják. Arra azonban minden este kap 
hatók, hogy az értékesebbet, kedve
seiknek elszállt szellemét, — ha már 
hisznek szelleinidóző játékuknak ko 
molyságában — kegyelet nélkül való 
szívvel megtáncoitassák.

Csak két példát. Még nincs tiz éve, 
hogy az egyik magyar eimegyógy 
intézetbe felvettek és azóta őriznek 
egy magyar ügyészt. Tulajdon édes 
anyja avatta be a spiritiszta komé
diába. A vége a 60%. De előbb 
megfojtotta a tulajdon anyját.

Egy másik példa: egy egzaltáít 
pap ; fiatal kora óta forintosokat tán
coltatott. A vége még a 60% nál is 
nagyobb rettenet. De előbb segített 
megfojtani a hazáját.

Csak nézzen mindenki körül a 
maga körében. Ma már a falvaknak 
is megvan a maguk rendszeres szeán- 
cot tartó köre, amiben kopog az 
asztal, táncol a forint. A kén csak 
kén, a salétrom csak salétrom, a szén 
csak szén. Elhisszük, hogy szétveti 
a házat, ha Összekeverjük. De meg 
nem próbáljuk.

A túlvilági élet erős hitünk. Na 
keressünk tudást ott. eltol a hit biro-
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elóre lefizetett beszédidővel kénysze
rítettek felszólalásra. így kellett be
szélni dr. Pröhle Vilmosnak, ki a pesti 
egyetemen a török nyelv tudÓ3 tanára 
és Kovács Istvánnak, a pesti ref. teoj. 
akadémia igazgatójának. Dr Kovács 
Sándor, az uj fakultás tanára szel
lemes történeti anekdőtákkal szerzett 
nagy élvezetet úgy a hölgyeknek, mint 
a férfiaknak. Szellemes ötlet volt a 
hölgyek részéről, hogy a nőtlen egye
temi tanárokat felelni kényszerítették 
a fogas kérdésre: miárt nem háza
sodlak meg? Ketten csak vallottak 
őszintén és bűnbánóan, hanem a har
madik kiváló tudós inkább jó kedv
vel százezer koronát vett eiő a tár
cájából és ajánlott fel a nóegylet cél
jára, de kitért a felelet elől. Ez is 
beszéd volt Végül azután a fényesen 
sikerült templomi hangversennyel kap-
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dalina kezdődik. Nem tud az, ahol 
tudni keli, aki csak h isz; nem hisz 
az, ahol hinni kell, aki tudni akar. 
Ne keverjük össze a kettőt, mert 
60% lesz a vége.

Végül, hogy a spiritiszta írástudó
kat egy kicsit leleplezzük éppen az 
okkultÍ3ta tudomány világánál: a né
met, az angol metopszichikusok, akik 
az orvostudomány komolyságával fog
lalkoznak kísérletek utján is a szellem 
anyagosításának kérdésével és egy- 
álta'án nem zárkóznak el a lelkentűli 
dolgok megléteiének lehetősége elől, 
az asztalkopogtató és forinttáncoltató 
szellemidézést nemcsak kegyelet nél
kül való, idegbomlasztó, hanem os- 
tobaságoleiáru'ó veszedelemnek is 
mondják.

És ha már jók nem akarunk is 
lenni, legalább okosak legyünk.

Immendingen Henrik.

Széljegyzetek.
Irta: Gaél József.

A halottak napjáról. Minden jó 
evangélikus ember és nő halottak 
napján kimegy a temetőbe elhunyt 
kedvesei sírjához, azokat elrendezi, 
virágot ültet, koszorút helyez el, 
könnyeket hullat és egy csendes imád 
Ságot mond a meghaltak lelki üdvé
ért. Lélekben ünnepli minden hivő. 
Éppen ezért evangélikus egyházunk 
nak is módot kellene találnia, hogy 
hivatalosan is megünnepeljük az evan
gélium szellemének megfelelően ló 
lekben és igazságban 

*
A templomba járás. Emiatt sok a 

panasz mindenfelé. A kérdés megöl

csolatban volt feíköszöntő Sopron 
zeneéletére is. Payr Sándor kegyele- 
tes megemlékezéssel Altdörfer K^resz- 
tély és Kapi Gyula érdemeiről a ma 
is szereplő kiváló zeneművészeket: 
Altdórfer Viktort, Zwinz Károlyt és 
Kárpáti Sándort köszöntötte fel. Kü
lön meg kell még említeni, hogy a 
teaestélyen a lyceumi zenekar Téby 
Mihály tanár vezetése alatt meglepő 
művészi szép és szabatos játékával 
gyönyörködtette az egész illusztris 
társaságot.

A magas színvonalú előadásoknak 
és ünnepi gyűléseknek családias, ke 
déiyes befejezése volt a nőegylet tea 
estélye. Sopron magasfoku ktilturéle- 
téből a régi emlékekben gazdag Löf- 
feiholz-há/ra is ezen a szép teaesté 
lyen fény derült.
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dúsánál tanácstalanul állnak a leg
jobbak is. Szerintem pedig ezzel a 
kérdéssel kell legtöbbet foglalkozni. 
Ha a templom vonzó erejét biztost 
tottuk, akkor egyházunknak minden 
fájó sebe magától begyógyul. Ahol 
hivő, imádkozó, Istent lelkesen di
csőítő gyülekezet van, ott nincs semmi 
akadály, amit Isten dicsőségére el ne 
lehetne hárítani Az az álokoskodás 
nem áll meg, hogy télen hideg, nyá
ron meleg van a templomban, azért 
nem megyünk. Karácsonykor is hideg 
van, nyári harangavatáskoc például 
igen meleg van és mégis alig férnek 
be az emberek a templomba. A ta 
nítónak minden szombaton gyerme
keit lelkes örömmel elő kell készíte
nie tanítványait a vasárnapi isten- 
tiszteletre (lehetőleg már a vasárnapi 
énekeket begyakorolni); hétfőn szá- 
monkérni a prédikáció főbb gondo
latait stb. A lelkész pedig ünnepélyes 
lelkesedéssel szívéből prédikáljon és 
imádkozzék, hogy a szíveket megra 
gadja és magához vonzza.

*
Állam és egyház. Sokat vitatott 

kérdés ez. Ma igen aktuális. Az ál
lamsegélyek megvonatnak és az 1848. 
évi 20. törvénycikk nem hajtatik végre. 
Igaz, hogy a közönyösség már min
dent az államtól várt. Azt szerette 
volna, hogy ne csak a tanítókat, ha
nem a papokat is az állam fizesse. 
Amerikában nincs államsegély, mégis 
milyen gazdagok a lutheránusok. 
Nemcsak papjaikat fizetik kitünően, 
hanem súlyos dollárokat kü'denek 
egész Európa szegény egyházainak. 
Nehéz megérteni, hogy ott szegény 
gyülekezetünk legyen, ahol vagyonos 
hívek élnek. Iskoláinkkal állunk vagy 
esünk. Ezek ma Luther műhelyei. 
A lutheri zsolozsmát itt dúdolja elő
ször a kis lutheránus gyerek s itt 
szívja először a lutheri szellemet. Aki 
iskoláinkról lemondana, megbocsát- 
hatlau árulást követne el egyháza 
ellen.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A dunamelléki református egyház

kerület most tartotta ez évi rendes 
közgyűlését. Dr. Ravasz László püspök 
évi jelentésében megemlékezett az 
egyházkerület elhunyt tagjairól Ez
után a püspök a földreformnovellának 
a* egyházhoz való kapcsolatáról bo 
csátkozott fejtegeiésokbe es megálla
pította, hogy a református egyháznak

a földreform érdekében teljes súllyal 
kell fellépnie, mert a nemzeti erők 
szempontjából jobb földbirtokpolitika 
nincsen, mintha a református lel
készeket földbirtokhoz juttatják. A 
miniszteri rendeletek és törvények 
mintha csak tisztán a katholikus 
egyház testére volnának szabva, 
mintha a református egyház gyerme
kei mostohagyermekei volnának a 
hazának, amikor kapni kell, de édes
gyermekei, amikor adásról van sző. 
Én a katolikus vallás értékeit — 
úgymond — nagyrabecsülöm és ve
lük együtt állítom, hogy ha nem lesz 
a magyar nép Krisztus népe, elve
szünk. Azonban meg kell mondanom, 
hogy katolikus oldalról nem mindig 
szolgálják az egyetértés célját. Lehe
tetlennek tartom azt az állítást, hogy 
Magyarország megmentése csupán 
katolikus feladat. Ha a nemzet lété
ért imádkozni kell, lehetetlen, hogy 
más felekezet papja is meg ne szó
laljon. Éppen így fel kell emelnem 
szavamat a történelem megmásítása 
ellen is, mert lassanként odajutunk, 
hogy Rákóczi és társai hazaárulók, 
Kolonics és I. Lipót pedig hős lesz 
Rövidesen kifogásolni fogják Aranyt, 
Keményt és Petőfit, azt azonban nem 
tudom, hogy kit fognak a helyükbe 
állítani. Végül megállapította, hogy 
hazánk mai súlyos helyzetében szen
vedélyesebb vallásosságra van szük
ség. Akik azt hiszik, hogy a hit olyan 
valami, amiből megárt a sok, téved
nek. Ha a nemzet létéért kell imád
kozni, minden felekezet papjának 
egyesült erővel kell megszólalni, mert 
ez az igazi keresztény álláspont. A 
kálvinisták is készek a testvéri egy 
ségre. Eszköznek érzik magukat Isten 
kezében és ezért sziklaszilárdan ki
tartanak a végsőkig.

Evangéliomi tanács.
Minden, mi sarjad, nő, fakad az ég alatt, 
Fa, fű, virág, gyümölcs s minden Ízes falat, 
Amit a mélység rejt, erdő, szántó, rét ád, 
Az ég rád liarmatoz s a nagy Isten megáld, 
Amit kezed alkot, hegy, sánc, völgy terem, 
Minden örömkeltö s búfelejtö elem,
Mi a hullámban reng s a légen át siet, 
Amit elméd teremt s amit érez szived, 
Mivel kamrád, színed, szobád, csűröd tele, 
Hidd, a szegényé is s azért oszd meg vele!

Huszágh Gyula.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakoztunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit csinálnak a vágyaid? I.
Nov. 26. Rámái 1. 8 . 22—23. Mi mind

nyájan egy vágy-világban élünk. Nemcsak 
földrétegek borítják bolygónkat, hanem 
vágyrétegek is. Nagy különbség van az 
egyes rétegek közt. Az alantjárók durvák, 
sárosak, egészen a földbe slippedők; a 
felsők egyre finomulnak s felnyontulnak az 
égig. Reád is rádborul, te is része vagy e 
vágv-világnak I De hol ?

Nov 27. I. Mózes 3. t—e Olyan ártatlan 
kicsi jószágoknak látszanak a mi vágyaink 
Sokáig azért is nem vigyázunk rájuk, téko- 
zoljuk őket, mert nem is sejtjük, mily rop
pant dolgok fordulnak meg a vágyainkban. 
Gondoljuk: egy bohé-kis csipke a ruhánk 
szélén; — s elbukunk benne. Gondoljuk: 
hangulat-sziporka; , — s egész életünk 
szétrobban tőle. Óh, vigyázz nagyon a 
vágyaidra: pokolgépek bújhatnak meg
benne!

Nov. 28. 1. Mózes 3 .7-13  Nem a gon
dolattal, nem a tettel, hanem a vággyal 
kezdődik az élet. Tisztába kell jönni a 
vágyaiddal; jó pontos leltárt vezetni róluk 
s jó gondos tisztogatást végezni közöttük. 
Eügefalevéllel, körülkötőkkei nem lehet 
elintézni őket. Tudod e, hogy a Sátán csak 
itt támad ^vágyainál kezdi ki az embert. 
Ö nagyon pontos leltárt vezet vágyainkról, 
igen nagy jelentőséget tulajdonit nékik, s 
igen-igen kihasználja azt, hogy mit csinál
nak a vágyaink.

Nov. 29. Róni. 1 . 21—33. Óh milyen ré
mes, iszonyú tartomány! Ez az alvilág a 
vágyvilágban. Sötét bii«b3rlangok, förtelmes 
lebújok. . .  Az ember egészen megretten 
magától. Hát ilyen sűlyeszlő gépezetté vál
hat a vágy? Tavaly igenkor még iszonyo
dott tőle s ma már mint a hulla-férgek, 
pucéron mászkálnak rajt a rút-testü vágyak 
Jaj! Mit csinálnak a vágyaim? Ne vigyenek 
az alvilág felé I

Nov. 30. Zsoltár 130. Akártnily nagy is 
a lehelöség erre, vágyaink nem azért van
nak, hogy lefelé vigyenek. Vágyó képessé
günk igazi csodái ott bontakoznak ki a 
felvivö utón felsőbb vágyrétegek felé. De 
ez a fordulat nem állhat be elebb, mint ha 
az énünk trónusa meginog, megszenvedtük 
a vágyaink tragédiáját s most fel kell kiál
tanunk a mélyből vágyaink minden fel- 
csorcliüásávdl. Ahhoz, Aki megváltást tud 
hozni a vágyvilágunkba. Az Úr az Ö neve 
azért is, mert Neki kell egycd-uralkodónak 
lenni a vágyainkon.

Dec. 1. Zsoltár 84.2—4 Mekkora csere, 
milyen más tartomány I Bünbarlangok he
lyett ragyogó templomormok, lebújok he
lyett magasra rakott fészkek, mikben bol
dogan, Isten dolgaival telerakottan dobog 
az örök vágy fészek : a sz ív . S mindez 
mitől ? Attól, hogy elkezdtek egyszer — 
íiiszen erre valók, — egészen újat csinálni 
a vágyaid.

Dec. 2. Zsoltár 119. sí—sa. Szépen volt 
mindez leírva, — mondod — de még sem 
oly igen egyszerű a dolog. Igazad van. 
Vajúdásokkal, nagy megrendülésekkel járhat 
a vágy-csere s a templom tornácától még 
nagy ut az Isten szíve közepéig. De csak 
égj, emésztődj, epedj egészen abban az egy 
vágyban, hadd történjék valami rajtad Isten
től — és akkor megérkeznek s valami na
gyon jót csinálnak, vágyaid ádventben.

Az 1924. évi képes Luther-Naptár 
ára 4000 korona.
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LELKI  PROBLÉMÁK.

A z olvasóié körébő l.
Egy árvának. Senkije a nagy vi 

lúgon nincsen — írja —, akinek örö
mét, búját, bánatát elpanaszolhatná. 
Olyan valóban, mint az árva rózsa 
a hegy alján. Pedig egy egy őszinte 
szó, egy kis útbaigazítás néhanapján 
de jól esnék az árvának is, különö 
sen amikor törhetetlenné kezd válni 
a helyzete. A szállongó szóbeszéd 
pedig már már az árva egyedüli kin
csét: a becsületét is kikezdi. »Mitévő 
legyek, hogy szavaimnak, eljárásom
nak olyan következményei ne legye
nek, amelyeket később ne kelljen meg
bánnom ?«

Az ön dolgában is, mint minden 
dologban a legokosabb elintézési mód : 
az őszinteség. Egész őszintén tárja fel 
a fiatalember előtt helyzetét. És ek
kor vagy igent mond, vagy kitér a 
válasz előtt és látogatásai elmarad
nak, de a helyzet mindenképeu tisz
tázódott.

Az utóbbi ezetben azután, ha a 
szív  érzései mellett hallgat a józan 
észre is, amit az beszél, mindenkép 
pen meg fog tudni vigasztalódni s 
nem lesz min bánkódnia.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés bizottságai elfogadták 
a  fftldreformnovellát és a sürgősség ki
mondását kérik a nemzetgyűléstől. A föld
birtokreform novella tárgyalása után derült 
ki — írja a Magyar Falu —, hogy egyes 
nagyurak küldöttségileg megjelentek volna 
az ántánt itt időző ellenőrző bizottsága előtt 
s felhívták a figyelmét arra, hogy a föld
reform végrehajtása Magyarországon fe
nyegeti a rendet és veszélyezteti a terme
lést. Hát ez bizony egy kis árulással egyenlő.

Budapesten a francia követ ellen bom
bamerényletet akartak elkövetni.

A népszövetségi delegáció Magyaror
szágnak hosszú lejáratú kölcsön megadá
sát javasolja.

A kormányzó magyar érdemkcresztcí és 
érdemérmet alapított azok számára, akik 
az ország érdekeben akár polgári, akár 
katonai téren kiváló buzgalommal és oda
adással teljesítetlek hasznos szolgálatokat.

A német trónörökös Németországba 
érkezett. A franciák a trónörökös kiszol
gáltatását kívánják. Mégis csak borzasztóan 
télhetnek azok a franciák a gúzsba kötött 
germántól. A Ruhrvidéken tovább tartanak 
a zavargások. Az uj járadékmárka megje
lent. Egy belőlük 60U milliárd régi márkát ér.

A francia hadihajók legénysége a tart
hatatlan bánásmód és rossz élelmezés miatt 
fellázadt.

Románia 3 millió angol font belföldi 
kölcsönt vett fel.

Horvátországban katonai diktatúrát 
emlegetnek a poiitkai helytartóság helyebe.

Anglia tiltakozik az ellen, hogy Fran
ciaország fegyverkezési kölcsönöket adjon

továbbra is a kisánlántnak. A választások 
Angliában december elején lesznek.

Olaszországban a szenátus tiltakozott 
az ellen, hogy valaki is Lenin nevének em
lítésével sérlse a szenátus tekintélyét.

Bulgáriában most folyik a választási 
hadjárat. A miniszterek sorra felkeresik a 
nagyobb városokat és kifejtik programjukat.

Portugáliában Qenestol elnöklésével 
nacionálistákból álló kormány alakult.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
A föjdbirtokreform törvényt 

1920-ban hozta a nemzetgyűlés és 
1920 ban — későn hozta. A föld
birtokreformot már a háború előtt 
becsületesen meg kellett volna csinál
nunk, akkor sok keserűség pohara 
elmaradt volna tőlünk, akkor a for
radalmi izgatás legdusabban termő 
talaja kicsúszott volna Károlyiék és 
Kun Béláik lába alól. No de erről 
kár siránkozni, fő az, hogy a föld 
birtokreform ezelőtt három évvel 
mégis megszületett s a végrehajtását 
meg is kezdték. Azóta három év 
múlt el s három év múlva 80 ezer 
hold föld csillapítja azt a földéhséget, 
amelynek kielégítésére három millió 
hold is kevés voina.

Fellépett a vetések  pusztítója 
a hesseni légy. Szabolcsmegyében 
megjelent a hesseni légy, amely a 
vetések rettegett pusztítója. A hesseni 
légy fellépése komolyan veszélyezteti 
a jövő évi aratás sikerét. Körülbelül 
két három hét óta észrevették, hogy 
vetéseken nagy területeken sárga 
foltok tiinedeztek fel, melyek folyton 
nagyobbodtak. A károsodás 7 0 - 8 0  
százalékra rug s a katasztrófa csak 
akkor következik be, amikor a gabona 
érőfélben van.

Nemesített vetőburgonya a gaz
dáknak. A íöldmívelésügyi miniszter 
rendelete közli, hogy a tavasszal 
Németországból, Lengyelországból és 
Csehországból származó jó minőségű 
veteburgonyát osztottak ki termelési 
szerződések mellett Ennek terméséből 
különböző fajtájú korai, közepes és 
késői érésű, vetési célra alkalmas 
burgonya áll rendelkezésre, amely 
igen jó szolgálatot tenne az ország 
általában degenerált burgonya-termé
sének felfrissítésére. A vetőmag egy 
részét még most az ősszel őhajtja 
a miniszter a gazdákhoz eljuttatni, 
A vetőmagot a íöldmívelésügyi mi
nisztériumban székelő m. kir. burgo
nyatermelési hivatal osztja ki. 0 4  
lehet megrendelni, de csak teljes 
vagontételekben. Minthogy a burgo

nyatermés különösen a kisebb gazda
ságokban satnyult el, a miniszter 
sűiyt helyez arra, hogy különösen a 
kisebb gazdaságok társuljanak köz- 
ségenkint, vagy gazdakörönkint és 
minél nagyobb számban kívánjanak 
részesedni a kiosztásból. A vetőbur
gonya ára a feladó állomáson vagonba 
rakva a késői é3 közepes burgonyánál 
20. a korai burgonyánál 50 száza
lékkal magasabb a közönséges bur
gonya mindenkori napi áránál. Az 
árat a szállítás előtt kell befizetni a 
burgonyatermelési hivatalnál.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak: 

A nddasdi nőegylet tojásgyűjtésének ered
ményeként 12.000 koronát adományozott.

Rábabogyoszlóból Fodor Lajos tanító a 
lap terjesztésére 39.216 koronát küldött be.

Kemenesmagasiban Molnár Gizella es
küvője alkalmából a vendégek között 24 
ezer 585 koronát gyűjtött.

Magyargencsről Sülé Péterné 42.800 
koronát küldött be, mint a nőegykti tagok 
körében gyűjtött 82 darab tojás és 1800 
korona készpénz értékét. A gyűjtést Sülé 
Irma, Rajki Lina, Zsedényi Ida, Borbély Ida 
ismétlőiskolás leánykák végezték.

Gyömröről Cziniel Józsefné küldött 9600 
koronát. Adakoztak: Kapitány Antainé,
Bognár Sándorné 1000—1000, Cziniel Jó
zsefné 2000, Cziniel Etelka menyasszony- 
sága emlékére 5000 koronát, Fehérváriné 
400, Koválcsik, Mosina 100—100 koronát.

Dukán 41.000 koronát adakoztak. Fs 
pedig Dukai Takách Ferenc kamarás 5000, 
ifj. Szalai János 2000, Horváth Béla 1000, 
özv. László Dezsőné, Német Eszti, Tóth 
Eszti, Káldy Jánosné, Németh Ferenc, Csir- 
kovicsné, Györkös Józsefné, Vargáné, Bo
ros. Sándorné, Kovács Jánosné 500—500, 
Ká!di Nagy József 600, Szalay Károly 400, 
Jánosi Gyuláné, Samu János, Köves Ist
vánná, Szalay József, Imre István, Györkös 
János 300—300, Prépos Antal, Pálfy Lász- 
lóné Borsos, ifj. Nagy Józsefné, Móri Já
nosné, Borsos üéiáné, Úti Józsefné 200— 
2ó0, Horváth József, Nagy Józsefné, Imre 
Józsefné, Péter Gyula, Kováts lstvánné. 
Kováts Józsefné, Györkös lstvánné, Borsos 
Jánosné, Borsos István, Pécz Zsuzsa, Nagy 
Ferenc, Imre Zsuzsa, Császár János, Bor
bély Elek, Szántó lstvánné, Imre Györgyné, 
Tóth Sándorné, Erdélyi Lajos, Németh Jó
zsef, ifj. Tóth Sándorné, B. Németh Rózsi 
100—100, Koczor lmréné, Farkas Józsefné, 
Kovács Sándorné 150—150, Szalay István 
1000 koronát. Tojást adtak: Nagy István
ná, Pető József 3 —3, Tóth József, Borsos 
Dénesné, Magyar S., Horváth Jánosné, Bor
sos Ferencné 2—2, Király Dénes, Tóth Jó
zsef, Kovács István, Pados Józsefné, Bara
bás Ferenc, Imre József, Boros Péterné, 
Horváth Béla, Vánkos lstvánné, Borbély 
Károlyné, Szalay Jánosné, Úti Sándorné, 
Horváth Ferencné, Borbély Jánosné, Bor
bély Józsefné, Boros lstvánné, Balog Sán- 
Uorné, Varjú Lajos, öreg Németh János 
1—1 darabot. A gyűjtést Németh Eszti, 
Tóth Eszti, Németh Rozsika vallásos haja- 
donok végezték.

A jó Istennek gazdag áldása nyugodjék 
az adományozókon és a gyűjtőkön.
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Szen th árom ság  u tá n i 2G-i/e 
va sá rn a p o n .

Ev. Máté 25.31—46.
Elmúlik e világ, eliramlik az élet. Isten

nek beszéde ellenben lélek és örök élet. El
következik az idő, akár akarjuk, akár nem, 
amikor ama mennyei király a jobb keze 
felöl állóknak ezt mondja: férték én Atyám
nak áldottai, örököljétek  az országot. 
Balkeze felöl állókhoz pedig így szól: T á
vozzatok tőlem, ti átkozottak.

Lelkészjelölés. A kispéczi gyülekezet 
üresedésben levő lelkészi állására első 
helyen Sikos Kálmán h. lelkészt, második 
helyen Gerencsér Zsigmond győri vallás
tanárt jelölte. A püspök a maga részéről 
Horváth Sándor lovászpatonai s. lelkészt 
jelölte. Mindhárom jelölt kiváló tagja a 
fiatalabb lelkészi gárdának.

Pesten a fasori egyháznál megüresedett 
lelkészi állásra jelöltettek: dr, Csengődy 
Lajos, az Evangélikusok Lapjának kiváló 
szerkesztője, Kemény Lajos vallástanár, dr. 
Szuchovszky Lajos lelkész és Szabó Gábor 
tábori lelkész, a Harangszó jeles tollú 
munkatársa, poétája.

Az ifjúságért. Az ifjúság iránti szele
teiének szép tanujeiéf adta Nemes Samu 
gönyői lakós, aki a soproni líceumi Diák- 
szövetség céljaira 100.000 koronát adomá
nyozott.

A beledi ev. anyaegyházközség Kiss 
Sándor kántor-tanítója nyugalomba vonu
lásával utódjául egyhangúlag Pálfy Mihály 
magasi tanítót jelölte.

A Budapesti Iparosképző Protestáns 
Egylet nagytermében november hó 21-én 
Szuchovszky Gyula, B. 1. P. E. tilkár, 
evangélikus vailástanár vezetése alatt álló 
ifjúság, hazafias „lgric“-estélyt tartott. A 12 
pontból álló műsor között szerepelt: Kik 
tartották fenn nemzeti irodalmunkat? Dr. 
Szuchovszky Lajos, ev. lelkész előadásában. 
Szuchovszky Gyula: Egy másik dunaalmási 
epizódját Podziomkieviz Ferenc, föreál isk. 
IV. o. t. adta elő.

H arangavatás. Felemelő és magasztos 
ünnepe volt a felsőnánai ev. gyülekezetnek 
nov. 11-én, ekkor nyertek felavatást új 
harangjai. Az ünnepélyes isteni tiszteleten 
Dörmer Frigyes varsádi lelkész alkalmi 
imát mondott és szentigéket olvasott; utána 
Schöll Lajos a tolna-bar.-som. ev. egyház
megye főesperese lendületes avatási szó
noklatot tartott Luk. 2. 14. a karácsonyi 
angyali szózat alapján, mely a harangok 
feliratát képezi. Az ünnepi istentisztelet 
végén Müller Róbert helyi lelkész felolvasta 
a harangok beszerzésének történetét és 
buzgó imádságban mondott hálát a jóságos 
Isten megsegítő kegyelméért. A harangok 
5 millió korona költséggel készültek, mely
hez az Amerikában tartózkodó honfitársak 
87 dollárral járultak

Nemes lélek. Özv. Kovács Jánosné 
szül. Dóka Anna Erzsébet nevű leánya 
emlékére 10.000 koronát adott a sobori 
templomalapra. /

A pápai evang. lelkészi hivatal szives 
tudomására hozza ez utón az érdekelteknek, 
hogy a jelzett úri családnál az örökbefo
gadás ügye már elintézteteít.

Újból k iutalták az államsegélyt. A 
pogányszentpéteri iskolától megvont állam
segélyt a kultuszkormány — tekintettel a 
közérdekre — újból folyósította.

HARANQSZO.

Petrovics Mihály kószegdoroszlói lakós 
az evang. gyülekezetnek hálája jeléül Arany
könyvet ajándékozott a háborúból való 
szerencsés hazajővetelének emlékére.

Pápa. Oki. 31-én délelőtt és dé!u<án a 
reformációnapi istentisztelet volt a hívek 
szép részvétele mellett; este pedig a Nő- 
és Leányegylet rendezésében a gyülekezet 
tanácstermében szép vallásos est tartatott, 
melynek műsorán szép szavalatok mellett 
egy alkalmi ének-négyes is szerepelt igen 
kedvesen; Mesterliázy László lelkipásztor 
lelkes beszédet mondott, nagyobb diákok 
pedig: Wolf: Luther c színjátékéból egy 
jelenetet mutattak be. Nov. 1-én Pápa város 
által az összes kér. egyházak bevonásával 
a hősök sírja'előtt rendezett temetői gyász
ünnepélyen Gaál József segéd’elkész mon
dott magával ragadó beszédet vagy 5—8 
ezer főnyi hallgatóság előtt, a város előkelő
sége és a disztüzadásra kivezényelt katona
ság, az összes diákság előtt. Nov. 11-én este 
5 órakor a pápai ev. leányegyiet kuüur- 
estélyt tartott, melyen Peíhő ref. theologus 
szavait hatásosan, Hütter Anna sok tapsot 
aratva énekelt saját zongorakisérete mellett, 
Csernussák Olga nagyon szépen zongorá
zott, Koníz Manci msgánjelenetet adott elő 
igen sikerűben ; Gaál József segédleikész 
pedig szívbemarkoló előadást tartott az 
édesanya mintaképéről. Diákok zenekara 
nyitotta meg és fejezte be az estét. lit 
említjük meg, hogy az egész Patonay család 
a kát. hitről ev. egyházunkba visszatért. — 
Sohár Lajosné Érsek Karolina 2 dollárt 
küldött Amerikából arra a célra, hogy 
karácsony ünnepein a lelkész e pénzen vett 
kenyeret osszon ki a szegények közt. 
Nevezett kedves testvérünk már egy nagy 
csomag ruhaadományt is küldött s levelé
ben jelezte, hogy lehetőleg minden hónap
ban küld valami segítséget.

A sobori legény- és leányegylet a re
formáció emlékére nov. 3- án vallásos estélyt 
tartott. Schrantz Zoltán győri vailástanar 
irásmagyarázatot, Gerencsér Zsigmond győri 
vallástanár szabad előadást tartott a re
formáció hatásairól. Szavaltak: Bősze Szi
dónia, Németh Vilma, Kovács János és Mol
nár Géza egyl. tagok. Az ifjúsági vegyeskar 
precíz énekével emelte az est fényét.

Reformációi ünnepély Magyarbóly és 
filiáiban is megtartatott. Magyarbólyban 
okt. 31-én a szokott esti istentisztelet alkal
mával nagy közönség jelenlétében alkalmi 
liturgia s énekkar keretében folyt le az 
ünnepély. A liturgiát Sclirödl s. lelkész, az 
ünnepi szép beszédet Wagner József alsó- 
nánai lelkész tartotta. Kiss Juliska alsónánai 
tanítónő „Luther“ c. költeményt szavalta 
el lelkesen, Alexy tanító vezetése mellett 
az énekkar szépen épekeit, végül a zárszót 
s imát Vértesi lelkész mondta. — Iván- 
dárdán nov. 1-én este Vértesi oltári szol
gálata után Schrödl s. lelkész mondott 
hatalmas beszédet s Wölfel tanító egy 
felemelő szólóénekkel szerepelt. — Borjú
don oki. 28-án Schrödl méltatta a refor
máció jelentőségét. — Mohács és Siklós 
fiókegyházakban is nagyobb ünnepéiy ké
szül. A magyarbólyi misszió a kettős 
munkaerőt is alaposan igénybe veszi.

Kissomiyón a nyár folyamán a közép
iskolai tanulóifjúság egy igen sikerült színi 
előadást rendezett. És pedig nem kisebb 
darabbal, mint a „Gyurkovics lányok“-kal 
birkóztak meg igen szép erkölcsi és anyagi 
sikerrel. — Az előadás sikerében igen nagy 
része van Mórocz Carola polg. isk. tanár
nőnek, aki a darabot művészi összhanggal 
betanította. A nyers jövödelem megközelí-
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tette a 400 000 koronát, amelyből a tiszta 
jövödelem az elesett hősök emlékalapjára 
búzában tökésittetett.

A kissomlyóigyülekezetben harangalapra 
újabban a következő nagyobb adományok 
folytak b e : Mendöl Lajos Nköcsk 50.Ó00, 
id. Vajda Ferenc és neje Kutasi Zsófia 
Nköcsk 50.000, a gyülekezet konfirmandus 
ifjúsága 33800, ugyanez egyházfönntarlási 
alapra 30 500, Lás/ló Károly jánosházi 
ékszerész harangalapra 15.000 koronát.

K Ü L F Ö L D I  H ÍREK .

Burgenland. Esperességi felügyelővé 
dr. Uireich Sándor pinkafői orvost válasz
tották meg.

Csehszlovákia. Lázadás miatt meg
büntettek 70 kálvinista magyar bakát, mert 
megakarták ünnepelni a nagypénteket.

Jugoszlávia. Zimonyban a gyülekezet 
felügyelője dr. Abaffy Cyrill ügyvéd lett. 
— A ' bácsi egyházmegye új esperesévé 
Wack Pétert, felügyelővé dr. Kurcz Fiilöpöí 
választották meg. — Dr. Janjics Voje szerb 
vallásügyi miniszter Szabadkán értekezletre 
hívta össze a különböző felekezetek papjait 
s velük a lelkészek anyagi helyzetén való 
segítés módjáról tanácskozott.

Törökországban majd a misszionáriu
sok felét kipu?ztitották.

Románia. , Nagyváradon megnyitották 
a Protestáns Arvaházat.

Skócia. Macdonald János, a Skót Egye
süli Szabad Egyház kiváló világi embere 
meghalt.

Amerika. Az amerikai rabbinusok köz
ponti konferenciája kimondta, hogy a nők 
is lehetnek rabbinusok Amerikában

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

A pápai ev. gyülekezetben október hó
napban megkereszteltettek: Szakáts Sándor 
és Tuba Mária leánya: Rozália; Barta 
János és Csik Lidia fia: Géza; Takácsiból: 
Magyar Karoly és Sipöcz Katalin fia: Ká
roly ; Bagarus Ferenc és Tompa Anna fia: 
Ferenc (a két utóbbi Pálháza és Mátyás
háza pusztáról). Házasságot kötöttek: Varga 
Ferenc és Teke Karolina; Zsuffa László 
és Holbok Margit; Ötvös Sándor és Tan- 
kovich Mária. Meghaltak: Berkes Gábor, 
Varga Lajos, Nagy Erzsébet Kisirmapusz- 
tán; Süie Péter Dákán; özv. Németh Já- 
nosné Borsosgyöri pusztán; özv. Kováts 
hnréné, özv. Kövér Ferencné.

Ú J D O N S Á G O K .

Eltemették a m agyar „Hiszekegy“ 
költőnöjét. Óriási részvét mellett temettek 
el-vasárnap Budapesten Papp-Váry Ele- 
mérnét, a magyar „Hiszekegy" költőnőjét. 
A temetési szertartást dr. Raffay Sándor 
püspök végezte. Lapunk legközelebbi szá
mában hosszabb cikk keretében kívánunk 
az elhunyt emlékének áldozni.

Felhívás a keresztyén ifjúsági egye
sületek (VMCA) tagjaihoz és a volt 
szibériai hadifoglyokhoz. Ebben az évben 
december 8-án ünnepli a Keresztyén Ifjú
sági Egyesületek Szövetsége munkája meg
indulásának negyvenedik évfordulóját. A 
vezetőség szeretettel kéri az egyesületek 
régi tagjait és azokat a volt szibériai
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hadifoglyokat, akik a szövetséggel (YMCA) 
összeköttetésben állottak, hogy címeiket 
közöljék az országos titkárra!: Megyercsy 
Béla ref. lelkész, Budapest, Vili., Főherceg 
Sándor-utca 28

Budapest székesfőváros közönsége f. 
hó 17-én ünnepelte a fővárost alkotó három 
város: Pest, Buda, Óbuda egyesítésének 
50 éves évfordulóját. Az ünnepségen meg
jelent a kormányzó is. Ott volt többek 
között dr. Raffay S. püspök is.

Tanuljunk az am erikaiaktól. Gerald 
rendőrbiztos tizenhárom dollár pénzbünte
tésre Ítélte a tizenkilenc éves Harry Blacket, 
mert egyik moziban a filmfeliratok hangos 
olvasásával zavarta az előadást.

150 font sterling egy szem szőlőért. 
Mr. Georges Dickson angol polgár vég
rendeletében évenként 150 font sterling, 
vagyis 22 millió korona kamatot hozó 
alapítványt létesített annak jutalmazására, 
aki abban az esztendőben Angliában a 
legnagyobb szőlőszemet termeli. A pályá
zaton csak magánkertészek vehetnek részt.

Beváltják a kincstári utalványokat. 
Az új pénzügyi javaslatba olyan intézkedé
seket vettek fel, amely szerint a Ko:ányi- 
féle pénzlebélyegzésné! visszamaradt kincs
tári utalványokat a legrövidebb idő alatt 
névértéke szerint, visszafizetik.

Glesswein Sándor képviselő meghalt. 
A magyar tudományos és politikai életnek 
egyik régi, nagyképességü, fáradhatatlan 
munkása dőlt ki váratlanul az élők sorából. 
Giesswein Sándor pápai prelátus, nemzet
gyűlési képviselő, 66 éves korában szív- 
szélhtidés következtében meghalt.

Amerikai mozgalom ném et gyerme
kek megmentésére. Newyorkban amerikai 
férfiak és asszonyok egyesületet alapítottak, 
amely német gyermekek élelmezését és 
támogatását tűzte ki céljául.

Fogházra és kitoloncolásra ítéltek 
Londonban két odam enekült magyar 
kommunistát. Londonban Szántó és Soós 
László magyar emigránsokat hamis útlevél 
használata miatt két-két hónapi fogházra 
és Angliából való deportálásra Ítélték.

Ne lopjatok és ne féljetek. Régi idők 
óta szokás, hogy az uralkodók jelmondatot 
választanak maguknak. A koronás uralkodók 
példáját a „Cseh-Szlovák* köztársaság feje 
is utánozta, aki olyan mottót választott 
magának, amely híven visszatükrözi a derék 
csehek nemzeti tulajdonságatt. Novy Smen 
című újonnan megindult pozsonyi cseh 
lapnak első oldalán öles betűkkel már ott 
feketélik Masaryk jelszava: Statni, verjni 
a sukromni uradnici a sriadenci 1. . .  Ez a 
szöveg magyarul így hangzik: Ne lopjatok 
és ne féljetek! Ugye eléggé kifejező jel
mondatot választott a csehek államfője?

Az oroszok kijózanítják a részegeket. 
Az. orosz fővárosban az utóbbi időben 
annyira elszaporodnak a részegeskedések 
és éjjeli botrányok, hogy, a hatóságok az 
ilyen esetek hőseit az Északi Tengerhez, 
a Murmann vidékre küldik, ahol halászat
tal, halak besózásával és csomagolásával 
kell foglalkoztok.

Ilerczeg Kflrenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
TJj Idők-nek 47. számában folytatódnak Dánielné 
Lengyel Laura és Moly Tamást érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül Kosáryné Kéz Lola és Mau
passant elbeszéléseit, Bárczy István és Fodor Gyula 
érdekes cikkeit, Szigethy Ferenc, Környoy Zoltán 
és Vargha Gyuja verseit, Mühlbeck Károly elmés 
fejléceit, számos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
éa a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára ne
gyedévre ÜU00 korona. Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest, VI. kér., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
3000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 2500 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Dr. Mesterházy Ernő Nagygeresd 50.000, 
Zalaszentgróti hívek 34.450, Szabó Imre 
Bpest 25.000, dr. Thebusz Béla Budapest 
20 000, Gross Ferenc Németujvár 20.000, 
Szombathelyi offertórium 21.644, Geistiinger 
Frigyes Dcufsch Jahrndorf 15 000 o. é., 
Grabenhofer Ferenc Tarcsafürdö 15.000. 
Nagy Ferenc Szombathely 10.000, Kálmán 
Rezső Orosháza 10.000, Klement Márton 
Bonyhád 9000, Geduly Henrik püspök Nyír
egyháza 6000, Bikfalfy Miklós Budapest 
7000, Kiss Gábor Csáva, Haás Gézáné 
Győr 5000—5000, Katafai hívek, Karner 
Lajosné Nagykanizsa, Tóth-Szöllö Mihály 
hitoktató, Tokaj 4000—4000, Ledig József 
és László Bpest 3000, Lang János theol. 
hallgató Sopron, Schmidelius Pál Celldö- 
mölk, id. özv. Tóth Ferencné Böny, Garab 
Béla, Büki István Nagycsákány, Horváth 
Béla Tárnokréti 2000—2000, Blickil Sándor 
Körmend, Gömböcz Józsefné, Schrantz S. 
Gyóró, Moór Páíné Répcejánosfa, Horváth 
István Veszprém, Pintér Dezső Alsómesteri, 
ifj. Borcsák Imréné Arnót, Takács András- 
né, Takács Erzsiké Meszlen, Bogdán József 
Dáka, Pölöskei Márton, Fazék Lajosné Fel- 
péc, Kovács Jenő Ikervár, Tomka Gusztáv 
Bonyhád,-id. Németh István Külsővath, ifj. 
Reiber Lajos Lőcs, Doktor Zsigmondné, 
Kovács Zsigmond Tárnokréti 1000—1000, 
Offertórium Tárnokréti 1508, Hammer Jenő 
Tarcspuszta 200, Kriskó Ferenc Györság 
600, Bartos István Pinnye 500, Barca Gy.- 
né Nemeskocs 2500, V. K. 254, Sülé Ferenc 
Dáka 500, Tompa Dénes Beled 1500, Mór 
Samu Sárvár 1600, Remete Karolin 250, 
Káldy Imréné Mkeresztur 500, Magyatke- 
resztúri offertórium 670, Szarvaskend 770, 
Mális Sándor Beled 1000, Szentgolthárdról: 
Szalber Károly, Kósik Péter, Ambrus István 
5000—5000, Káply Elemérné, Mayer Ká- 
rolyné 3000—3000, Smideliusz Béla Beled 
7000 koronát.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIl’OTT GÉZA 
&K6£t#ottb£rd, V»fifármegy»i.

Szerkesztőtársak :
NJíMKTH KÁROLY és SZALAY MIHÁLY. 

Kéziratokat nem adunk viasza.

Pályázati hirdetmény.
A hegyaljai ev. egyházmegye elnöksége 

pályázatot hirdet a lemondás által meg
üresedett arnóti (Borsod ni.) magyar nyelvű 
kongruás ielkészi állásra, amelynek java
dalmához az egyháztól évi 677 korona és 
291/a kát. hold föld tartozik. Kellően fel
szerelt pályázatok f. évi december hó 5-ig 
az esperesi hivatalhoz. (Diósgyőr, Borsod 
m.) küldendők.

ECCLESIA
Egyházmflvészeti és Áruforgalmi r. t

Budapest.

Központi iroda: IV., Irányi utca 27.
Papi és úri szabósága: IV., Veres 

Pálné-ulca 18.
Ugyanitt szövetosztály.

Templomfelszerelési osztálya: IV., 
Váczi-utca 59

Kelyhek, keresztelési kannák és 
medencék, gyertyatartók stb. stb.

Faárugyára: VIII, Lujza-utca 7.
Oilár, szószék, íróasztal, szék, bú

tor stb. stb
Gyertyaöntődé: VIII., Tavaszmező

utca 6.
A legjobb minőségű oltár- és ház

tartási gyertya.
Harangöntődéje a Harangmü

vek r. t.
A legtökéletesebb harangok.
Az A n g s t e r  orgonagyár r. t. 

képviselete.

Özvegy református lelkész, kinek egy 
lánya van otthon, oly magános főzni tudó 
nőt keres, ki egy cseléd segííségével a ház
tartás vezetését vállalná. Fizetés megegye
zés szerint. Az illető családtagnak lesz te
kintve s a lelkész haláláig ott maradhat. 
— Megkereséseket Ref. Lelkész cím alatt 
a kiadóhivatal továbbít. 2—s

Betegápolónőt, kapusnőt, másod- 
szakácsnőt teljes ellátás- és buzavalu- 
tában megállapított havi fizetés mel
lett keres a kőszegi ev. leánynevelő- 
intézet. 3—3

Evang. urinő — jelenleg vezető hivatali 
állásban — keres felügyelőnöi, gondnok- 
női vagy hasonló önálló munkakörrel biró 
állást, hol megélhetése biztos. Feltétlen 
megbiztató. Chn a kiadóban. 3—3

Keresek egy tisztességes, feltétlenül 
megbízható, főzni tudó mindenest négy tagú 
családhoz. Ajánlatokat kérem a következő 
címre: Czieglerné Fleischhacher Ilonka, 
Budapest, Vili., Ludovika-Akadétnia.

PIAC.
November 21. Zürich: Budapest 0.0300. 

Deviza: Dollár 20.150, Dinár 225, Osztrák 
kor. 0.2820, Szokol 580-—, Lei 106-—, Frank 
1090, Márka 0-00000.0 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.600, borjúhús 
9.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Búza 
101.831, rozs 71.500, árpa 67.000, zab 73 000, 
tengeri 72 000, korpa 39.750.

Nyomatott Weliisch Béla villamtizemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

Arnót, 1923. november 18.
Lichtensiein László Nemes Károly

egyhm. felügyelő. főesperes.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  D u n á n tú lt  I .o lb e r -S z ö v e ts é o .
A i  Ors/ágoa Lnther-Szövet- 

aég lilvnlaloN lapja.

Kéziratok, elöíizeiósl dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

özentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. leikés*

6u tanító.
BtiOielealk minden vasárnap.

Bzerkeszt£-kladóhlv*Ul:
e z e n t o o t t h Ar d ,

Vasvármegy c.
A  „ÍUEAKWSZO* 

előfizetési á ra : 
negyedévre 8000 korona. 

Megszállt területre 5000 K. 
Jjutlicr-HzSrelégl tagoknak 

10%'OS kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes M7.ám ára 800 korona.

A .Harangszó- terjeszté
sére befolyt adományokból 
■zórványban lakó hívőink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A keresztyén vallásfelekezetek együttműkö
dése csonka hazánkban.

A szerencsétlen forradalom és 
a rémíiletes vörös uralom után, a- 
melynek végzetes utóhatásaiból oly 
nehezen gyógyulunk, a hazai róm. 
kath. püspöki kar legtudósabb tagja: 
Prohászka O. a mi acélos akaratú 
Raffay S. püspökünkkel megbeszé
lést folytatott a hazai kér. vallás
felekezetek együttműködésének le
hetőségéről és hazai kér. társas 
közösségi életünk újjáépítéséről. 
A jószándéku kísérlet az ú. n. „kér. 
kurzus -ban nem sikerüli, — bár 
Prohászka a minap is egyik „tar
talmas előadásában“ aranyhidat 
emelt Esztergom és Eperjes, Deb
recen és Pannonhalma között, és 
Raffay püspök is még utóbbi egye
temes gyűlésünkön Budapesten ki
jelentette, hogy „mi még most is 
elkövetünk minden lehetőt a test
véri békés együttélés biztosítására“. 
Pedig az utóbbi kath. naggyülésen 
ugyancsak sértőleg nyilatkoztak 
világiak és főpapok a mi egyhá
zunk múltjáról, nemes hagyomá
nyairól, tisztes munkájáról és a 
nemzeti kultúra szolgálatában a re
formáció óta végzett nagyarányú 
és hatású fáradozásairól.

Bennünk máig is megvan az 
együttmunkálni kész testvéri haj
landóság, ahogy a kath. tudomá
nyosság fejedelme: Döllinger is hir
dette, hogy az istenországa szent 
ügyére nézve nemcsak nem hátrá
nyos, de sőt előnyös a hit- és sze- 
retetéletben egységes keresztyén- 
ségnek több vallásfelekezetre való 
megoszlása.

A kath. hierarchia fegyelmezett, 
egységes szervezete szépen meg
férhetne az evang. vallásosság m ély
ségével, tudományának világossá

gával és a kálvinizmus erős szo
ciális és politikai érzékével. Nálunk 
meg — mint Raffay püspök is mon
dotta — a keresztyén magyar kul
túra érdeke, a mostani keserves 
gyász, a kínos magyar jelen és az 
aggasztó jövendő hangos szóval 
kívánják, sőt követelik a keresz
tyén vallásfelekezetek békés, meg
értő, s az evang. életigazságok hir
detésében és megvalósításában ne
mes türelemmel bővelkedő együtt
működését. Minden egyes kér. val
lásfelekezet külön-külön nagy ér
tékeket, gazdag talentumokat kép
visel, amelyeknek gyümölesöztetése 
elsőrangú hazai követelmény és fel
adat egyaránt. Hatalmas lelki kin
cseinket külön-külön is egymás, és 
főleg elárvult hazánk javára érté
kesíthetjük. Csak az együttműkö
dést és a kölcsönös megértést kell 
a keresztyén szeretet és türelem 
szellemében biztosítanunk. Jézus
hoz hasonlóan a bűnt és a tévely
gést üldözzük, de a tévelygőket az 
engesztelékeny békülékenység szel
lemében kezeljük. Az azonban nem 
békére, hanem harcra mutat, ha 
lélekhalászatot folytatunk a rever- 
zális kérdésében, vagy a reformá
ciót revoluciónak, a dunántúli egy
két kálvinista betegségnek minősít
jük. Az általános megértést és a 
békére való törekvést nagy.on meg
nehezíti, ha — mint br. Radvánszky 
egyet, felügyelőnk mondotta — föl
vetnek olyan kérdéseket, amelyek 
a másik egyház hittudatát sértik 
és az evang. egyház önérzetének 
méltatlan megbántásával egyúttal 
a minden józan és világosan látó 
kér. embertől óhajtott békét ve
szélyeztetik.

Pedig nagyon kívánatos — főleg 
csonka hazánkban — a békés és 
megértő együttműködés. De külö
nösen kívánja a kér. hit- és közös
ségi életünk és kulturmunkássá- 
gunk, közös nagy ellenségünk: a 
hitetlenség és az anyagimádás. 
Krisztus evangéliomát hirdessük 
azért egyesült erővel és kövessük 
a templomban, a családban, a tu
dományban, művészetben, iparban, 
kereskedelemben, szóval: egyéni 
és társas közösségi életünk összes 
vonatkozásaiban most és miden- 
koron. Krisztusi Magyarország kell 
nekünk. Ennek van csak itt hiva
tása kelet és nyugat között s csak 
ez biztosítja jövendő fennmaradá
sunkat. Ebben a közös feladatban 
versenyezzenek egymással katholi- 
cizmus és protestantizmus hazánk 
jövendő üdvére és felvirágzására. 
Krisztusi hit- és szeretetéletre van 
szükségünk egymáshoz való viszo
nyunkban. Dr. Szlávik Mátyás.

Mit tanuljunk
a zsidóktól?

A magyar zsidóságnak van egy 
lapja: ez Egyenlőség. A hétnek azon 
a napján, amikor ez megjelenik, az 
uccán futkosó emberek, a villamoson 
időt vesztegető emberek, a pult mö
gött lélegzethez jutó emberek, a kávé- 
házban a kávéjukra váró emberek 
kezében ott van az Egyenlőség és 
akinek a keze munkával van tele 
vagy beszélgetéssel van elfoglalva, 
annak a zsebéből kandikál ki az 
Egyenlőség.

Falusi kocsmák ócska fogasának 
szegjén, ha más olvasni valót nem 
látsz is, az olvasókeretbe rakott 
Egyenlőség ott lóg.

Senki sem biztat senkit, hogy vedd

T a rtsu n k  k i a H aran gozó  m elle tt!
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meg, olvasd! Tudja az mind, hogy 
ezt megvenni kötelesség, ezt olvasni 
öröm, olvasni vígasztalás, olvasni 
büszkeség annak, aki hűséggel van 
a próféták vallásának kebelén szerzett 
míveltsége iránt. A közös míveltség- 
nek, a közös emlékeknek, a közös 
vágyaknak nagyot és kicsit, szegényt 
és gazdagot, gyengét és erőset össze
kötő láthatatlan kapcsa.

Ez ám az erő! Semmiféle ékes- 
szólással megértetni magadat nem 
tudod De megértesz egy hangot, 
csak egy hangot, ami mellett előtted, 
a kis fiú előtt, zokogásba fűlt a te 
apáid hangja és a többié i s ; — egy 
másik hangot, aminek a hallatán 
örömujjongásosba törtek ki az ősök 
és ime utánad zokog, veled ujjong 
a többi mind.

Azt sem tudja, hogy miért, csak 
zokog veled, csak ujjong. Csak re- 
zonál a lélek húrja, a legnemesebb 
húr. Ez a lelkeknek az az összereigő 
nagy harmóniája: ez a nagy megér- 
értés, ez a nagy békessége a szívek
nek, ez a nagy diadalma a hűségnek 
még Babilon vizeinek legpiszkosabb 
áradatában is. Még ott is diadalma
san csendül fel a mi 137. zsoltárunk.

Valahol mi elhibáztunk valamit 1 
Valamit nekünk meg keil keresnünk 1 
Valamit, ami veszendőbe ment a mi 
luteránus telkeinkben 1

Nem azt, hogy miért ment veszen
dőbe. Nem, hogy kiknek a sáfárko
dásán ment pusztulásba Hanem csak 
azt és csupán csak azt, hogy mi ment 
veszendőbe? Hova lett a mi luteránus 
sziveinknek az az összerezgő húrja?

M a g y a r  im á d s á g .
Nagy Isten! ott a kéklö égbe' fönn,
Ki Egy vagy s nincsen senki Kívüled: 
Magyar bereknek tartott rejtekén 
Tenéked gyújtok áldozattüzet!
Fogadd kegyesen füstöm illatát,
Feléd kitárom lm, mi esd, a kart:
Erős kezed csak verje, verje még 
Magát emésztő népem, a magyart!

Csak verje, verje súlytoló karod,
Ki nem tad immár Rólad sem talán! 
Eméssze tűz. A földje tar legyen,
Hol enni mit a sáska sem talál. 
Hazátlan fusson napkelet felé,
A könnye, vére hulljon vad hegyen,
S  ha megpihenni vár a teste már: 
Turáni átka ott is ott legyen!

Csak verje, verje súlytoló karod! 
Pusztuljon az, ki gyönge, mint avar, 
De ki megállja próbák vad tüzét: 
Legyen acélos, uj, erős magyar I . . .

Hova lett az a mi nagy megértésünk ? 
Hova a szívek nagy békessége, a 
közős eszmények, a közös ideálok 
megértett volta, belénk csontosodása ? 
Hol van az a hang, amelynek a meg- 
ütésére zokogva zokogunk vagy öröm 
ujjongással borulunk egymás kebe
lére? Hova lett belőlünk az, ami 
ennek előfeltételét képezi ? Hova apá
ink közös luteránus kultúrája?

Megjelenik e még a könny a sze
münkben, ha egy idegen világban 
megszólal egy dal, amit otthon az 
öreg orgona hangjára énekeltünk 
felálló éneknek? És az otthon mele
gét érezzük-e az ének hallatán ? 
Lelkűnkben magunkhoz öleljük-e azt 
a testünknek idegent, aki áldást mond 
annak az áldásnak a szaván, amit 
fejemen érezvén áldó kezét az öreg 
papnak, hallgattam konfirmációs ta 
vaszi, napsugaras ünneplő délelóttön ?

Hozzuk vissza ezeket a déielóítöket, 
ezeknek a reggeleknek a levegőjét 1

Kezdjük újra I
Ne csak a gyerekekkel 1 Hiszen 

értékes a holnap I De miért ne ör
vendezzen a ma is, a felnőttek is ? 
Amit a gyerekeken jóvá akarunk tenni, 
tegyük azt mi magunkon felnőtteken 
is. Teremtsük meg újra, hozzuk vissza 
azt a nagy érintkező felületet, melyen 
ékesszólás és hosszú beszédek nélkül 
is megértjük egymást: a luteránus 
kultúrái, a luteránus lélek közösségét

Egy szemvillanás, egy sóhaj, el
fojtott felj&jdulás, egy örömsugár ez 
arcon, egy elforduló tekintet az aljas
tól, egy szánakozó mozdulat, egy dal, 
egy elejtett ige legyen elég arra, hogy

Csatába szálló hős turul előtt 
Vereczke nyissa keble rejtekét. 
Zalánnak hadja fusson dél felé, 
Zsákmányul hagyva kardot és ekét. 
Zúgó Dunának habja nyelje el 
Szvatopluk hetyke harci népeit,
S  Tiszának partján serdült szűzi fű 
Tüzelje fel a harcok ménjeit.

Tüzelje fe l a mént I És lovasát 
A vágya hajtsa e l . . .  Nyugat fe lé! 
Dörögjön fel a rajta! rajta! huj! 
Hogy megremegjen ég és föld belé. 
Magyar nyilak „halottivá“ tegyék 
Vasas vitézek „győzelem“ torát 
S Nyugat „kegyes“ kolostorpadjain 
Igyák a hősök víg öröm borát. . .

Aztán Uram hozd vissza népemet 
A négy folyóknak áldott térire,

megismerjék egymást, akik az ö  ta
nítványai.

A nagy zajban, zsivajban egy annak 
a harangszónak a hangjára kacso
lódják imára minden kéz. Akkor már, 
mikor másnak a füle még siket a 
hangra.

Ennek a lelki kultúrának meg kell 
lennie 1 Ezt meg kell megint találni 1 
Kell! Ezt a megdermedt húrt érzé
kennyé kell megint tenni 1 Fel kell 
melegíteni 1 Akinek szíve van, meleg 
szíve: a szíve melegével, akinek az 
elméje tűz: a tudás melegével, akinek 
ereje van : az váltsa át melegre : egy 
kis lángocska a leggyengébben is ég

Pelfülelek a Harangszó szavára. 
Mintha ez a hang volna az, ami 
visszacsai bennünket a régi kies me
zőkre. Mintha ez volna az, amit mind
annyian megértünk. Nem a fiilünkön 
át hallgatjuk. A szívünkön át. Nem 
ez a hang e az. amin at  újra felépítést 
váró luteránus társadalom tagjai egy 
mást meg fogják érteni ?

A faluja, a városa, a munkása, 
a dolgozó munkása az úrral, a dol
gozó úrral, a pógárja a tizennyolc- 
naposokkal, a koldusa a gazdagjával, 
a vásárló az eladóval, a szolga a 
gazdájával, az ifjú az öreggel, a lánya 
a fiával, az apjával a gyerek.

De ezt a hangot, meg azt, amit 
ezen a hangon mondanak, meg kell 
előbb tanulniI Olvasni kell! Beszél
getni az olvasottakról 1 Gyakorolni 
szorgalommal I

Mikor látunk a hétnek azon a 
napján, amelyen a Harangszó meg
jelenik, a dolguk után siető embereket,

De messze túl a hármas bérctetőn 
Örökké éljen rettegett hire.
Amit Zalán zsákmányul itt hagyott,
Erős kezébe add a vasekét 
S  pacsirtaszó a dolgozó magyart 
Köszöntse, mint valóra vált regét.

Jutalmul add a Kárpát erdejét;
A sót, aranyt, mit Erdély földje nyújt. 
Bánát búzáját, Ruszti dombtetőt,
Amelynek vére kedvre, dalra g y ú j t . . .  
Magyar halászok ajka zengje el 
Az Adrián a hála szent dalát.
S  szeresse minden gyermek, ifjú, agg 
A szép, az uj, a nagy Magyar hazát!

Nagy Isten! ott a kéklö égbe’ fönn,
Ki Egy vagy s nincsen senki Kívüled: 
Magyar bereknek tarlóit rejtekén 
Tenéked gyújtok áldozattüzet!
Fogadd kegyesen füstöm illatát,
Feléd kitárom im mi esd, a kart:
Erős kezed így — áldva verje meg,
Magát emésztő népem a m agyart!

vitéz Horkay Béla.

De ha kicsiny lesz lakhelyük nekik 
S megunják Volga mélabús dalát, 
Mutass nekik a Kárpátok ölén 
Egy szép, egy dús, egy uj magyar hazát I
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a villamoson időt vesztegető embere
ket, az ekeszarva mögött Iélekzethez 
jutó embereket, a pörölyre támasz
kodva mogukat kifújd embereket, a 
kávéházban üldögélőket Harangszőval 
a kezükben ? Mikor látunk a zsebek
ből kikandikáló Harangszót?

Az lesz majd a luteránus társa
dalomnak ébredése. Az lesz ám az 
idő, amikor öröm lesz luterácusnak 
lenni. Az egymást felismerő, egymás 
támogatására siető testvériességnek 
boldog ideje.

A tiszta hangé, a tiszta tartalomé, 
a luteránus sajtóé, mely eladja magát, 
de csak egy áron, aminek a neve : 
»csak egy tojást!« Amilyen árat sem
miféle ujságvásárld üzérkedés meg
adni nem tud. Nem tud senki, semmi, 
csupán csak a szeretet. A lányok, 
az asszonyok a maguk kötelességében 
híven jártak el és mi nem akarnánk-e 
méltóak lenni ő hozzájuk?

Jmniendingen Mihály.

Advent.
Egy fenséges harmóniát alkotott 

egykor az ég és a föld: az ember 
csöndes békességben, egyetértésben 
élt Iseuével az Édenben. E harmónia 
felbomlóul Az ember fellázadt Te
remtője, Istene ellen s széttépte az 
egyetértés kötelékének szálait, elsza
kadt Istenétől

E bűn büntetése : az embernek év
századok, évezredek hosszú során át 
tartó, örök, vérverejtékes létért való 
küzdelme, testi-lelki nyomorúságok 
és katasztrófák: (özönvíz, elpusztult 
birodalmak, elnémult nemzetek.)

Az ember egyre visszagondolt az 
ősszülők egykori boldog állapotára, 
tudta, mert érezte, hogy milyen messze 
került Istenétől, hogy hatalmas az a 
szakadék, mely a Tökéletes és a 
Gyarló között tátong... szomjúság 
kínozta, gyötörte, egyre vágyódott az 
elvesztett édeni boldogság után. Vá
gya, szomjúsága nem gyengült, egyre 
erősebb és egyre öntudatosabbá lett, 
várta, ki vállalkozik annak vissza- 
hozására, ki végzi el azt ?

Erről a szomjúságról, vágyakozás
ról, várakozásról beszél nekünk az 
Advent s arról, hogy az emberiség 
legnagyobb bölcseinek minden böl- 
csesége, tudása, tehetsége nem volt 
képes megoldani ezt a feladatot, nem 
tudta kiemelni az embert e világból, 
a főidnek porából.

Az Advent Isten szózatát hirdeti : 
Az emberiség szomjúságát, vágyako
zását felfogta s a végromlás szélére

jutott emberiség kétségbeesett, utolsó 
sikoltását hallva, megkönyörült rajta 
az Isten. Az ég meghallgatta a föl
det, hogy aztán megmutatva önmagát, 
alászálljon a bűn honába s a kien
gesztelés, a megtérés utján vissza
vezesse önmagához az embert birto
kába juttatva — elvesztett boldog
ságát.

Az isteni szózat: »Az Ige testté 
lett« (J. I. 14), az »Egyszülött« »tel
jességéből« kegyelmet nyert az em
ber, az emberrel összeköttetésbe lé
pett az önmagát kijelentett Istenség.

Ez a Múltnak, a hosszú évszáza
doknak évezredeknek az »idők teljes
ségéig« : a Messiás születéséig eltelt, 
Ádventje — s a Jelenné? — Az uj 
és uj Advent puszta megünneplése 
ama első Adventnek? Nem! — Az 
uj Ádventeknek napjai kell, hogy ma
gukon viseljék az első Adventnek 
képét, ugyanazt a szint, fényt, tartal
mat, annak melegét, mint akkor, mi
dőn vágyó lélekkel, lázban égő szív
vel várta a »választott nép« Messi
ása születését.

Az Ige testté lett, az Egyszülött
nek, ki megoldotta ama nagy felada
tot, ki visszaszerzett mindent, amit 
ősszülei miatt elvesztett a bünbe- 
sülyedt ember, a mi Megváltónknak 
születése emlékünnepe, midőn ma is 
előreveti színét, fényét, ez uj Advent 
ne puszta ünneplés legyen, hanem a 
régi tartalommal, a régi melegséggel 
uj igazi várakozás, az Ur uj jövete
lére való készülés.

Azok a választottak, akik szinről- 
szinre látták őt, akik az ő megjelent 
valóságán igéiben meglelték boldog
ságukat, üdvüket, szomorű szívvel 
hallgatták egykor búcsúszavát. De 
(— »Ismét meglátlak titeket és örülni 
fog a ti szívetek« (J. XVI. 23. —) 
—) — Ígérete, biztató igéi megeny- 
hítették a tanítványok bánatát —, 
öröm töltötte el szíveiket.

Szomorú szívvel gondolunk mi is 
a mi Urunk földről való távozására, 
de a mi szívünk is örömre gyűl: 
lesz még egy eljövendő, egy utolsó 
Advent, mikor az Ur újra érkezik, 
újra eljön, de nem, hogy újra meg
váltsa, hanem, hogy megítélje a már 
megváltott világot.

Ezen az Adventen is arra az utolsó 
Ádventre készüljünk. Az életharcban 
megrokkanva ha búsan is vándoro
lunk e kimért, véges földi pályánkon, 
— boldogság után szomjazva, vá
gyódva — ne türelmetlenkedjünk, 
várakozzunk

Ha vannak, akiket eddig hiába 
próbált magához ölelni az Advent s

hiába zengte szivükbe világformáló, 
világbefejező énekét, jöjjenek, jöjjenek 
újra az örök igék birodalmába, egy
szer elérkezik annak az ideje: térdre- 
hullva, kegyelemért esdekelve hall
gatják a ma is időszerű szózatot: 
»Térjetek meg, mert elközelített a 
mennyeknek országa.« (Mt. 3.2.)

Pál Béla.

M i a  k e r e s z té n y s é g ? Erre nézve 
az amerikai „Record of Christian 
Work“ című lap így felel:

A kereszténység nem egyéb, mint 
a családi otthonban gyöngédség, 
az üzletben tisztesség, 
a gyönge iránt segélynyújtás, 
a gonosszal szemben ellenállás, 
a társaságban illemtudás, 
a munkában hűség, 
a szerencsétlen iránt részvét, 
a bántó iránt megbocsátás, 
a vagyonossal szemben irigységtől 

való mentesség és
Isten iránt tisztelet és szeretet.

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
Abból az alkalomból, hogy most 

volt az esküvője Londonban Gusztáv 
svéd trónörökösnek lady Mountbatten 
Lujzával, az angol király unokanővé- 
rével, kedves dolgot Írnak meg a 
londoni lapok az űj pár mátkaságá- 
nak idejéről. A svéd trónörökös tűr
hetően beszél angolul, de elhatározta, 
hogy menyasszonya kedvéért tökéle
tesíti magát az angol nyelvben és 
ezért londoni tartózkodása alatt egy 
nyelviskolában fog leckét venni. Ter
vét a legnagyobb titokban tartotta 
és megérkezése után másnap már 
elment az iskolába, azaz jobban 
mondva csak az iskola elé, mert 
amint odaért, legnagyobb meglepeté
sére a kapuban a menyasszonyával 
találkozott. A jegyespár meglepetve 
nézett egymásra és szinte egyszerre 
kérdezték egymástól, hogy: — Hát 
te mit keresel itt? — Csakhamar 
megtörtént a kimagyarázás, amelynek 
során kitűnt, hogy a trónörökös meny
asszonya, aki csak töri a svéd nyelvet, 
titokban szintén meg akart tanulni 
folyékonyan svédül és véletlenül ugyan
abban a nyelviskolában akart leckét 
venni, amelyben a vőlegénye A nyelv
leckék azonban elmaradtak, mert a 
jegyespár ügy látta, hogy így is jól 
megértik egymást. A trónörökös kar
ját nyújtotta menyasszonyának és 
ezekkel a szavakkal: — Legyünk
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iskolakerülők I — boldogan távoztak.
*

A német könyvpiacon most jelen
tek meg Carmen Sylviának, Románia 
költői lelkű néhai királynőjének me
moárjai. Különösen érdekesek és 
aktuálisak azok a részletek, amelyek
ben a királyné az antiszemitizmusról 
és a bibliáról ir.

— A keresztények — úgymond — 
a zsidógyűlöletet és az örökös zsidó
üldözést Krisztus keresztrefeszítésével 
igyekeztek mentegetni. De legyünk 
becsületesek és őszinték magunkkal 
szemben. Vajon mit tennének a mai 
keresztények, ha Krisztus újra meg
jelennék ? Félek, hogy még hozsannát 
sem kiáltanának, hanem azonnal ve
szedelmes szociáüstának deklarálnák 
és legalább Í3 az őrültek házaba 
csuknak. Tolsztoj szigorúan fel akarta 
eleveníteni az őskeresztánységet s ezt 
tényleg meg is cselekedte. De erköl
csileg valósággal keresztreverték, kü 
lönösen, mikor elkezdte kiűzni a 
templomból a kufárokat s mikor föl
tárta, mennyi hiúsággal és képmuta- 
tással van körülaggatva a mai ke- 
kereszténység. Azután a bibliáról 
beszél a királyné: Ez a könyv: való 
és költészet, amilyen nem támad többé. 
Mert megdönthetetlen valóság az a 
történet, amelyet olyan költők mon
danak el — a világ legnagyob költői 
—, akik egyszersmind próféták is 
valának.

#
A debreceni zsibvásárban egy 

hadirokkant felesége négy gyermekét 
kínálta eladásra. Az asszony azt be
szélte a körülötte állóknak, hogy 
hallatlan nyomorban vannak. Férje 
keresetképtelea és ami kis rokkant
sági nyugdíjat kap, az betevő falatra 
sem elég. Az asszony előtt egy ócska 
paplan volt kiterítve, azon ültek köz
szemlére téve a gyerekek Három 
leány és egy nagyobbacska fiú. A kis 
leányok eladatlanok maradtak, de 
»elkelt a fiú«. Egy gazdálkodó ember 
vette meg. Hogy mennyiért, nem lehet 
tudni. Á!!ítólag 10 ezer koronát adott 
a gyermek szüleinek és megígérte 
nekik, hogy örökbe fogadja a fiúcs
k á t...

*
Milanóban az egyik előkelő szálló

ban halva találtak egy házaspárt, 
Fattorit és nejét. A házaspár levelet 
hagyott hátra a sajtó részére, melyben 
megmagyarázzák, hogy a túiviiági 
élet csodás misztériumának megisme
rése miatt lettek öngyilkosok. Régen 
foglalkoznak már spiri(izmussal. Előtte 
való este is egy spiritiszta szeánszon

voltak. A megjelent szellemek föl
szólították őket, hogy kövessenek el 
öngyilkosságot.

t  Gyuris Géza.
Megint kevesebb lett azoknak száma, 

akik előljárva a jóban és nemesben, gaz
dagították a nemzet értékét. Megint Keve
sebb lett egy igaz tanítóval, aki neveit a 
szeretet öltözetében ; szólt igazságokat, hir
detett elveket, melyekből önmagának sem
mit sem engedett. . .  Másoknak, kik hatás
köre alá voltak rendelve, könnyebben el
nézte gyöngéit. Megint kevesebb lett egy 
puritán jeliemmel, ki az önzetlenség jegyé
ben élte le életét, példát adva másoknak 
is: a „becsületes élet" átélésére. Kartár
sai, barátai „vasember“-nek hívták. A mun
kát ismerve, melyet végzett, méltán illet e 
név rá. A pozsonymegyei Bazinban született. 
Életének nagy részét a fővárosban töltötte 
Előbb, mint a Vü. Elemér utcai iskola igaz
gatója, utóbb pedig az amerikai étkeztetés 
országos vezetője töltötte be hivatását. 
Mindenütt ugyanaz a készség, ugyanaz a 
szorgalom, ugyanaz a puritán jellem.

Porhüvelyét a székesfőváros által aján
dékozott sírban helyezték el f. évi novem
ber 19-én. Az egyházi szertartást dr. Szu- 
chovszky Lajos lelkész látta el. Mellette a 
közélet kiválóságai szóltak még Méltatva 
Gyuris Géza hűséges szolgálatait. Minden 
áldozatra készséges szeretetét és fáradha
tatlan munkakedvét. . .

Ma már csak az emléke maradt meg. . .  
De a z : tündöklő ragyogásban! Világító 
fáklyaként.

A lelke elköltözött. Ott van már a többi 
„vasember“ között. . .  Vájjon inegtaláiía-e 
már az enyémet? Az én jó édesapámat? 
Az ö igaz barátját ? A kávai fehérhaju 
levita-tanítót ? . . .  Hisz’ itt a földi éleiben 
is egymást szívből szerették, egymás érté
keit ismerték és sokra becsülték.

Bizonyosan együtt vannak a jók és iga
zak ! És közösen adják a bátorító biztatást: 
ne féljetek az élet sok megpróbáltatása 
közepette sem. Csak iegyetek'hüak : Isten
hez, hazához és az igazsághoz. Csak dol
gozzatok tovább örökségünkben : a szere
tet birodalmában! Ne féljetek: Jézus Krisz
tus lelke lesz veletek!

Szuchovszky Gyula.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit csinálnak a  vágyaid? H.
Dec. 3 . János 1 2 .20—23. Advent a vá

gyak ideje. Csendes estén, későn virradó 
hosszú éjszakáin van alkalom szemlét ta r
tani felettük. Akad-e a sok közt olyan vá
gyad, amely Jézussal foglalkozik? Légy 
őszinte; nem illenék-e, hogy többet törődj 
azzal, Akinek nevére megkereszteltedéi ! 
Mikor fog téged Jézus úgy érdekelni, mint 
a búza ára? Mert bármilyen is vagy ma, 
lehet ám az, hogy egyszer rád jön minden 
másnál jobban a vágy : Jézust látni. Drága 
óra lesz a z : közelítő egy magasabb vágy
réteg felé.

Dec. 4. Máté 2 0 .20—34. A vágyaknál 
veszély, hogy szét akarnak folyni. Ha van 
Jézus felé sugárzó vágyad, fogd össze s 
ne hagyd az Ő lénye körül cirókát játszani.

Irányítsd erősen egy bizonyos dologra; 
arra, amitől épen legjobban szenvedsz. A 
vakság az, amitől a vágyvilágunk legjob
ban szenved. Megváltás készül rá, ha vá
gyódni kezdünk Jézustól megnyitott, meg
nyílt szemek után.

Dec. 5. Lukács 9 . 57— 02. Akinek sze
mét megnyitotta Jézus, tovább vágyódik: 
az Ö követése után. Jelenlkezhetik ez a 
vágy többre is, mikor még megnyílt sze
mek hijján nem látjuk, mit jelent |ézust 
követni. Azért van a világban annyi meg
szakadt Jézus-követés s megfagyott vágy. 
De a vágyaknak csoda-törvényük van: fagy 
után is kiújulhatnak. Jöjj csak kedves lélek, 
te, ki megakadtál a követés utján, vágyód
hatsz újat Ö utána Csak egyet láss meg! 
A Jézus-vágyak éieibenmaradása uralmon- 
maradásukíól van függővé téve.

Dec. 6. Máté 10.38— 42 Hiába ébred 
valakiben vágy, hogy a követésben sokat 
tehessen Érte, ha külön vágyai nem dol
goznak azon, hogy sokat időzhessen Jézus 
lábainál. Nehézségek raja állja ennek útját. 
Az is, hogy igen hajlandók vagyunk lekicsi
nyelni az ottidőzés fontosságát; az is, hogy 
sok dolgunk közt oly nehéz időt szakítani 
r á ; az is, hogy nem tud tartalmassá vá'ni 
a csendes óránk. Ám mindez nekem csak 
arra való kényszer, hogy annál jobban vá
gyódjam utána s megértem, hogy a Jézus
sal való áldott együttlétnek nagyon sok 
igaz vágyódás az ára.

Dcc 7. Fiiippi 3 . 7—14. Csodálatos tör
vény az is a vágyaknál, hogy egyik a má
sik karjaira tesz át s folyton feljebb visz
nek, mint az arany-lépcső. így van ez leg
alább a Jézus-vágyaknál. Sohasincsen vé
gük, ha már elkezdtük, mind tovább kell 
mennünk. S tudod mitől lesz ez? Nem 
bomlott idegzettől, hanem a Jézus meg- 
szeretéséiői. Minden más vágyat szemétbe 
dobsz Érié, hogy élhessen benned Ő s a 
vágy, mit élt 0 .

Dec. 8 . Luk. 18 .10 — 14. Jaj, ha a lélek
ben megálltak a vágyak! Olyanná lesz tőle, 
mint a hulladomb, leölt s meg se született 
vágyak hulladombja. Jaj, aki magával meg 
van elégedve s nincs egyetlen vágy, mely 
szívét perzselné. Hiába mondja másoknak, 
ö a Farizeus. Mert Farizeus lesz mindenki, 
aki jogot formál a keresztyén névre, anél
kül, hogy vágyai ott rajzanázak Jézus körül.

Dec. 9. János 3 . 26—33. Milyen alkalmas 
a vőlegény a menyasszonynak arra, hogy 
ő foglalkoztassa, lekösse, egészen magába 
ömiessze minden vágyódását. Jézus a vő
legény igényével lép fel, hogy egészen ma
gára vonja minden vágyódásunkat. Nem nagy 
vívmányokra, nem közéleti sikerekre, nem 
világcsodákra, — színié kiköveteli, hogy a 
menyasszony boldog szerelmével Red csó
kolgassuk el a legjava vágyódásainkat.

Harangavatások.
Kötésén 1798 november 21 - én avatták 

fel az ősök a htgytetőn épített templomot, 
amely napot azóta is minden évben dicsé- 
retreméltóan ünnepük meg az imádságos 
lelkületű köicseiek 1923 november 21-ike 
pedig az új harangok felavatása folytán 
kettős jelentőségűvé vált nemcsak a jelenre, 
hanem a jövőre nézve is

10 órakor vette kezdetét a harangava
tási szertartás. A tágas letkészi udvar meg
telt a hívek seregével, mely tömegben a 
a környék lakosai mellett helyet foglaltak 
a helybeli másvallásuak is.
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A to ln a — b a r a n y a — s o m o g y i  e g y h á z m e 
g y e  f ő e s p e r e s e  S c h ö l l  L a jo s , F á b r y  L á s z ló  
n a g y s z o k o ly i ,  B á n d y  M ik ló s  n a g y b á b o n y i  
é s  N é m e th  S á n d o r  h e ly i  le lk é s z e k  k í s é r e 
té b e n  itt r ö v id , ta r ta lm a s  b e s z é d d e l  a v a t ta  
fe l a z  új h a r a n g o k a t , m e ly ek  e l s ő  íz b e n  
e g y m á s  u tá n  k ü lö n -k t ilö n  s z ó la lta k  m e g ,  
m a jd  m in d  a  h á r o m  h a ra n g n a k  g y ö n y ö r ű  
ő s s z h a n g z a t o s  z ú g á s a  m e lle tt  a z  ü n n e p lő  
k ö z ö n s é g  a  t e m p lo m b a  v o n u lt, h o l e g y e t 
le n e g y  h e ly  s e m  m a ra d t ü r e s e n . B á n d y  M . 
o ltá r i s z o lg á la t a  u tá n  fe lh a rsa n t a  g y ö n y ö r ű  
„ C s e n d ü l, k o n d u 'j  új h a r a n g s z ó “ k e z d e t ű  
é n e k , m e ly  u tá n  S c h ö ll  f ö e s p e r e s  lé p e t t  a z  
o ltá r  e lé  a n a g y s z o k o ly i  é s  a n a g y b á b o n y i  
le lk é s z e k  k ís é r e té b e n  é s  m eg ta r to tta  a z  
ü n n ep i b e s z é d e t  A  9 3 - ik  z s o ltá r r a  é p í t e t t  
b e s z é d  s o r á n  b iz t o s a n  m e g fo g a m z o tt  a  l e l 
k ek b e n  a  f ő e s p e r e s i  i n t é s : a templom erős 
vár a hitnek ébresztésére; a harangok éke
sen szóló nyelvek az Isten dicsőségének és 
a szeretetnek hirdetésére.

A z ü n n e p i b e s z é d  u tán  T ilt  I l lé s  é s  
D e r s c h n e r  A . ta n ító k  k e t te s e  k ö v e tk e z e t t .

E z u tá n  k ö z g y ű lé s  v o lt , m e ly e n  a  h a r a n 
g o k  b e s z e r z é s é n e k  rö v id  tö r té n e té t  a  h e ly i  
le ik é s z  is m e r t e t t e .  A z  e g y ik  h a r a n g  1 2 0  
k g , a m á s ik  5 5  k g . sú ly ú , m e ly n e k  b e s z e r 
z é s i  ára  3 8  q  b ú z a  v o lt , a  l e g n a g y o b b ik  
m eg m a r a d t.

F á b ry  L á s z ló  z á r ó im á ja  é s  á ld á s  o s z 
tá s a  u tán  v é g e t  é r t  a  fe le jth e te t le n  ü n n e 
p é ly , m e ly n e k  2 2  e z e r  k o ro n á t k ite v ő  o f f e r -  
tó n u m a , a  m i k e d v e s  le lk i g y e r m e k ü n k , a  
Harangszó fe n n ta r tá s á r a  ford ítta to tt.

A  h a r a n g o k  e g y  n e g y e d  ó r á ig  a z  e l e s e t t  
h ő s ö k  e m lé k é é r t  zú g ta k -b ú g ta k .

N e m  h a g y h a to m  s z ó  n é lk ü l a z t  a z  i g a 
z á n  s z é p  s z o k á s t ,  a m e ly e t  e z e n  é v f o r d u ló n  
a  jó  k ö tc s e ie k  m e g ta r ta n i e l n em  m u la s z 
ta n a k . D é lu tá n  2  ó r a k o r  a  fa lu  a p r a ja  é s  
n a g y ja , ifja  é s  ö r e g e  a le lk é sz t  la k  u d v a 
rá b a  g y ü le k e z ik , h o l  a z  „első" le g é n y  s z é p  
v e r s b e n  m é lta tja  a  n a p  je le n tő s é g é t ,  h á lá r a  
in tv én  a z  u tó d o k a t  a z  ő s ö k  irán t, b u z d í lv a  
ő k e t , h o g y  a  t e m p lo m o t  h ív en  iá t o g a s s á k ,  
v a llá su k a t  s z e r e s s é k ,  a n n a k  in té z m é n y e it  
le lk e s e n  p á r to ljá k . F ia ta lo k  é s  a g g a s t y á n o k ,  
h a ja d o n o k  é s  g y e r m e k e s  an y á k  s z e n t  á h í 
ta tta l é s  k a la p le v é v e  h a llg a tjá k  a z  ifjú  v e r 
s e s  in té s e it  é s  b u z d ítá s a it .

É ljen  e z  a  s z é p  s z o k á s  a k ö tc s e ie k b e n  
m é g  to v á b b r a  i s ,  s o k - s o k  é v e k e n  á t, h o g y  
a  je len  k o r  i s  m é ltó  le g y e n  m a jd a n  a rra  
a z  e m lé k e z é s r e ,  a m it  ő k  m a  a z  ő s ö k n e k  
ad n a k .

S z é p  v o lt ,  a d ja  Is ten , h o g y  s o k  i ly  g y ü 
le k e z e tü n k  l e g y e n !

B á n d y  M i k l ó s .
*

T o m p o s  G á b o r  é s  n e je  S z a b ó  A n n a  
jo b a h á z a i g y ü le k e z e t  b u z g ó  tag ja i a  b á b o m 
b a n  e lr e k v ir á lt  h a r a n g  h e ly é b e , a z  e lő b b i  
h a ra n g  a lk a tr é s z e in e k  e lh a s z n á lá s á v a l  e g y  
8 4  kgr. s ú ly ú  h a r a n g o t  a d o m á n y o z ta k  9 0 0 .6 5 0  
K é r lé k b e n  g y ü le k e z e tü k n e k , m e ly e t  s z e p t .  
3 0 -á n  a v a to tt  fe l  H é r in ts  L a jo s  e s p e r e s ,  a  
g y ü le k e z e t  l e lk é s z e ,  k i g y ö n y ö rű  é s  m e g 
h a tó  b e s z é d b e n  (Z s o l t .  CXL1I. 1— 5 . a la p já n )  
a d ta  á t m a g a s z t o s  r e n d e lte té sé n e k .

E z  a lk a lo m m a l a z  im a h á z u l s z o l g á ló  
i s k o la  n em  tu d ta  b e fo g a d n i m in d e n  v e n 
d é g e i t .

E s  m ik o r  a z  ü n n e p i i s t e n t is z te le t  u tá n  
tá v o li  h a r c m e z ő k ö n  e le s e t t  h ő s ö k é r t  in e g -  
s z ó la m lo t ta k  a  h a r a n g o k , h a n g ja ik  ö s s z e 
fo ly t  a n y á k  é s  h i tv e s e k  s ír á sá v a l, j e le z v e ,  
h o g y  fö lö tlü k  a z  é d e s  k e g y e le t  e m l é k e z e t t . . . 
M ert a lig  7 6  c s a lá d b ó l  á lló  g y ü le k e z e t b ő l  
2 3  ifjú t a  h á b o r ú  v ih a r a  v e te tt id e g e n  f ö ld r e
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s  k é n y s z e r ite t t  u to ls ó  ú tra , e g y r é s z é t  id e 
g e n  h an t a l á . . .  A z  u tán a  k ö v e t k e z ő  d í s z 
k ö z g y ű lé s t  N é m e th  G y u la  e g y h á z f e lü g y e lő  
m eg n y itv á n , a  k ö z g y ű lé s  j e g y z ő k ö n y v ile g  
ö r ö k íte tte  m e g  e z e n  ü n n e p n a p o t , k ö s z ö n e t é t  
fe je z v é n  k i a z  a d o m á n y o z ó k n a k . U g y a n c s a k  
e z  a lk a lo m m a l m o n d o tt  k ö s z ö n e t é t  a  k ö z 
g y ű lé s  D o b r á d y  A n ta l é s  n e je  M o ln á r  
E s z te r  e g y h á z ta g ja in a k  is ,  a m ié r t  s a já t  te r 
m e s z té s ű  k e n d e r b ő l  fo n t 2  új h a r a n g k ö te 
le t  a já n d é k o z ta k  a g y ü le k e z e tn e k .

P R OB L É MÁ K.

A z o lva só k  körébő l.
Egy falusi bölcsclkedőnek. Az ér

zelem nem más — amint azt egyik 
neves lélekbúvár megállapítja — 
uyilvánulása annak a kölcsönhatás
nak, melyet érzetek és képzetek egész 
szervezetünkre gyakorolnak. Ha va
lamely érzelem szervezetünk működé
sét előmozdítja, kellemesnek; ha g á 
tolja, kellemetlennek mondjuk.

Az érzelem keletkezésének egyik 
főfeltétele a szervezet különös érzé
kenysége, mely t z  egyének szerint 
igen különböző. A érzelem gazdag 
ember ép úgy mint a szívtelen, főleg 
szervezete miatt olyan, amilyen. Ér
zelmekre vald hajlandósággal szüle
tünk. Esek alapján mondhatjuk, hogy 
az érzelmekre való hajlandóságot is 
örököljük

Némely ember teljes életében csupa 
szív, csupa érzelem, más pedig jég
hideg és kőkemény marad mindig. 
De minthogy a szívtelenektől óvako
dunk, sok ember ügy takarja el ezt 
a szívtelenséget, hogy külsőségekben 
utánozza a jószívüeket. Ennek az 
u. n. takarásnak azután igen sok 
útja-módja van.

Néhány szó a „Luther-Naptár“ 
mélyen tisztelt terjesztőihez és 

olvasóközönségéhez.
E g y e s  tá jé k o z a t la n s á g b ó l  s z á r m a z ó  e l 

já r á so k  a  k ö v e t k e z ő  k ije le n té s e k r e  k é n y 
s z e r íte n e k  :

1. A L u th e r -N a p tá r a k h o z  m e llé k e lt  Ér
tesítés s  a  b iz o m á n y o s o k h o z  k ü lö n  k ü ld ö tt  
Figyelmeztetés f e lté t e le itő l  a  b iz o m á n y i  
r e n d s z e r  k o c k á z a ta  m e lle t t  s  a  m a i h i t e l-  
v is z o n y o k  z á to n y a i  k ö z ö t t  szemernyivel sem 
térhetünk el, m ert a  Luther-Naptár n em  
n y e r é s z k e d é s r e  a la p íto t t  ü z le t , m e ly n é l  a l
k u d o z n i, v a g y  e r ő s z a k o s k o d n i  le h e t ,  h a 
n e m  o ly a n  tú lz o tta n  e lő n y ö s  f e l t é t e le k h e z  
k ö tö tt  e g y h á z i  é s  n e m z e t i  m is s z ió ,  m e ly e t  
tá m o g a tn i k e l l .  A z  e ls z á m o lá s t  1 9 2 3  n o v .  
6 - t ó l  k e z d v e  t e h á t  c s a k  4 0 0 0  k o r o n á já v a l  
fo g a d h a tju k  e l .

2 . A n a g y  a d ó s s á g  le g a lá b b  e g y  r é s z é 
tő l v a ló  g y o r s  m e g s z a b a d u lá s  s z á n d é k á b a n  
tú ls á g o s a n  k e d v e z m é n y e s  3 2 0 0  k o r o n á s  
k e z d ő  á r m e g á lla p ítá s  a  v é g le g e s  s z á m la  
h iá n y á b a n  e lh ib á z o t t a n  tö r té n t, ú g y h o g y  a
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j e le n le g i 4 0 0 0  k or . m é g  m in d ig  n a g y o n  k e d 
v e z m é n y e s n e k  m o n d h a tó , a m in e k  n y ilv á n 
v a ló  b iz o n y s á g a  a s o k k a l  k e v e s e b b  k ö lt 
s é g g e l  k iá ll íto t t  e g y é b  n a p tá ra k  5 — 6 0 0 0  
k o r o n á s  á ra .

3 . A z  e lh ib á z o t ta n  k e d v e z m é n y e s  3 2 0 0  
k o r o n á s  ár  a k ö z ö lt  fe lté t e le k  s z e r in t  c s a k  
a z o k r a  a  p é ld á n y o k r a  v o n a tk o z h a t ik , a m e 
ly e k n e k  á r a  m in t e lő z e t e s  m e g r e n d e lé s  m ár  
e lő r e  b e fo ly t ,  i l le tv e  a m e ly e t  a  b iz o m á n y o 
s o k  le g k é s ő b b  1 9 2 3  n o v . 6 - á n  p o s tá r a  a d 
ta k . E lő z e t e s  k é s z p é n z f iz e t é s  n é lk ü l m a  a z  
a m ú g y  is  h ib á s  s z á m ít á s o n  a la p u 'ó  k e d 
v e z m é n y tő l v a ió  e le s é s é r t  s e n k i  s z e m r e 
h á n y á s t  n em  te h e t , k ü lö n ö s e n  a k k o r , a m i
d ő n  v is z o n y la g  a  4 0 0 0  k o r o n á s  ár  i s  m in 
d ig  k e d v e z m é n y e s .

4  Ahol tehát az árusítás és elszámolás 
önkényesen, a közölt feltételektől való leg
kisebb eltéréssel történt, ott az ügy érdeké
ben feltétlenül reparációra van szükség, 
amelynek megfelelő módját az illetőkkel 
külön közöljülc.

5 . A m e n n y ib e n  a  f e l le n d ü lő  b u z g a lo m ,  
m e g é r té s  é s  p o n t o s s á g  d e c e m b e r  k ö z e p é ig  
a L u th e r -N a p tá r  ü g y é n e k  m e g fe le lő  m e g 
s z ilá r d u lá s á t  é s  a z  e g y r e  s ú ly o s b o d ó  v i 
s z o n y o k  k ö z ö t t  j ö v ő jé n e k  b iz t o s í t á s á t  m u 
tatja , ú g y  a z  e r r e  v o n a tk o z ó  k ü lö n  é r t e s í 
t é s  n é lk ü l a  L u th e r -N a p tá r  á ra  1923 decem
ber 10 ike után is a viszonylag nagyon elő
nyös 4000 korona marad. S i e s s e n  t e h á t  
m in d e n k i  m i n é l  e l ő b b  a  k e d v e z m é n y e s  
4 0 0 0  k o r o n á é r t  a  L u t h e r - N a p t á r t  m e g 
s z e r e z n i .

6 . H á la  é s  k ö s z ö n e t  a  t ö b b s é g b e n  le v ő  
m e g é r tő  é s  m é ltá n y o ló  ie lk e k n e k , a k ik n e k  
b u z g ó s á g a  e r ő s  m e g g y ő z ő d é s ü n k  sz e r in t  
m in d e n  " a k a d á ly  é s  n e h é z s é g  e l le n é r e  i s  
fe lté t le n ü l b iz t o s í t a n i  fo g ja  a  L u th e r -N a p 
tár  jö v ő jé t  é s  f e j le s z t é s é t .

T e s tv é r i  s z e r e t e t t e l  é s  h a z a f ia s  k ö s z ö n -  
t é s s c l

S o p r o n , 1 9 2 3  n o v . 2 2 .
a  L u t h e r - N a p t á r  s z e r k e s z t ő s é g e .

HETI  KRÓNIKA.
A m a g y a r  n e m z e t g y ű l é s  ú jb ó l ü l é s e 

z ik . H á ro m  t ö r v é n y j a v a s la t o t : a z  a u fó a d ó -  
ró l, a  b u z a v a lu tá r ó l é s  a  k é s e d e lm e s  tar
t o z á s o k  f iz e té s é r ő l  s z ó ló k a t  c s a k n e m  v ita  
n é lk ü l e lf o g a d ta . O tto  k ir á ly i h e r c e g  s z ü 
le té s n a p ja  a lk a lm á b ó l  ta r to tt  is t e n t is z t e le t 
te l k a p c s o la tb a n  S z a k á c s  A n d o r  in te r p e l
lá l t  A z  in te r p e l lá c ió r a  a  m in is z te r e ln ö k  
v á la s z o lt .  A  k ir á ly k é r d é s  —  ú g y m o n d  —  
v itá s  e b b e n  a z  o r s z á g b a n . N a p ir e n d r e  h o 
z a ta la  n in c s  a z  o r s z á g  é r d e k é b e n .

D u n a — T is z a - v ö lg y i  v iz itá r s u la to k  a la 
k ítá s á r ó l, a  m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e lé s r e  a l 
k a lm a s  t e r ü le te k  le c s a p o lá s á t ,  a b ú z a  é r 
ték re  s z ó ló  j e 'z á lo g le v e le k r ő l  s z ó ló  tö r v é n y -  
ja v a s la to k  e l f o g a d á s a  u tá n  tö b b  in te r p e l
lá c ió  h a n g z o tt  e l .

M e s k ó  Z o ltá n  é s  H e in r ic h  F e r e n c  a z t  
a g o n d o la to t  v e te t té k  fe l , h o g y  a z  e l le n z é k  
a k ü lfö ld i k ö lc s ö n  tá r g y a lá s á n a k  ta r ta m á ra  
a d jo n  f e g y v e r s z ü n e te t  a  k o r m á n y n a k .

A z  e lm ú lt  n a p o k b a n  k ét  k a th o lik u s  v c -  
z é r fér fiu  is  ú jb ó l a  k e r e s z té n y  f e le k e z e te k  
k ö z ö t t i  b á k é 3  e g y e t é r t é s r e  h ív ta  fe l a  m a 
g y a r s á g o t .  C s e r n o c h  h e r c e g p r ím á s  B u d a 
p e s te n  a  b e lv á r o s i  p lé b á n o s - b e ik t a t á s o n  
a zt m o n d o t t a :  „Keresztények egy táborba." 
P r o h á s z k a  e g y  g y ű lé s  a lk a lm á b ó l p e d ig  
o d a  n y i la tk o z o t t :  P r o te s t á n s o k  é s  k a th o li-  
k u s o k  n e  K a in  é s  Á b e l s z e r e t e té v e l ,  d e  
Krisztus szeretetével szeressük egymást. . .  
N e m  ra jtu n k  m ú lo tt  e d d ig  s e .
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A z  o r s z á g  k o r m á n y z ó ja  lá to g a tá s t  te tt  
a  d ió s g y ő r i  v a sg y á r b a n , h o l  n a g y  le lk e s e 
d é s s e l  fo g a d tá k . A  lá to tta k  é s  ta p a s z ta lta k  
f e le t t  t e l j e s  e l i s m e r é s é t  n y ilv á n íto tta .

A  m a g y a r -r o m á n  tá r g y a lá s o k  k örü l n e 
h é z s é g e k  m e r ü lte k  fe l. A  r o m á n o k  a z t k í
v á n já k , h o g y  a  m a g y a r  d e le g á t u s o k  is m e r 
jé k  e l  a  r o m á n o k  1 9 1 9 . é v i  b e tö r é s é n e k  
j o g o s s á g á t .

A  n é m e t  k a n c e llá r  n e m  k a p ta  m e g  a  
b iz a lm i n y ila tk o z a to t , le m o n d o t t .  S e c k t  tá 
b o r n o k  f e lo s z la t ta  a  n é m e t  k o m m u n ista  
p á r to t . V a ló s z ín ű le g  e ln a p o ljá k  a  b ir o d a lm i  
g y ű lé s t .

F r a n c i a o r s z á g  ö r ö k r e  b e n n  s z e r e tn e  
m a r a d n i a  R u h r -v id é k e n .

O l a s z o r s z á g  f e lté t e l  n é lk ü l a n n ek tá ija  
F iú m é t , d e  |u g o s z lá v ia  s z á m á r a  s z a b a d  
k ik ö tő z ó n á t  n yú jt.

A z  e u r ó p a i  p o lit ik a  m in d in k á b b  e g y  
a n g o l-n é m e t  s z ö v e t s é g  f e lé  b o n y o ló d ik .

A z  E g y e s ü l t  Á l la m o k  n e m  a k a d á ly o z 
z á k  m e g  a  H o h e n z o lle r n  d in a s z t ia  r e s ta u 
r á lá s á t . K o r m á n y a  a n n a k  id e jé n  n em  r a t i
f ik á lta  a  s z e r z ő d é s t ,  á l lá s p o n t ja  m e g fe le l  
e b b e n  a  k é r d é s b e n  is  a  d e m o k r á c ia  k ö v e 
te lm é n y é n e k .

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A mindennapi életből.
Hogyan keletkezett a fasciz- 

tnus ? A fascizmust tulajdonképpen 
a kommunizmus keltette életre Négy 
évvel ezelőtt igen nagy erővel lépett 
fel Olaszországban a kommunizmus. 
A kommunisták nagyon sok helyen 
elfoglalták a gyárakat, vörös őrsége
ket alakítottak, munkástanácsokkal 
rakták meg a nagyobb üzemeket. Az 
olasz kormány velük szemben jófor
mán tehetetlen volt, vagy nem is 
akart ellenük tenni. A zavargások 
egymást érték Eíkor Mussolini és 
barátai kiléptek a porondra, fölrázták 
a polgárság és a józan munkásság 
öntudatát és megkezdték a harcot 
Lenin hívei ellen. A küzdelem, amely 
sokszor nem egy áldozatot követelt, 
véres volt és elkeseredett, mígnem 
két év után a fascisták győztek A 
munkásság nagy része hátat fordított 
a kommunizmusnak és csatlakozott 
a fascistákhoz.

A rheunia új gyógyítása. A 
newyorki egyetem orvosi fakultásá
nak nyilatkozata értelmében egy tíj 
szérum felfedezésével a rheuma csak
nem tökéleies gyógymódját sikerült 
megtalálni. A szérumot eddig 5 ezer 
betegen próbálták ki csaknem teljes 
sikerrel. A szérum streptoccus viru
lens baktériumokból készült, azokból 
a kórokozó csirákból, amelyeket az 
orvosok már eddig is a rheumatiz- 
mus okozóinak tartottak. A szérum 
fokozatosan gyengített életképességü 
kórokozó csirák kivonatából all. Ele
inte kis mennyiségű szérumot fecs

kendeznek be s a kezelés folyamán 
csak később emelik a mennyiséget, 
ötezer beteget kezeltek a szérummal 
és az esetek 80 százalékában olyan 
eredménnyel, amely megközelíti a 
tökéletes gyógyulást. Sok betegnél 
viszont a kezelés olyan eredménnyel 
járt, amelyet gyógyulásnak lehet te
kinteni, mert a fájdalmak megszűntek 
és a betegek visszanyerték elvesztett 
mozgási képességüket.

Újból felemelték az illetékeket. 
A pénzügyminiszter rendeletet adott 
ki, amelyben az október elsején már 
felemelt illetékeket újból felemeli a 
következőképen : Az öröklési és aján
dékozási illeték, vagyonátruházások
ról kiállított okiratok illetéke első 
példányonkint 10.000 és ívenkint 21)00 
korona. A kereskedelmi könyvek ille
téktétele 5000, négyzetcentiméteres 
ívenkint 500 K- A számlák legkisebb 
illetéke 10 K, 2 millióig 200 K, azon
felül minden megkezdett 500.000 K 
után 50 K- A társasági szerződések, 
melyekben a szerződő felek csak sze
mélyes munkásságukat kötik le, 
100.000 K- Kereskedelmi cégek és 
társasági szerződések aláírásának 
hitelesítése aláírásonkint 5000 K- 
Lejtárak ívenkint 500 K illeték alá 
esnek, ha a felvett vagyontárgyak 
értéke teheréríék nélkül 200.000 K 
nem több. A 10 milliónál kisebb ér
tékű leltár 500 K illeték alá esik. A 
váltdóvások illetéke 1 millióig 100 K, 
10 milliónál nagyobb váltókövetelé
seknél 10 ezer K Kereskedelmi cég 
bejegyzését kérő beadványok után 
egyéni cég bejegyzésével 50.000 K. 
közgazdasági vagy betéti társaság és 
szövelkezet bejegyzéséért 100.000 K, 
részvénytársaság bejegyzéséért 200000 
K jár. (Ha az alapszabályokban meg
állapított alaptőke 10 millió koronát 
meg nem haladja). Ha ennél több, 
akkor minden megkezdett 10 millió 
után további 100.000 K rovandó le.

Csak egy tojást.
A  H a r a n g sz ó  f e n n ta r tá s á r a  a d a k o z ta k : 

A  farádi g y ü le k e z e tb e n  N a g y  M a rg it é s  
H o r v á th  I lo n k a  g y ű j t ő ív é n : S z i lv á s y  B á -  
l in tn é  10 , N a g y  S á m u e ln é  1, A rn d t J á n o s n é  
2 , S z a b ó  D é n e s n é  4 , E ő r y  L id ia  2 , M ó r ic z  
B á l in t n é  1, C zirá k  S á n d o r  2 ,  C z irá k  Is t
v á n n á , E ö r y  J ó z s e fn é  4 ,  Q e r e  M ih á ly n é  1, 
S z i lv á s y  S á n d o r n é  2 , G ö n y e  J á n o s n é  2 , 
N a g y  P é te r  u tó d i 5 , N a g y  S á n d o r n é  3 , N a g y  
Z s ig m o n d n é  4 , G e r e  J ó z s e f n é  1, V arga  M i
h á ly n é  2 , P e s z le n  L á s z ló n é  3 , N a g y  S á n 
d o r n é  3 , G ö n y e  J á n o 3 n é  2 , ö z v . E ő ry  S á n 
d o r n é  10 , C zirá k  M á r to n n á  4 , C z irá k  L a -  
j o s n é  2 , E ő r y  J ó z s e fn é  4 ,  K o z m a  I s tv á n n é  
1, B a lá z s  F e r e n c n é  1, N a g y  M a rg it 4  d r b  
t o j á s t .  K é s z p é n z t  a d t a k : B a á n  D é n e s n é

1 0 .0 0 0 , K o v á cs  M ih á ly n é  1 0 .0 0 0 , G e r e  S á n 
d o r n é  2 0 , N agy  P á l 2 0 0 , G e r e  L á s z ló n é  
1 0 0 0 , S z ilv á s y  S á n d o r  1 0 0 , ö z v .  N é m e th  
G y u lá n é  500Ö, S z i lv á s y  D é n e s n é  2 0 0 0 ,  
V a r g a  M árton n á  2 0 0 , B á n  L á s z ló n é  ICO, 
id .  N a g y  G á b o r  5 0 0 , ö z v .  C z ir á k  J ó z s e fn é  
5 0 ,  G ö s i  P á l 100, N a g y  D á v id n é  100, N a g y  
M ik ló s n é  100, K o v á c s  L á s z ló n é  3 0 0 , C z i
r á k  J ó z s e fn é  4 0 , B a lik ó  J ó z s e f n é  100 , V a rg a  
I m r é n é  5 0 , Szijj L a j o s n é  1 0 0 0  k o r o n á t.  
Ö s s z e s e n  8 2  d rb  t o já s  é s  3 0  9 6 0  k o r o n a . 
H o r v á th  L en k e é s  K ir á ly  Id a  g y ü j t ő ív é n : 
S z i lv á s y  K á lm á n n é 5 , N a g y  I s tv á n n é  6 ,  
K ö n n y ű d  G y ö rg y n é  1, S z a la y  G y u lá n é  2 ,  
E ő r y  L á s z ló  2 , T o m p o s  S á n d o r n é  3 , M ik ó  
J á n o s n é  10, ö zv . I l lé s  L a j o s n é  6 , P ő d o r  
D é n e s n é  4 , M ikó J ó z s e f n é  3 , N é m e th  K á -  
r o ly n é  2 , E r d ő s  L á s z ló n é  2 ,  G ö n y e  B á lin t
n é  2 , S z a b ó  L á s z ló n é  4 ,  S z i lv á s y  is tv á n n é  
3 ,  S z i lv á s y  G á b o r n é  2 , N a g y  E s z t e r  3 , B á n  
G á b o r n é  4 , D o m b y  J á n o s n é  3 , ö z v . S z a b ó  
G y u lá n é  10, N a g y  B á l in t n é  5 , G ö n y e  S á n 
d o r n é  2 , G ő s i G á b o r n é  2 ,  B ö r ö n d y  J ó z s e f
n é  2 , S z a b ó  J ó z s e fn é  10 , K a r s a y  J ó z s e fn é  
6 ,  f e l s ő  E őry  J ó z se fn é  2  d r b  t o já s t .  K é s z 
p é n z t  a d ta k :  H o rv á th  E t e k n é  2 0 0 0 , C s ik e  
J u lia  1000, E r d ő s  Is tv á n  5 0 0 ,  H a jb a  S á n 
d o r  5 0 0 0 , S z ű c s  G y u la  1 0 0 0 , K irá ly  J ó z s e f 
n é  2 0 0 0 . K arsay J á n o s n é  2 0 0 0 , B ö j t ö s  S á n 
d o r  5 0 0 0 , W u n sc h  J á n o s n é  1 5 0 0 , N a g y  
D é n e s n é  1500, B o r s  G é z á n é  1 0 0 0 , H é r in ts  
L a j o s n é  6 0 0 0 , ö z v . S z a la y  L á s z ló n é  2 0 0 0  
k o r o n á t ,  a za z  106  d r b  lo j á s t  é s  3 0 .5 0 0  
k o r o n á t .  A z ö s s z e s  g y ű j t é s  a  fa r á d i a n y a 
g y ü le k e z e t b e n  188 d r b  t o j á s  é s  6 1 .4 6 0  k o 
r o n a  k é s z p é n z . A  H a r a n g s z ó n a k  b e k ü ld e 
t e t t  1 4 0 .4 2 0  k o ro n a .

Ú jb ó l s o k  h á lá s  k ö s z ö n e t  I

HARANGSZÓ.

Ádvent /. vasárnapján.
Epistola: Rórn. 13. u — u.

Egy új ádvent küszöbén, váljon vissz
hangot kelt-e ezúttal végre, az apostoli szó
za t telkünkben: I d e j e  m á r ,  h o g y  a z  á l o m 
b ó l  f e l s e r k e n j ü n k ,  mint nappal ékesen 
járjunk; mindenek felett öltözzük fel az Úr 
Jézus Krisztust. Ha igen, úgy valóban egy 
új Ádvent közelget el felénk!

„Á lló  to r o n y ó r a “ címen Por
koláb István író a Harangszó szá
mára egy elbeszélést irt. Közlését la
punk legközelebbi számában kezdjük 
meg. Porkoláb István, kinek tárcái
val ma már a fővárosi úgy a poli
tikai, mint a szépirodalmi lapokban 
mind sűrűbben találkozunk, lelkeket 
gyönyörködtető írásainak úgyszólván 
a legjavát bocsátotta a Harangszó 
rendelkezésére.

Az „Álló toronyóra“ című elbeszé
lésének megírására evangélikus egy
házunk, magyar hazánk és lapunk 
iránti meleg szeretete késztette.

P r o t e s t á n s  k ö z ö s  b i z o t t s á g i  ü l é s ,  
A  p r o te s tá n s  k ö z ö s  b i z o t t s á g  K a p i B é la  
p ü s p ö k  é s  gró f D é g e n f e ld  J ó z s e f  f ő g o n d 
n o k  e ln ö k le te  a la tt  le g u t ó b b  B u d a p e s te n  
ta r to t t  ü lé s é n  a  f e le k e z e t i  ta n ító k  á l la m s e 
g é ly é n e k  m e g v o n á s á r ó l t a n á c s k o z o t t .

L e lk é s z j e l ö l é s .  A  s a n d i  g y ü le k e z e t  le l 
k é s z é v é  eg y h a n g ú la g  T e k e  D é n e s  v o lt  a l s ó -  
l e n d v a i  le lk é s z t  j e lö l t e .
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L e l k é s z v á l a s z t á s .  A  b u d a p e s t i  fa s o r i  
e g y h á z  le lk é s z é v é  K e m é n y  L a jo st  v á la s z 
to ttá k  m eg .

A  P r o t e s t á n s  O r s z á g o s  Á r v a h á z  ig a z 
g a tó ja  Brocskó Lajos k ir . t a n á c s o s  jó v ö  é v  
ta v a sz á n  tö lt i b e  ig a z g a t ó i  m ű k ö d é s é n e k  
5 0 - ik  é v é t , m e ly  a lk a lo m m a l a z  in té z e t  v o lt  
n ö v e n d é k e i ő t  ü n n e p e ln i  k iv á n já k . E  c é lb ó l  
fe lk é r e tn e k  a z  in té z e t  v o l t  n ö v e n d é k e i ,  h o g y  
c ím ü k e t  é s  v o lt  tá r s a ik  á lta lu k  ism e r t  c ím é t  
P a p p  G é z a  V II. E r z s é b e t - k ö r u t  1. s z á m  
c ím e n  k ö z ö ljé k .

I r á n y i  K a m il l  a  r o m á n o k tó l s o k  s z e n 
v e d é s e n  á te s e t t , b ö r t ö n v is e l t  s z a im á r n é m e t ii  
le lk é s z te s tv é r ü n k  a  p e s t i  e v . m a g y a r  e g y 
h á z n á l v a l lá s t a n á r - le lk é s z i  á llá s t  v á lia lt . A  
jó  Is ten  v e z é r e lje  t o v á b b r a  i s  a  m a g y a r 
s á g á é r t  o ly  s ú ly o s  m a r ty r o m s á g o t  v is e lt  
te s tv é r ü n k e t !

A d o m á n y o k . M ih á ly i Istv á n  g y ű l. f e l
ü g y e lő  a lo v á s z p a t o n a i  e g y h á z  ja v á ra  1 q  
r o z s o t ,  a  n a g y d é m i le á n y e g y h á z  ja v á ra  1 q  
b ú z á t  é s  1 q r o z s o t  a já n d é k o z o t t .  A  lo v á s z 
p a to n a i h ív e k  e g y h á z i  já r u ’é k a it  b e s z o lg á l 
ta tá s a  a lk a lm á v a l a  g y ü i .  m a g tá r  r é s z é r e  
7 2 0  k g . r o z s o t , t ö b b e n  p e d ig  a la p íív á n y u k  
g y a r a p ítá sá r a  ö s s z e s e n  2 4 2  kg. r o z s o t  a já n 
d é k o z ta k .

E v a n g é l iu m i  m u s k á s - k o n f e r e n c i a .
N o v e m b e r  16— 18 . n a p ja in  ta r to tta  a  B e t -  
h á n ia -E g y le t  B u d a p e s te n  s z o k o t t  ő s z i  k o n 
feren c iá já t  e zú tta l s z ü k e b b  k e r e te k , d e  a n 
n á l e lm é ly ü lő b b  ta r la lo m  m e lle tt . D r . M o l
n á r  G y u la  tá b la b ir ó , a z  e g y le t  e ln ö k e  ig e n  
k o m o ly  h a n g ú  m e g n y itó já b a n  rá m u ta to tt  a  
g o lg o th a i  k e r e s z tb e n  g y ö k e r e z ő  k e r e s z iy é n -  
s é g  s  a  s z ü n te le n  v a ló  im á d k o z á s  f o n to s 
s á g á r a . N yári P á l p é c s i  r e f  le lk é s z  a k e -  
r e s z ty é n  o t th o n i é le t é r ő l ,  G á n c s  A la d á r  
s z é k e s fe h é r v á r i  e v a n g . l e lk é s z  a z  im á d k o 
z á s  g y a k o r la ti k é r d é s e ir ő l  s z ó lo t t .  H a ta lm a s  
ere jű  e lő a d á s a  v o lt  T u r ó c z y  Z o ltá n  l e g 
u tó b b  ó z d r a  v á la s z to t t  e v .  le lk é s z n e k , a  
H a r a n g sz ó  m u n k a tá r sá n a k  a  b ib l ia - o lv a s á s 
r ó l, m e ly b e n  b ib l ia - o lv a s á s u n k  e r e d m é n y 
t e le n s é g e in e k  o k a it  v e t t e  s o r r a  e g y  a  H a -  
r a n g sz o b a n  m á r  m e g je le n i  b ib lia ta n ú lm á n y a  
n y o m á n . E lő a d á s á b ó l  s o k a k a t  m e g r a g a d o tt  
J á n o s  1 2 .1 7 . ig é ih e z  f ű z ő d ö t t  a z  a  r é s z le t ,  
b o g y  m in d e n  h a l lo tt  ig e  s z á m o n  k ére tik  
tő lü n k  s  Isten  m in d e n k itő l  g y ü m ö lc s ö t  vár . 
K e c sk e tn é th y  Is tv á n  k o lo z s v á r i  th e o l. ta n á r  
Is ten  c s o d á la t o s  s z e r e t e t é r ő l  s z ó lo t t  r e n d 
k ív ü l á ld o tta n , m íg  a  k o n fe r e n c ia  z á r ó -  
h a n g ja k én t P a u e r  Irm a  t n is s z ió n á r iu s n ő  a  
B e tn á n ia  d ia k o n is s z a  é s  n ő i  m u n k á já n a k  
v e z e tő je  b e s z é lt  a  t ú lá r a d ó  é le t  t itk a iró l. 
Is ten  le lk e  s o k  é le t m e g n y u lá s t  m u n k á lt k i
v á lt  a z  ő  e lő a d á s a  a la t t  é s  s o k a n  m en tek  
s z é t  k o n fe r e n c iá r ó l a  g y ő z e lm e s  k e r e s z ty é n -  
s é g  v e r ö fé n y e s  r a g y o g ó  a r c á v a l s  a z z a l a  
b iz o n y o s s á g g a l ,  h o g y  Is te n  n a g y  d o lg o k a t  
k é s z ít  e g y h á z a in k  é s  g y ü le k e z e te in k , a  m i 
e g é s z  m a g y a r  k e r e s z t y é n s é g ü n k  m e g ú jí
tá sá r a .

A b a u j s z á n t ó .  N a g y o n  s z é p e n  s ik e r ü lt  
v a l lá s o s  e s té ly t  r e n d e z e t t  a z  a b a u js z á n tó i  
e v . e g y h á z k ö z s é g  f. é v i  n o v e m b e r  1 8 -á n . 
A z e s té ly  a  te m p lo m b a n  m e n t  v é g b e  s  e s t e  
5  ó ra k o r  k e z d ő d ö tt . K e r e s s é t e k  s z e r é n y s é g 
g e l  a z  Is ten n e k  o r s z á g á t  k e z d e tű  1— 2 . v. 
e lh a n g z á s a  u tá n  a  h e ly i  l e lk é s z  k ért á ld á s t  
Is ten tő l s z ív b ő l f a k a d ó  im á d s á g á b a n  a z  e s 
t é ly r e . A zu tá n  C z é k u s  J o lá n  m é ly  m e g h a 
to tt sá g g a l é s  t e l j e s  á t é r z é s s e l  a d ta  e lő ,  
K e c s k e m é th y :  „ J a iru s le á n y a “ c . k ö lte m é 
n y é t . E zu tá n  a  h e ly b e l i  á l la m i e le m i i s k o la  
n ö v e n d é k e i é n e k e lt é k  e l  „ D ic s é r d  én  le l
k e m  a d ic s ő s é g  ö r ö k  k ir á ly á t“ e g y h á z i é n e 
k e t  é s  Paulik János n y ír e g y h á z i le lk é s z , a  
M e le  e ln ö k e  le p  a z  o ltá r  e l é  é s  h a ta lm a s ,

le n d ü le te s  a  m a i k o r b ó l m er íte tt  p é ld á k k a l  
a lá fe s te t t  b e s z é d é b e n  m u la to tt  reá  a  „ S z e b b  
m a g y a r  jö v ő  ú tja ir a “ a m e ly e k  a z  ig a z i h it , 
e g y m á s  m e g b e c s ü lé s e  é s  a  s z o r g a lm a s  
m u n k a  á lta l ta lá lh a to k  f e l . . .  A  k ö z ö n s é g  
a  g y ö n y ö r ű  e lő a d á s t  f e s z ü lt  f ig y e le m m e l  
h a llg a tta  v é g ig . A z  e lő a d á s  u tá n  „ M e ste r  
a  b ő s z  v ih a r  d ü h ö n g *  c . q u a r te tte t  é n e k e l 
t é k  e l  K o v á c s  G iz ik é  é s  L is z k a y  B ö z s ik e  
v a la m in t  G ó c s m a n  M ih á ly  é s  W e is z  J ó z s e f ,  
C z é k u s  G a b r ie lla  o r g o n a  k ís é r e te  m e lle tt ,  
m é ly  é r z é s s e l  é s  k e l le m e s  ö s s z h a n g z á s b a n .  
A lig  h o g y  e lc s e n d e s ü l t e k  a  q u a r te t  a k k o rd 
ja i h a t  k is  e le m is t a  le á n y  pállott a z  o ltá r  
e lé ,  h o g y  e lő a d já k  S á n th a  K a ro ly  g y ö n y ö r ű  
é !e tk é p ]é t  a  „ H u n g á r iá t“ m e ly b e n  H u n g á 
r iá t  M e s k ó  E r z s é b e t ,  J ó  b a r á to t  P e l ik  É v a ,  
E l le n s é g e t  K is s  M a r is k a , T u d o m á n y t  I c s i s -  
k a  ln e z ik a , E v a n g é l iu m o t  P ío c h y  M a rg itk a  
é s  V o llh ite t  C z e r n a y  E r z s é b e t  s z e m é ly e s í 
te t t é k  m e g  f é n y e s  s ik e r r e l ,  n a g y o n  jó  h a 
t á s t  v á ltv a  k i a  h a llg a tó s á g b ó l .  A z  e s té ly t  
i s m é t  V a rg a  L á s z ló  h e ly i  l e lk é s z  im á ja  é s  
a  H y m n u s z  fe je z te  b e . U tá n a  o ffer to r iu m  
v o lt  a z  u jo n a n  é p ít e n d ő  to r o n y  c é lja ir a , 
m e ly  80 .1U 5 k o r o n á t  e r e d m é n y e z e t t .  Is ten  
g a z d a g  á ld á s a  k ís é r je  e  k ic s in y  g y ü le k e z e 
té t , h a ta lm a s  é s  m a g a s z t o s  m u n k á já b a n .

E m l é k t á b l a  l e l e p l e z é s .  A  sá r v á r i e v .  
t e m p lo m b a n  a z  e v a n g . le á n y e g y ie t  a  v ilá g 
h á b o r ú b a n  e le s e t t  2 8  h ő s i  h a lo tt  g y ü le k e 
z e t i  ta g n a k  e g y  m ű v é s z i  e m lé k tá b lá t  á l l í t 
ta to tt  fe l m in te g y  8 0 0 .0 0 0  k o r . k ö l t s é g g e l .  
A z  ü n n e p é ly e s  l e le p le z é s  n o v e m b e r  1 8 -á n  
d é lu tá n  fé l 3  ó r a k o r  v o lt  a  h a tó s á g o k , h i
v a ta lo k  é s  t e s tü le te k  r é s z v é t e lé v e l .  M e g je 
le n t  a z  ü n n e p é ly e n  v it é z  A r tn er  K á lm á n  
tá b o r n o k , d a n d a r p a r a n c s n o k  is  v ezér k a r i  
é s  p a r a n c s ő r  t is z t jé v e l .  A  s z o r o n g á s ig  m e g 
te lt  te m p lo m b a n  a z  „ E r ő s  v á ru n k  . . . "  e i -  
é n e k lé s e  u tá n  V a rg a  J ó z s e f  h e ly i  le lk é s z  
a v a tta  fe l a z  e m le k ta b .a t  g y ö n y ö r ű  b e s z é d  
k ís é r e té b e n  e s p e r e s i  m e g b íz á s b ó l .  A  le p e l  
le h u l lá s a k o r  a  h a r a n g o k  z ú g ta k , a  g y ü le 
k e z e t  im á d k o z o t t , a  h ő s ö k  h o z z á ta r to z ó i  
p e d ig  e ls ir a ttá k  h a lo tta ik a t. A z  a v a tó  b e 
s z é d  u tán  S z a b ó  K á ro ly  tart. h o n v . h a d n a g y  
B a jz a  „ A p o t e s z is á n a k “ e ls z a v a lá s á v a l  á l 
d o z o t t  a z  e lh u n y t  b a jfá r sa k  e m lé k e  e lő t t .  
A z u tá n  v it é z  A r tn er  K á lm á n  ta rto tt h a z a 
f ia s ,  g y ö n y ö r ű  b e s z é d e t ,  m e ly b e n  d ic s ő ít e t te  
a  h ő s ö k e t .  A  H y m n u s z  f e i s e g e s  im á ja  u tá n  
b e f e je z ő d ö t t  a z  ü n n e p é ly .

P u r g l y  E m i l t  b e i k t a t t á k  e g y h á z f ő f e l -  
ü g y e l ö i  t i s z t é b e .  N a g y  ü n n e p s é g  k e r e té 
b e n , a  k a to n a i é s  p o lg á r i h a tó s á g o k , a z  
e g y h á z a k , a z  ö s s z e s  tá r sa d a lm i e g y e s ü le te k  
r é s z v é t e ié v e l  ik ta ttá k  b e  fe lü g y e lő i  a d á s á b a  
P u r g ly  E m ilt, C s a n á d  e s  C s o n k a -A r a d  v á r 
m e g y e  fő isp á n já t . A z  ü n n e p s é g e n  R affay  
S á n d o r  p ü s p ö k  i s  r é s z t  v e tt, a k it a  v á r o s i  
t a n á c s  fo g a d o tt ,  e lé n  a  p o lg á r m e s te r r e l.

P é c s .  A z  E v a n g é l ik u s  T á r s a s á g  s ik e r ü lt  
G y ó n i-ü n n e p é ly t  r e n d e z e t t . R e th y  L á s z ló  
j e l le m e z te  G y ó n i k ö l t é s z e t é t .  V e r s e ib ő l  
L e n k e y  V . s z a v a lt ,  K n a p p ig , S z é l  é s  V á m o s  
p e d ig  e g y  B e th o v e n  tr ió t a d ta k  e lő .  A  P o l 
g á r i D a lo s k o r  n y ito t ta  m e g  é s  zá r ta  b e  a z  
ü n n e p é ly t .

KÜLFÖLDI  HÍREK.

A  v i l á g  l e g e l t e r j e d t e b b  é n e k e .  A z
e is e n a c h i  lu th e r á n u s  v i lá g k o n g r e s s z u s o n  
m e g á lla p ítá s t  n y e r t , h o g y  a z  „ E r ő s  vá ru n k  
n e k ü n k  a z  I s t e n “ k e z d e tű  é n e k  a v ilá g  l e g 
e lt e r je d te b b  é n e k e . A  s z é p  m e ló d iá ju  d a l  
u g y a n is  ö s s z e s e n  s z á z n y o lc v a n  n y e lv r e  va n  
le fo r d ítv a .

I n d ia .  A  b ib l ia  le g k ö z e le b b  H a y w o r d  
S á m u e l  t u d ó s  p a p  fo r d ítá s á b a n  m e g je le n ik  
in d ia i n y e lv e n  é s  p e d ig  ir o g u o is  tö r z s  n y e l 
v é n . E z  l e s z  a  b ib liá n a k  5 9 0 - d ik  n y e lv ű  
f o r d ítá s a .

E r d ő s  K á r p á t o k  új k o r m á n y z ó ja  B e s z -  
r id  A n ta l le t t , ak i a  v a l lá s i  m e g g y ő z ő d é s  
s z a b a d s á g á t ,  s é r th e te t le n  d o g m á v á  k ív á n ja  
te n n i. S e m  a z  e g y e s ü lt ,  s e m  p e d ig  a p a r o -  
s z lá v  e g y h á z a t  —  ú g y m o n d  —  n e m  s z a b a d  
e lő n y ö k b e n  r é s z e s ít e u i .

C s e h s z l o v á k i a .  A  c s e h e k  e lr e n d e lt é k  
M u n k á c s o n  a z  ö s s z e s  m a g y a r  im a k ö n y v e k 
n e k  é s  v a l lá s o s  n y o m ta tv á n y o k n a k  a z  e l 
k o b z á s á t .  K a s s á n  a  S z e n t  Is tv á n t á b r á z o ló  
t e m p lo m k é p e t  á tfe s te tté k .

P a l e s z t i n a .  A z a ra b  n e m z e t i  k o n g r e s z -  
s z u s  a z t  k ö v e te li ,  h o g y  P a le s z t in a  le g y e n  
a z  a r a b o k é , é s  h o g y  a  z s id ó k  b e v á n d o r lá 
s á t  t i lt s á k  m e g .

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
E s k ü v ő .  V a rg a  F e r e n c  v a s k e r e s k e d ő  

C s o r n á r ó l o k tó b e r  2 1 - é n  ta r to tta  e s k ü v ő jé t  
M o ln á r  G iz e l lá v a l ,  M o ln á r  Is tv á n  k e m e n e s -  
m a g a s i - i  g y ű l. m . fe lü g y e lő  le á n y á v a l a  
k e m e n e s m a g a s i - i  e v . te m p lo m b a n . A  m e 
n y e g z ő i  la k o m á n  a  v e n d é g e k  k ö z t  e s z k ö z ö lt  
j ó té k o n y c é lu  g y ű jté s  5 0 .0 0 0  K -á t  e r e d m é 
n y e z e t t ,  a m e ly b ő l 2 5  0 0 0  k o r o n a  a  H a r a n g 
s z ó  t e r j e s z t é s é r e  fo rd ílta to tt .

S z e n tm á r to n i  R a d ó  K á lm á n , S z e n t m á r -  
to n i  d r . R a d ó  G y u la  k e m e n e s s ö m jé n i  n a g y -  
b ir t o k o s  é s  A ls ó k á ld i K á ld y  C e c il  f ia , o k i .  
g a z d á s z ,  n o v . 1 2 -én  v e z e t t e  o ltá r h o z  S z ö g 
te le k i V im m er  L u jzá t, S z ö g te le k i  V im m e r  
L a jo s  k e m e n e s m a g a s i - i  u ra d . g a z d a t is z t  é s  
J a k its c h  A n n a  le á n y á t  a  k e m e n e s m a g a s i - i  
e v . t e m p lo m b a n . T a n u k k é n t  s z e r e p e l le k  a  
v ő le g é n y  r é s z é r ő l : D r. M a ró th y  L á s z ló  n y . 
f ő is p á n , a  m e n y a s s z o n y  r é s z é r ő l  V im m e r  
K á lm á n .

E l j e g y z é s e k .  G r e ilin g e r  M ih á ly  S z o m 
b a th e ly r ő l  e lj e g y e z t e  Ih á sz  M a r isk á t, Ih á s z  
L á s z ló  v o lt  k is b a b o t i  le lk é s z  le á n y á t .

G y ő r y  G y u la  n a g y a c s á d i fö ld b ir t o k o s  
é s  n e je  S ík o s  M á r ia  le á n y á t , M a r isk á t, e l 
j e g y e z t e  O r b á n  István  e v a n g . ta n ító  N a g y -  
a c s á d r ó l .

H a l á l o z á s o k .  B e r k e  G é z á d é  s z ü l .  S k á 
lá k  T e r é z ia  ú g y  a  m a g a , v a la m in t  g y e r m e 
k e i é s  a z  ö s s z e s  r o k o n s á g  n e v é b e n  i s  fá j
d a lo m tó l  m e g tö r t  s z ív v e l  je le n ti , h o g y  a  
le g j o b b  férj, a ty a  é s  r o k o n  B e r k e  G é z a  a  
s á r v á r i  e v a n g . e g y h á z  f e lü g y e lő je  fo ly ó  é v i  
n o v e m b e r  h o  2 2  én  r e g g e l 8  o r a k o r  é l e 
t é n e k  6 4 - ik  é v é b e n , r ö v id  s z e n v e d é s  u tá n  
a z  Ú r b a n  e ln y u g o d o tr .

A  m e g b o ld o g u lt  h ü lt te te m é t  n o v e m b e r  
2 4 - é n  d e iu tá n  3  ó ra k o r  h e ly e z tü k  e l a  s á r 
v á r i s ir a e r tb e n  a z  á g o 3 t . h itv . e v . e g y h á z  
s z e r t a r tá s a  s z e r in t  ö r ö k  n y u g a lo m r a .

B e r k e  G é z á n é  s z ü l .  S k á lá k  T e r é z ia  ö z 
v e g y e ,  B e r k e  E r z s é b e t  férj. M a rtin  A n ta ln é , 
B e r k e  Z s u z s u k a  g y e r m e k e i, M a rtin  A n ta l  
v e je .

U g y a n e z  a lk a lo m m a l:  A  sá r v á r i á g o s t .  
h itv . e v a n g . g y ü le k e z e t  m é ly  fá jd a lo m m a l  
je le n t i , h o g y  s z e r e te tt  f e lü g y e lő je  B e r k e  
G é z a  f. é v i  n o v e m b e r  h ó  2 2 - é n  r e g g e l 8  
ó r a k o r , é le t é n e k  6 4 - ik  é v é b e n  r ö v id  b e t e g 
s é g  u tá n  a z  Ú rb a n  e lh u n y t.

„ B o ld o g o k  a  h a lo tta k , k ik  a z  Ú rb a n  
h a ln a k  m e g ;  m ert m e g n y u g o s z n a k  a z  ő  
fá r a d a lm a ik tó l é s  a z  ö  c s e le k e d e te ik  ju ta lm a  
k ö v e t i  ő k e t .“

S z e n t g o tth á r d o n  n a g y  r é s z v é t te l  t e m e t 
té k  e l  D a n c s e c s  J á n o s t  n o v e m b e r  2 5 - é n .
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U g y a n c s a k  s ú ly o s  c s a p á s  é r te  S o k o r a y  
E le k  S z e n tg o tth á r d  fő je g y z ő jé t . É d e s a ty ja ,  
S o k o r a y  J á n o s  T a k á c s ib a n  81 é v e s  k o r á b a n  
e lh a lt.

Á ld á s  e m lé k ü k r e !

Ú J D ON S Á GOK.
S z a b ó  D e z s ő  is m e r t  n e v ű  k e r e s z té n y  

író t  a b ír ó s á g  iz g a tá s é r t  é s  n e m z e fg y a lá -  
z á s é r t  k é t  é v i b ö r tö n r e  í t é lte ,  m ert  a z t  ir ta , 
h o g y  a  k ö z t is z tv is e lő k n e k  a  m in d e n k o r i  
h a ta lm a t p á r to ló  p o lit ik á ja  le z ü l le s z te t t e  a  
k ö z é p o s z tá ly t ,  a m e ly n e k  s z e r v e z e t le n s é g e  
é s  g y á v a s á g a  o k o z ta  a fo r r a d a lm a k a t . íg y  
a  k ö z é p o s z tá ly  a  n e m z e t  s ír á s ó ja  lett.

R a n g o k a t  é s  c í m e k e t  b e m o n d á s  u t á n  
n e m  s z a b a d  b e j e g y e z n i  a z  a n y a k ö n y 
v e k b e .  A  b e lü g y m in is z te r  e lr e n d e lt e ,  h o g y  
a z  á lla m i a n y a k ö n y v e k b e  a  c s a lá d i  e lö n e -  
v e k e t  é s  r a n g o k a t  (b á r ó , g ró f)  b e m o n d á s  
a la p já n  b e v e z e tn i  n em  s z a b a d . E z e k  c s a k is  
ú g y  v e h e tő k  fe l a z  a n y a k ö n y v b e , h a  a z  e r r e  
v o n a tk o z ó  b e lü g y m in is z te r i  b iz o n y ítv á n y t  
tu la jd o n o s u k  fe lm u ta tja .

M a r ó lú g g a l  ö l t e  m e g  a  g y e r m e k é t .  
T ím á r  J ó z s e f  le t e n y e i  le g é n y  b o r z a lm a s  
m ó d o n  v e te tt  v é g e t  h á z a s s á g o n  k ív ü l s z ü 
le te tt  g y e r m e k e  é le t é n e k . A z  e g y ik  n a p o n ,  
a m id ő n  a g y e r m e k  a n y ja  n e m  ta r tó z k o d o tt  
a h á z b a n , e r ő s z a k k a l m a r ó lú g o t  ö n tö tt  a  
c s e c s e m ő  s z á já b a , m a jd  m e g r é m ü lv e  t e l t é 
n e k  k ö v e tk e z m é n y e itő l ,  e lm e n e k ü lt . A  s z e 
r e n c s é t le n  c s ö p p s é g e t  n e m  le h e te tt  m e g 
m e n te n i. T ím á r  J ó z s e fe t  a  c s e n d ő r s é g  e l 
fo g ta .

M e g b ü n t e t i k  a  g a z d a s á g i  r é m h i r -  
t e r j e s z t ő k e t .  A k i o ly a n  v a ló t la n  té n y t  á llít ,  
v a g y  te r je sz t , a m e ly  a lk a lm a s  arra , h o g y  a  
m a g y a r  á lla m  v a g y  a  m a g y a r  n e m z e t  m e g 
b e c s ü lé s é t  c s o r b ít s a , v a g y  h ite lé t  s é r t s e ,  
v é t s é g e t  k ö v e t  e l é s  ö t  é v ig  t e r je d h e tő  f o g 
s á g g a l  b ü n te te n d ő .

Ú t l e v e l e t  A m e r ik á b a  a k v ó ta  b e t e i l ig e  
m iatt ja n u á r ig  n em  a d n a k  ki s e n k in e k .

A  d o h á n y á r a k  ú j a b b  e m e l é s e .  A  p é n z 
ü g y m in is z te r  m é g  k a r á c s o n y  e lö lt  ú jb ó l f e l 
e m e li  a  d o h á n y jö v e d é k e k n é l a z  á r a k a t . A  
d o h á n y á r e m e lé s  h ir  s z e r in t  s z á z s z á z a lé k o s  
le s z .

M a r h a l e v e l e k  ú j  b é l y e g i l l e t é k e i .  A  
d e c e m b e r  í - é n  é r v é n y b e  lé p ő  p é n z ü g y m i
n is z te r i  r e n d e le t  s z e r in t  a z  új b é ly e g i l le t é k  
m in d e n  ju h  é s  k e c s k e  u tá n  10 0  K, m in d e n  
s e r té s  u tá n  3 0 0  K, m in d e n  k ét  é v e s n é l  f ia 
ta la b b  ló , s z a r v a s m a r h a  v a g y  b iv a ly  u tá n , 
to v á b b á  k o ru k ra  v a ló  t e k in te t  n é lk ü l m in 
d e n  s z a m á r  v a g y  ö s z v é r  u tá n  5 0 0  K , m in 
d e n  k ét  é v e s n é l  id ő s e b b  ló , s z a r v a s m a r h a  
v a g y  b iv a ly  u tá n  10 0 0  k o r o n a .

A z  a m e r i k a i  o r v o s o k n a k  n a g y  fe j tö 
r é s t  o k o z  e g y  ú jfajta  b e t e g s é g ,  a m e ly  i j e s z t ő  
m é r té k b e n  n ö v e k e d ik  s  h ir te le n , m in t  a  
v illá m , c s a p  le  a z  e m b e r e k r e , d e  c s a k  a  
fia ta lo k ra , a k ik  m é g  in n e n  v a n n a k  a 2 0  
é v e n . A b e t e g s é g  h id e g r á z á s s a l  k e z d ő d ik ,  
u tá n a  fe jfá já s , s z é d ü lé s  é s  fu ld o k lá s  m erü l  
fe l é s  le g fe lje b b  n é g y  n a p ig  ta rt. A m i le g 
v ig a s z ta ló b b , s o h a s e m  h a lá lo s  k im e n e te lű .  
A  já rv á n y  íö f é s z k e  W a s h in g to n . A z  o r v o 
s o k  g y ó g y s z e r  a lk a lm a z á s a  n é lk ü l k e z e l ik  
a  b e te g e k e t  é s  a rra  s z o r ítk o z n a k , h o g y  
s z ig o r ú  d ié tá k a t  írn a k  e lő ,  e lt ilt já k  a  n e h e 
z e n  e m é s z lh e íő  e le d e lt .

T i l o s  a  f i a t a l  e r d ő k  l e g e l t e t é s e .  A  f ö ld -  
m iv e lé s ü g y i  m in is z te r  k ije le n te t te , h o g y  n e m  
e n g e d é ly e z i  f ia ta l e r d ő k  le g e l t e té s é t ,  m ert  a  
té li  é s  n y á r i le g e l t e té s  n a g y  m é r té k b e n  k i
h a s z n á lja  a  fö ld e t  s  á r t a  f ia ta l e r d ő n e k .

Angliában tnegvesszőzik az állat
kínzókat. A z a n g o l  tö r v é n y h o z á s  e lé  tö r 
v é n y ja v a s la to t  t e r j e s z t e n e k ,  m e ly  sz e r in t  a z  
á lla to k  b á n ta lm a z ó it  v e s s z ő b ü n t e t é s s e l  sú j t 
já k . A z  á l la tk ín z á s  v é t s é g é b e n  b ű n ö s n e k  
ta lá lta k  k ö zü l a  16  é v e n  a lu lia k  1 2 - ig  te r 
j e d h e t ő  v e s s z ő t ,  a  16  é v e n  fe lü lie k  p e d ig  
a z  e lk ö v e te tt  á l la tk ín z á s  m é r té k é h e z  a r á -  
n y ítv a  m a g a s a b b  s z á m ú  v e s s z ő t  k a p n a k  
b ü n te té s ü l, d e  s ú ly o s a b b  e s e te k b e n  e h h e z  
e lz á r á s  i s  járu l.

E lü t ö t t  E r d é ly b e n  a  g y o r s v o n a t  e g y  
l a k o d a l m a s  s z e k e r e t .  S z a tm á r  e lő tt i p á 
ly a te s te n  S z a b ó  G é z a  g a z d á lk o d ó  n á s z n é 
p e t  s z á llíto t t  s z e k e r é n  e s t e  a  k ö z e li  ta n y á r a .  
A m ik o r  a  z s ú f o l t  s z e k é r  é p p e n  a v a sú t i  
t ö l t é s e n  ak a r  á th a j ta n i, a  k a n y a r o d é n á l a  
s ö íé t b ö l  h ir te le n  fe lb u k k a n t  a  s z á g u ld ó  
g y o r s v o n a t  m o z d o n y á n a k  k é t  je lz ő lá m p á s a .  
A  lo v a k  f ö ld b e g y ö k e r e z e t t  lá b a k k a l á llta k  
m e g  a s ín e k e n , a  n á s z n é p  k ö zü l n a g y  s i -  
v itá s s a l  tö b b e n  u g r á lta k  le  a  s z e k é r r ő l. A  
k ö v e tk e z ő  p il la n a tb a n  a  g y o r s v o n a t  e lü tö tte  
é s  s z é ts z a k g a t ía  a  s z e k é r b e  fo g o tt  k é t  l o 
v a t , a  n á s z n é p p e l  t e l t  k o c s i  p e d ig  a  v a s u ü  
t ö l t é s  á rk á b a  fo r d u lt  le ,  a z  ö s s z e ü t k ö z é s  
k ir ö p íte tte  a z  ö s s z e s  b e n n e ü lő k e t .  K ö n y e b b  
z ú z ó d á s o k o n  k ív ü l a z o n b a n  e g y  e m b e r n e k  
s e m  tö r tén t b a ja , e l t e k in tv e  a ttó l, h o g y  a  
n ő k  k ö z ü l a  r é m ü le t tő l  t ö b b e n  id e g s o k k o í  
k a p ta k .

licrcxeg Feronc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Uj ldék-nek 48. számában folytatódnak Dánielnó 
Lengyel Laura és Moly Tamás érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül Kertész Mihály önöm elbeszé
lését, Szomaházy István mulatságos jelenetét, Ko- 
sáryné Kéz Lola éa Forbáth Sándor verseit, Pékár 
Gyula cikkét, számos művészi és időszerű képet és 
a lap rendkívül népazerü rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj idők előlize- 
tési ára negyedévre 10.W0 korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. kér., 
Andrássy-ut 16.

A iMagyar Lányok a legkedveltebb magyar leány- 
újság új száma a két regényfolytatáson kívül el
beszéléseket, tudományos cikkeket és verseket közöl. 
Előfizetési ára negyedévre 3000 korona. Mutatvány
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrassy ut 16.

Az Én Újságom a legkedveltebb gyermekujság 
új száma a két regéuyfolytatáson kívül elbeszélé
seket, tudományos cikkeket és verseket közöl. Elő
fizetési ára negyedévre 2500 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
András sy út 16.

FelelŐN szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szentgotthárd, Vasrármegye.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH KÁROLY és SZALAY MIHÁLY. 

Kéziratokat nem adunk vissza.

E v a n g é lik u s  p a p i  c s a lá d  k e r e s  fa lu r a ,  
té li  1— 2  h ó n a p r a , in t e l lg e n s  úri n ő t, k i a  
n é m e t  n y e lv b e n  t e l j e s  já r ta s s á g g a l b ir  s  
a k it c s a lá d ta g n a k  t e k in t e n e .  —  M e g k e r e 
s é s e k e t  to v á b b ít  a  k ia d ó h iv a ta l. (1 5 0  k o r o 
n á s  b é ly e g  m e l lé k le n d ő .)  1— 3

Paksra megválasztott Nagy Béla 
tanítónk helyebe három ev. vallásu 
polgarista leánykáim mellé sürgősen 
okleveles tanítót, vagy tanítónőt ke
resek. Zenei jártasság előny.

Javadalom: mosás és ágyneműn 
kívül teljes ellátás és havi 40.000 
korona készpénz. Útiköltséget meg
térítem. —  Dávid Károly főjegyző 
Dég, Veszprém m. 1— 3

Az 1924. évi képes Luther-Naptár 
ára 40Ó0 korona.

Karácsonyi ajándékköny
vek,

melyeknek beszerzését melegen ajánl
juk az olvasóközönségnek.

Kap: Béla: A  b o l d o g s á g  k ö n y v e .  ( J e l le m -  
k é p z ő  m u n k a .)

Farkas Mihályné: T ö r t é n e t e k  a z  é l e t b ő l .
( E lb e s z é lé s e k  a z  é r e t t e b b  if jú sá g n a k  é s  
fe ln ő tte k n e k .)

Stráner Vilmos: A  b i b l i a  a z  é l e t  k ö n y v e .
( I s m e r e tte r je s z tő .)

Babay Kálmán: N á d f ö d e l e s  h á z a k  a l a t t .
( F a lu s i  tö r té n e te k .)

Gagyhy Dénes: M á r ia  n ő v é r .  ( K is r e g é n y .)  
Gyurátz Ferenc: H ő s ö k  k o r a .
Dr. Masznyik Endre: K é p e k  a z  ó k o r i  k e 

r e s z t y é n  e g y h á z  t ö r t é n e t é b ő l .
Borsos Ish’án: A  g á l y a r a b o k  t ö r t é n e t e .

(E g y h á z tö r té n e t i  m u n k a .)
Pósa Lajos: A r a n y  l i g e t .  (V e r s e k .)
Dr. Dingha Béla: H o l v o l t ,  h o l  n e m  v o l t . . .  

(M e s é k .)
Albert József: T ú l  a z  ó p e r e n c í á n .  

(M e s é k .)
Hamvas József: M e s é s  t ö r t é n e t e k .  (I fjú 

s á g i  e lb e s z é lé s e k .)

Ezen könyvek ára díszkötésben 6500 
korona. Megrendelhetők : 

W ellisch  Bélánál Szentgottlnrdon 
és Kókai Lajosnál Budapesten.

S z o l id  k iv ite lű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRO NY ÁGYBETÉTEK

b e s z e r e z h e tő k  a  g y á r tó n á l

Ern st J á n o s  Győr, 
Arany János utca 18. Telelőn 732.
M ű h e ly  W e n n e s z  J e n ő  u t 5 5 . T e le fo n  8 2 .

K e r e s e k  e g y  t i s z t e s s é g e s ,  f e lté t le n ü l  
m e g b íz h a tó , fő z n i tu d ó  m in d e n e s t  n é g y  ta g ú  
c s a lá d h o z .  A já n la to k a t k é r e m  a  k ö v e t k e z ő  
c ím r e :  C z i e g l e r n é  F le i s c h h a c h e r  I lo n k a ,  
B u d a p e s t ,  V III ., L u d o v i k a - A k a d é m i a .

E g y  n e m z e tg y ű lé s i  k é p v is e lő  c s a lá d ja  
k e r e s  14  é v e n  fe lü li  á rv a  lá n y t, a k i a  h á z -  
t a r lá s  k örü l s e g é d k e z n e  s  k in e k  jö v ő jé r ő l  
s z ü lő i  s z e r e te tte l  g o n d o s k o d n á n a k . É r d e k 
lő d n i  le h e t  a z  e v a n g . l e lk é s z n é l  S z e n t g o t t -  
h á r d o n . 4-f>

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I S T V Á N
sz íjg y á r tó  m e s te r  B E L E D .

PIAC.
N o v e m b e r  2 7 . Zürich: B u d a p e s t  0 .0 3 1 0 .  

Deviza: D o llá r  2 0 .1 0 0 , D in á r  2 2 7 , O s z tr á k  
k o r . 0 .2 8 2 5 , S z o k o l  5 8 2 '— , L e i 101 '— , F ra n k  
1 1 3 5 , M árk a  O'OOOOO.O —  Hús- és zsiráralc: 
M a r h a h ú s  7 .6 0 0 , d i s z n ó h u s  9 .6 0 0 , b o r jú h ú s  
9 .0 0 0 ,  z s ír  1 6 .0 0 0 . —  Gabonaárak: B ú z a  
1 0 6 .8 3 5 , r o z s  8 2 .7 5 0 , á r p a  6 7 .0 0 0 , z a b  7 7 .0 0 0 ,  
t e n g e r i  7 4 .0 0 0 , k o r p a  4 2 .5 0 0 .

Nyomatott Weiliacb Kél« viilatnüzensü könyvnyomdájában Sxentgotthárdon.
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La?tulajdono8:
8 DuDáQiúIl l.utlier SzövcIsÉg
Az OiezágOH Lutber-SzoTet- 

hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetőid díjak 
és reklatnáoidk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatal ának 

ti&entgotthérdra (Vasvra.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkóai 

és tanító.
« én je iéü l minden vasárnap

BierUaztű-kladőhtvatal:
8ZENTOOTTHÁRD,

Vasvárme^e.
L „HAHAXUSZO- 

elíftzetAsi ára:
negyedévi* 3000 korona. 

Megszállt területre 5000 K. 
Letber-HzöTeUgl tagoknak 

10“/a-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tést ára egész évre 1 dollár, 
ügyes szám ára 300 korona.

A .Harangszd* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Jobb adni,
mint kapni.

Dr. Haruaek Adolf, a berlini egye
tem evangélikus teológiai fakultásá
nak tanára, mint a biltudományok 
növelője került elismerten a német 
nemzet szellemi életének élére.

Már megemlékeztünk egy alka
lommal arról az előadásáról, amit 
az elmúlt tél folyamáig* birodalmi 
elnöknek egy népes S ié ly én  tar
tott az egyházatyák életéről. Az ősz 
tudós egyénisége, halasának jellem
zésére annak csak még egy példá
jául akarjuk felhozni, hogy ő a 
császári Németország legnagyobb 
kitüntetésének, a pour le meríte
s z  érdemnek!) rendnek hosszú 
időktől fogva kancellárja ma is.

A többi császári kitüntetések 
osztogatásának mostani szünetelése 
alatt is csak nemrégen a német 
nemzet egy nagy tudósát és három 
nagy művészét Harnack buzgólko- 
dására vették fel a rendbe a köz
társasági túlozok minden tiltako
zása ellenére. Ennek a rendnek 
épenúgy megvan a maga kápta
lanja — vagy tanácsa —, mint a 
mi legmagasabb katonai rendünk
nek, a Mária Terézia rendnek. És 
— mint Harnack mondja — ezt a 
rendet az érdemnek nem osztják, 
hanem ebbe az érdemesek telve
szik az érdemeseket. A császári 
aktus nem osztogatás volt, hanem 
csak adminisztracionális művelet, 
amit a birodalmi elnök elvégezhet, 
anélkül, hogy az érdemesek érde
meik elismerésén ez az aktus bár
mit is változtatna.

Október végén a német nemzet
nek ismét szüksége volt a nagy 
teológusra.

Berlinben egy nagyszabású ösz- 
szejövetelt tartottak annak még a

mi nagy szegénységünk előtt is 
ismeretlen tömegnyomoruságnak 
az enyhítése felett való tanácsko
zásra, amelybe Németország esett.

A gyűlésen az utolsó szót Har- 
nack-nak tartották fent és amit 
mondott, azt meghallgathatjuk mi is.

— Hagyjunk már egyszer fel 
azzal, hogy minden kitűzött uj célra 
minden alkalommal uj egyesületet 
alakítunk. Uj egyesületek, uj gyű
lésekkel, uj szónoklatokkal és a cél 
felé igyekvésnek elhúzásával. Uj, 
— a jótékonyságra szánt összegek
nek jórészét felemésztő igazgatási 
költségekkel, a jótékony egyesüle- 
leknek'elmaradbatatlan vámszedői
ről meg sem is emlékezvén.

Nem marad nekünk hátra más, 
mint az őskeresztény gyülekezetek 
példájának követése. Térjen észre 
mindenki, akinek v a n ! Azokhoz 
szólok, akik eddig is adtak, mindig 
adtak, mindenütt adtak és mindig 
csak cselekedtek. Van nekünk egy 
derék osztályunk, mely átérezi az 
összes társadalmi osztályokat. Hi
vatásomnál fogva rajta tartom en
nek a mindent, az összes társa
dalmi osztályokat behálózó erezet
nek az érverésén a kezemet. És 
látom, hogy sok név, nagyon sok 
név, de mindig ugyanazok a nevek! 
Nevek, melyeknek viselői jóformán 
mint családi hagyományt, mint ne
velésbeli örökséget — tudom, hogy 
sokszor anyagi erejükön felül — 
kezelik szamaritánus, önfeláldozó 
szenvedélyüket, ezt a nemes örök
séget.

Megismétlődik a panasz, hogy 
a háború előtti Németország hagyo
mányain, nevelésén felépült társa
dalmi osztályok exkluzívok. Nem 
veszik fel magukba az uj gazda
gokat, de még azokat sem, akik
nek régi tisztes vagyona az átala
kult gazdasági viszonyok folytán

nagy gazdasággá duzzadt.
Ezekhez az exkluzív osztályok

hoz volna nekem szavam: tartsa
nak ki a zárt falak mögött és ne 
bocsássanak be maguk közé mást, 
csak azt, aki tanúságot, eleven bi
zonyságot tesz arról, hogy tudatá
ban van annak: mire kötelez a jó
lét, mire a vagyon!

Nem gonoszak, nem rosszak ezek 
az emberek, csak megértésük nin
csen még. Nem tudják még a vá
ratlanul nagy vagyonhoz, nagy jö
vedelemhez jutottak, hogy mit je
lent ez a nekik szokatlan állapot. 
Nem tudják máról-holnapra még 
azt sem megtanulni, hogyan kell 
jó nevelésit emberek közt viselked
niük, hogy kívánhatnék tőlük, hogy 
a lelkűk míveltebb legyen, mint a 
testük. A magára hagyott lelkűk.

Akit a nevelés hiánya nem ta
nított meg arra, hogy adni kell, az 
nem ád, mert nem tudja, hogy adni 
szokás. Aki otthon csak a vissza
taszító, szűkkeblű mohóságot látta, 
mert már az apja-anyja sem adott 
a kevésből keveset, a sokból so
kat, azt társadalmi kényszerrel, a 
jobb, a rendes társaságból való ki
zárással kell kényszeríteni, hogy 
adjon. Belenevelni azt, amit eddigi 
életkörében nem tanulhatott meg.

Az állami adónak lélek nélkül 
való lerovásával erőt fejlesztünk, 
mely ha kell, kemény ököllel is 
meg tudja védeni az enyéin-tiedet. 
De a társadalmi adónak szeretettel 
önként való felajánlásával e hazá
ban olyan légkört teremtünk, mely
ben a gazdagok vagyonát megvé
deni nem is kell, mert nincs is mi
től megvédeni, nem is támadja senki, 
semmi.

Nem üt rést a vagyonon semmi, 
csak a szeretet, maguknak a va
gyonosoknak szivében élő okos 
szeretet, mely ád, és ád, és ád.

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó.

(REFORMÁTUS K yyn tás terh ét hordozzá tok
X^Aró'i# "(tu töltaépék be K r isz tu sn a k  törvényét.
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Tudván azt, hogy ott, ahol az okos 
szeretet pusztítja a vagyont, a va
gyon sohasem pusztul el, mindig 
csak gyarapodik.

Gyarapodik anyagiakban, de 
gyarapodik főképpen a vagyonnak 
tiszteletében. A vagyon imádása le
rombolja azt, a tiszteletet ébresztő 
vagyont minden földi törvénynél 
hathatósabban védi a tisztelet, 
melylyel a tömegek arra tekintenek.

A leggazdagabbtól a legszegé
nyebbig, aki ragaszkodik a magáé
hoz, mindenkinek közös érdeke, 
hogy a magáé iránt tiszteletet éb
resszen és hogy távol tartsa magá
tól azokat, kik szűkkeblű mohóság
gal ellenszenvessé teszik a vagyont, 
gyűlöletessé a boldog birtokosokat. 
Tagadjanak meg ezekkel a maguk 
érdekében minden közösséget, min
den érintkezést, amíg meg nem ta
nulják, hogy mit is jelent a z : gaz
dagnak lenni, bírni.

Ne szervezzünk uj egyesületet! 
Nézzen mindenki széjjel a maga 
környezetében a közeibe és távolba 
és segítsen, ahol érzi, hogy segí
teni kell.

Az egyházgyülekezetek legyenek 
a propagátorai ennek a szamari
tánus munkának . . .

(Közbekiáltások:) — De mikor 
üresek a templomok!

— Ez éppen a nagy tévedés. 
Nem üresek! Ha kenetteljes akar
nék lenni, mondhatnám, hogy telve 
vannak Krisztus könyörületes le
vegőjével, de nem azt mondom, 
hanem mondom, hogy ott látom

Álló toronyóra.
Egy káplán levelesfiókjából.

Elbeszélés.
Irta: Porkoláb István.

T (Utánnyomás
1. tilos.)

A városra júniusi délelőtt arány
lóit. A sétatér csenevész bokraira 
forró kévéket dobált a sugárkaru 
nap. Nyári verítékben ragyogott a 
legnagyobb magyar ércszobra, 
amint födetlen fővel, egyszerű dísz
ruhájában széttekintett a sétatér 
fölött.

A környezetből hirtelen kinőtt, 
érvényesülni sehogysem tudó kincs
tári palota úgytetszett, hónaalá fogja 
a mellette szerénykedő épületeket; 
a szürke, kétemeletes gimnáziumot, 
melnek fehérre meszelt tantermei
ben tanévvégi izgalmakat izzadtak 
a diákok.

minden alkalommal azoknak az 
egyszerű, szerény neveknek és 
azoknak a történelmi nagy nevek
nek az egyaránt szegény és gaz
dag viselőit, kikről bevezető sora
imban szólottám.

Ezek a szegény munkások, sze
gény iparosok, szegény diákok, ez 
a mindenünnen szent áhítatban 
összegyűlő szegénység, ezek a gaz
dag gyárosok, gazdag kereskedők, 
földbirtokosok, ez a mindenünnen 
szent áhítatban összegyűlő gazdag
ság együtt alkotja azt a zárt falanxot, 
amelynek a nyomorúság enyhítése 
körül eddig a közvetlen szerep ju
tott, melyet vállal továbbra is, de 
melyen kívül most egy másik, egy 
közvetett szerepet kell vállalnia: 
kényszeríteni az uj gazdagokat az 
adásra minden eszközzel.

Be nem engedni maguk közé 
azokat, kik csak a jogait tanulták 
meg a gazdagságnak, csak a lát
szatát a tisztes életnek, az aszta
loknál való elölülést és az uccákon 
való köszöntetéseket.

Meg kell tőlük tagadni még a 
látszatát is a tisztességnek.

Meg kell őket tanítani, hogy a 
tisztességnek ára v a n : adni! Meg 
kell őket tanítani, hogy ennek a 
megadott árnak annál nagyobb a 
boldogsága, mennél nagyobb az 
adott ár.

Csak az tudja, hogy mit jelent 
kapni és mit jelent adni, aki rá
szorult már a kapás irgalmára és 
gyakorolta az adás könyörületes- 
ségét.

A Vili. osztály tanulói az utolsó 
magyar órát ülték végig. Az osz
tálytanár a „kétesek fe-et feleltette. 
Közben eszébe jutott, hogy az ér
tesítő számára szükséges statiszti
kai adatokat még nem jegyezte föl; 
idegesen nyúlt mellénye bal zse
bébe. Dupla szemüvegén át szúró
san nézte óráját. A kis sárga nikli 
időmutató tíz perc múlva 10-et jel
zett. A tanár száján kicseppent a 
megkönnyebbülést jelentő szó:

— Elég!
És ceruzájával valamiféle szám- 

jegyet nyomott noteszébe. Azután 
végigjártatta hideg szemeit a fejek 
fölött. Nem sok fej rebbent meg 
erre; a padokban gyéren ültek a 
fiuk. Az egykor nagyhírű iskola 
immár leghátul ballagott népesség 
tekintetében is a többi testvér-in
tézetek között.

— Minek is az a sok kölyök?! 
— godolta a tanár. — Legalább

Csak az érti meg igazán a sző
nyegtépés csinálástól foszladozolt 
ujju tarzusi Fáinak a mondását: 
jobb adni, mint kapni.

Pál apostol mondta ezt, aki a 
nappalok nehéz munkája után éjjel 
szőnyeget szőtt, csak azért, hogy 
kapnia ne kelljen, csak azért, hogy 
adhasson.

Pál apostol mondása az egye
düli orvosság a szociális ellentétek 
kiegyenlítésére.

Ha az uj gazdagokhoz el fog 
jutni az ő szózata, ha bele fogják 
vinni az életbe ezt, akkor még jóvá 
lehet tenni, amit a régi gazdagok 
elrontottak, azok a régi gazdagok, 
kik semmivel sem voltak okosab
bak az újaknál.

Inunendingen Mihály.

K u z m i c s  I s t v á n
bibiiafordító evangélikus lelkész 1723- 
ban látta meg a napvilágot. Tehát 
most van születésének kétszázadik 
évfordulója. Méltónak tartom, hogy 
ez alkaloidái egyházunk e jeleséről 
a Harangszó hasábjain is evangélikus 
népünk előtt megemlékezzünk. Hiszen 
ő egészen evang. népünké volt; a 
szó szoros értelmében evang. népünk
ért élt

A gyorsan egymásután elrepülő 
évek a feledés fátyolát borították 
Kuzmics István nevére és munkás
életére. Úgy, hogy a mai nemescsői 
hívek, kiknek gyülekezetében egykor 
iskolaigazgató, rektor volt, talán csak

gyorsan végzek.
Gúnyosan elmosolyodott. Szoká

sa volt ez. A mosoly nyomán rán
cok sugározták be csupasz, sovány 
arcát, amelyen, az orr alatt, né
hány koraősz szőrszál mutatta, hogy 
bajusz is illenék a férfiarcra.

Névsor szerint szólítgatta a fiu
kat :

— Milyen pályára készül?
Sorra bemondták.
— És maga, Vázsonyi Sándor? 

— kérdezte tőlem.
Fölálltam:
— Papi pályára, kérem.
Az osztályfő megigazította szem 

üvegét és rámeredt:
— Hogyan? Hiszen maga m e

het más pályára is. Huszárkadét
nak vagy legalább is jogásznak 
szántam volna.

Határozottan megismételtem:
— Pap szeretnék lenni.
— Nekem jó, ha magának jó —
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hírből hallottak róla valamit. És a 
surdi meg nemespátrói hívek is csak 
ujabb időben hallanak róla többet és 
többel; pedig itt élt ő és itt műkő 
dött ö, mint lánglelkü apostola az 
Úr Jézusnak.

Nekem, ki voltaképpen tizedizigleni 
hivatali utódja vagyok, nagy örö
mömre szolgált, hogy róla mindinkább 
többet megtudhattam, róla a feledés 
fátyolát levonhattam és Szalóky Elek 
volt surdi lelkész közreműködésével, 
Kuzmics István életrajzát 1911 ben, 
megírhattam.

Kuzmics István Strukócz (maSürii- 
háza) községben, Radkersburg és 
Muraszombat között, született az 
1723-ik esztendőben. Nagyratörő lelke 
a tanulói pályára vitte őt. Tanult 
Szentbenedeken, Sopronban, Győrben 
és Pozsonyban. Az 1775 ik eszten
dőben a hires nemescsói aríikuláris 
gyülekezetben működik mint iskola- 
igazgató (Rektor) Már itt foglalko 
zott az irodalommal is és 1752 ben 
kiadta »Vandallus kis katekizmus* 
című munkáját. 1753-ban megjelent 
vend A, B, C és könyve. Irt arith- 
metikát és még más könyveket is.

Az egyháznak eme buzgó munká
sát az 1755-ik évben a surdi hívek 
meghívták lelkészükül és miután Né
meth Sámuel akkori superintendens, 
Tétben 1755 május 26 án lelkésszé 
avatá, jdnius 6 án elfoglalta lelkész! 
állását és lett a Surd —nemespátrói 
egyesült gyülekezetnek lelkipásztora. 
Nagy munkamező tárult fel itt előtte. 
Hiszen Légrádtól fel Gelse, Rajk, 
Kercsenyig, Szenta, Csurgó, Iharos

szólt felhangon és bejegyezte a sta
tisztikai adataimat.

Óra után a katedra köré gyűl
tünk. Tárgyaltuk : ki, mi lesz ?

A medvejárásu, öles Somogyi 
Bálint, a legjobb súlydobó, magya
rázta :

—  Én állatorvos szerettem volna 
lenni. Csakhogy az költséges. Az 
egyetem drága. A szüleim nem bír
ják. A teológia olcsóbb. Ezt vég
zem e l . . .

Szec’sődy Imre beleszólt:
— Valahogy én is olyanformán 

vagyok. Jogász lennék, ha lehet
nék. Biró vagy ügyvéd. De falusi 
mester az apám. Sokan vagyunk 
testvérek. Így hát én is csak az 
leszek, ami lehetek, pap . . .

A fiuk hozzám fordullak:
— Hanem te miért leszel az?  

Lehetnél más is.
Szomorúan néztem rájuk:
— Hivatásból! Mert szeretem a

berénytól, Perlak, Csáktornyáig ó 
volt akkor e vidéken az egyedüli 
evangélikus lelkész. És az elnyomás
nak ama gyászos idejében, mikor 
atyáink feje felett megnehezült az 
idők járása, nehéz munka, fárasztó 
küzdelem várakozott reá. De ő híven 
betöltötte tiszte minden igazságát, 
mint a Krisztusnak jó vitéze hada
kozott az evangéliom ellenségeivel.

A vármegye megbízottja: Nagy 
János 1757-ben augusztus 3-án Ber- 
zenczére idézte ót és eltiltotta a szent
ségeknek Pdtróban és más falvakban 
való kiszolgáltatásáról. De ő talált 
alkalmat és módot, hogy a tilalom 
dacára is, a vidéken is esketett, ke
resztelt, gyóntatott, temetett, prédikált 
és a híveket ág. hitv. evang. egyhá 
zunkhoz való hűségükben megtartotta. 
És hogy a híveket ezen, meg feljebb 
a vend vidéken is megtarthassa, 1771- 
ben lefordítá vend nyelvre az Új- 
testámentomot. Midőn ezt tette, kettős 
célt kívánt szolgálni. Az Isten országa 
terjesztésén kívül azt is, hogy a ma
gyarhoni vendeket elszakítsa az osz
trák vendektől, kik osztrák bibliafor
dítást használtak.

Hogy Kuzmics István bibliafordí 
tása milyen jó, erre nézve szolgálja
nak bizonyítékul néhai Czipott Rezső 
volt puczinczi (battyándi) lelkésznek 
még 1899 ben hozzám írt következő 
szavai: »Kuzmics István surdi pap, 
vend születésű volt, hírneves egyén, 
nagy tudományu pap, emlékoszlopot 
állított magának az itteni vend nép 
előtt, mivel az Újtestamentomot vend 
nyelvre fordította, még pedig igen

falut. A népet, mely gondozatlan, 
elárvult. Az elmúlt nyáron sokat 
jártam a nép között. Láttam, min
den szépre, jóra fogékony. Csak a 
vezetők! . . .  Ezeket többnyire hiába 
kerestem ott, ahol lenniük kellene. 
Sok repedt falu templomot, álló 
toronyórát, elhajolt keresztet lát
tam . . . Ekkor határoztam el, hogy 
pap leszek. Ebben a véres hazá
ban nincs ma szebb hivatás: meg
indítani a megállt toronyórákat. 
Legalább egyet megkísérlek meg
indítani én. És egyet-egyet indít
satok meg ti . . .

--------— Ez a régi emlék ele
venült hirtelen elém, ahogy most 
itt ülök kicsi káplán-szobám késő 
őszi csöndjében.

Teológus lettem.
Teltek-múltak az évek.
Pap vagyok. Káplán ebben az 

ősi artikuláris gyülekezetben.
Van sok üres órám. És teológus

korrekt jelesül, az ö műve van itt 
használatban; egész bibliánk nincs, 
de nem is keli; miután rohamosan 
halad e vidék a magyar nyelv elsa
játításában. Egyébként a zsoltárok le 
vannak fordítva Terplán, az én elő
döm által.*

Azzal, hogy Kuzmics a biblia 2 ik 
részét vend nyelvre lefordíthatá és 
hogy azt vend népünk szabadon hasz
nálhatja megdől ellenségeink ama 
vádja, miszerint a magyar nép a 
nemzetiségeket elnyomná. Viszont áll 
az, hogy az evangélikus vendek ha- 
zafiuságból önként mind megmagya- 
rosodtak.

Kuzmics István szerkesztett vend 
naptárt is, megírta vend nyelven a 
keresztyén hit rövid summáját is. 
Tervbevette vend énekeskönyv meg
írását is. De ebben örökre meggá
tolta halála, mely 1779. okt. 20-án 
következett be.

Messze vidékről összesereglett hí
vei oda temették a surdi régi teme
tőbe, megsiratváa a jó lelkipásztort. 
Sírját nem jelöli kereszt. De azért 
ne felejtsük el őt I Példája buzdítson 
lelkesedni, tenni, küzdeni: vallásért, 
egyházért, hazáért!

Mesterházy Sándor.

Evangélikus papi család keres falura, 
téli 1—2 hónapra, intcllgcns úri nőt, ki a 
német nyelvben teljes jártassággal bir s 
akit családtagnak tekintene. — Megkere
séseket továbbít a kiadóhivatal. (150 koro
nás bélyeg melléklendő.) 2—3

Az 1924. évi képes Luther-Naptár 
ára 4000 korona.

koromból maradt egy üres füzetem : 
egy-egy fehér lapjára följegyzem  
olykor: milyen az életem?

Talán ez is jó lesz valamire.

II.
Megállt a nagy természet keze- 

munkája.
A falura rászakadt a sár. A köd. 

Délután bárom órakor már benéz 
homályos ablakomon a szürke, 
vizenyősszemü alkonyat. Az engem
— én azt nézem. Vagy átmehetek 
jegyzőékhez. Igen ám, de ott min
dig terített az asztal s félig a boros
üveg. Ők nem érzik a novembert. 
A falut. Túl vígak az arcok. Látá
sukra mindig eszembejut az áldotl- 
lelkü öreg püspök ur mondása, 
amivel eleresztett bennünk az életre:
— Egyre vigyázzanak, fiatal test
véreim, a falu sokszor nyomasztó 
nyugalmában; egy méreg ölheti 
meg különösen a lelkűket: a szesz!
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A  K e r e s z te lő  b e s zé d e  
a  n é p h e z .

Jösz hát hozzám, te bűnös nemzedék ? 
Luftodra éjbe vész a nap s az ég!
S  megbámul a rög, lábad melyre hág, 
Mérges kígyók, pokoli viperák,
Rút gyilkosok, paráznák, tolvajok, 
Erényben törpék, a bűnben nagyok!
Az imádság is szátokban mi más,
Mint, átok, szitok s istenkáromlás!
Az Úr ellen hányszor támadtatok!
Sújtó csapása nem fog  rajtatok!
Taposva igazság, erkölcs s törvény,
Isten, oltár, hit s jog elleni törvén, 
Kifosztva özvegyet, szegényt s árvát 
Rakjátok rá a szenvedés jármát.
S  a fejsze im már a fagyökerén,
Közéig órád az idő szekerén!
Jő az ítélet! Minden lángban ég!
Izzó tűzben a föld, a nap s az ég! 
Mindent elemészt a dúló elem !
Nincs, bűnös, most számodra kegyelem! 
Zúg a vihar, a láng, a fergeteg!
Láttára szorong a szív és remeg!
S  lobog a láng és kél nagy riadás. 
Lángtrónusán im jő  a Messiás! 
Szórólapátja kezében vagyon,
S  tisztítja szérűjét végső napon!
A tiszta magnak csűrében helyt ád,
De égeti a konkolyt s a pelyvát.
Készülj e napra korcs nemzedék! 
Számlálja már, hidd, pereidet az ég ! 
Megelégelte rég nagy vétkeid,
Melyekre mélyen romlott szived vitt. 
Nélküled is fog élni Istened!
Ó a köböl is teremt nemzetet!

Huszágh Gyula.

Ez a szó pedig nem tudja eltitkolni, 
hogy szeret bennünket.

Mi csak annyit válaszolunk neki, 
hogy a dunántúli magyar éppen, eku- 
rdt olyan, mint a tiszaháti természet, 
a dunántúli sváb cszejárását meg

majd csak kihozza ő, csak gondoljon 
jó lélekkel vissza az öregapjára, az 
őregapja tréfás jókedvére.

És most egy szerény kívánság: 
Isten hozza miközibéck Cser/.y Mi 
háiy uramat I Tisztölje meg a mi há
zunk táját is I

Szeged, 1923. nov. 5.

Kedves őcsémuram I
Az írása frisseségéről, a kedvesen 

mulattató dévajkodásáról érzem, hogy 
ifjú ember s nekem jóval öcsém. 
Ezért adom önhöz szóló levelemnek 
ezt a különben megtisztelő címet. Én 
tnár öreg vagyok — kmyaterringette! 
— Móric Zsigmondival, kit én test
vériesen szeretek, kör ii belül egyará- 
nyosan megfehéredett a hajam. De 
meg amúgy is öreg vagyok. Ez a 
fontos oka ancak, hogy szíves leve
lére csak huszonnégy nap múlva 
válaszolok. Illetlenség netovábbja I. . .  
De megbocsájtható, mert ez általános 
írói betegség Sok betűt keil ugyanis 
vetni az ilyesfajta mesterembernek, 
osztón gyakran az ujjaiba mered a 
görcs.

Szép sorait köszönöm. Fehér holló 
ez nekem, mert érzik az emberek, 
hogy csöppet sem szeretem a dicsé
retet. Éa már csak aféle dőrmögó 
medve vagyok, ki a maga háza ab
lakán nézi a bolondos világot és ke
vés emberre tekint jő szemmel. Önnek 
szeretnék szívességet tenni. Megírnám 
én a lutheránus meg a kálvinista, 
meg a baptista ember találkozását, 
kőzibilk lökvén esetleg egy harisnyás 
svábot, atninő az éa öregapám is volt

Cserzy Mihály uram 
levele.

Egyik barátja lapunknak mondta, 
hogy ennek a mi kedves luteránus 
társadalmi lapunknak kötelessége 
lenne, hogy az olvasóközönségére 
vetendő tekintetből megszerezze a 
maga munkatársai közé a magyar 
paraszti nép legnépiesebb, a ma élők 
közül legjobb izü irómíivészét, baráti 
nézegelődőjét, kedves tollú tisztölő 
pajtását, Cserzy Mihály uramat, a 
szegedi iróembert.

A hozzája ismeretlenül is intézett 
kérésre, hogy ne mindig csak a tisza 
háti pusztán járó emberekről Írná az 
ő szépséges huncutkodásait, hanem 
venné szívesen már egyszer tollhegyre 
a dunántúli pógárt is, mert hát csak 
jól esik az embernek, ha néha ne
künk is kijutna a csiklandozásból, az 
iró az alábbi kedves sorokkal vála 
szolt.

ízelítőnek közöljük. A levélben 
említett Bakó László a szegedi kál
vinista pap, a szegedi Egyházi Hír
adó szerkesztője.

Az egész ügyben minket csak egy 
csalódás ért. Biztosra mentünk: 
Cserzy Mihály uram olyan szívbéli 
kedéllyel vezeti a maga művészi iró - 
szerszámját, hogy szentül hittük, hogy 
Iutránus ember, aki a Dunántúlról 
szakadt a Tisza partjára.

Dehát nem baji Csak örvendez 
nünk kell, ha másutt is van, más 
hiten, más tájakon, derék ember, 
akinek a szavára sokan hallgatnak.

372 _________________

Azóta lépten-nyomon láttam, 
mennyire igaz ez. Itt falun önkény
telen nyúlnak az emberek a pohár 
után. S ha megfogták, nincs, aki 
kiüsse a kézből.

Én nem nyúlok érte. Nem me
gyek jegyzőékhez.

Benézhetnék a tanítókisasszony
hoz. Okos, művelt leány. Szép, fia
tal. Nem olyan, mint a legtöbb. A 
húgomra emlékeztet. És éppen olyan 
egyedül van, mint én. De nem me
hetek oda sem. A falu szája! . . .

A tanító örül, ha nem megyek. 
Úgylátom, zavarom a méhészke
désben. Valami különleges kaptá
ron töri a fejét.

Bemehetek a nagytiszteletü úr
hoz. Nem látszik rossz embernek. 
Többnyire ezzel fogad:

— No, unatkozik, amice?
S oda hivott a múltkor is az ab

lakhoz :
— Nézze, mutatott ki, — mennyi

fa van ott! Álljon neki. Jót tesz az 
ilyen fiatal embernek.

Kaptam rajta. Délutánonként fát 
vágtam. Jól is esett; nagyokat 
aludtam. Hanem egyik nap észre
vettem, gyerekek lestek a keríté
sen. Röhögtek:

— Ni-ni, a káplán fát vág!
Azután a kurátor is megszólí

tott:
— Ejnye, ejnye, tisztelendő uram! 

Azt már mégse engedhetjük, hogy 
fát vágjon.

— Időtöltésből tettem.
— De a faluban nem hiszik ám 

c l! Hanem azt mondják: — Sze
gény káplán! magának kell fát
vágni . . .  — Aztán olyan is akad, 
aki kineveti.

— Jól van, kurátor uram. Töb
bet nem szórakozom favágással.

Azóta nem vágok fát. üres órá
imban — sok van — ülök a köny

veim mellett. Vagy mérem végig a 
szobámat egyik saroktól a másikig.

A szobám! Kicsi, kimustrált bú
torzata zúg. Egyetlen, ami barát
ságos benne, a zöldkockás cserép
kályha. És édesanyám képe a falon.

Két ablak van rajta. Pedig egy 
is megtenné. Talán a pallér azért 
vágott a tűzfalba kettőt, hogy kí
vülről azt higyjék: két szobája vau 
a káplánnak. A pallérok szerelnek 
úgy építeni, hogy a látszat többet 
mutasson, mint amennyit a való
ság nyújt.

Az ablakok a templomra néznek. 
Ha kitekintek, szemembe tűnik a 
sok százados mohos templomtorony. 
Látom a harangokat tartó geren
dákat s a régóta álldogáló órát. 
Olyan, mint nagy, rozsdafoltos plé- 
tányér. Lapján olvashatatlanok a 
számok s a mulatók, akár csukott 
madárszárnyak, egymásra hullottan 
állnak fél haton. Viharban meg-
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száz esztendő előtt —, ha ösraerném 
az eszükjárását. De én csak egy de
rék kálvinistát ösmerek, Bakó nagy- 
tiszteletű urat, akinek pedig olyan a 
szava, hangja, mint a betlehem ezüst 
csengője. Fölvidul az ember szíve, 
ha hallja. Ezért is szoktam beiilet- 
lenkedai olykor, Krisztus képe előtt 
térdelő pápista létemre, a templo
mába, hogy hallhassam, élvezhessem 
az ő raegaranyozott ajkának gyö
nyörű szavait Büszkék lehetnek önök, 
protestánsok, Reá, mint amiként mi 
szegediek is büszkék vagyunk Reá. 
Természetesen azokat értem, kik ös- 
rnerik nagy tehetségét, ragyogó lel
két és papjóságu szivét . . . Ő pedig
len nem szolgálhat modellül kálvi
nista-paraszt megrajzolásához.

Ha egyszer kedve kerekedik Ön
nek, kedves öcsémuram, pár sorban 
valamiféle, gondolatának és kívánsá
gának megfelelő vázlatot küldeni, tel
jesítem kérését a Harangszó részére.

Vagyok szívélyes üdvözléssel, ked
ves öcsémuramnak őszinte tisztelője 

Cserzy Mihály.

Nógrádból.
A peiKzi (Nógrád ni.) ev. leányegyház 

okt. 31-én ünnepelte meg a reformáció em
lékét, mely alkalommal a templom zsúfo
lásig megtelt a hívek százaival. A/, ünnep'ő 
sokaság nagy figyelemmel hallgatta lelké
szének magvas, lendületes ünnepi szónok
latát. A délelőtti isteniíiszteíetnck kü ön 
kiemelkedő érdekessége volt, mikor annak 
végeztével két, eddig a róm. kath. egyház 
kebelébe tartozó személy evang. egyházunkba

mozdulnak a mulatók; a szél hol 
előre, hol hátra löki. Szélcsöndben 
megint csak fél hatot mutatnak. 
Nem mozdulnak. Hiányzik a hajtó
erő.

Sokszor elnézem ezt a megállt 
órát. Ilyenkor mindig nagy, nyo
masztó szomorúság fog el. Mintha 
az egyház, a szeretet munkája is 
megállt volna?! Csak a vihar lök- 
dösi néha ide-oda.

Mondattam már többször a nagy- 
tiszteletes urnák:

— Csináltassuk meg a torony
órát. Hadd m enjen!

— Sokba jön — felelte ő. — 
A hívek fösvények, nem adakoz
nak rá. Itt falun különben is áll 
az idő . . .

Meg kellene indítani, gondoltam, 
mikor idejöttem. Azóta ezen fára
dozom.

Vájjon siker ül-e?
Hiszem. (Folytatjuk.)

áttérvén, az egyházi gyülekezet szine előtt 
tett őszinte fogadalomtétele után ünnepé
lyesen felvétettek egyházunk tagjainak so
rába. A lelkész felavató beszéde méltó volt 
minden izében eljjicz a rég elő nem fordult 
eseményhez.

Délután a szokott módon könyörgés 
tartatott a liivek ismételt nagyszámú rész- 
rétele mellett. Istentisztelet után az iskolá
ban közgyűlés volt, melyet az elnökég a 
hívek kívánságára hívott össze, hogy azon 
a templom renoválásával kapcsolatos teen
dőket megbeszéljék. Az iskola termét tel
jesen megtöltötték az érdeklődők. A köz
gyűlés dr. Szabó Lajos felügyelő clölcrjesz- 
tésére egyhangúlag úgy határozott, hogy 
a templomot megujfttatja és a költség fe
dezésére páronként és évenként 5 éven át 
évi 15 kg. búza befizetését mondotta ki 
Itt említjük meg, hogy a felügyelő évenként 
1 q búzát, a lelkész pedig 1/2 q-át ajánlot
tak fel a maguk részéröl. Követésre méltó 
példa!

*

Okt. 31-én, mikor a környékbeli köz
ségekben dolgoznak, a pcncziek minden 
munkától tartózkodnak és ünnepelnek. És 
ez így van rendjén! Szoktassuk ev, hívein
ket a templombajárásra az egyházi éven kí
vül eső emléknapok megünneplésével és 
adjunk nekik alkalmat, hogy tempiomsze- 
rctetüknek bizonyságát adják. Ilyen alkalom 
kínálkozik okt. 31-én is, de mintha nem 
volnánk evangélikusok és protestánsok! A 
múlt erre emlékezetes nagy napját nesz
telenül hagyjuk elsuhanni fejünk felett, a- 
helyett hogy megünnepelnék. Több egyhá- 
ziasságot á vezetőkben, pezsgőbb hitéletet 
és mindenek felett szervezett lelki gondo
zást az Igében szükölködöknek! 460 lelket 
számláló szegény, de számban és hitben 
erős leánygyülekezetünk emberemlékezet óta 
nem látta föpásztorát, a lelkész ide — saj
nos — csak 7-szer jön át az anyagyüleke- 
zelböl 1 A szomszédos községben plébánia 
van alakulóban Hol van a mi ellenlépé
sünk? A másik tábor szervezettsége, tér
hódítása kézenfekvő. Számuk 100 év alatt 
megkétszereződött, mi 10 lélekkel gyara
podtunk. Az egyházi élet őrei és ápolói 
neves tanítók voltak, kiknek javarésze — 
jómagam is — emberfeletti munkát végzett, 
hogy ezt az egyházat a lelkész helyett ve
zesse. De nekünk ez nem elég, mert 460 
lelkes gyülekezet vagyunk és elvégre a lel
kész csak lelkész, nem lehet azt pótolni. 
Pastorem volumus!

Nem az ünnepek számát akartuk gya
rapítani, amikor 3 évvel ezelőtt bevezettük 
a reformációnak okt. 31-én való megün
neplését. Inkább templomszerető népünk
nek akartunk alkalmat adni, hogy az Igét 
hallgassa. Sok helyütt katholikus jellegű 
ünnepeken reggeli könyörgéseket tartanak, 
ellenben a reformációt vasárnappal kap
csolatban ünnepelnek meg. Már ahol meg
ünnepelik. Ne érjük be ezzel, se könyör
géssel, se iskolai ünnepéllyel, mert ezzel 
csak lekicsinyítjük a reformáció jelentősé
gét. Okt. 31-ikc megérdemli, hogy méltó 
köntösben, lélekben es szívben áldjuk az 
Urat, ki választott embert támasztott Lut
her személyében, hogy a megtisztított, meg
újított vallást nekünk örökségbe adja. 
Ezért oly nevezetes nekünk evangélikusok
nak ez a nap. Ünnepeljük meg tehát ok
tóber 31-ét! Iktassuk a reformáció emlék
napját rendes ünnepeink közé.

Gerengay Pál.

V á r tá n  á lló
k u r u c  l e lk e k .

A sárosi vár-rom felett hallgatnak
az árnyak,

Vártán álló kuruc lelkek hallgatagon 
Hosszantartó már az éjjel, [állnak. 
Hiába néz szertc-széjjel 
Rákóczi vitéze,
Nem kél még az égre 
Uj hajnal szent napja, —
Hiába hallgatja
Nem hallja még: „Rajta!“
Rajta magyar! rajta!
Rb aki megbánja!. . .
S bús fejét lehajtja.

A sárosi vár-rom felett kuruc lelkek
járnak,

Ledőlt bástyakövek között várnak, 
egyre várnak, 

Hogy harson a tárogató 
Riadó, riadó!
S jönnek, rendre jönnek 
Sastollas vitézek,
Miklós vezér népe,
Hős kurucok vére 
Uj honfoglalásra,
Várta felváltásra;
S  térhet pihenőre 
A Rákóczi őre.

SZABÓ GÁBOR.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A német és francia anyák közötti 

gyermekáldáskülőnbség köztudomású. 
A francia anyák meddők és egykések, 
n német asszony egész sor katonát 
ad a hazának. A nagy német váro
sokban éppen nem ritkaság az olyan 
család, mely 6 —8 gyermeket nevel, 
sót akadnak 10—12 gyermekes csa
ládok is. Mind valamennyi között 
azonban az elsőség egy berlini mér
nök családját illeti meg. A mérnök 
ugyanis tizenhat élő gyermek édes
apja. A legidősebb gyermeke 36 éves, 
a legkisebb alig másfél esztendős. 
Nemrégiben egyik nagy német napi
lap munkatársa felkereste a sokgyer
mekes családapát s szétnézett a háza- 
tájékán. Ami először is a születése
ket illeti, elsőnek hét leány látta meg 
a napvilágot, azután négy fiú alak
jában férfiszéria következett, végül 
(ha ugyan szabad ezt a »végül« szót 
már használni) ismét öt leánykára 
került a sor. A legidősebb leány 
zongoraművésznő, a második fizika- 
tanárnő, a harmadik mérnökuó, a két 
következő telefonista. A felnőtt fiú
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gyermekek szintén mérnökok. A sok- 
gyermekes apa természetesen gon
dokkal küzd, (kérem, elgondolni is 
bajos, mennyi gyerekcipőt, ruhácskát 
kellett annyi év alatt előguberálni) 
Így pl. körülbelül egy éve húsétel 
nem került a család asztalára s bi
zony a kicsinyek vérszegények, erőt 
lenek, rosszul tápláltak. Azért a szü
lők életkedve elpusztíthatatlan, éppen 
úgy, mint a férj életereje, amit bizo
nyít az is, hogy még egyik gyermek 
sem volt komolyan beteg soha.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit csinálnak a vágyaid?  III.
Dec. 10. Lukács 2.26—32. Néhány ád

venti alak fog elvonulni e héten szemeid 
előtt. Figyeld meg mindenikben a vágyak 
életét Ebben az ezü6t hajú ősz Simeonban 
is. Hány ezüst vágynyil röppent fel már 
az ö fáradt szivéből, hány hullott látszólag 
üresen vissza. De aki vágyódik, az kijelen
tést kap. S újra meg újra feszül a vágy-ijj, 
inig egyszer megakad a nyíl Jézui szivében 
s boldog ezüst reszketéssel állhat meg 
benne. Próbáltad már a vágy-ijjadat igy 
untalan Jézusra ? Neked könnyebb lenne !

Dec. 11. Lukács 2.36 —38. Rossz bizony
ság, ha valakinek csak rövid lejáratú vá
gyai vannak. Annának is voltak vágyai, 
amikkel rövidesen elbánt, de a Messiás
vágya nem volt azok között. Hogy tudja 
erre összpontositani egész lényét! E vágyba 
éli élete legjavát és hogy vágyai életben 
maradhassanak s még kiboníaközóbbak le
hessenek, külön helyen él, böjtöl s imád
kozik. És te?

Dec. 12. Márk. 1 . 1—8. Simeon és Anna 
csendes templomjáró alakok maradnak. Ke
resztelő János már előáll, igaz, hogy nem 
a legforgalmasabb helyen, de mégis úgy, 
hogy sokan megtudhassák, mit csinálnak 
benne a vágyak. Az ő vágy-élete előreha
ladottabb; nemcsak böjtölés meg imádko
zás, hanem nagy szerepet játszik benne az 
l3ten igéje. Ebből ismeri meg, hogy a Mes
siás eljövetelénél nagy szolgálat van bízva 
reá s vágyai most azon ténykednek, hogy 
ezt a szolgálatot legjobban betöltse. — Oh, 
ha a mi vágyaink is már itt tartanának!

Dec. 13. Lukács 1 9 .1— 10 Az eddigiek 
mind hosszan elkészített s felfelé irányított 
vágy-lelkek voltak. Zakeus lelke legfeljebb 
a felfelé való vágyakhoz volt hosszan elő
készített. Nem gondolta, hogy őt valaha is 
jobban fogja érdekelni valami, mint a pénz, 
s mégis ádventi alak lesz belőle. S mi 
gyorsan játszódik le az ádventje ? Alig tart 
tovább, mint egy felhágás az eperfüge fára. 
Ám igy van ez ma is a hasonlókkal, kik 
készek Jézusért elégetni minden más vá
gyukat.

Dec. 14. Cseleked. 8 . 2 7 — 37. Százmér- 
földes utat tenni egy imádkozásért, idegen 
nyelvvel vesződni Isten .igéjéért, ritka vágy
készlet egy embernél. És ez a vágykészlet 
egy feketebőrü szerccsen pénzügyminiszteré, 
akinek bizonyára arany készletei is bőven 
volnának. Oh, hogy ragyog a fekete arca, 
mikor a tcmplomjárás után uj vágyódásokra 
ébredve ott az ut derekán, még alig is vár
tan, megtalálja vágyai örök kikötőjét Jézus

ban, a megfeszítettben. Ragyogott-c már 
igy a te fehérbőrű arcod ?

Dec. 15. Cseleked. 1 0 .1—6. Megint egy 
vágyódó pogány. Nem az teszi ádventi 
alakká, hogy magasrangu katonatiszt létére 
imádkozó és alamizsnálkodó életet él, ha
nem az, hogy mindettől nem lesz önmagá
val betelt megelégedetté. Mikor alkalma 
jön Jézusról hallani, egészen újat csordul
nak vágyai s nem áll meg azon, hogy egy 
jött-ment ismeretlen s kétes hirü ember 
akar benyúlni a lelke ügyébe. — Vajha itt 
se állna meg senkise azon, hogy egy név
telen oly nagyon be akar nyúlni az ö vá
gyai magánéletébe.

Dec. 16. Máté 2 1 .10—is. Gyermekeknek 
is van vágy-világuk. Náluk is nagyon fontos, 
mivel van betöltve az. Az ő vágyaik is fog
lalkozhatnak Jézussal s vágyaiknak éles 
hangú aranytrombitája beleharsoghat a Jé
zust éljenző csengő Hozsánnába. Nem játék 
az, — nélkülözhetetlen drága szolgálat az, 
amit igy tehetnek, és sokszor csak ők tud
ják biztosítani, mikor a nagyok már elhall
gatnának, a Hozsánna ádventi dalát. — Mit 
csinálnak gyermeked vágyai?

P R O B L É M Á K .

Az olvasók köréből.
Egy fiatal .apának. Minthogy a z  

anyának ú n »áldott állapotai nagy 
hatással lehet a gyermek egész egyé
niségének kialakulására, a családnak, 
a környezetnek mindent meg kell 
tennie, hogy az anya nehéz anyagi, 
vagy családi gondoktól menten él
hessen, hogy bánat, harag, félelem 
és mindenféle kellemetlen izgalom ne 
zavarja lelkét; hogy lelkében az öröm, 
a szereiet, a nemes érzelmek ural
kodjanak.

Minél szebben, jobban élnek majd 
az emberek, annál tisztább es ideá- 
lisabb lesz az egyes élete és nagyobb 
a családi élet boldogsága, annál több 
talentum fog születni, annál jobban 
előre halad a világ, annál nagyobb 
lesz a közboldogság.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nem zetgyűlést az Ulain ügy 
foglalkoztatta. A mentelmi kérdésnél töb
bek között felszólalt báró Kaas Albert is.

A miniszterelnök az egységes párt va
csoráján oda nyilatkozott, hogy vannak, 
akik azt hiszik, hogy a hazafiasság és ke
reszténység az ő kiváltságuk.

A Népszövetség pénzügyi bizottsága 
250 millió aranykoronás kölcsön megadá
sát tartja szükségesnek.

A bomba-üggyel kapcsolatban Márfyt 
és társait letartóztatták.

A kormányzót Miklós napja alkalmából 
rendkívül meleg ünnepcltetésben részesí
tette a pesti ifjúság.

Gróf Batthyányi nyitrai és gróf Széche
nyi nagyváradi püspökök elhaltak.

A német centrum vezére, Marx, meg
alakította az uj kormányt. Érdekes, hogy 
pénzügyminisztere: egy Luther lett.

Szerbia erős tiltakozást jelentett be a 
Habsburg-propaganda ellen. Kijelentette, 
hogy még ideiglenes tartózkodásra sem 
hajlandó a Habsburgoknak Magyarországba 
való visszatérését megengedni.

A spanyol királyi pár meglátogatta az 
olasz királyt. Ez a látogatás túlhaladja a 
szokásos fejedelmi vizitek jelentőségét. Az 
olasz-spanyol szövetség miatt máris nyug
talankodik a francia sajtó.

Az amerikai asszonyok női elnöknői 
akarnak.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A mindennapi életből.
Az uj közigazgatási illetékek.

December elsejétől kezdve a hatósá
gokhoz intézett beadványok első pél
dányának első ivére — kivéve áruk 
ki-, be- és átviteli engedélyeiért be
nyújtott folyamodványokat, melyekre 
külön határozatok vannak — 5000, 
a második és többi ivére 2000 ko
rona a bélyegilleték. A beadványok 
második és többi példányára 2000 
korona illetéket kell leróni. Ez az 
ivenkénti és példányokkénti illeték 
azonban az első példány első ivére 
járó illetéknél nagyobb nem lehet. 
Minden egyes melléklet után 500 ko
rona az illeték ivenként, továbbá ipar- 
bejelentésekre és iparengedélyekre 
5000 — 100000 lakó,u városokban és 
helyiségekben 10000 korona, ennél 
kisebb helyeken 5000 korona; tánc- 
vigalmak, hangversenyek stb. iránt 
benyújtott beadványok illetéke 10000 
korona. Névváltoztatást kérő bead
ványok 25000 korona, honosítás, köz
ségi kötelékbe való felvétel vagy le
telepedést kérő beadványok illetéke 
50000 korona. (Menekülteknél 5000 
korona.) Házassági akadály alól vagy 
kihirdetés alól felmentést kérő bead
ványok illetéke 10000 korona, ugyan
annyi az erről szóló kiadvány is.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak : 

A szarvasketidi hívek 22,400 K-t adakoztak. 
A gyűjtést nagy buzgósággal Nagy Irma, 
Hona, Kovács Ilona és Tóth Teréz végezték.

Dukán áldott jó hívünk, özv. László 
Dezsőné nem 500, hanem 5000 K-t ado
mányozott.

A csöngei ev. nöegylet gyűjtése 98.500 
K-t eredményezett Mór Franciska fárado
zásával. Adakoztak tojást: Hutter Zsig- 
inondné, özv. Bárdossy Kálmánná, Weöres 
Gizella 5—5, Bárdossy Józsefné, özv. Hei
ner Lajosné, Molnár Gáborné, Kóbor Ist
vánná, Bárdossy Gyuláné, Szabó Józsefné, 
Bárdossy Jánosné, Bertha Mihályné, Hor
váth Ernőné 4—4, Bárdossy Istvánná, Varga 
Károlyné, Bertha Károlyné, Tóth Sándorné, 
Saródy Gyuláné, Gosztola Józsefné, Döb- 
röntei Józsefné, Finta Józsefné, Nagy Já-
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nosné 3—3, Csőre Pálné, Csőre Sándorné, 
idősb Balog Istvánná, Seregély Pálné, Ko- 
ronczay Istvánná, Esze Sándor, Bognár 
Mihályné, Némelh Lajosné, Németh Józsefné, 
Tamaska Istvánná, Varga Lajosné, Bara
nyai Jánosné, Okös Lajosné, Seregély La
josné, Bókkon Sándorné, Kelemen Istvánná, 
Bognár Jánosné, Busznyák Istvánná, idősb 
Ilencz Jánosné, Lada Istvánná, Kiss Imréné, 
Németh Ferencné, Saródy Lászlóné, Boros 
Jánosné, Szalay Pálné, Kiss Lászlóné, Se
bestyén Józsefné, Gosztola Sámuelné, özv. 
Varga Mihályné, Böcsén Pálné, Fülöp Sán
dorné 2—2, Mór Franciska 4, Kiss Józsefné, 
Hajas Dénes, Gaál Lajosné, Vida Jánosné, 
özv. Balogh Károlyné, Kutasi Károlyné, 
Németh Lajosné, Németh Sándorné, Tóth 
Béláné, Baranyai Sándorné, Gaál Jánosné, 
Horváth Sándorné, Bókkon Istvánná, Saródy 
Károlyné, Varga Istvánná, Seregély Liza, 
Nagy Józsefné, Csőre Lajosné, Giczi Sán
dorné, Koronczay Károlyné, Bókkon Já
nosné, Gömbös Józsefné, Varga Kálmánná, 
Nagy Jánosné, Varga Jánosné, Németh Kál- 
mánne, Csőre Sándorné, Kovács- Jánosné, 
Takács Józsefné, Fülöp Lajosné, Kovács 
lstvánné, Németh Jánosné, Varga Józsefné, 
Tatai Józsefné, Böcskör lstvánné, Hencz 
Jánosné, Vacskó Józsefné, Szarka Mihályné, 
Erdélyi Istránné, Csőre Józsefné, Hencz 
lstvánné, Fülöp Sándorné, ifj. Német Sán
dorné, Bognár Lajosné, Böcskör Jánosné, 
Hajba Lászlóné I —1 drbot. Pénzt adtak: 
Csepregi Istvánná, Bókkon Lajos, Szalai 
Sándorné, Balogh Jánosné 1000—1000, 
Bókkon Mihályné 800, Szabó Dezső, Weöres 
Sándorné, Fiiszár Károlyné, Baranyai Dá- 
vidné, Seregély Sándorné, Seregély Lajos, 
Németh Pálné, özv. Gaál Jánosné 500—500, 
Dörnhöfer Irén, id. Német Jánosné 400—400, 
Varga József 300, Nagy József, Szalóky 
Sándorné, Babos Jánosné, Lada Pálné, 
Varga Mihályné, Csőre Józsefné, Kis La
josné, Bognár Sándorné, Vági lstvánné, 
Bakonyi Józsefné 200—200, Seregély Lász
lóné, Braumüller Kálmánná, Kiss Lázárné, 
Bakonyi Pálné, Kiss Sándorné, Hencz Já
nosné, Molnár Jánosné 100—100 K-t.

Sok-sok hálás köszönet I

HARANGSZÓ.

Ádvetit 2. vasárnapján.
Epistola: Róm. 15. 4~t3.

Amelyek régen megiratlak, a mi tanulsá
gunkra írattak meg — Írja Pál apostol. — 
Egy az Urat igazán váró ádventi gyüle
kezetnél tehát elengedhetetlenül szükséges 
már most, hogy ugyanazon indulat legyen 
a gyülekezet tagjaiban s hogy egy szívvel, 
egy szájjal dicsőítsék az Istent.

Kap! püspök előadásai. Kapi Béla 
püspök saját gyülekezetében Szombathe
lyen 6 előadásból álló előadás sorozatot 
tartott időszerű kérdésekről Az előadás 
tárgyai: I. Ev. egyházunk, az írás egyháza. 
11. Év. egyházunk a hit egyháza. III. Ev. 
egyházunk a Krisztus egyháza. IV. Evang. 
egyházunk szentségei. V. Ev. egyházunk 
az ember életében. VI. Ev. egyházunk az 
emberi közösségben. A hitmélyitő, az ev. 
öntudatot ébresztő előadások minden egyes 
alkalommal nagy hatással voltak az elő
adásokat szorgalmasan látogató nagyszámú 
hallgatóságra.

Lelkészbeiktatás. Turóczy Zoltánt, a 
Harangszó jelestollu belmunkatársát Advent

első vasárnapján iktatták be Ózdon, édes
apja, Turóczy Pál nyug. esperes-lelkész 
örökébe.

Báró Podmaniczky Pál lelkész Buda
pestről, legutóbb Székesfehérvárott Lukács 
13.6—d. alapján a rendes istentisztelet ke
retében vendégszónoklatot tarlottt a Gyü
mölcstermő élet titkáról. Utána az egész 
gyülekezet jelenlétében megkeresztelte a 
lelkésznek, Gáncs Aladárnak, lapunk buzgó 
belmunkatársának első szülött kis leányát. 
Délután a nőegylet gyűlésén a most meg
jelenő Vihar című elbeszéléséből olvasott 
fel egy részletet. Az elbeszélés a magyar 
reformáció századában játszódik.

Keinenesmihályfa. Nagy ünnepe volt 
november 11-én a kemenesmihályfai evang. 
leánygyülekezetnek. Ekkor avatta fel a gyü
lekezet új harangját Nagy Sándor neines- 
dömölki lelkész. Az ünnepségen mely a 
nagy sokaságra való tekintettel a templom 
előtti téren folyt le, jelen volt: id. Vidos 
Józsefné, dr. Gulay Elemérné, Vidos Dániel 
gyűl. felügyelő, Vidos József cs. és kir. 
kamarás, Mózer Róbert földbirtokos, Pap 
Sándor kemenessömjéni, Szabó Jenő to- 
korcsi, Tóth Dénes celldömölki tanító, va
lamint a szomszédos községbeli hívek is 
nagy számmal. Lélekemelő volt amidőn 
felhangzott az Isten szabad ege alatt a hí
vek éneke: Dicsérd én lelkem a dicsőség 
örök királyát. . .  Az ének elhangzása után 
a gyülekezet lelkésze mondott imát, majd 
újabb éneklés után elmondotta felavató 
beszédét a harangnak eme felirata alapján: 
Ha az Úrnak szavát halljátok, meg ne ke
ményítsétek sziveteket 1 Beszéd közben az 
ifjúsági énekkar énekelte a 103 zsoltárt: 
Áldjad én lelkem az Urat. A szép ének és 
a lelkes felavató beszéd alatt könnyek gyűl
tek a hallgatók szemébe és a meghatottság 
lett úrrá a lelkeken. Ez a meghatottság 
még csak fokozódott, amikor megkondult 
az elesett hősökért az új harangnak sirató 
szava. Az ünnepély végén koltai Vidos D. 
gyűl. felügyelő szólt az elismerés szavaival 
a gyülekezet buzgó egyházszeretetéről, a- 
mellyel önkéntes adományokból új haran
got szerzett. Este az iskola javára az ifjú
ság tartott a tanítók által rendezett fénye
sen sikerült szinielőadást.

A szombathelyi protestáns kör sze- 
retetvendégsége. Jánossy Gábor árvaszéki 
elnök elnöklete alatt működő szombathelyi 
protestáns kör gyönyörű műsor keretében 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag rendkívül 
sikerült szeretetvendégséget rendezett. Az 
estélyt Jánossy Gábor elnök nyitotta meg. 
A program művészi részét Jánossy Piroska 
gyönyörű zongora játéka, Portschy Ilonka 
rendkívül hatásos szólóéneke, Csik László 
művészi hegedüjátéka, Magassy Sándor s. 
lelkész lelkes szavalata képezték. A vegyes
kar Fülöp Zoltán jeles szombathelyi kar
mester vezetésével két szép dalt adott elő. 
Tökéletes előadásával méltán reászolgált a 
legnagyobb elismerésre. Az est szellemi 
központja Balogh Ernő püspöki titkár tar
talmas előadása volt, ki a „Bűnös élettől, 
új életig“ címen tartott életbölcseleti elő
adást. A mindvégig élvezetes, lebilincselő 
előadás a hallgatóság részéről meleg elis
merésre talált. Az estélyen családjával egye
temben résztvett Kapi Béla püspök is.

Mikulás estélyt tartott gazdag műsor 
keretében december 4-én Szuchovszky Gy. 
vailástanár vezetése alatt álló ifjúság Buda
pesten. Szuchovszkynak „A rózsafáról“ c. 
kedves dolgát Sándorba Zoitán mesélte el.

Lelkészválasztás. A kispéc—kajári 
egyesült gyülekezet az elhalálozás folytán

megüresedett lelkészi állásra nagy szótöbb
séggel Síkos Kálmán h. lelkészt választotta 
meg. ________

K Ü L F Ö L D I  H Í RE K .

Összeült az erdélyi reformátusok 
konventje. Az erdélyi református egyház- 
község gróf Bánffy György főgondnok és 
Nagy Károly püspök elnöklete alatt meg
kezdte idei közgyűlését. Nagy Károly püs
pök jelentésében megemlítette, hogy az 
egyház államjogi helyzete terén a legna
gyobb bizonytalanság tapasztalható. A múlt 
ev — mondotta — az iskoláért vívott lé- 
lekölö erőket felörlő küzdelemben telt el. 
Az állam erőszakával szemben alig van erő, 
mely ellentállhatna Nem elég azonban, 
hogy megfosztottak iskoláinktól, hanem le
hetetlenné teszik becsületes működésünket 
is. Az állambiztonság elleni vétséget rásü
tik mindenkire, minek következménye fizi
kai összeomlás, azután átköltözés a magyar 
határon, vagy a föld határán. Végűi beje
lentették a közgyűlésnek, hogy oláh meg
szállás alatt jelenleg 485.670 református él, 
tehát 30.000-el több, mint amennyi 1912- 
ben ugyanezen a területen élt.

M agyar nők az oláh királyné előtt. 
Az oláh királyné a szinajai Pélts-kastély- 
ban fogadta az erdélyi magyar nők küldött
ségét. Kenderffy grófné rövid beszéd kísé
retében átnyújtotta a negyvenezer magyar 
asszony aláírását tartalmazó memorandu
mot, mely a felekezeti iskolák zaklatásának 
megszüntetését, az elvett egyházi iskola- 
épületek, felszerelések, iskolafenntartási 
alapok visszaadását, a felekezeti iskolák 
államsegélyben részesítését és a tanulók 
beiratkozási szabadság biztosítását kérte. 
A királynő kijelentette, hogy jóindulatulag 
fogja pártolni az erdélyi magyar anyák 
kérelmét

A felvidéki evangélikus egyház egye
temes konventje. A felvidéki evangélikus 
egyház az elmúlt napokban tartotta ezidei 
egyetemes gyűlését Trencséntep'icen Já
noska György és Zoch Samu püspökök 
elnök'etével. A konvent éles hangon állást 
foglalt a felekezeti iskolák állomosifása 
ellen

Berlinben az iskolaköteles gyermekek 
egy hatod része a nappalt is a gyenge táp
lálkozás következtében, éhségtől elcsigázva 
az ágyban tölti.

A lengyel hatóság annyira fél a német 
kultúrától, hogy minden ev. német könyvet 
konfiskál.

Jugoszlávia. A bácsi ev. egyházmegye 
nov. 8-án Járeken rendkívüli közgyűlést 
tarlott, melyen az újonnan választolt egy
házmegyei elnökséget iktatták be. — Az 
összes S. H. S. területén levő ev egyház
megyék elfogadták egy önálló egyházkerü
let létesítését kimondó határozatot. — Az 
óbecsei eegyház okt. 26-án ünnepelte Színik 
Gyula felügyelő 25 éves jubileumát.

A vadházasságok ellen. A jugoszláv 
szociálpolitikai miniszter a belügyi és köz
oktatásügyi miniszterekkel egyetértőén el
határozta, hogy erélyes rendszabályokat 
léptet életbe a vadházasságok ellen.

Híres kéziratokat loptak el Marburg 
várából. A marburgi várkastélyból isme
retlen tettesek ellopták Heristali Pipin, 
Nagy Károly, Luther Márton, Gusztáv Adolf 
és más hires emberek kéziratait és ezek 
névaláírásait tartalmazó okmányokat.

Elrekvirálták a bukaresti református 
egyház lelkészi hivatalát. Az oláhok, —
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mindent meg akarnak folytam, ami magyar. 
Vak elfogultságukban még a magyar egy
házakkal sem tesznek kivételt. Az egyházak 
földjeinek, löbb magyar templomnak és 
iskolának elrablása után mosl — az ottani 
magyar református esperessé^ lelkészi hi
vatalát „rekvirálták“ el.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. ()zv. Szilvássy Dénesné 
szül. Széllé Erzsébet úgy a maga, mint 
gyermekei: Margit férjezett Dövényi Ká- 
rolyné, Mihály és Dénes, Dövényi Károly 
mint vő, valamint az összes rokonság ne
vében fájdalommal jelenti, hogy a hőn sze
retett férj, apa és rokon Szilvássy Dénes 
földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag 
f. évi december hó 1-én éjjel 3 órakor rö
vid szenvedés után, életének 76., boldog 
házasságának 50-ik évében elhunyt. Drága 
halottunkat december hó 3-án helyeztük el 
Farádon az ág. hitv. evang egyház szer
tartásai szerint örök nyugalomra.

Özv. Bartal Antalné 63 éves korában 
Rábatóifaluban váratlanul elha't. Az elhalt
ban Bartal István lapunk jóbarátja Vasvár
ról édesanyját gyászolja. Áldás emlékükre I

Ú J D O N S Á G O K .

A kántortanitók sérelmes fizetési 
rendszerük m egváltoztatását kérik. A
Ferenc József Tanítók Házában a kántor
tanítók országos gyűlést tartottak. A kántor
tanitók kérik a kantori és tanítói javadal
mak szétválasztását, továbbá azt, hogy a 
tanítói államsegély megállapításánál ne ve
gyék figyelembe a kántori jövedelmeket, 
viszont a javadalmakat a régi gyakorlat 
szerint állapítsák meg. A természetbeni 
járandóságok pénzbeli értékeléséről szóió 
jegyzőkönyveket tegyék közszemlére és re
videálják a felbecsülésnél történt sérelme
ket. Ugyan akkor kérik a nem állami taní
tók, hogy a Vll. fizetési osztálynak mind 
a három fokozatába a szolgálati időhöz 
mérten ök is épp úgy bekerüljenek, mint 
az állami tanítók és hogy a háborús évek 
beszámításában és a kedvezményekben ök 
is épp olyan mértékben részesüljenek. A 
határozati javaslatot emlékirat formájában 
felterjesztik a közoktatásügyi miniszterhez.

A lelkészkedő papság illetményki
egészítése. Dr. Csernoch Janos bibornok- 
hercegprimás legújabb körlevelében közli, 
hogy a lelkészkedő papság illetményeit a 
mai viszonyokhoz mérten emelik. Az ön
álló lelkészek erre a félévre 1,479.600 K 
kiegészítést kapnak, igen érdekes rendel
kezése a hercegprímásnak az is, hogy min
den plébánia ezeníui újra köteles segéd
lelkészeinek teljes ellátását biztosítani, ami
nek fejében évi 12.5 mm. búzát utal ki a 
plébániáknak.

A pécsi dohánygyár igazgatósága uta
sítást kapott, hogy a jelenleg alkalmazás
ban levő 300 munkásszemeiyzetnek dec. 
15-ére mondjon fel és a gyár működését 
további intézkedésig szüntesse be. Az üzem 
megszüntetésének az oka, hogy a város a 
gyári hivatalnokok és munkások számára 
nem adja meg a kívánt tiszti és altiszti 
lakásokat.

Megették a férgek. Borzalmas halál
lal múlt ki Orbán István kecskeméti kol
dus. Az öreg nagyon különc ember volt,

hetekig nem beszélt emberekkel, így nem 
tűnt fel, hogy napok óta nem jött ki a la
kásából. Végre mégis gyanakodni kezdtek 
a szomszédok, rendőrt hívtak és feltörték 
az ajtót. A szobában eltorzult arccal, ha- 
nyalfekve, férgektől teljesen elborítva talál
ták a földön a koldust.

Új rendelet a községi közutak keze
lésére. A községi utakról a jövőben a vár
megye kö eles gondoskodni. A községi út
adón felül a még szükséges összeget a 
megyei utadóalapból kell kiutalni az útépí
tési ,és fenntartási munkálatokra.

Új üstökös. A kazani csillagvizsgáló az 
orosz tatárföldön új üstököst fedezett fel 
a déli égbolton. A felfedezés Dubiago orosz 
csillagász érdeme.

Kirabolták a poprádi múzeumot. A
poprádi Kárpáti-Muzeumba a minap éjjel 
ismeretlen tettesek betörtek és elrabolták 
az összes arany-, ezüst-, ércpénzeket, ék
szereket, gombokat és egyéb értéktárgyakat.

Hárommillió líra aranypénz a vas
ládában. Párma közelében egy földmives 
egy fatönk kiásatása közben egy vaslánccal 
átkötözött, körülbelül egy méter hosszú 
vasládát talált. Abban a hiszemben, hogy 
a ládában robbanó anyag van, karabinere
ket hivott, akik megállapították, hogy a 
láda hárommillió lira értékű aranypénzt 
tartalmaz.

Herezeg Kerene képes, irodalmi hetilapjának, az 
Uj Idők-nek 49. számában folytatódnak Dánielné 
Lengyel Laura és Moly Tamás érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül bársony István és Kálmán J. 
elbeszéléseit. Gáspárné Dávid Margit és Leffler B. 
cikkeit, Fóthy János versét, számos művészi és idő
szerű képet és a lap rendkívül népazerü rovatait, a 
szerkesztői üzeneteket éa a szépségápolást. Az Uj 
Idők előfizetési ára negyedévre 10.000 korona. Mutat
ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. kér., Andrássy-ut lö.

Fiatal úri leányok egyetlen képes lapja a MA
GYAR LÁNYOK. Minden száma kedves és kellemes 
szórakoztató olvasmány. Aki december 20-ig 6000 
koronával előfizet az 1924 január-m árciusi negyedre, 
díjtalanul megkapja a rondkívül tartalmas karácsonyi 
számot és újévi ajándékul egy hasznos könyvecskét, 
melyből mindenki megtanulhatja, hogy lehet házilag 
ruhát varrni, kalapot csinálni. Kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andráasy ut 16.

Legolcsóbb, legszebb karácsonyi ajándék gyei- 
mekeknek AZ ÉN ÚJSÁGOM, moly mindig örömet 
és vidámságot visz a gyermekszobaba. Aki decem
ber 20-ig 5000 koronával előfizet az 1924 január— 
márciusi negyedre, a karácsonyfa alá díjtalanul meg
kapja a rendkívül tartalmas karácsonyi számot és 
egy gyönyörűazép színdarabot, melyet a gyermekek 
eljátszhatnak. Kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy 
út 10.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZ1P0TT (IÉKA 
ÜzeatgOttLárd, Vas várni egye.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH KÁROLY és SZALAY MIHÁLY.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Paksra megválasztott Nagy Béla 
tanítónk helyébe három ev. vallásu 
polgárista leánykáim mellé sürgősen 
okleveles tanítót, vagy tanítónőt ke
resek. Zenei jártasság előny.

Javadalom: mosás és ágyneműn 
kívül t8ljes ellátás és havi 40.000 
korona készpénz. Útiköltséget meg
térítem. —  Dávid Károly főjegyző 
Dóg, Veszprém m. 2— 3

Egy nemzetgyűlési képviselő családja 
keres 14 éven felüli árva lányt, aki a ház
tartás körül segédkezne s kinek jövőjéről 
szülői szereteltel gondoskodnának. Érdek
lődni lehet az evang. lelkésznél Szentgott- 
hárdon. 5 — 5

ECCLESIA
Egyházmüvészeti és Áruforgalmi r. t 

Budapest.

Központi iroda: IV., Irányi utca 27.
Papi és úri szabósága : IV., Veres 

Pálné-utca 18.
Ugyanitt szövetosztály.

Templomfelszerelési osztálya: IV., 
Váczi utca 59

Kelyhek, keresztelési kannák és 
medencék, gyeríyatarlók stb. stb.

Paárugyára: Vili,  Lujza-utca 7.
Oltár, szószék, Íróasztal, szék, bú

tor stb. stb.
Gyertyaöntődé: Vili., Tavaszmező- 

utca 6.
A legjobb minőségű oltár- és ház

tartási gyertya.
Harangöntődéje a Harangmű

vek r. t.
A legtökéletesebb harangok.
Az A n g s t e r  orgonagyár r. t.

képviselete. _ _

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb. gyűjteménye. 
Szerkesztik : Knábel Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 2-— K. Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószámmal. 
Kapható: A Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, Vili., Szent- 

királyi utca 51/a.
Ugyanott nagy választék a legkülönfé

lébb ajándékkönyvekben. 4—5

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

H I R D E S S  Ü N K
a „HARANGSZÓ“-ban.

P I A C .
December 3. Zürich: Budapest 0.0310. 

Deviza: Dollár 20.100, Dinár 227, Osztrák 
kor. 0.2825, Szokoi 582'—, Lei 101'—, Frank 
1135, Márka 0-00000.0 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.600, borjúhús 
9.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Búza 
106.835, rozs 82.750, árpa 67.000, zab 77.000, 
tengeri 74.000, korpa 42.500.

Hyomatoít Wslliach Méla vülaniUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A líp lio tta
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  DuDántüll Lnllier-Szövelsfio.
Az Országos I.uther-Szövet- 

gég hivatal«« lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
é8 reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

BzentgotthArdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetőst elfogad 
minden evang. leíkési 

és tanító.
Megjelenti minden vasárnap.

HARANGSZÚ
y őh&konys&gróÍ\>edig és az a d a k o zá sró l el ne fe le jtkezzetek ,

MMATÍSn Fí i '^Kfl l l '
i » té r t  ityeiiA U dozatokban  g y ö n yö rk ö d ik  az Isten .

Bierk.aztó-kladóhlTAtal:
s z e n t o o t t h Ar d ,

Vasvámiegye.
I  „HABANUSZO“ 

előfizetési i n : 
negyedévre 3000 korona. 

Megír Alit területre 5000 K. 
I.uthor-S/.ö*etégI tagoknak 

10°/o-o8 kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Kgjex szám ára 800 korona.

A .Harangozó’ terjeszté
sére befolyt adományokból 
■zórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Azokhoz szólok, akik eddig is adtak, mindig 
adtak, mindenütt adtak.

Száma nélküli baja, gyötrelme 
van ma a földi létnek. Mindenki
nek kijut belőle a magáé. Minden 
háznak meg van a Golgotája, min
den szívnek keresztfája, hol bol
dogsága keresztre feszíttetik. A 
legtöbb ember aki arcának verejté
kével áztatja a munka mezejét, sóhaj
ja l eszi az irgalom falatját. Élte 
vándorutján a legtöbb léleknek 
egyetlen ulitársa ma a fájdalom, 
mely a kétségbeesés örvényéhez 
vonszolja.

Nagy a nyomorúság, a szegény
ség, hangos a sóhaj, beszédes a 
fájdalom közelebbről csonka ha
zánkban. De hol vagyunk mi mégis 
attól a nyomorúságtól, attól a sze
génységtől, attól az Ínségtől, mely 
mostanság Németországra neheze
dik s fojtogatja a mi német test
véreinket az egész vonalon, hol

Kenyérért esdekelnek 
százezrek étlentil,
Jajába száz kebelnek 
könny és sóhaj vegyül.
Ruhátlan dideregnek 
sápadt nők, gyermekek.
Bérét dolgos kezeknek, 
bú, gond emészti meg.

Németországi testvéreinknek 
nyomorúsága, szenvedése, ínsége, 
hangos fájdalma mellett szó nél
kül azért tovább nem mehetünk el. 
Bármennyire magunk is szegények, 
sorsüldözőttek, elhagyatottak va
gyunk, ki kell tárnunk feléjük se
gítő jobbunkat. Ez kívánja tőlünk 
a jézusi bit, ezt követeli tőlünk a 
keresztyén erkölcs, ezt parancsolja 
nekünk az evangélikus, a magyar 
becsület. Erre köteleznek bennün
ket ezek az ádventi szép napok, 
amikor templomainkban erősebben 
csendül fel az ének, diadalmasan

hangzik fel az ádventi idők jelleg
zetes alakjának, keresztelő János 
intő szava s magának az Ur Jé
zusnak komoly intelme: Aki inni 
úd egynek a kicsinyek közül csak 
egy pohár hideg vizet a tanítvány 
nevében, bizony mondom nektek, 
el nem vesztheti jutalmát.

Németország szomorú helyzetét, 
kétségbeejtő állapotát, amint nap
nap után mindjobban mélyebbre 
és reménytelenebből sodródik bele 
a nullák forgatagába, misem vilá
gítja meg kézzelfoghatóbban, mint 
a német márkának közelebbről csak 
a magyar koronához való viszonya.

Egy magyar korona 220 millió 
márka. Egy magyar korona, mely
nek vásárló ereje semmi, amelyet 
legfeljebb némely szemérmetlen, 
Istent csúfoló lélek a templom per
selyébe dug már csak. A legkisebb 
bankjegy az egy milliárdos. A szor
zószám egy billió, amit úgy kell 
értelmezni, hogy ami békében egy 
márkába került pengő ércpénzben, 
azért ma egy billió márkát kell 
fizetni, persze papírpénzben.

Amikor a nyomorúság ily óriási, 
szabad-e csodálkoznunk akkor azon, 
hogy az emberek kutya- és macska- 
húst esznek, de már azt sem tud
ják megfizetni.

Amidőn a németországi nyomorú
ság enyhítése érdekében azért meg
mozdult a magyarhoni ev. egyete
mes gyámintézet is, reméljük, kérő 
szava nem marad kiáltó szó a pusz
tában. Visszhangra" talál minden 
gyülekezetben, különösen lelkes 
visszhangra a Harangszó olvasói
nál, előfizetőinél, akikre mindenek
előtt áll az, amit Harnack, a néme
tek szellemi vezére a jótékonyság

gal kapcsolatban oly találóan mon
dott : ők azok, akik eddig is adtak, 
mindig adtak, mindenütt adtak és 
mindig csak cselekedtek.

Újítások
istentiszteletünkben.

A keresztyén szellem ébresztését 
és fejlesztését szolgáló igyekezetek 
kiterjesztik figyelmüket a templomi 
áhitat melegségének fokozására is. 
Feltűnnek a szemhatáron javaslatok, 
amelyek szertartásunkat akarják vál
tozatosabbá s a hitéletre nézve von
zóbbá alakítani. Mert hiszen: ubi 
homines sunt, modi sunt. Az ember 
a végtelenségnek egy szikrája, mely 
gyarló testbe öltözött. Ennélfogva az 
a szikra minden ö életműködésében, 
tehát akkor is, amikor az ős forrás
hoz óhajtozik és ezzel életközösségbe 
kíván lépni, szóval akkor is, amikor 
imádkozik, az érzékek közreműködé
sét megköveteli.

Ennek a mai anyagias kornak fiaira 
nézve épen életszükséglet, hogy lelki 
életének működését az érzékeknek: 
a látásnak, hallásnak, tapintásnak 
tevékenysége támogassa. Ezt az elvet 
tartják szem előtt azok a törekvések 
javaslatok, amelyek azt kívánják, 
hogy istentiszteletünk alkalmával ne 
csak a lélek életjelenségeinek, hanem 
az érzékek foglalkozásának is tér 
nyíljon. Szóval a templom a hívók 
szemeinek és füleinek az eddiginél 
gazdagabb táplálékot nyújtson. Ezek 
a törekvések tehát a mai kor szelle
mének felelnek meg.

Ne feledjük azonban, hogy ez a 
mai korszellem nem a protestantiz
mus vi'ága. Sőt a protestantizmus 
épen abból a szükségétéiből szüle
tett meg, amellyel ez emberi lélek az 
akkori — a mostanihoz hasonló —

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó
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anyagias gondolkodás sivárságából 
ez eszmék magasságába fölemelkedni 
óhajtott. Ne feledjük, hogy a protes
tantizmus lélekboldogftó uralma majd 
akkor osztja áldásait az emberiségre, 
ha ez az anyagias világ Önmagától 
megundorodva összeomlik, amint Osz- 
szeomlott az a római császárok, a 
fényűző pápák és zsarnokoskodó ki
rályok korában. Helyesen cselekszik 
tehát a protestáns vezetőség, ha igye 
kezik alkalmackodni a mai kor fiának 
lelki világához, de amellett el ne té
vesszük szemünk elől, hogy a mi 
hivatásunk annak az eljövendő szebb, 
jobb kornak, az Isten országának 
előkészítése, amidőn az ember az 
anyagiasság és érzékiség (tobzódás 
és fényűzés) bilincseiből kibontakozva 
szabadon szárnyaló lélekkel képes 
lesz fölemelkedni a mennyei Atyához, 
amikor az ember a családi boldog
ságot, a hűséget, becsületet, lélek- 
nyugalmat, kötelességtudást, jellem
szilárdságot többre tudja becsülni a 
világ minden aranyánál. Óvakodjunk 
tehát istentiszteletünkön olyan változ
tatásokat teljesíteni, abba olyan újí
tásokat iktatni, amelyek a protestan
tizmus tiszta arculatára homályt vet
nének.

Alkalmam volt azonban némelyik 
gyülekezetünk istentiszteleténél olyan 
régen bevett szokást megfigyelni, a 
melyet az ő igénytelensége mellett is 
méltónak találok arra, hogy általá
nossá legyen: Egyik nagy templo
munkban az ünnepi istentiszteleteken 
a főének előjátéka után az orgona 
az ő leghalkabb változatán eljátsza

A Keresztelő beszéde 
Herádiáshoz és Heródeshez.
Királynő te, gonosz s parázna nő ?
Bűnt halmozó s rút ármányt terveid!
Ki, hogy élvezhesd a tisztátlan kéjt,
S  hogy bűnös élted háboritlan éld,
S  hogy ne bántson feddő szava tovább, 
Előbbi uradat meggyilkolád.
S  most szíved szennyes vágya egyre hajt,
Tetézed ujjal az előbbi bajt I
Nem szűnt vétkezni, Istenhez nem tért,
S, tovább szomjúzza a bűnt, kéjt s a vért. 
Óh tépd le az aranyat s a bíbort,
Melyet bűntől fekély es tested hord.
Nem illik hozzád e dísz, e kincs!
Vesd le s fejedre szürke hamut h in ts! 
Napod legyen a sötét éjszaka,
Melyen a friss, ártatlan vér szaga 
Vádlón kiált a borús éj felé,
Hol is a te lelked még nem leié 
Meg az Istent! Menj, fu ss innét tehát!
Te pedig árnyék ember, gyenge báb,
Ki magadat királynak nevezed,
S  kinek a gyermeknél is gyengébb kezed, 
Űzd el magadtól e tisztátlan nőt,
Gyilkost, paráznát s ármányt tervezőt.
Ne tűrd házadban, ne oszd meg ágyát,
Ne öleld őt, ne teljesítsd vágyát!
Bátyád nőjét nem, te nem bírhatod,
Ne sértsd az isteni akaratot!

Huszágh Gyula.

a főének dallamát az ismétlések el
hagyásával. A csendes hangok a hall
gatóságot láthatólag meghatják; a 
dallam folyama nagy mértékben fo
kozza az éneklés vágyát, aminek kéz
zelfogható bizonysága az ének hatal
mas felcsendülése, amikor azt a kán
tor kieresztett orgonával megkezdi 
Egy másik templomunkban a köz- 
buzgóságot nem kevéssé emeli az a 
szokás, hogy mikor a pap a szószéki 
beszédet követő ima után belekezd

az úri ima elmondásába, megkondul 
az öreg harang a toronyban és érc- 
hangjával segíti az emberi szózatnak 
és csendes fohászkodásnak emelke
dését az egek Urához. Aztán jótékony 
hatást gyakorolna a gyülekezet val
lásos érzületére, sőt az egész község
nek — tehát a másfclekezetbelieknek 
— lelki világára is az a szokás, hogy 
a tanuló ifjúság a vasárnapi isten- 
tisztelet előtt Ö3szegyülekezik az isko
lában és onnan a harmadik harang
szó zengése mellett a tanítóval, vagy 
tanítókkal együtt vonul a templomba. 
Talán nem csalódom abban a re
ményemben, hogy amely gyülekezet 
ezt a felvonulást rendes szokássá 
emeli s lassanként úgy tekinti, mint 
az istentiszteleteknek kiegészítő részét, 
ott idővel nemcsak az iskolák növen
dékei, hanem a már kimaradtak és 
fclserdüllek is szívesen csatlakoznak 
a sereghez, mely volt tanítóik vezér
lete alatt a község vallásos érzületé
nek megnyilvánulására hathatósan 
közreműködik.

Fontolják meg ezeket ennek a lap
nak mind amaz olvasói, akik elis
merik. hogy a mai mélységes erkölcsi 
sülyedtségből semmi egyéb, egyedül 
az igazi vallásos érzület felvirágzása 
emeli majd ki az embert és akik ama 
szebb kornak elofutárjaiként már ma 
is szívvel lélekkel, szóval és példa
adással igyekeznek a szíveket előké
szíteni. Fontolják meg és helyeseknek, 
célszerűeknek találván ezeket a ja
vaslatokat, ébresszenek egyhá/polgár- 
társaik körében azok iránt barátságos 
hangulatot. És ha a hívek többségé-

Alló toronyóra.
Egy káplán levelesfiókjából.

Elbeszélés.

2)

Irta : Porkoláb István.

in. (Utánnyomás
tilos.)

A múltkor temettem. Egy kis 
szórványban, messze, a Réti-pusz
tán. A hegyek között. Reggel in
dultunk s dél lett, mire odaértem. 
Este, mire haza. A kocsikerék ten
gelyig vágta a sarat.

Falut nem értünk sehol; tanyá
kon vitt keresztül az utunk. A Má- 
tyusházi Fischer majorjánál meg
állították a kocsit. Egy őszbefehé- 
redett, görnyedtjárásu béresember 
lépett a kocsihoz. Levette a kalapját: 

— Tisztelendő ur, — mondotta 
kérő hangon — látogasson meg 
bennünk! Akármi kis időre. Messze 
a templom, régen hallottuk az Isten

igéjét. Közülünk való papot meg, 
ki tudja, mikor láttunk . . .

így mondta. És annyi szomorú
ság sirt le gondboronálta, cserzett 
arcáról, hogy nehezemre esett jó 
szó nélkül magára hagynom. De 
sietnem kellett temetni. Hanem 
m egígértem :

— Eljövök, testvérem, mihelyt 
tehetem.

A többi majornál is ki jöttek elénk. 
A más vallásuak is. Alig akarták 
tovább ereszteni a kocsit.

— De el tessék ám jönni! — 
ezt hallottam egész utón. És itthon 
is a kérő pillantások, szomorú han
gok kísértek. Lehangoltak. Unat
kozom és mennyi-mennyi tenni
való volna. Aztán a híveknek kel
lett figyelmeztetni, hogy látogassam 
meg őket! A szórványokat. Pedig 
kötelességem.

Alig vártam, hogy mehessek. 
Hogy megfagyjon. Nem soká kel

lett várnom; hamarosan meggöbü- 
rödölt a sár — ahogy itt mondják.

Este a vacsoránál a nagytiszte- 
letes nem szólt semmit. A hallga
tás azt jelentette, hogy másnap nem 
lesz semmi különös teendőm. Ezt 
m eg szokta mondani. Tehát mehe
tek.

Reggel elindultam. Vállamon 
hátizsák, kezemben görcsös füty
kös. Jó erős, hegyetmászni való. — 
Körülöttem erdő. Messzebb hegyek. 
Azokon túl a tanyák. Mindenütt 
későőszi szomorú siketnémaság.

Tíz óra tájban értem el az első 
tanyát. Hegyek alatt, völgy ölében 
üldögélt. Nyolc-tíz cselédházból állt; 
a kéményekből füst bodorgott. A 
szalmával beszórt nagy, fagy görön
gyös udvaron trágyás szekeret rak
tak a béresek. Komor, munkába- 
rokkant emberek. Ahogy megláttak, 
kalapot emeltek s vasvillára tá
maszkodva bámultak.



1923. december 16. HAKAN OSZO. 379

nek lelkében megmozdul az óhajtás 
a javasolt újítások életbeléptetésére, 
a gyülekezet vezetősége azt hiszem 
legcsekélyebb akadályt se gördít a 
megvalósulás útjába, sőt szíves kész
séggel é3 örömmel teljesíti a hívek 
óhaját. Sass János.

Német testvéreinkért.
Ziermann Lajos, a magyarhoni ev. 

egyetemes gyámintézet elnöke, a né
met nyomor enyhítésére körlevélben 
fordult a kerületi gyámintézeti elnö
kökhöz, hol lelkes szóval kéri őket: 
hassanak oda, hogy ki ki tehetsége 
szerint adjon egy-egy pénzt s tegye 
le sürgősen a gyámintézet oltárára, 
hogy azt elküldhessük a velünk test
véri viszonyban levő Gusztáv Adolf 
egyletnek, hogy az bölcs belátása 
szerint mindenekkel most is jót te
hessen.

Ugyanez alkalommal megkereste 
a püspöki kart, hogy a gyámintézet 
akcióját jóindulag támogassák.

Képi Béla püspök a dunántúli es- 
peresi karhoz ez ügyben intézet le
velében többek között a következő
ket írja:

Felkérem Nagytiszteletüségedet: 
Közölje a vezetése alatt álló összes 
gyülekezetek lelkészeivel jelen leira
tom számára való hivatkozással, hogy 
az egyetemes gyámintézet által a né 
met nyomor enyhítésére megindított 
mozgalom messzemenő erkölcsi és 
anyagi támogatására őket a magam 
részéről is felkérem s jó szívükbe és

Mindjárt az első házba beléptem. 
Ha nem hitsorsos, az sem baj. 
Messze, a tanyákon nem gyűlölik 
a papot, akármilyen templomban is 
szolgálja az Urat.

A konyhából ványadt, vérsze
gény fiatal asszony jött elém. Kar
ján gyermek. Egy másik a szok
nyájába csimpaszkodva, félénken 
pillogalolt ream. Az asszony is né
zett, egy pillanatig idegenül, azu
tán az örömnek alig észrevehető 
árnyalata suhant sápatag arcára.

— Talán a tisztelendő urunk ? 
— kérdezte bizonytalanul.

— Igen — feleltem. — Eljöttem 
megtudni, hogy és miként vannak.

Az asszony a kezem után ka
pott. Alig tudtam elvonni ajkától.

— Isten áldja meg a jó szándé
kát ! — rebegte.

Tessékelt a szobába.
Alacsony, félsötét hely felé ve

zetett. Földes-gerendás, különben

nemes papi lelkületűkbe vetett bizo- 
dalommal várom, hogy minden du
nántúli anya- és leánygyülekezet meg
teszi a szeretet kötelességének gya
korlásában a maga részét.

Kérem továbbá : Csatolja eme köz
léshez saját kérelmét is s jelentés 
beérkezése s az adózó gyülekezetek 
adományainak nyilvántartásával biz
biztosítsa a megindított nemes akció 
sikerét.

Vajha a jó Isten megihletné evan
gélikus népünk vezetőinek és tagjai
nak lelkét Vajha meglágyítaná a szí
veket mások nyomorának könnypa
takjával. Vajha mások megpróbálta
tását új élet forrásává tenné szá
munkra, hogy tudnánk saját gondja
ink és szükségeink fölé emelkedve 
másikra is gondolni és másokért is 
terheket hordozni.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Egy budapesti emeleti főtárgyaló- 

teremben állami és társadalmi rend 
felforgatására irányuló bűncselek
ménnyel vádolt munkás ül a szuro- 
nyos fegyör mellett. A bíróság tanu
kat hallgat ki, hogy tisztán lásson: 
mit követett el a vádlott?

Uj tanúként sovány fiatalember áll 
a bírák előtt. Elsősorban személy
azonossági adatait kérdezi ki az el
nök.

— Neve?
— Weisz Imre.

elég tágas szobába. A mészfehér 
fal mellett festett puhafa ágyak, a 
középen nehéz fiókos asztal, körűié 
szahnaszékek. A nagy buboske- 
mence előtt bölcső. Az asszony 
beletette gyermekét. Üléssel kínált. 
Azután kiszaladt. Kis vártalva jött. 
És nyomába egymásután lépkedtek 
be sároscsizmás, istállószagu fér
fiak, nehéztestii, rongyosruhás asz- 
szonyok. Az egyik éppen a tészta- 
gyúrást hagyhatta félbe, vagy bízta 
a leányára; durva vászonköténye 
lisztes-kovászos volt.

A kis szoba egészen megtelt. 
Fiatallal, öreggel vegyest. Körül
állták, néztek. Az arcokon inegha- 
tódás, várás ült. — Az ajtó előtt 
egy sereg gyerek állt; kisebbek- 
nagyobbak, ők nem fértek be. Os
toros gyerekek. Egyik kezükben 
nehéz, zsíros kalap, másikban hosz- 
szu, négyökrös ostor.

Körülhordoztam tekintetem. S

A következő kérdések: hol szüle
tett, hány éves s azután:

— Vallása?
— Izraelita — felel a sovány ifjú.
A bíró az iratokba pillant.
— Hiszen itt az van, hogy refor

mátus.
A sovány ifjú izgatott mozdulatot 

tesz a kezével.
— Jaj, pardon, nagyságos elnök 

ur, tényleg református vagyok . . . 
Eltévesztettem. . .

*
A szerb megszállás alatt szenvedő 

Indiában egy német polgár elhatá
rozta, hogy a trónörökös születése 
alkalmából díszes bölcsővel ajándé
kozza meg a szerb királyt. El is in
dult Belgrádba, ott azonban a konak 
előtt az őrség útját állotta. A király 
azonban, aki éppen az ablakban tar
tózkodott, kiváncsi lett, mit akarhat 
tőle az egyszerű ember, s egy szol
gával maga elé vezettette. A király 
elé kerülve, a polgár szerencsekivá- 
natait fejezte ki, majd arra kérte az 
uralkodót, fogadja el tőle ajándékul 
a bölcsőt A király, akit ez a ügye
lem kellemesen lepett meg, elfogadta 
az ajándékot, s megkérdezte a pol
gárt, mit kíván viszonzásul? A szó
kimondó atyaü így válaszolt: — 
Felség I A bölcsőt nem lehet arany
nyal megüzetni. De ha szabad vala
mit kérnem, arra kérem felségedet, 
járjon közbe, hogy német polgártár
saimat ne zaklassák többé.

*
A párisi sajtó a nagy külpolitikai

ahogy rámszegződött ez a sok szo
morú magyar arc, szemembe Té
vedtek a megtöl’t fényű szemek — 
erőt vett rajtam az elfogódottság. 
Hirtelen nem tudtam szólni. Csak 
néztem őket, mint az elhagyott, 
nemgondozott testvért, aki rongyok
ban jön elénk hosszú idő múltán. 
S annak a szavára ad, akitől leg
először hall jó szót. Vagy akár
milyen szót; csak hangot halljon 
a siket, bántó némaságban . . .

Kis idő múlva jött szó az aj
kamra. Éreztem, reszket a hangom, 
amint szólni kezdtem:

— Eljöttem, kedves testvéreim, 
hogy megtudjam: élnek-e, halnak-e? 
Él-e még az Isten is a messze ta
nyákon —

Valahogy így kezdtem szólni — 
azt tudom. De, mit mondtam, med
dig beszéltem, nem tudom már 
határozottan. Egyszercsak felcsuk- 
lott a zokogás. Egy asszony elkez-
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események mellett is élénken foglal
kozik egy ottani divatos jövendő- 
mondd jóslatával, aminek lényege a 
következő: 1924-től kezdve Német
ország 25 év alatt kifizeti adósságát. 
A rajnai országokból a jövő évben 
önálló köztársaság lesz, amivel egy- 
időben konszolidáció és béke fog 
uralkodni. Bajorországban királyság 
lesz, mégpedig az eddig is uralkodó 
Wittelsbach dinasztia uralma alatt. 
Vilmos német excsászár négy éven 
belül agyszélhUdésben fog meghalni. 
Nevezetes forradalom lesz rövidesen 
Spanyolországban, amelynek ered- 
ményekép Spanyolország köztársaság
gá fog válni, a jelenlegi Alfonz ki
rály pedig Angliában éli le emigráns 
életét.
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit csinálnak a vágyaid ? IV.
Dec. 17. Lukács 1 5 .11—20. Milyen igény

telen volt az a pillanat, melyben a tékozló 
fiút meglepte a hazatérés vágya. Semmi 
ünnepi hármas harangzúgás, — csak egy 
lábújhegyen jövő csendes gondolat, de vi
gyázott rá, vigyázott nagyon. Amerika fel
fedezése és a repülőgép, csak mint egy 
vágy voltak először készen, de megszüle
tésükhöz nem az volt-e a legnélkülözhe
tetlenebb pillanat? Sokan panaszkodnak, 
hogy ők nem tudnak megtérni. Vájjon nem 
azért, mert nem méltatják nagyobb figye
lemre azt a bizonyos pillanatot!

Dec. 18. Cselek. 9 . 15—is. Vágyaink ki
alakulásában felfelé is lefelé is nagy sze
repet játszanak más emberek. Hivő ember
nél azonban szokatlanul nagy szerepet kap
nak egyes emberek, akik ismerik Jézust s 
a Jézus szerint való életben már előbbre

dett sirni. Utána sirt mindenki: a 
férfiak könnytelen szemekkel, né
mán, az asszonyok, gyerekek sze
müket törülgetve, hangosan.

A pap megszokja a sirást, hi
szen a legszomorúbb szertartást is 
ő végzi. A temetést. Részese min
den hive bánatának. Szempillája 
nem rezdül meg minden könny- 
csillanásra. Hanem itt magamnak is 
nedves lett a szemem. Arra emlék
szem jól, végső szavaim könnyekbe 
folytak. Könnyekbe ezekért a nem
gondozott, árva keresztyén magya
rokéi!, akiknek vérharmatos verí
tékéből idegenek építenek palotá
kat s kincses szobákban falnak tej
színes kalácsot . . .

Némnltan álltam a szoba köze
pén. A cselédasszonyok, béresek 
hozzám rohantak. Öleltek, csókol
ták a kezem. Nem tudtam elvonni. 
Fogták, szorították. Boldog volt, aki 
közelembe férhetett. Igaz szívvel

vannak. Isten állít bele az életünkbe ilyen 
embereket. Drága szolgálatokat kapunk 
tőlük, amint emelkedünk egyik vágyréleg- 
böl a magasabbá, de szinte nélkülözhetet
len szolgálatot a szoros kapunál. Vágyódj, 
hogy legyenek ilyen embereid!

Dec. 19. Róma 1 .8—12. Nem egymás
nak hízelgő udvarlás, ha keresztyének vá
gyódnak egymás társasága után. Mihelyst 
elindulsz jézus felé, magyarázat nélkül is 
megérted, miért vágyódnak a hívők egy
mással a találkozásra. Ha mások készek 
nagy utakat tenni, hogy láthassanak nagy 
világvárosokat, kész a Jézus hive minden 
akadályt legyőzni, hogy épülhessen valahol" 
őszintén vágyó lelkek közösségében.

Dec. 20. Lukács 1 1 .1—2. Az igazi vágy
nak imádság a szája, s az igazi imádság 
vágy — patakoknak csobogó futása. Ha 
megszentelődik vágyaid világa, nem lesz 
egy vágyad sem, mely imádsággá ne tudna 
válni és ha megtanulsz tényleg imádkozni, 
vágyaidnak arany kannái győzik folyton 
öntözni, mik sok ajkon oly nagyon elszá
radnak, — a Mi Atyánk minden mondatát.

Dec. 21. I. Korinth. 9 . 10—23 Mily fel
séges dolog vágyódva járni az emberek 
között. Nem önzés az, ha a vágy-erőink 
legjavát a magunk élete foglalja le, de nem 
sértünk határt, ha vágyaink nesztelen replü 
madarai el kezelnek szálldosni egy-egy em
ber élet felé. Szent szoígálattétel az a Jé
zusnak, mikor munkába állnak a vágyai.m 
— egy nagy méltóságban levő emberért, 
vagy azért a kis szolgáló leányért, egy 
iszákosságban szenvedő rokonért, vagy 
soha nem látott igehirdetőkért.

Dec. 22. Zsidók 11 . 10. A tisztességtelen 
vágyakat nem fenyegeti annyira a veszély, 
ha valaki megszégyenli őket, mint az Isten
nek átadott vágyakat. Nem is tudni — mi
ért! Talán azért, mert a világban kicsiny 
dolog az, ha azon sóvárog valaki, hogy 
egy kis dunántúli faluban elevenedjék meg 
a mi gyülekezetünk, hogy a H?rangszó 
bibliai Útmutatóját többen olvassák s hogy 
a fővárosban egy kis vasárnapi iskolás 
adja át a szivét 1 ? Vagy talán azért, mert 
a vágyaink ritkán mennek teljesülésbe ? 
Egyet megtudhatni. Isten nem szégyenli a

hálálkodtak:
— Meggyógyított a szava. A 

beszédje!
S az előbb még komor arcok 

boldog megenyhülésben fénylettek.
Az én arcomról is boldog érzés 

sugározhatott. Boldog voltam. Bol
dogíthattam. — Azért érik el úgyis 
olyan kevesen a pillanatnyi bol
dogságot is, mert nem másokat bol
dogítva akarnak boldogok lenni, 
hanem mások boldogsága árán. 
Pedig sokszor éppen a saját bol
dogságunk árán lehelünk boldo
gok . .  .

Délre szólalt meg egy mohos, 
rozzant állványon mélázó kis ha
rang, amikor továbbindulni készül
tem. De előbb sorra jártam minden 
házikót. Külön is volt biztató, jó 
szavam minden családhoz:

— Maradjanak keresztyének, 
magyarok. Ha azok maradnak, fény 
ragyog a keresztre, fény a hazára.

Néki vágyódó lelkeket s ép az övökének 
nevezteti magát.

Dec. 23. Titus 2 . ti—is Mit csinálnak 
Isten vágyai ? Néki is vannak. Ö is dolgo
zik velük. Hatalmas munkát végzett már 
eddig. Vágyai repesztetíék szét az egeket 
a vágyaiból fakadt, de megromlott terem- 
letiség felett; vágyaiból csordult ki az Egy
szülött s értünk való csodás vágyaiból az 
Egyszülött vére. Vágyai,, dolgoznak ma is 
a világ helyzetén s az Ö országán. Vágyai 
lebegtek az ádvent felett, neked különös
kép a tiedé felett s hiszem, hogy vágyai 
izzottak a mai négyhetes ádventi kérdésünk 
felett is, hiszen Ő van mindenképen azon, 
hogy készítsen önmagának népet, kivált
képen valót.

Herczeg Ferenc képes irodalmi 
hetilapjának, az UJ IDÖK-nek 50.
számában folytatódnak Dánielné Len 
gyei Laura és Moly Tamás érdekes 
regényei. Közli a lap azonkívül Falu 
Tamás és Sas Ede elbeszéléseit. Pé
kár Gyula és dr. Rapich Raymund 
cikkeit, Kálmán Jenó tréfáját, Garády 
Viktor és Bakonyi László aforizmáit, 
Wiide Oszkár három versét Koszto
lányi Dezső fordításában, Müblbeck 
Károly elmés fejléceit, számos mű
vészi és időszerű képet és a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az 
Uj Idők előfizetési ára negyedévre 
12.000 korona. Mutatványszámot kí
vánatra ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

Higyjenek, bízzanak ! Él az U r! És 
nem váll még mind egy cseppig 
vizzé Bocskay, Bethlen hajdúinak, 
Thököly, Rákóczy kurucainak, Kos
suth s a világháború honvédjeinek 
a fiakba is átfolyt vére. Lesz fel
támadás ! . . .

Hogy csillogtak a szem ek!
Ügytetszett, egyenesre húzódtak 

meggörnyedt testű béreslegények, 
akiken csak a ronggyá rongyoló- 
dott katonakabál mutatta, hogy 
fegyverrel a kezükben járták be 
a világ aégy táját. Tekintgettek a 
dérverte ereszek alá. Puskák van
nak ott . . . amiket nein adtak oda 
se vörösnek, se fehérnek. Valami 
névtelen öszlöu azt mondatta velük, 
amikor a leszerelő állomásokon el 
akarták tőlük ven n i: — Kell ez 
még valamire! . . . — A szemük 
most azt mondta: — Majd elő
vesszük ! De jó, hogy eltettük . . .

A jó emberek a szomszéd ma-
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E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A mindennapi életből.
A forgalm i adó a jövőben az 

eladót terheli. A pénzügyminiszté
rium új törvénytervezetet készített a 
forgalmi adó szabályozására. A ter
vezet legfontosabb rendelkezése, hogy 
a forgalmi adót a jövőben ez eladó
nak kell fizetnie.

Az új törvény német mintára az 
eladót már előzetesen kötelezi az adó 
befizetésére s így az árakban ezután 
a forgalmi adó minden esetben benn- 
foglaltatik.

Szállítási okiratok uj illetékei.
December elsejétől kezdve egész 
kocsiküldeményekről vagy 5000 kg.- 
nál nem kisebb súlyú küldeményekről 
kiállított vasúti fuvarlevél után 200 
K bélyegilleték fizetendő. Minden más 
fuvarlevél 50 K illeték alá esik. A 
postai szállítólevelek illetéke pedig 
darabonkint 50 K lesz. A régi 1 K 
bályegértékü postai szállítólevelek to
vábbra is forgalomban maradnak s 
a 49 K értéktöbbletet a posta a szál
lítási díjjal együtt szedi be.

A fagyás okozta duzzanat e l
tüntetése. A fagyás okozta duzzanat 
rendkívül kellemetlen égető érzést 
támaszt az emberben. Ettől a kelle
metlen égető érzéstől csak úgy sza
badulhatunk meg, ha magát a duzza
natot eltüntetjük. A duzzanat a ta
pasztalat szerint le szokott lohadni, 
ha a kővetkező összetételű szerrel 
ecseteljük be a fagyott testrészt: 20 
gram kollodium, 20 centigram jód-

tinkturával. Ezzel naponkint kétszer 
beecseteljük a fagyott bőrt. Az ecse
telést több napon át folytatjuk addig, 
mig a bőr megfagyott felső rétege le 
hámlik. Ekkor mindennap bekenjük 
egy kis zsírral az uj bőrt, hogy puha 
maradjon.

A szőlőlevél, mint gyógyszer. 
A szőlőnek nemcsak a gyümölcse, 
de a levelei és a vesszője, a venyi
géje is használható gyógyszerül. A 
gasztrikus bajokban, vértolulásokban 
szenvedő embernél a szőlő gyümöl
csének élvezete valóságos csodát mü
vei ; a szólőbogyó megtört magvai a 
dizentéria és vérhányás ellen fölül- 
mulhatatlan kitűnő szerül szolgálnak ; 
az árnyékban szárított és porrátört 
szólőlevelek pedig makacs vérzéseknél 
bizonyultak kitűnő gyógy és ellen
szernek. Végre fiatal zsenge szőlő- 
hajtásból kisajtolt nedv kitűnő hatású 
gyógyszer a szemgyulladás ellen.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés a földbirtok- 
reformot tárgyalja. Gróf Bethlen Walkó 
miniszter kíséretében Párisba utazott. A 
kormán\zó a minszterclnök távollétének 
idejére Vass Józsefet bízta meg az elnöki 
teendők ideiglenes ellátásával. Uj jegybank 
van alakulóban, mely főfeltéteie a nyúj
tandó külföldi kölcsönnek. Az uj jegybank 
az államtól teljesen független szerv lesz.

A magyar arisztokrácia látogatásokat 
tesz Zita királynénál.

Apponyl gróf visszaérkezett Ameriká
ból és beszámolt útjáról. Hat hét alatt 33 
beszámolót tartott Amerikában.

Angliában a választáson a konzervár 
(ívok megbuktak. A választás éredménye

oly flélyzetet teremlett, amelyre eddig nem 
volt példa.

A német birodalmi gyűlés a felhatal
mazási törvényjavaslatot 313 szavazattal 
18 ellenében elfogadta. _

Az olasz kormány feje Mussolini elis
meri a szovjetkormányt. Egyébként Olasz
országban óriási árvíz volt. Decco község
ben körülbelül 500-an az árvíz áldozatai.

Belgrád megkezdte a pánszláv politika 
kiépí ését. A legnagyobb szerb pártok kö
vetelik az Oroszországhoz való közeledést.

Bulgáriában az agrár- és kommunista 
párt vereséget szenvedett.

Erdélyben szegény legények garázdál
kodnak, még az idegen missziókat is ki
fosztják. Legutóbb egy egész vonatot ra
boltak ki.

Dánia általános képviselőválasztás előtt 
áll.

A francia szenátus Szerbia és Lengyel- 
ország részére újabb kölcsön megadását 
javasolja.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY.

A fertőtlen ítésről.
Irta: dr. Kovácsics Sándor, Győrvárm. 

tb. főorvosa.
A betegségektől való óvakodás 

kötelessége minden embernek ; külö
nösen kötelesség a köz, a társadalom 
érdekében való védekezés az olyan 
betegségeknél, amelyek fertőzők, ame 
lyek tehát emberről, vagy állatról, 
tárgyról átragadva az emberekre, 
ezek nagyobb tömegét tehetik egy
szerre beteggé.

A védekezésnek a foganatosítása, 
irányítása a közigazgatósági hatóság 
kötelessége.

Ez a gépezet azonban gyakran 
ólomlábon jár, sokszor a hatóságon

jorig kísértek. Elválásnál az az öreg 
béresgazda, aki első errevivö utam 
alkalmával megállította a kocsit, 
a markomba szorított valamit. Néz
tem. Egy csomó bankópénz . . . 
Fájó érzés rázott meg. Hát már 
annyira sülyedtünk, az emberek azt 
hiszik: mindenki mindent csak pén
zért tesz?! Annyira, hogy az aján
dékot is aszerint értékelik: „men
nyit érhet“ ? I . . ,

— Testvérem, — szóltam búsan 
— amit teltein, nem pénzért tet
tem. Hozott keresztyén lelkem, ho
zott magyar szívem. És hozott papi 
kötelességem.

Emberem megfogta karomat:
— Tisztelendő urunk! Érezzük, 

jó szívvel tette, amit tett. Éppen 
ezért mi is jó szívvel adjuk ezt. 
Igaz, szegények vagyunk, de ennyi 
telik tőlünk. Jobbra úgyse adhat
nánk. Nagy jót tett velünk; nagyot. 
Cserébe fogadja el nyugodtan ezt

a keveset Ha nem akarja megtar
tani, adja valami jó helyre.

Eszembe jutott az óra. A meg
állt toronyóra . . . Amire „a hivek 
nem adnak“ . . .

Eltettem.
Azután mentem a másik major 

felé. És újra a másik felé. Késő 
este volt, amikor az utolsót elhagy
tam. Innét is messze elkísértek. 
Nem akartak tőlem elmaradni.

— Annyira megszerettük! — 
mondta egyik is, másik is.

Ez a szó a fiilembemaradt. Sze
retet ! — Különös, gondoltam el, 
mikor egyedül róttam tovább az utat 
— a köztudatban mégis mennyire 
benne van, hogy kiveszett! A köz- 
tudat világtalan, messze jár a való
ságtól. — A szeretet ösztönös ér
zés, veleszületik az emberrel, benne 
marad haláláig. De — táplálni kell. 
A szívekhez férni. A magasból a 
földre szállni. Aminthogy a protes

tantizmus Luther, Kálvin úgyis ezt 
tette : a papot leszállította a meg
közelíthetetlen magasságból a földre, 
a hivek közé; a papot lelkésszé, 
emberré, baráttá, testvérré tette. 
Hogy dajkálja a szeretetet. A szí
vet, a lelket.

Lelkész-e ma a pap valóban ? — 
Az-e, aminek Luther, Kálvin akarta?

Este volt; késő este. Lábam alatt 
fagyos országút, fölöttem csillag
fényes égbolt. Messzebbről kis fa
lum lámpái csillogtak elém. Nem
sokára hazaérek. Lefekhetem. De 
vájjon nyugodtan-e? — Végiggon
doltam egész napomon, amint vé
giggondolok minden este : — Uram
isten, mit is végeztem? Jól végez- 
lem -e? — Ezen az estén régen 
nem érzett nyugalom töltötte el 
egész valómat. Jól végeztem. Csupa 
gondot enyhítettem, könnyet szárí
tottam. Nyugodtan hajthatom feje
met álomra.
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kívül eső okok miatt; másrész? meg 
az idevonatkozó rendelkezések sok 
esetben hiányosak, idejüket múltak s 
így foganatosításuk nem jár kellő 
eredménnyel, szükséges tehát, hogy 
az egyén maga tudjon védekezni, 
maga ismerje a védekezés módját 
minden egyes fertőző betegségnél. 
Ha az ember a forrása a fertőző 
betegségeknek, akkor legjobb, ha nem 
érintkezünk a fertőző beteggel. így 
kerülhetjük el legbiztosabban a fertő
zést. Tehát nem teszünk részvétláto- 
galást, nem fogunk kezet azokkal, 
akik a betegnél voltak, akik a beteget 
ápolják, nem fogunk meg olyan tár
gyat — előzetes fertőtlenítés nélkül, 
— amely a beteg környezetéből kerül 
ki, nem vásárlunk oly helyről élelmi
szert stb. Nem tudhatjuk, hogy a 
beteg nem e fertőzte környezetét is?

Ha a beteggel való érintkezést 
nem kerülhetjük el, akkor a kelleténél 
hosszabb ideig ne tartózkodjunk nála. 
Felesleges módon ne tegyük ki ma
gunkat a fertőzésnek. Szükségtelen 
vele kezet fogni, testét, ruháját meg
érinteni, vagy oly közel állani hozzá, 
hogy a beteg kilehelt levegője köz
vetlenül érinthet bennünket. Vegyünk 
fel ily esetben egy hosszú kabátot, 
vagy váltsunk ruhát, mikor a betegtől 
kijöttünk, mossuk meg kezeinket ned
ves sublimátba mártott ruhával, töröl
jük meg cipőnk talpát, mert a cipő, 
a csizma talpával is elvihetjük a 
fertőző anyagot vagy bacillust.

A fertőző anyagot szétvihetik s így 
a betegséget terjeszthetik állatok is. 
Különösen veszedelmes a légy, a 
bolha, a poloska, a tetü, a szúnyog, 
a kullancs. A légy mindenre reá száll. 
A beteg fertőző váladékáról, a köpet- 
ről, a bélsárról, a vizeletről a lábaira 
tapadó fertőző anyagot elviszi az 
evőeszközre, az ételre s fertőzi az 
embert. Fontos tehát, hogy a beteg
szobából ezeket a kellemetlen és ártó 
legyeket mindegyszálig kipusztítsuk. 
A bolha, a tetü, a poloska, a kullancs, 
a szúnyog csípéssel juttatja a fertőző 
anyagot az ember vérébe.

A fertőztelenítés célja, hogy min 
den csirát, tárgyat, ami fertőzhet, ami

És ha otthon maradok ? — Egy 
egész drága napot tétlenül átunat- 
kozotn . . .

Az égre néztem. Biztatón ragyog
tak a csillagok. Többet nem unat
kozom. Lesz már dolgom. A jó Is
ten elém jött, megmutatta az utat, 
amelyen járnom kell.

Az Ur elébe megy az Ö szolgái
nak. (Folytatjuk.)

a fertőző anyagot terjesztheti, elpusz
títsunk, a fertőző anyagtól megszaba
duljunk. Erre többféle mód, eszköz 
van. Itt csak azokat az eljárásokat 
teszem szóvá, amelyek a legegysze
rűbb körülmények között is alkalmaz
hatók. A legalaposabb fertőtlenítés 
az elégetés. Ez esetben a fertőző 
csirák teljesen elpusztulnak. De nem 
alkalmazhatjuk ezt az eljárást minden 
esetben, mert nem minden tárgyat 
lehet elégetni és sok értékes tárgyért 
nagy kár lenne. Fertőzött szalma, 
értéktelen faalkatrészek, ócska szövet
részek elégethetők. A fémtárgyakat 
megtüzesltéssel fertőtleníthetjük.

Egyszerű és használatos mód a 
kifőzés. Minden olyan tárgyat, melyet 
a nedves meleg nem tesz tönkre, ily 
módon fertőzteleníthetünk. Tehát a 
fémeket, a szöveteket legjobb kifőzni 
s ezzel a reájuk tapadó fertőző csi
rákat biztosan elpusztítjuk. A bútoro
kat, falakat, bőrnemüeket lemosással 
fertőtlenítjük. A lemosáshoz baktéri
umölő anyagot használunk.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak: 

A magyarkeresztúri ev. nőegylet tagjaitól, 
a nőegylet elnöknője : Szabó Pap Károlyné 
ezredesné és ale'.nöknője : Lukáts Dénesné 
intézkedésére Major Lina, Szabó Vilma, 
Tóth Gizella és Németh Linus gyűjtő leá
nyok buzgó gyűjtése folytán a Harangszó 
terjesztésére a következő adományok foly
tak b e : özv. Tóth Ferencné 5, Gáncs Fe
rencné, Tóth Sándorné, Káldi Dénesné 4-4, 
Szánthó Ferencné, id. Major Jánosné, Ma
jor Lina, Győrig Mihályné, Győrig Linuska, 
Kovács Samuné, Szánthó Jánosné, Németh 
józsefné 3—3, Nagy Sándorné, Kovács L.- 
né, Horváth Lászlóné, Kiss I'ona, özv. Stro- 
kai Lajosné, Németh Ilona, Takáts J.-né, 
g. Tóth Mihályné, Káldi Sándorné 2—2, 
Káldi Lászlóné, Tóth Kálmánná, Böröczki 
Istvánná, Karácsony Mári, Tóth Józsefné, 
Csathó Istvánná, Móritz Sándorné, Gacs 
Sándorné 1—1 to jást; Káldi Imréné 3000, 
özv. Németh Jánosné, Lukáts Dénesné 
2000—2000, ifj. Surányi Jánosné 1500, Mé
száros Lászlóné 1200, Szabó Pálné, Káldi 
Mihályné, Böjtös Zsigmondné, N N., Nagy 
Elekné, Szabó Pap Károlyné, Szabó L.-né 
g. Németh Ferencné, Kovács Sándorné, 
Tóth Ida, Kiss Lajosné 1000—1000, Tóth 
Samuné 600, Sziklai Leona, Strokai J.-né, 
.Németh Mihályné 500—500, Finta Jánosné 
300, Svéda Antalné, Böröczki Antalné 250 
—250, Lukáts Mihályné, Lukáts Lászlóné, 
Tar Mihályné, Varga Györgyné, Varga J.- 
né, Pravda Károlyné, Gere Gáborné 200— 
200, Rigó Szidónia, Varga Józsefné, özv. 
Németh Sándorné, Major Lászlóné, Gacs 
Jánosné, ifj. Tóth Ferencné, Szabó Antalné, 
Tóth Mihályné, Major Ferencné, id. Su
rányi Jánosné 100—100, Káldi Lajosné, 
Strokai Ferencné 20—20 koronát. Össze
sen 67 drb tojás 33 500 korona értékben 
és 26.040 kor. készpénz. Főösszeg 59.540 
korona.

Sok-sok hálás köszönet I

HARANGSZÓ.

Advent 3. vasárnapján.
Epistola: Pál I. lev. Kor. 4. t-s.

Ami pedig a sáfárokban megklvántatik 
az, hogy mindenik hívnek találtassák . . .  
Idő előtt semmitse ítéljetek, mig el nem jó 
az Úr, aki egyrészt világra hozza a setét- 
ségnek titkait. . .  Rendkívül időszerű köve
telmények és magunkba szállásra késztető 
igazságok.

Püspöki konferencia. A püspöki kar 
december 13-án Budapesten a folyó ügyek 
megbeszélésére konferenciára jött össze. 
A konferencián Geduly püspök elnökölt.

Kapi püspök előadása Kelenföldön. 
Kapi Béla dunántúli püspök ádvent 3-ik 
vasárnapján előadást tart Kelenföldön.

Csengey hatvanéves írói jubileuma. 
A miskolczi joghallgatók testületé és Mis- 
kolcz városa meleg ünnepeltetésben része
sítette Csengey Gusztáv költőt hatvanéves 
Írói jubileuma alkalmából. A volt tanítvá
nyok nevében a költőt Duszik Lajos lel
kész üdvözölte.

Debrecenben a Luther-Szövetség ád- 
ventben két vallásos estélyt rendez. Dec. 
2-án Kálmán Rezső orosházi leik. „Munka 
és hit* címen tartott mélyenjáró, a hallga
tóságot lebilincselő előadást. December
16-án dr. Bruckner Győző miskolci evang. 
jogakad. dékán „A mikulás kultusz eredete 
és jelentősége* dinen fog értekezni. Dec. 
5 én megindult a husvétig hetenkint tartani 
szokott biblia óra, az elsőn Farkas Győző 
lelkész „A biblia szociális gondolatai* c. 
tartott bevezető előadást. A megkonfirmált 
ifjúság egyesülete megalakult és működését 
megkezdette. A L. Sz. egyetemi szakosz
tályának előkészítése folyamatban.

Győrött a múlt hó közepén alakult meg 
az „Evang. Ifjúsági Egyesület* mely vasár
nap, december 2-án tartotta megnyitó ün
nepélyét. A nagy számban megjelent kö
zönségnek élvezetes műsorban volt része. 
A vegyeskar gyönyörűen előadott éneke 
után dr. Vélsz Aladár ifj. elnök mondott 
tartalmas megnyitó beszédet, majd Pálmai 
Lajos esperes magasszárnyalásu beszédé
ben mutatott rá azokra a teendőkre, me
lyek a rettenetes összeomlás után a ma
gyar ifjúságra várakoznak. Ezután Chalupka 
Kata szavalta el mélyen átérezve Petőfinek 
„A ledőlt szobor* című költeményét, vitéz 
Ruday Ferenc nagy tetszést aratva énekelte 
Gruber „Fohász“-át, mely után Kuszák I. 
tanító művészi szavalatával a műsor véget 
ért. Az ünnepélyt a Hymnusz zárta be. — 
Az egyesület máris eredményesen műkö
dik. Kebelében van énekkar, műkedvelői 
gárda, gyorsírói tanfolyam. Heti összejöve
telein a jövőben ismeretterjesztő előadá
sokat fog tartani és egyébként is a veze
tőség igyekszik az egyesület céljait minél 
teljesebb mértékben megvalósítani Adja 
az Úr Isten, hogy az új egyesület minél 
sikeresebben szolgálhassa szeretett egy
házunk és édes magyar hazánk ügyét.

Ózd ünnepe. Csonka-Magyarország 
határszélén megerősödött Siónunk. A bor
sod—gömöri misszió székhelye Ózd anyá- 
sitotta magát s misszió-lelkészének,Turóczy 
Pál főesperesnek, nyugalombavonulásával 
megválasztotta annak fiát, lapunk munka
társát, Turóczy Zoltán arnőti lelkészt első 
lelkészévé. Megragadó és bensőséges volt 
az ünnepség. Ki felejthetné Nemes Károly 
főesperes beiktató beszédét, mikor a II.
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Kor. könyve 2. fejezetében foglalt történet 
alapján rámutatott, hogy miként hajtogatja 
össze Illés az ö palástját, miként választja 
vele ketté a kétségek vizét, miként veti fel 
Elizeus előtt a kérdést, hogy mit cseleked
jen vele. „És mondá Elizeus: Legyen kér
lek, a te benned való léleknek kettős mér
téke énrajtam.“ S ekkov. az esperes szere
tett lelkészének felhívja ügyeimet arra, hogy 
hisz benne e kettős mértéknek meg kell 
lennie, hisz a nagy Czékus püspök volt 
nagyatyja anyai ágon s a jó Turóczyak 
apai ágon az örökhagyók. Maradhatott-e 
szem könnyek nélkül ? Elfelejthetik-e a 
jelenvoltak a beiktatott jeles szónok elra
gadó beszédét, mikor arról beszél ádvent 
első vasárnapján, hogy nem magát, de 
Krisztust akarja bemutatni, mint a kétsé
gek idején bevonuló győzelmes hadvezért, 
ki az önzés sivatagában bolyongóknak, a 
lelki szomjúságot szenvedőknek s a csaló
dottaknak a „mara“ vizét meg akarja, meg 
tudja és meg fogja édesíteni. Adja a ke
gyelem Istene, hogy az ifjú lelkész mindig 
így tudjon a telkekhez férkőzni. Ö meg
rendített minden szívet, lelket s égfelé irá
nyított minden lelket. Ilyenkor válik nyil
vánvalóvá az evang. igehirdetés alapelvének 
hatalmas volta: hitből hitbe. Az Isten ál
dása nyugodjék az ez alkalommal anyási- 
tolt gyülekezeten és lelkészén.

A bobai gyülekezet ez évben, október 
28 án tartotta reformációi emlékünnepélyét. 
A kivilágított fehérfalu templomban az ün
neplő gyülekezet közéneke után Nagy M. 
lelkész tartott előadást a rómaiakhoz írt 
levél 7 21 és 623 alapján arra a kérdésre 
adván feleletet: Mi tette Luthert reformá
torrá ? Az előadás után a gyermekkar Csir- 
kovics K. tanító vezetéke mellett szépan 
előadta a „Mint kőszál a tengerben, áll 
Sionunk vára . .  .“ kezdetű éneket, majd 
Vidos B. II. tanító szavalt el egy alkalma
tos költeményt álérzéssel és építőleg. Kö
zös imádság és közös ének zárta be az 
ünnepélyt, amelynek magvetése talán ter
mékeny talajba is hullott.

A gyülekezet a lehangolódott és hibás 
orgonáját önkéntes adományokból megjavit- 
tatta, s a hiányzó sípokat pótoltatta. Csir- 
kovics K. tanító buzgó fáradozása és a 
hívek jókedvű adakozása nemes, jó célra 
irányult. Az ősök által szerzett orgona az 
utódok áldozatából megújulva szolgálja 
továbbra is a régi hivatását. Hengja, bu
gása hívja, gyűjtse, vigasztalja és lelkesítse 
a híveket. A megújított orgonát az esperes 
megbízásából ádvent első vasárnapján Nagy 
M. gyülekezeti lelkész adta át szép rendel
tetésének. A javítás közel 650.000 koronába 
került. Itt említjük meg, hogy a bobai ev. 
anyagyülekezet új iskola céljaira az 1923. 
évi költségvetésébe 30 q búzát és 30 q 
rozsot állított be és szedett be, hogy minél 
előbb új otthqna legyen a jövendő ifjú s e 
regének. Az Úr áldja meg a jó szándékot.

A kővágóőrsi egyház december 2-án 
egyhangulag kántorlanítójává választolta 25 
pályázó közül Zirmann Lajos békéscsabai 
áll. tanítót, ki Nyugatmagyarország el kap
csolása idején mint nieneküit tanító került 
mostani állásába. Isten áldása legyen a 
Baiatonpart uj munkásának munkáján.

A sobort ev. legény- és legényegylet 
december 1-én kedélyes estét tartott. Az est 
tiszta jövedelme 55.140 korona volt, mely
ből a Harangszó terjesztésére 5000 kor.-t 
ajánlott fel, a többit könyvtára gyarapítá
sára fordítja. Az est szereplői: Bősze Li
nus, Németh Vilma, Kovács Róza, Molnár 
Jolán és Etus, Németh Mariska, Dóka Jo

lán, Kovács Lidi és János, Molnár Géza, 
Varga Lajos, Németh Ferenc és Kálmán, 
Molnár Géza közi, Molnár Gyula, Kovács 
József és Horváth jános, kik sikerült ala
kításaikért meleg elismerésben részesüllek 
a hálás közönség részéről.

Műkedvelői előadás. A rábafüzesi ev. 
ifjúsági egyesület műkedvelői előadást ren
dezett, melynek tiszta jövedelméből egy 
205 kötetből álló könyvtárt szerzett be. Az 
előadás sikere körül az érdem Hutfiesz 
Endre tanítóé, aki a nyugati végeken min
den tekintetben igazi népnevelőnek bizonyul.

K Ü L F Ö L D I  HÍREK.

Németország. Egész Thüringiában a 
kormány ellenkező intézkedéseinek dacára, 
alázatos lélekkel ünnepelték meg a bűn
bánati napot. Az összes üzletek zárva 
voltak.

A német ev. egyház választmánya dec.
5-én dr. Moeller elnöklete alatt ülést tar
tott Berlinben.

Königsbergben meghalt dr. Kahler, a 
porosz ev. egyház konzisztoriumának el
nöke 70 éves korában.

A szászországi ev. egyháznak a lapok 
jelentése szerint rövid időn belül sikerül 
magát bilincseiből szabaddá tenni.

Románia. Bánffyhunyadon elvették a 
református ielkész lakását s az újonnan 
szervezett görögkeleti egyház pópájának 
utalták ki.

Dr. Kirchknopf Gusztáv kolozsvári ev. 
lelkészt kiutasították Erdélyből.

Több helyen a bibliai órákat betiltották.
Jugoszlávia. Prekmurjéban a róni. kath. 

vendeket kivették a szombathelyi püspök 
fennhatósága alól és a marburgi püspök
séghez csatolták őket.

Az evangélikus vendek Muraszombaton 
értekezletet tartottak. A gyülekezeteket fel
szólították, hogy mind válasszanak fel
ügyelőket. A vendek között az ev. öntudat 
ébresztésén nagyon sokat fárad Luthár 
Ádám battyándi lelkész, az általa szerkesz
tett Düsevni Liszt c. lapjával.

A verzséi szerzetes rend Muraszom
baton házat vásárol és székhelyét Mura
szombatba óhajtja áthelyezni.

Zágrábban dr. Hochstetter berlini ud
vari lelkész „Az ev. keresztyénaégrői“ elő
adást tartott. Ugyancsak ez alkalommal 
Sostarec Ferenc légrádi lelkész ünnepi 
szép beszédet mondott.

Burgenland. Az alhói gyülekezet lel
készévé Jakóbi Viktor veperdi lelkészt vá
lasztotta.

Ú J D O N S Á G O K .

Hat hónapi fogházra Ítélte a bíróság 
Újhelyi Nándort, számos pornográf regény 
íróját. Ez nem az első büntetés, amivel 
sújtják és Újhelyi mégis talál mindig kiadót 
„niü“veire, talál nyomdát, amit nem undorít 
vissza betűinek szennyáradata.

A nyomda drágu lása  a folyó évben. 
A Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok 
Főnökegyesülete augusztus 6-án 90%-kal, 
augusztus 27-én 40%-kal, szeptember 10-én 
10%-kal, október 8 án 20% kai és novem
ber 4-én 7%-kal emelte a minimális nyom
tatványárszabás tételeit, melyek ehhez, ké
pest ez év január 1-től számítva a mai 
napig 1508%-kal emelkedtek.

Uj százkoronások. A ni. kir. állami 
jegyintézet e hó 7-től kisebbméretü 100 
koronás címletű bankjegyeket fog forga
lomba hozni. Ezek a címletek fehér, tehát 
nem színes gyapotszálas papíron készülnek 
és rajzban csak kis eltérések vannak a 
régi 100 koronástól.

Óriási goinba az Alfőldön. A nyírségi 
Ujfehértón egy óriási gecérke gombát ta
lállak. A gomba tányérjának átmérője 120 
centiméter, szárának vastagsága pedig 30 
centiméter.

Táncm ulatságot Pécsett az ádventi idő 
alatt nem szabad tartani Az otfani rendőr- 
kapitányság a vonalkozó tiltó rendelkezést 
a napokban adta ki.

Hőhullám közeledik kelet felől. A pá
risi lapok jelenük, hogy Oroszországban, 
ahol máskor ilyentájban méteres hó feküdt 
a földre, most enyhe tavaszi szellő lenge
dez. Kievben zöldülnek a fák, Odesszában 
ibolyát árulnak. Ukrajnában virágoznak a 
cseresznyefák. Attól félnek, hogy a hirtelen 
beálló tél tönkre teszi majd a vetéseket.

Egy szombathelyi mechanikus ta lá l
mánya. Kiss Jenő szombathelyi műszerész 
szenzációs találmánnyal leple meg a ma
gyar királyi szabada'mi bíróságot. Hosszas 
kísérletezés után rájött egy készülék nyit
jára, mely lövegekre szerelve felfogja a 
hangot, füstöt és a lángo*.

Két koronáról harminc k o ro n ára . . .  
A népjóléti miniszter az oltóorvasok részére 
az első oltásért és az ujraoltásért járó dí
jakat 2 koronáról 30 koronára emelte fel.

Agglegények figyelm ébe. . .  Az an- 
górai nemzetgyűlésen törvényjavaslatot 
nyújtottak be Kisázsia betelepítése érde
kében. A törvényjavaslat többek között elő
írja, hogy minden török alattvaló köteles 
legkésőbb 23 éves korában megnősülni.

Internált m agyar könyvek. Besszará- 
biában az oláh kultuszminisztertől szigorú 
rendeletet kaptak, hogy az orosz és a ma
gyar könyveket internálják.

A Mngyur Keresztyének Xaptáia az 1924. évre 
már szeptember elején megjelent a szokott változa
tó« ta--falómmal. Történelmi, külmissziói s a mai 
életből való elbeszélések, politikai, egészségügyi s 
gazdasági tudnivalók, költemények, építő és evau 
gélizáló cikkek váltják egymást benne. A szöveg 
közt szép és érdekes képek találhatók az egyházi és 
egyesüled életre vonatkozólag, továbbá vallásos vo
natkozású karrikatur&k. A csinos fedéllel ellátott 
naptár minden in&s protestáns naptárnál olcsóbb, 
alapára 1.30 K.

Legolcsóbb, legszebb karácso
nyi ajándék gyermekeknek AZ 
ÉN ÚJSÁGOM, amely mindig örö
met és vidámságot visz a gyermek
szobába. Aki december 20 ig 5000 
koronával előfizet az 1924. évi január 
—márciusi negyedre, a karácsonyfa 
alá díjtalanul megkapja a rendkívül 
tartalmas karácsonyi számot és egy 
gyönyörű szép színdarabot, melyet a 
gyermekek eljátszhatnak. Kiadóhiva
tal Budapest, VI, Andrássy-ut 16.

Fiatal úri leányok egyetlen ké
pes lapja a MAGYAR LÁNYOK. 
Minden száma kedves és kellemes 
szórakoztató olvasmány. Aki decem
ber 20 ig 6000 koronával előfizet az
1924. évi január—márciusi negyedre, 
díjtalanul megkapja a rendkívül tar
talmas karácsonyi számot és újévi 
ajándékul egy hasznos könyvecskét, 
melyből mindenki megtanulhatja, ho-
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gyan lehet házilag ruhát varrni, ka
lapot csinálni stb. Kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 
Keck János Paks 100.000, Tiszaföldvár 
26.900, Nőegylet Nagyalásony 75.100, Grim 
Kálmán Szoiíibalhely, R. Mariska Körmend, 
Szkok Andor Lipárí, Pálmai Lajos Győr, 
ifj. Lackner József Szombathely, Schneller 
Aurél Kőszeg 10—10 ezer, Kötcse 22.000, 
Ostffy Miklós Sárvár 30.000, Nőegylet Ba- 
konytamási 11 000, Offertórium Dombóvár, 
Kovács S. M2gyarkeresztur, Ifjúsági egylet 
Sobor 5—5 ezer, Tobák András Kővágó
őrs, Porkoláb Dénes Boba 3—3 ezer, Büki 
Ilka Alsószakony 2000, Járfás Gergely Győr- 
szabadhegy 4000, lárfás Györgyné 7000, 
Benkő Béla Öts, Bernálh György Győr- 
sövényháza 2—2 ezer, Németh János Bana, 
Ciráky Gyuláné Mányok 12—12 ezer, Eösze 
Zsigniond T.-némedi, Szabó Teréz Nemes- 
kolta, Orbán István Nagyacsád, Wächter 
Walter Kőszeg, Hutter Lajos Budapest 
1000—1000, Tóman Mihály Tordas, László 
Károly Jánosháza, Tóth József Abaujszántó, 
Molnár Vilma Zalaszentgrót, Bán László 
Farád, Szép lmréné Tét 2—2 ezer, özv. Mi- 
hátsi Pálné Ostffyasszonyfa, Antal Ferenc 
Szőllős, özv. Schindler Mártonné Sopron 
3—3 ezer, Fónyad Gyula Sárvár 800, Mike 
Antal Celldömöik 200, Berecz Lajos 500, 
Székesfehérvárról: Haffer Ferenc 2700, 
Seregély József 1000, Tóth Sándor 500, 
Fuhrmann János 400, Simon Mariska Li- 
párt, Gyurátz Ferenc nyug. püspök Pápa, 
Bothár Gusztáv jbiró Sárvár, Németh Jolán 
Szombathely, VÍda József Kemenessömjén, 
Barátrt József Boba, özv. Horváth Laj03né 
Kisláng, Hoffmann Samu Kaposszekcső 
2—2 ezer, Gömböc Sándor Csánig, Kiss 
Gyula Kemenesmagasi, Erhart István Fara- 
nyod, Csonka Róza Alsónána, Vörös Imre 
Győr 1000-1000, Góhér Mihály Kiskőrös 
10.000, Leányegylet Tét 3000, Kiss Sándor 
Nemesládony 7300, Kovács Mihály Farád 
5000, Németh Márton Győr, Dorner Lajos 
Töltéstava, Bartakovics K. Boba, Saas J. 
Rákospalota 500—500, Nagy József Kör
mend 7000, Csapó Endre Tab 400, Köhler 
József Szombathely 6500, Csatáry József 
Nagypirit 1000, Farkas Gergely Nádasd 
6000, Polgár István Győr 7000, Év. egyház 
Keszthely 7846, Brunner Emilia Pécs 4000, 
özv. Buti Károlyné Pápa, Záinolyi József 
Moson, Coriáry István Ráró 2—2 ezer, 
Záinolyi János Moson, Póczy istván Győr, 
Tóth János Magyarkeresztur 500—500, 
Csizmadia Istvánná Rákospalota, Sikter 
Katica, özv. Kmotrich Samuné Nyíregyháza, 
Horváth János Tét, H. R. Tét 1000-1000, 
Nagykanizsáról: Bsrényi Elek 2200, Bolla 
Ida 350, Boross László 550, Horváth K. 
1500, Loós János, Vánkos Jenő, Elschiéger 
Elemér, Neinecz József, Litvay Endre, Böhm 
Ignác, Bruncsics János, Szemző István, 
Hári Sándor 250—250, Offertórium 6000 K.

KelelAii szerkeszti én kiadó: CZIP0TT UÉZA 
tfotsutgotthárd, VaaTÁnuegje.

üzerkesztőtársak :
NÉttKTH KÁROLY éa SZÁLAV MIHÁLY. 

Kéziratokat nem adunk vissza.

Harangszó
olvasói

Bútorozott szoba
ügyben

bizalom m al keressék  fel
B u d a p esten

Hungáriát.
Óriási választékban kapható 1, 2 és 
3 szobás bútorozott albérleti lakosz
tályok főlépcsobázi bejárattal, szepa
rált fürdőszobával (kizárólagos hasz
nálat), önálló konyhával, telefon és 

zongorahasznáiattal. 
Fölópcsöházl garzon-szobák (I napra 

is) átutazóknak.
Irodahelyiségek telefonhasználattal.

Központi i ro d a :  1—5
Budapest IV., Muzeum-körut 31.

Interurbán József 51—52.

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb. gyűjteménye. 
Szerkesztik: Knábel Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 2 — K. Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószámmal. 
Kapható: A Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, Vili., Szent- 

királyi utca 51/a.
Ugyanott nagy választék a legkülönfé

lébb ajándékkönyvekben. 5—5

Milliót kereshet
bármely egyesület C s i te  K áro ly-nak  „A 
biró leányai“, „Legény furfang“, „Piros 
alma“ és a „Tóth Lidi“ cimü vidám nép
színműveivel. A biró leányai ára előadási 
joggal 3600, a Legény furfang és Piros alma 
3000 -3000, és a Tóth Lidi ára 1600 K. 
Kaphatók a szerzőnél Körmenden és Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon.

Legszebb, legolcsóbb karácsonyi aján
déktárgy Csite Károlynak a

H o z i k a
c., pályadfjjal kitüntetett gyermektörléneie. 
Színes képekkel, díszes keménykötés
ben ára 2o00 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden és Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szentgotthárdon.

Legszebb és legolcsóbb
karácsonyi ajándék

az 1924. évi

képes LOTHER-NAPTÁR.
Ára 4000 korona.

Karácsonyi
ajándékkönyvek,
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem- 

képző munka.)
Farkas Mihályné: Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve. 
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

üagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hot nem v o lt ... 

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián.

(Mesék.)
Hamvas József: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára díszkőtésben 6500 

korona. Megrendelhetők: 
W e llisch  Bélánál Szentgotthírdon 

és Kókai Lajosnál Budapesten.

Keresek egy tisztességes, feltétlenül 
megbízható, főzni tudó mindenest négy tagú 
családhoz. Ajánlatokat kérem a következő 
címre: Czieglerné Fleischhacher Ilonka, 
Budapest, VIII., Ludovika-Akadétnla.

Paksra megválasztott Nagy Béla 
tanítónk helyébe három ev. vallásu 
polgárista leánykáim mellé sürgősen 
okleveles tanítót, vagy tanítónőt ke
resek. Zenei jártasság előny.

Javadalom: mosás és ágyneműn 
kívül teljes ellátás és havi 40.000 
korona készpénz. Útiköltséget meg
térítem. —  Dávid Károly főjegyző 
Dóg, Veszprém m. 3—3

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

PLAC.
December 11. Zürich: Budapest 0.0310. 

Deviza: Dollár 21.500, Dinár 242, Osztrák 
kor. 0 3010, Szokol 6251—, Lei 116'—, Frank 
1160, Márka O'OOOOO.O — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.600, borjúhús 
9.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Búza 
103.835, rozs 77.500, árpa 73.000, zab 81 500, 
tengeri 81.000, korpa 43.250.

Nyomatott Wéliiach Méla villamttxemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított*
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  Decim túli Lctner-SzövetsÉc.
Ai Oruágos Luther-SxÖTet- 

t,ég hiratal#« lapja.

Késiratok, előfizetési dijak 
ée reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
ki adóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

is  tanító.
Megjeleni! minden vasárnap.

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, 

és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!

Bzerkesatő-kladóhlTatal:
SZENTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.
A „BA1UN88Z0“ 

elóflz'téal ára: 
negyedévre 3000 korona. 

Megszállt területre 6000 K. 
Lsthor.8xőretégl tagoknak 

10°/e-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési Ara egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 300 korona.

A .Harangszó* terjeazté- 
■ére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Karácsony szent ihletése régen és most.
irta: Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke.

Igaz hivő lélek akár a múlton 
merengjen, akár a jelen benyomá
saival táplálkozzék, szent karácsony 
ünnepén valami boldog és szent 
derűt, valami csodálatos emelke
dettséget, szárnyalást, ihletést érez 
meg magán. Az Örökkévalóság lel
kének érintése ez a múlandó em
ber lelkén, amely ünnepi érzés 
visszhangjait szólaltatja meg benne.

Ha az ótestámentomi prófécia 
virágos m ezején járunk, hogy lel
künk a régi kor felséges eszméin 
el-eltünődjék: úgy e szép mező 
legüdébb és legbájosabb virágait 
kétségkívül ama jövendölésekben 
találjuk meg, amelyek a Megváltó 
születését Ígérték meg az emberi 
nemnek. Mintha az egész bűnös, 
megkeseredett, és mégis bízva vá
gyó és szabadulásért epekedő Iz
rael nemzetének minden szent vá
gyakozása, minden magasztos re
ménye sűrűsödött volna össze e 
szent jóslatokban, oly tündöklő szí
nekben és ihletett hangon zeng 
bennük a próféták szelleme.

Képzelhető-e, hogy ne ezt a tá
voli, de boldogabb jövőt látta volna-e 
szemei előtt Mózes, amikor azt a 
minden lázongó elégületlenséget és 
minden bús csüggetegséget lecsil
lapító, biztató kijelentést teszi (IV. 
Móz. X. 29) :  „Az Úr sok jó t ígért 
Izraelnek!“ és képzelhető-e, hogy 
üdvbizonyossága boldog tudatában 
ne erre a mózesi biztatásra szólott 
volna válaszul az apostoli szó (Pál 
ap. Róm. I V . 21): „Valamit az Úr 
ígért, meg is cselekedheti“! S nem  
úgy tűnik-e fel a hivő léleknek, 
mintha minden visszatérő kará
csonnyal egyre diadalmasabban és 
diadalmasabban emelhetné fel fe

jét a feledés sírjába temetkezett, 
de onnan kikejő prófécia (Esaiás 
40 .1 , 2, 6): „És az isai törzsökéből 
egy vesszőszál származik, kin az Úr
nak lelke megnyugoszik, bölcseségnek 
és értelemnek lelke, tanácsnak és ha
talomnak lelke, tudománynak és Is
tenfélelemnek a lelke. . .  És lakozik 
a farkas a báránnyal és a párduc 
a kecskefiuval fekszik, a borjú és az 
oroszlánkölykök és a kövér barom 
együtt lésznek — és egy kicsiny gyer
mek őrzi azokat.“ Nem úgy tünik-e 
fel, mintha ma János evangélista 
is egy-egy ősprófétát látna elő-elő- 
tünedezni a múlt homályából és az 
ő ihletett próféciáikat megerősítve 
mondaná (János ev. 1 .14) mindjárt 
evangéliuma bevezető szavaiban: 
. . .  Igen . . .  „ Amaz Ige testté lett és 
lakozott m i közöttünk és mi láttuk 
az ő dicsőségét, úgy, mint az Atya 
Egyetlenegyszülöttjének a dicsőségét, 
aki teljes vala kegyelemmel és igaz
sággal. “

Ég és föld, múlt és jelen, költé
szet és valóság teljesedik be ma 
az ő dicsőségével. Szent ihletéssel 
zengjük a költővel: (Sántha K. 
Buzgóság k. 104. 1.)
Felséges Isten ! HogyaD ünnepeljem 
Méltóképen ezt a nagy ünnepet ?
Nem bírja kifejezni gyönge nyelvem,
Mi mostan úgy áthatja szívemet! 
Örömkönnyekben fürdik a szemen, — 
Kezem s szivem hálára emelem!
E nap nyiíá meg kárpitját a mennynek! 
Dicsőség a magasban Istenemnek!

* **
Szent ih le tés! Te ünnepi percek 

drága term éke! Te igaz érzések 
mélységén termő drága gyöngy! . . .  
Te vagy a mi szószólónk, amikor 
szívünk túlárad a boldog örömtől!

Te nyitod dicséretre ajkainkat, mi
kor az Úr oltárán Isten kegyelm e 
illatoz! Te teremtesz uj életet a 
szívekben, amikor a mindennapi 
élet ezernyi-ezer szálakkal kötöz 
bú, gond és gyarlóság gyökerei
hez ! . . .

. . . Azt mondom, mennél lesuj- 
tottabb, mennél gyötrettetettebb 
valamely kor szellem- és érzés
világa, annál nagyobb szüksége 
van arra, hogy szellemét, bármily 
erőfeszítés és önmegtagadás árán 
is, kiemelje a múlandó dolgok rö
gös világából és lelke szárnyaló 
ihletével igyekezzék felüdülni az 
Örökkévalóakon! Mert ezek meg
termékenyítenek, megáldanak, meg
szentelnek és megvigasztalnak. De 
amihez csupán a föld rögének sara 
és pora tapad, az, elébb vág utóbb, 
mindig csak lesújt, gondba dönt, 
kétségek és csalódások közé taszít.

Porbasújtott, árva magyar ha
zánk feltámadásának útja is a lé
lek ihletésének, az eszmények sze- 
retetének, a vallásosságnak, az er
kölcsösségnek, a szeplőtelen és ál
dozatkész honszerelemnek magas 
sziklákba vájt ösvényein visz ke
resztül.

Tisztuljunk meg hát lelkeinkben, 
szárnyaljunk, repüljünk fel-fel a mi 
lelkeinkkel a hitteljes ihletettség 
magasságai felé és meglássátok, 
még e búbánatos világban is bol
dog lesz a mi ünneplésünk.

Lássuk meg, hogy ma az ég 
megnyílik, hogy a föld halandó la
kóinak kinyilatkoztassa a maga 
örök titkait. Lássuk meg, hogy ma 
a föld mintegy kiemelkedik, föl
magasztosul, hogy az Örökkévaló
ság lehétől megilletve szülőanyjává 
váljék egy csodás, s az egész em
beri nem jövőjét bevilágító szent 
történetnek. Lássuk meg, hogy 
mindez nem a legendák borús kö-

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó
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dében vész el, s nem a m esék kép
zeletvilágában él, de mint az égi 
kegyelem áldó és megszentelő meg
testesülése száll le miközénk. S 
azért, amikor a karácsony harang
szava megcsendül, ihletteljes szár
nyakon szálljon fel minden hű ma
gyar és hű keresztyén szív az üdv- 
bizonyosság ama boldog fokára, 
amelyen megérzi, hiszi és tudja, 
hogy földön és égen kegyelmes 
lesz hozzá az Úr! Úgy legyen!

Karácsonyi üdvözlet.
Karácsony. A ieggyőnyőrűségesebb 

ünnep. »Krisztus urunknak áldott 
születésén«, a legfenségesebb szólam. 
Ámde csak akkor, ha nemcsak a mi 
ajkunk énekli, hanem a mi szívünk 
érzi, hogy leikünkben minden kará
csony ünnepén és életünk minden 
napján újra születik Jézus, a szeretet.

Ezt a krisztusi lelket az ön hitt 
és gyenge, a hiú és önző emberim 
de hányszor elnyomják a mindennapi 
életnek sokszor kilátástalannak tetsző 
küzdelmes és napról napra rabbilincs
re veri az emberbe oltott ördögi vágy, 
minél többet gyűjteni e föld kincsei
ből, melyeknek hiú voltát a legtöbb 
ember csak utolsó harcában, halál
tusájában ismeri fel.

Te, testvérem a Krisztusban, ki e 
sorokat olvasod, úgy-e nem engeded, 
hogy kihaljon belőled vagy tetszha
lott legyen benned a Krisztus szere- 
tete? Oh, ne engedd!

Karácsony szent estéjén, mikor

A hit nagyasszonya.
Gondolatok Papp-Váry Eleir.érné sírjánál.

Vihar. . .
Ismeretlen tengerek szabadultak 

el valahonnét ismeretlen földgolyókról.
Rohannak.. .
Határuk nincs, vértarajos hátukon 

dultpofáju szörnyetegek lovagolnak.
Zúgás, bőgés. . .
Recsegés, ropogás. . .
A mocskos árban százados pillé

rek gyufaszálként töredeznek, ősi kin
cses paloták kunyhóként roskadoz
nak. Inog a föld. Emberkéz ingatja.

Öröm bömbölés, kin- nyöszörgés...
A hitetlenség szögesrevasalt mam- 

mutpatájával vigyorogva tapossa a 
fehérselyemtestü, hervatag Hitet. A 
részeg, kaján bűn marja, harapja 
kéj éhes szájával a gyengéd, ártatlan 
Erényt.

Száguld a vihar.. .

meghitt baráti, rokoni vagy családi 
körben élvezed az élet legtisztább 
örömét, gondolsz-e arra, hogy ezt nem 
magadnak, nem embertársaidnak, ha
nem a szeretet Istenének és aki ezt hir
deti, a mi evangéliomi egyházunknak 
köszönheted? És mikor karácsony es
téjén édes gyönyörűséggel telik meg a 
lelked, látván kis gyermeked áriéban 
lelkének repeső örömét, tudatában 
vagy e annak, hogy a Krisztus sze- 
retetének, Isten közelségének örülsz?

És eszedbe jut-e, hogy milyen so
kan vannak testvéreid között olyanok, 
akik iskola és templom, tanító és 
lelkész hiányában nem hallgathatják 
Istennek igéjét és nem küldhetik gyer
mekeiket iskolába, hogy ott magukba 
szivhassák ev. egyházunknak a Szent
írás soha el nem múld igazságain 
nyugvó tanítását? Pedig sokan van
nak ilyenek, kiknél megvan az áldo
zatkész lélek, de hiányzik az anyagi 
lehetőség annak kielégítésére.

Gondolj ezen hitsorsosaidra és 
arra, hogy rajtuk segíteni a te Iste
ned, a szeretet Istene kötelességeddé 
tette.

Te bizonyosan buzgón, igaz szív
vel adakoztál új templomra, toronyra, 
új orgonára, harangra (talán máso
dik vagy harmadikra is). Jól tetted, 
kötelességet teljesítettél ezzel is.

De gondold el az anyagi tehetet
lenség miatt lelki ínséget szenvedő 
testvéreid szorongatott helyzetét és 
velük érezve nyújtsad ki kezedet ada
kozásra amikor majd alkalmat ad 
erre a mi evangéliomi egyházi gyám
intézetünk. Adjatok — amit Isten adott.

Nyomába hullarablók járnak. Ke
zükben, szemükben gyilok. Foszto
gatják a Hit, az Erény, a Nemes, a 
Jó, a Szent hulláit.

Sietnek.
Ernyedőben a tömött sötét.
...Elszáguldott a vihar.
Az emberek romok fölött széde- 

legnek. A becsület romjain. És he
gyek tetején járnak. A Becstelenség 
ormain.

Mindenki a hullámzó fertőt nézi. 
A partrarakódott szemetes iszapot. 
És részeg szemekkel, remegő kezek
kel turkálják a szemétpaloták arany
kupacait.

Arany: az Isten.
Arany: a haza.
Arany: a becsület.
Egy a vágy: dögre lakni a kéj, 

a gyönyör húsából. . .
Áz Arany: papír.
Az Arany: nikli.
A kéj, a gyönyör: szenvedés. . .

Erre hív fel és kíván néked és 
minden igaz léleknek zavartalan bé- 
kességü boidog karácsonyi ünnepe
ket a Gyámintézet.

A  f e n y ö s z á l  tö r té n e te .
Fenyőfa vo lt. . .  Utszéli büszke szálfa,
A nap ezüstlő port hintett reája . . . 
Az égbe nézett ékes lomb-szemekkel, 
Dacolt szélvésszel, zúgó fergeteggel...

Fenyőfa volt. Kiálló, hosszú szálfa. . .
Egy ifjú harcos arra ment s kivágta.
A szép sudárnak ágait letörte,
És zászlórudat készített belőle . .  .♦
Azután vitte vad tusák során át — 
Remegtek, — hogyha tiszta selymét

lá tták . . .
Dicsőség, mámor járt a nyomdokába, 
Sugárzó fényben tündökölt a szárnya...

Ám egyszer. . .  egyszer vész, vihar
döbörgőn

Ledönté s véle ott hevert a földön 
A szálfa vérző, csonka hordozója,
S  a zászlórudból mankó lett azóta. . .

Mankó, mi támaszt nyújtott olykoron, 
M íg hű gazdája uccasarkokon 
Koldulva nézte, hogy fut, hogy lohol 
Az önző, lármás, rút embergomoly. . . .

Az erdők dísze — oh! mily fájdalom  — I 
Hányódott, nyütt, mint dib-dáb, ócska

lom,
Gyöngült — csak régi terhét birtamég: 
A béna bajnok reszkető kezé t. . .

Krisztus után, végén a második 
ezernek, az emberiség kicsufolta az 
érte meghalt Krisztust. A keresztyé
nek pogányokká, az emberek állatokká 
süllvedtek.

És ekkor a megtagadott, megcsu- 
folt Istenember életet lehelt a kiszen
vedett Hit megrabolt hullájába.

Egy erössélett gyönge asszony oda 
állt a romok tetejére és égre emelve 
tekintetét, szólt:
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

A pogányok arénájának ittas né
pén döbbenet zúgott végig: — Nem 
halt meg a Hit Kövezzétek meg újra!

Ámde a Hit asszonyának másvi
lági szavaira fénysugár szüremlett a 
romok hasadékaiba s a hit fényére 
elősereglettek a megvetettek, a sze
gények, az Istent, hazát szeretők: a 
hívők.
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Idő telt-m últ. . .  Karácsony este lett — 
A rokkant ázott-fázott, szenvedett... 
-Jéggé kövültek hült, dermedt tagok -  
Mit volt, mit tenni! ? — gondolt egy

nagyot:

A hősiesség bús érdem jelét:
A néma mankót aprította szét,
Tüzet rakott s míg áradt melege 
A lángra bámult könnyező szeme . . .

Égett a f a . . .  parázslón csillogott, — 
A kályha nyögve búgott, mormogott, 
S olyan riasztó, baljós hangja volt — 
Dalolt a tűz — vájjon miről dalolt! ?

VÁLYI NAGY GÉZA.

Karácsonyi öröm.
Gyermekkorom ábrándja gyakran 

elvitt a mesék kővémeredt világába, 
ahol minden si&i évben megjelenik 
pár röpke pillanatra a tündér s a 
halott ország megelevenedik. Az aszott 
fű életre kel, a megmerevedett patak 
csobogni keid, a fák hirtelen kivirá 
goznak, csodás gyümölcsöt érlelnek, 
s az emberek felujjongva köszöntik 
egymást. S ha a tündér elszáll, mint 
egy napját és csillagját vesztett ég
boltra sötétség borul a meséknek 
halottá vált birodalmára, hogy száz 
év múlva egy pillanatra ismét meg
elevenedjék.

Ilyen tündér a karácsonyest bol
dog öröme is. Minden évben megje
lenik egy pár őrára. Szent fény a 
palástja, lépteinek nyoma boldogság. 
Felülről jön, átszáll e viiágon, s el-

És páncélként fogták körül a Hit 
nagyasszonyát.

Bálisten népe elsomfordált. Tur- 
' kálta tovább a szemétdombok rejtette 

aranykupacokat
Hit nagyasszony népe hozzáfogott 

a romok építéséhez.
Épültek a romok. Lassan, alig 

láthatóan.
Hit nagyasszony buzdítva járt kelt 

a pallérok között.
A posvány helyén sarjadt a vetés.
Az emberszívekbe kezdett beköl

tözni a hit.
A Hit nagyasszonya be végezte 

küldetését.
Consummatum est I. . .
És visszament az Örökkévalóságba, 

ahonnét jött.
Koporsójára ráírták földi nevét: 

Papp-Váry Elemérné. Azután letették 
fa öldbe. A hittel megszentelt hazai 
földbe. A koporsó — por és hamu — : 
a földé.

űzi az ős gonoszt. Áhitat ömlik át 
a szíveken, amelyek a szeretet drága 
gyümölcsét megérlelik s egymásnak 
átnyújtják. Szent mámorban úszik a 
világ s hozsánna zeng az ég felé. 
Azután felszáll a karácsonyi öröm 
oda, ahounan jött, a mennybe, hogy 
egy év múlva ismét megjelenjék.

Látjátok e a karácsonyi örömöt a 
mennyből alálebegni? Látjátok e, mint 
sugárzik ki a millió és millió apró 
gyertyalángból? Halljátok e tiszta 
szavát a szent zsolozsmákból ki
csengeni. Érzitek e, mint lépked át 
szíveteken s érleli benne a szeretet 
édes gyümölcseit? Tudjátok-e honnan 
jött, miért jött, ki küldte, miért küldte, 
hová megy és miért megy vissza 1 ?

A karácsonyi öröm itt van most 
közöttünk. Üdítő oázis támad lépte 
nyomán és a szeretetnek meleg, édes 
vizű forrásai fakadnak fel Ruhátla
nokra ruházat esik. Hidegtől dermedt 
tagok átmelegszenek. Fütetlen hajlé
kokban duruzsol a kályha. Nyomor
tól elcsigázott arcokra égi derű ve
tődik. A gyűlölség kopár földje a szent 
estén elsitlyed, s felette áldott, dús 
televény áll. A fenyők leszállanák a 
hegyekről, susognak ágai: békesség 
nektek! Áz elhagyott hajlékok ajtói 
megrezdülnek, kinyílnak, egy nyájas 
vendég szól be : a karácsonyi öröm : 
békesség nektek 1 A szívek ajtai is 
megnyílnak s eimúlt karácsonyok em
lékei tódulnak be rajta, mint sírból 
felkelt édes árnyak : békesség nektek I

S a karácsonyi öröm előttünk még
sem teljes fényességében, hanem 
gyászfátyollal beterítve jár. Fénye előtt

De a hite, Istenhez szállt lelkének 
foszlányocskája, az ittmaradt az em
berszívekben. A hit az élőké Az em
bereké. Akihez elküldi az Úr az ő  
megcsufolt fiának apostolait: az
Eréiiyt, a Nemest, a Becsületet, a 
Szentet, amint elküidőtte n Hit asz- 
szony-apostalá*.

Ó, küldd el Uram, mielőbb, hadd 
ragyogjon fényárban a Jézus szent 
vérével megáldott kereszt, hadd lo
bogjon mielőbb a diadal bíborában 
ezeréves vérrostból szőtt zászlónk!

ó , halld meg Uram, ó halld meg, 
minden magyarok könyes könyörgését!

Ámen.
* **

Mi keresztyén magyarok, akik 
szentül hiszünk egy Istenben, egy 
hazában, hiszünk a jobbéletre való 
főldámadásban, — hisszük és tudjuk, 
nem a puszta véletlen müve, hogy 
éppen egy gyengének minősített asz- 
szony volt az, aki belekiáltotta a hi-

lelkünk honfibúja lebeg. Gyászfátyolt 
von rajta a nemzeti létünket beterítő 
mély borulat. Lényének varázsa nem 
teljes. A hangja halk, mintha mesz- 
szeségből, sejtelmes távolból jönne. 
Balsorsunk keserűsége vegyül szelíd 
hangzatába. Érintése fájó sebeket tép 
fel. Gyászdallamként haitik szava: 
békesség nektek. . .

És mégis erővel telít meg a kará
csonyi öröm. Mert ez nem csupán 
arra tekint, ami van, hanem az el- 
jövendőre is, aminek egyszer lennie 
kell. Az öröm nagy, belső hatalom, 
amely nem változó viszonylatokhoz 
van kötve. Dacos elem, amely a le
hetetlenen áthatol, ősi erő, amely 
várni tud. Az öröm érzi önerejét és 
reméli azt is, ami még nincs. Az 
öröm reménységet ád ahhoz, hogy 
megérik még e nemzet számára a 
szabadságnak teljes, rég élvezett édes 
gyümölcse.

Legyünk hát örvendező nép. . .
De vájjon mikor veted le kará

csonyi öröm előttünk gyászfátyolo- 
dat 1 ?. , .  Kutas Kálmán.

K a r á c s o n y  v á r  á s .
Korún alkonyodó csendes téli estén 
Összebújnak titkon bizalmas-kettecskén. 
Sugdosnak nagy halkan — Miska meg a

Sári.
Istenein! Nehéz is azt a boldog napot, 

Karácsonyt bevárni I

Mit hoz a Jézuska ? — Egyre találgatják. 
Meg tudja-e látni lelkűk gondolaiját ? 
Vágyó kicsiny szivük dobog forró im át : 
Babát kér a Sári, Miska meg tüzfuvó 

Szilaj szép paripát!

tétlenség tömött sötétjébe a hit imád
ságát.

Nem. Véletlen nincs; csak az em
berek, a pogányok szótárában van. 
Az Isten keze: a nagy természet, 
csalhatatlan és következetes művé
szete küldötte el az asszonyi Hitet.

Avagy nem minden nemzet érték
mérője a női erkölcs?! De igen. Ez 
olyan sarkigazság, ami alól hasztalan 
keresünk kivételt. A nő pedig olyan, 
amilyenné a természettől erősebb 
férfi teszi. — Milyen ma a nő 7 Mi
lyen ma a nemzet? — Ó, meg ne 
mérjétek 1. . .

Viszont, amilyen a nő, csak olyan 
a férfi. Mert aki másokat süllyeszt, 
szinte észrevétlen süllyed önmaga is.

A nőt portékává igyekszik tenni 
a ma férfia, hogy a gyönyör oltárán 
ót is feláldozhassa. (Az arany: esz
köz a nőhöz.) A mai férfi: erős a 
rosszban — a mai nő: gyenge az 
erényben.
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. . .  Korán alkonyodó csendes téli estén 
Mosolyog a Jézus kínjai keresztjén.
Millió kicsiny gyermek vágyó gondolatja 
— Milljó fehér galamb — glóriás orcáját 

Körül csókolgatja . . .
Magas menyországban nagy sürgés-forgás

van.
Angyalok serege fárad nagy munkában. 
Kis Jézuska kincse gyűlik garmadába.
. . .  Babát kap a Sári, a Miska meg lovat 

Karácsony napjára! 
Somogyi Károly.

Karácsonyi szomorúság.
A karácsony a szó legnemesebb 

értelmében vett örömtinnep. A ke 
resztyénség hivő milliói a legtisztább 
s legédesebb öröm kútforrását talál
ják meg a bethlehemi jászolnál. Az 
ősi karácsonyi hymnus kifejezően 
tükrözi ezt az egyetemes örömet:

Örömdalok hangozzanak 
Világszerte széjjel,
Bethlehemben Üdvözítőnk 
Született ez éjjel,
Mindenki vigadjon,
Hálára fakadjon . . .

Ám, ezeknek az »örömdaloknak« 
a kísérő zenéje sokak számára na
gyon, nagyon szomorú. A karácsony 
csodálatosan meleg, szívreható érzé
sei feloldják az emlékezés kötelékeit 
s végigrezg a lelkűnkön számos, soha 
többé vissza nem térő boldog ese
ménynek az édes-bús emléke és meg
újul sok-sok, százszor megsiratott 
keserű történet, amely mindig fáj és 
örökké fájni fog.

Ez a szomorúság azonban csak

A férfi: a tettes — a nő az ál
dozat

A csábítók közül nem kerülhetett 
— apostol. A feláldozott nemből kel
lett eljövendeni a jobbnak, aki öntu 
datra ébredten észretéríteni igyekszik 
a rosszabbakat. És mind valamennyit.

A férfi elesett a harcban, kidőlt 
vagy elfáradt a mámorban s helyére 
odaáll: a nő. A magyar nő, aki min
den nemzetek közt előljárt az erény
ben s leghátul a posványbán. Még 
ma is, amikor pedig. . .  ó, meg ne 
mérjétek 1. . .

Papp-Váry Elemérné hite: a ma 
gyár nő hite S az ő hite: vétő az 
u. n. »erősebb« nemnek: — Eddig 
és nem tovább 1 Mertha: a férfi vevő, 
a n ő : eladó. Kettőn áll a vásár. Az 
erényt pedig nem adjuk többé — 
aranyért 1

A hit asszonya: testetöltött példa
beszéd. Papp-Várynénak kell lenni 
minden magyar nőnek, hogy férfivé

arra való, hogy a karácsony örömét 
még mélyebbre engedje hatni.

Amint a túláradó érzések nyomán 
felbuggyan a könny, ugyanazok az 
érzések le is törlik azt. Az isteni 
kegyelemnek, szeretetnek a szemlé
lése vigasztalást, örömteljes megbé- 
külést hoz. Hiszen Isten éppen azért 
8dta az ő egyszülött fiát, hogy min 
denki, aki hisz benne, el ne vesszen.. .

Nem is erről, de egy másik, sok
kal nehezebben vigasztalható, sötét 
szomorúságról szólunk mostan.

Karácsony táján a gyermekekre 
irányul a figyelem. Jótékony intéz
mények a szegény gyermekeket igye
keznek megörvendeztetni. Ahol pedig 
csak valamennyire is telik, nem ma 
rád el az ajándék: a karácsonyfa. . .  
legalább szokásból, de legtöbbször 
anélkül, hogy a bethlehemi történet
nek, a karácsony páratlanul felemelő 
fehér lelkének valami köze volna 
hozzá. Karácsonyi öröm a karácsony 
lelke nélkül! Ennél szánandóbb, szo
morúbb valami el sem képzelhető

Hol vannak, hová lettek a beth
lehemi mezők glóriás fényében mo
solygó, égre néző, angyali örömmel 
örvendező gyermekek ? Eltűntek, át
formálódtak, mint ahogy a nagyok 
keresztyén lelkűidének, bensőséges, 
családias karácsony-ünneplésének is 
javarészben nyoma veszett.

Nem győzünk eleget csodálkozni 
azon, hogy mennyire megváltoztak 
az utolsó évtizedek alatt az emberek 
s a viszonyok. Vegyük egyszer jól 
szemügyre a gyermeket, a gyermeki 
lelket! A változás ott a legnagyobb.

edződjön minden magyar férfi. Hogy 
a természetadta férfierő ne a rossz
ban, hanem a jóban merüljön ki. 
Hogy a férfi necsak a gyenge nővel 
szemben legyen erősebb, hanem az 
ellenséggel: az arannyal, a becste
lenséggel, a gyávaéletszeretettel szem
ben is.

Hány nő keres ma a férfiban testi, 
anyagi értékeken kfvül erkölcsieket ? 
Hány keres jellemet? Hány nézi: mi 
van belül?

Magyar nők ! Csókot, ölelést, hóm 
loksimogatást csak igazi férfinak ad
jatok ! — Ezt is mondja a Hiszekegy 
asszonya.

Vajha megértenék!
* **

Tél van. Szakadatlan, nagy hideg 
tél. Mintha az orosz puszták végtelen 
tele költözött volna magyar földre. 
Az orosz télből fekete, magyar tél 
lett.

De a paloták kandallóiban vigan

Elferdült, elvénült, megromlott.
öngyilkos gyermekekről olvasunk. 

Lépten-nyomon koravén, agyonnevelt 
gyermekekkel találkozunk. Romlott, 
züllött gyermekekkel van tele az ucca 
s a fogház. Ezeknek a mosolya 
hiányzik a bethlehemi mezők »nagy 
fényességéből«, ezeknek nincs kará
csonyi éneke, öröme, ezek más gyer
mekek, mint akik Rafael, vagy Rubens 
gyönyörű gyermekalakjaiuak model
lül szolgáltak. A mi szomorú, meg- 
nyomorodoít korunknak a specifikus 
produktumai ők, akik szomorúsággal 
kell, hogy eltöltsenek minden érző, 
gondolkozó keresztyén embert. Mert 
más koroknak is voltak rossz, neve
letlen, elhanyagolt gyermekei, de 
olyanokká, amilyenekről beszélünk, 
csak ebben a mammon-imádó, egy 
kés, hitetlen, felületes, bomlott kor
ban ficamodhatnak a gyermeki lelkek.

Van-e ennek a szörnyű nyavalyá
nak orvossága?

Van, de csak egy: a bethiehemi 
jászol kicsiny lakója, a belőle, tőle 
áradó üdv és szeretet. Senki és semmi 
más.

Ez a pont az, ahol legvilágosab 
ban látszik, hogy a romlott világ 
újjáépítésére a kervsztyénségnek van
nak kizárólagos lehetőségei. A gyer
meket gyermekké csak a karácsonyi 
történet levegője és Annak a leika 
teheti, aki azt mondja: Engedjétek 
hozzám a kisdedeket, mert övék a 
mennyeknek országa Taníthatják, 
idomíthatják, büntethetik és jutalmaz
hatják a gyermeket a legkörültekin
tőbb szabályok szerint; — ha nem

pattog — nem a Tátra, Mátra, Fátra 
fája, hanem a csehek, oláhok pénzen 
vett — ajándéka S idegen bányák 
szene. Igaz, ez is melegít Nem érezni 
róla: kinek, minek a melege. A pénz
zel együtt sok mindennek nincs szaga 
A fő : hogy meleg legyen I S ha me
leg van, — nem érzi a telet. Nem 
hallani Papp Váryné hallhatatlan 
Hiszekeggyét.

Nem is nekik szól a hit zsoltára 
— magyar népnek szól ez.

De vájjon, ő is — hallja e?
Igen, ha a vezetők : a papok, jegy

zők, tanítók, akik ott állnak a magyar 
romok végbástyáin, nem szűnnek meg 
tovább imádkozni: — Hiszek egy 
Istenben. . .

S a magyar nők, akiknek kezében 
van a jövendő sorsa, ezzel keltik, 
ezzel altatják kisdedeiket s a leányok 
azt kérdezik a sóvár legénytől: —
Hiszed-e? . . .

. .  .Tél van. Az unalom a sárral,
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Állhat oda őszinte odaadással a beth- 
iehemi angyalok sorába —, a lelke 
nem lesz, mert nem lehet egészséges.

A gyermeket gyermekké formálni 
csak a keresztyénségnek van módjá
ban. Ez a körülmény természetesen 
mérhetetlen felelősséget hárít a ke
resztyén egyházakra, elsősorban mi- 
reánk, evangélikusokra. Mi hisszük 
s valljuk, hogy Jézus Krisztus lelké
nek igaz letéteményesei vagyunk. Ha 
így van, értsük meg, hogy legfőbb 
gondunk a gyermek gondja legyen. 
És értsük meg azt is, hogy a jövő 
azé az egyházé lesz, amelyik a leg
több gyermeket tudja Jézus bölcső
jének mennyei ragyogásába állítani.

Biszkup Ferenc.

Karácsony estéjén.
Piciny Karácsonyfa szegényes szobában, 
Mellette egy agg ne üldögél magában. 
A  Kis niaszgyertyáli szemerún pislegnaR.. .  
Búsait gondolati az öreg asszonynak.

„lyej bizony régen pelt, milter ö illen még 
Ris Karddal, pusRápal pígan jálszadeze'K. 
Még élt az atyja is, és eremmel nézte, 
MiRépen hesRediK eRelnyi pitéze.

Árra is emléRszem, pedig jé rég lehet, 
Begy miRer megRapta a legelső Renyoel, 
Abba sem ^agy^aita, £a Rezébe nette, 
Pedig seR szép minden §eoert ett mellette.

De rá esztendőre halett pelt a házban, 
§zent Karácsony napján peltunR épen

gyászban.
§zemerú Karácsony. . .  és a szegény fiú 
Maga sem tudta még, miért ely szem erú...

Ezt a bús Karácsonyt el sehse felejtem ... 
lyej pedig aRRer még Kellen oelhinR . . .

Retten . .  .
De mest magam pagyeR. Ez az, ami búsit, 
Ezért nem érzem a Karácsony eremit.

Eltáeezett ő i s . . .  Régen nincs már itten. . .  
lj>egy merre belyenghat, tudja a jé Isten. 
3é-c, ressz-e a sersa?.,. ü gy  aggédem érte... 
ípátha, jaj Istenem, palami baj érte ? . , .

Del is le^et m ostan.. .  gendol-e én reám?,..“ 
EépteR hallatszanaR a Kis §áz tornácán. 
MegnyíliR az ajtó. . .  palaRi betoppan. . .  
íelsifiolt az anya: „F iam ... édes Ram..."

Viator.

Él-e Jézus? 
Cselekszik-e Jézus?

Még a nyár folyamán a Harang
szó július 1-i számában olvastam 
egy kis híradást arról, hogy Buda
pesten egy Üllői üli ház udvarán nép
gyűlés volt és ott elhangzott a szó, 
hogy Jézus csak legendában él.

Szerény nézetem szerint Jézus fen
séges személyével kapcsolatban az 
ilynemű megnyilatkozások legkevésbé

nem lesz protestáns sem, ha nagy
jaink emlékét csak úgy becsüljük 
meg. mint a vallásáért, nemzetéért 
élő-haló Wittnyédyét, akinek mind- 
maig egy emléktáblácska sem jutott, 
és a himnuszírő Kölcseyét, (nem is 
beszélve Lavottáról) akire végre im- 
mel ámmal reágondoltak. Pedig Köl
csey nélkül és a többi sok-sok pro
testáns nagy nélkül mi lenne a ma
gyar történelem, mi lenne az iroda
lomtörténet, amelynek arcképcsarno
kát újabban az evangélikus Papp- 
Váryné s az evangélikus Qyóni Géza 
gazdagítja ? I — Bizony szegényes 
lenne vagy semilyen sem lenne, mert 
nem volna magyar. És bizony mon
dom, nem lesz, nem még hírmondója 
sem, ha nem becsüljük meg nagyja
ink emlékében önmagunkat s nem 
ébredünk s alszunk ezzel:

Hiszek Magyarország feltámadá
sában !

sem ártanak az örökké élő Krisz
tusnak.

Kedvesebb Istennek az őszinte hi
tetlenség, mint a szemforgató hivés.

Julián aposztata is harcolt — vé
res harcokat — Jézus ellen. És a 
harcnak végén utolsó szava mégis 
csak a > győztél Qalileail« volt.

Kapi püspöknek kaposvári beszédje 
a bűnnek olyan bölcsen találja meg 
a helyét: szükséges; enélkül nincs a 
magasba vezető út. Balassi Bálint 
két sora többet ér többi egész költé
szeténél : irgalmaz nékem irgalmas 
Isten az én bűneimért, hiszen ha bű
neim nem lennének, hogyan lehetnél 
Te irgalmatos Isten irgalommal én 
hozzám ?

Aki nem hiszi, hogy Jézus élt, 
csak hagyni kell I Majd találkozik 
vele egyszer a damaszkuszi utón. 
Annál örvendetesebb lesz a találkozás.

A haldoklót is felkeresi még. Ágyá
nál ott ül az öreg pap. Nem szólnak 
egymáshoz jó ideig. Csak hosszasan 
nézik egymást.

— Én nem tudok hinni, Tiszte
lendő Uram, Jézusban.

— Nem baj fiam! Nem tehetsz te 
arról. Az Isten olyannak teremtett, 
hogy ne higyj.

A halódó csodálkozva ül fel á- 
gyában.

— Hát akkor minek van itt Tisz
telendő Uram ?

— Azért, hogy megnyugtassalak. 
Ne nyugtalanítsd magadat amiatt, 
hogy nem tudtál hinni benne. Menj 
csak nyugodt lélekkel Jézus elé olyan
nak, amilyen vagy. Úgy szeret ő té
ged. Ne próbálj neki hazudni I Meg
áldalak én téged az ó  nevében. És 
ő  kebelére ölel majd. Ne i? mond 
soha, hogy hiszel benne! Tudja ő , 
hogy kivel mi a végzése az Atyának.

— Hát akkor nem kárhozom el 
az én hitetlenségem miatt?

— Ha hitetlen volnál sem. A te 
kérdésed pedig elárulja a te hitedet. 
Bár az enyim olyan erős lenne 1

— Áldjon meg engem Tisztelendő 
Uram Jézus szent nevében 1

Hogy csak a legendában él Jézus ?
Ez már a történelem sorja. Sha

kespeare sem élt, az írástudók nem 
nyugosznak, míg ezt is be nem bizo
nyítják. Egyik müvét a másik után 
látják. Lári fári I nem élt. Most száz 
év után, máris van írástudó, aki Na
poleon történeti alakját is kétségbe 
vonja. Mi lesz itt háromszáz év múl
va ? Legenda. A tudomány rész sze
rint való. Nap az igen ? Legenda! 
Ilyesmiből is meglehet élni I Bevesz 
az ember mindent, csak oknyomozó

hóval rászakadt a falura. Lelket, 
nemzetetölő tétlenség helyett a fonóba, 
fosztókába daloljátok el leányok, le
gények : — Hiszek egy hazában. . .

Nőegyletek, leányegyletek, ifjúsági 
egyletek — téli álomban szendereg- 
tek ? — Nem. Van ott élet, de több
nyire táncos élet. Félre most a tánc
cal : gyász ideje van. Vagy legalábbis 
a komolyságé. Csakhogy persze, a 
hazáról van sző I Akkor pedig nem 
magyar erény a komolyság. Azért az 
egyszer m égis: tánc helyett biblia, 
nóta helyett zsoltár! Imádkozzátok 
e l: — Hiszek egy isteni örök igazság
ban . .  .

. . .Tél  van. Papp-Váryné sirján 
havas a fakereszt.. .  Magyar leányok, 
asszonyok és minden magyarok: téli 
estéken gondoljatok a hivés Nagy
asszonyára és arra, hogy sírjára 
márványemlék is illenék! Avagy 
száz év múlva gondolnak majd erre ?! 
— Akkor nem lesz már magyar. És
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formája legyen. A cél as mellékes. 
Csak szellemes legyen. A francia írd, 
Anatol Francénál legalább az eszté
tika szemüvegén át nézve fest jdl ez 
az oknyomozás. Hanem a többin? 
Azok csak fecsegjenek az Üllői utón. 
Ha másként tudnák, másként csinál
nák.

Olt van a kezükben az okmány : 
János evangéliuma. Mit tud János? 
Hanem C. Lucius Sextus első század
beli dekurió, az járt egyszer Siriában 
és levelet kapott. És ennek a levél
nek megmaradt a hire, hogy volt. 
Ebben van az igazság. Ez az igazi 
oknyomoző alap. Napoleon történetét 
Tatár Péter kalendáriuma jobban 
tudja.

A mi okmányunkba a lelkét írta 
bele írdja.

Én láttam cselekedni Jézust és lá
tom naprdl-napra. A kálvinista atya- 
fiaktdl lestem el ezt az egyet a sok 
közül.

Vagy busz egynéhány éve, hogy 
a budai református templomban egy 
fiatal pap nagypénteki beszédjében az 
élő, cselekvő Jézusról beszélt. Amint 
ez már kálvinistánál, luteránu3nál 
szokás, a templomajttíban énekes- 
könyvvel a hdna alatt egynéhány 
magyar megbeszéli a hallott szent
beszédet istentisztelet után. Nem szé
pen beszélt a pap! Szidta a híveit!

— Igaza van ! Mi csak a szépsé
get keressük a beszédben és ha volt 
benne elég esztétika, akkor jóízűen 
megesszük az ebédet és ha nem volt 
elég az esztétika benne, a jd ebéd
nek az iziből ez nem vesz el, De 
arra, hogy a cselekvő Jézusnak is 
megnyissuk a szívünket, kaphatók 
nem vagyunk. De ime itt van ez a 
maszatos, rongyos, éhes kis leány! 
Látszik rajta, hogyha van is anyja, sze
rető csókkal ezt még nem érintette 
édesanyja ajka. Ez felnő. Hogyan 
higyjen ez Jézusban ? Hol találkoz
zék vele.

Ebéd előtt elckartam menni sörözni. 
A zsebembe tettem egy aranyat. Ezt 
fölajánlom elsőszfírre. Csináljunk va
lamit az ilyen gyerekekért!

Nyomban ott négy ember össze
adott száznyolcvan forintot. Nagy 
pénz abban az időben.

Ez volt az ez egynéhány kosár 
hal, meg kenyér, amiből ötezer em
bert akartak jóllakatni, é3 még ma
radjon isi

Vettek a budaörsi kamaraerdőben 
rajta egy kilenc holdas dombot, épí
tettek egy kétemeletes palotát rajta, 
csináltak gyönyörű kertet a ház kö
rül. Van benne fügefa, barackfa, megy,
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cseresznye, tök, zöldség, méh, ötven
hat gyereknek való ágy, ágynemű, 
ruha, iskolapad, harmócium, konyha
berendezés, teli kamara, teli tányér. 
Egy kis dohány is megterem, egy 
pár tehénke is kerül a jászol elé, 
hizó is akad. Van minden és még 
jó! lakik néha néha napján egykét 
kedves vendég is, hajlékot talál, ha 
bekopogtat, az utonjáró.

És a szegény asszony olajos kor
sója soha nem fogy ki, a 180 forint
ból mindig marad arra, amire kell.

Nem Iát szükséget a nagypénteki 
református társaság — ezt a nevet 
vette fel az a nemes alkalmi egye
sülés a psp prédikációjának az em
lékére — budaörsi tírvaházában az 
árva gyerek. Különben : hol van itt 
árva, micsoda árva ? Ott a papa, ott 
a mama, ott az Irénke, ott az Ilonka 
A két testvér. Az Ilonka ott nevel
kedett szép gömbölyű pirospozsgásra 
és ott is ragadt a papa, meg a mama 
mellett és tovább játszik a gyerekek
kel. És ez akarja elhitetni komoly 
emberekkel, hogy ő már tanítónő?

A kis Bodor gyereknek az apja a 
harctéren volt, Az édesanyjának a 
ruhája tüzet fogott a karácsonyfa 
gyertyalángjától. Aztán meghalt A 
kisfia szemláttára. Ez Erdélyben tör
tént. Aztán jött a menekülés a ro
mánok elől. Mit végig kell szenvednie 
olyik embernek már kis gyerek ko
rában ? Szegény kis rémtiitképü, vad 
fiúcska! De ijedten nézett apja után, 
mikor elbúcsúzott tőle a nagypénteki 
árvaházban. Aztán a papa raegsino- 
gatta a fejét, a mama meg megölelte, 
az Irénke meg vitte a fiuk közé. Va
csora után a Jóska mesél!; féiŐ3et, 
olyat kellett a végén nevetni 1 És a 
kis Bodor is nevetett. Nevetős gyerek 
lett a Bodor gyerekből Í3 a kamara 
erdői dombtetőn, csak ügy mint a 
több.bői már régen.

Ott csak egyszer sir a gyerek, 
mikor elmegy. Aztán még jobban sir, 
mikor a papa azt mondja neki, hogy :

— Ha látod, hogy odakint nem 
olyan szép, mint itt, gyere vissza 1 
— Vissza vissza is jönnek. Van, a 
melyik el sem megy.

Csak egyszer volt úgy, hogy no 
most 1 most, most baj van 1 Üres a 
kamera. Az ember, ba végig nem 
látta, hallgatta volna, azt hione, va
lami épületes írásköhő rakosgatta 
össze a históriát.

A kommun idejére esett aratás 
időn üres volt a kert, üres a kamara, 
üres a zseb. Mi lesz holnap? — A 
kommandót a mama vette át. A buda
örsi földekről behordták a búza-, meg
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a rozskörösztöket a németek.
— Megyünk gyerekek kalászt 

szedni! — Aztán, hogy azt ne higy- 
jék, hogy játékról van szó, keményen 
nekiállt velük a munkának és hogy 
olyan munkaazine ne legyen, elme
sélte közben a szeníírásbeli Ruth 
kaiászszedásét. Qyült a kalász, gyűlt. 
Lesz mii a malomba vinni. Holnep- 
utánra lesz kenyér, de holnap mi lesz?

— Mit aggodaltuaskcdlok ?
Amint a mama fölért az énekiő

sereggel a dombtetőre, szalad elébe 
a Juliska. Vasúti avizól Liszt jött 
Honnan ? Kitől ? A jó Isten tudja, 
Olyan embertől, aki tudta, hogy öt
venhat gyereknek mennyit kell kül
deni. Érdemes legyen kiküldeni a 
fuvart az állomásra.

— Az Isteu szereti a mamát. Csak 
fohászkodik egyet és itt a liszt. A 
gyerek mindjárt tudta, ki küldte.

Mikulás napkor van ám vidámság. 
Mikor az Irénke kifordí ja az apja 
bundáját Ennyi gyerektől néhány kiló 
cukrot, fügét, diót nem sajnál a pesti 
cukorka kereskedő. Csörög a lánc, 
zörög a dió és a legkisebb a kicsi
nyek közül, a kis Biczó gyerek, még 
most ss fél. Átöleli a térdénél a nagy 
lányt. Ó ráismer.

— Tedd Ic azt a csúnya szakáit 1 
Légy megint szép!

Még nagyobb az öröm azonban 
karácsonykor 1

Aztán jött a Pedlow kapitány. 
Akkor kezdődött csak igazán a papa 
homlokáról tünedezni a sok ránc. 
Másutt csak vendég Pedlow kapitány, 
odakint Budaörsön.., mintha csak 
otthon volna.

Ezt így kitatarozhatni! Ezt amúgy 
rendbehozui! Itt a flanel!, ebből eny- 
nyi ruhát varratni. Sifont ne hozzak? 
Sokat hoztam? Három évre elég? 
No akkor hozok még. Három év nem 
olyan hosszú idő! Több a nap, mint 
a kalbász. — Másutt! Itt nem 1

— Szegény mama, szegény Irénke, 
szegény Ilonka! Varrnak, varrnak, 
varrnak.

Künn a Kamara erdőn nyaral a 
villájában nyáron át egy gazdag pesti 
szabó Ez adja oda a szabász tudo
mányát a mamának.

Ha Pedlow kapitány el nem szö
kik onnan, akkor igazán kiváncsi 
vagyok, mikor fogynak ki a varrás
ból szegény marna, szegény lányok.

Egyszer egy e3te én is künn vol
tam. A mama félretette a varrást és 
bementünk a szomszéd szobába. A 
fiuk hálótermébe. A Jóska megint 
mesélt nevetősét. Olyan mesét, ami
nek sohasincsen vége. Már nagyon
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sokáig tartott. A kislányok a túlad 
oldalról küldöttségbe jöttek, lehúzták 
magukhoz a mamát.

— Hát mi ? I
— Nem mentek aludni?
— Legalább egyet énekelhessünk 

a bácsinak I
Mit volt, mit tenni. A papa neki 

ült a hsrmóniumnak. Arra a hírre, 
hogy éneklés lesz. még a konyhából 
is felszaladtak a lányok; a mamával, 
az Irénkével ók is beálltak a karba 
a kicsinyek közé.

Én nem mondom, hogy a budai 
dalárdának Amsterdamban komoly 
konkurrenciát csináltak volna. De 
hogy, amint végig énekelték ott a 
Térj magadhoz drága Sion-t, ott volt 
közöttük Jézus, arra szent hitet me
rek tenni.

Óh vajha evang, enyaszentegyhá- 
zunk lelkes papjainak örömteli hirde
tésére, a szent lélek érintésére, mind
nyájan, kik karácsony szent ünnepei
ben lélekben kőrüláiljuk a bethieheini 
bölcsőt, a bölcső mosolygó kisdedé
ben, a gyermek Jézusban, a cselekvő 
és jó cselekedetre buzdító Krisztust 
ismernék fel. Schl I.

Képek
az éhhalállal vívódó, az életért

tusakodó Németországból.
Morehcad, aki az amerikai egy

házak németországi segélyakcióját 
vezette, azt a jelentést küldte haza, 
hogy Németországban húszmillió em
bert fenyeget az éhhalál veszélye és 
ezek között 15 millió a középosztály
hoz tartozik. Sokan már bele is pusz
tultak az éhínségbe.

*
A vajudd Németország helyzete 

egyre világosabban és megdöbben
tőbben vetíti elénk a germánság nagy 
tragédiáját. Németországban nincse
nek többé németek, hanem csak pár
tok. Minden ami történik a pártok 
érdekében történik. A politikában 
nem az állam, hanem a párt érdeke 
érvényesül. Nincsen az a piszkos 
fegyver amely nem volna elég ahhoz, 
hogy a porosz nacionalisták ellen fel 
ne használnák. A protestantizmus és 
katholicizmus közötti évszázados har
cot újra főielevenítették.

*
A legkisebb bankjegy az egymilli

árdos, ami ezer milliót jelent. Értéke 
semmivel sem több, mint amennyit 
ropogós papírja ér. Az olcsóbb fajta
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sült ára másfél billió körül jár. A 
legkisebb borravaló, amelyet a pincér 
egykedvűen seper be: ötven milliárd 
A kenyér fontjának ára csekély 200 — 
25U milliárd körül váltakozik. A tojás 
ára darabonként egy pár héttel eze- 
lőtt 120 milliárd volt, Egy pár cipő 
ára 12 billió.

*
Münchenben egy biztosító társaság 

portást keresett. Az állásra München 
két leghíresebb ügyvédje is pályázott. 
Az áliást azonban egy aktív őrnagy 
nyerte el.

*
A gyermekek legnagyobb százaléka 

ruha hiányában, teljesen lesoványodva 
a napnak nagyobb részét az ágyban 
tölti. Azelőtt jómódú asszonyoknak 
igen jó, ha egy ingük is van. Eéifiak 
és nők boltról-boltra járnak s könyör- 
adományokat kérnek: egy kis héring- 
lét, krumplit. Az élet telve megrázó 
tragédiákkal.

*
Annikor Németország teljesítőképes

ségének a nyomorúság elviselését il
letőleg is az utolsó ponthoz érkezett 
a »müveit francia« még mindig to
vább fojtogatja a német népet. És 
Európa, a raegvénhedt Európának a 
művelt népei egykedvűen nézik a 
hóhér- munkát.

*
A francia lapok ahelyett, hogy rö

vidlátó vezetőit észretórítenék, még 
élcelődnek a német nyomorúság felett. 
A legnagyobb francia lap egyik leg
utóbbi számában pl. leírja honfitársai
nak legnagyobb örömére, hogy a vi
lágháború kitörése előtt a németek 
a delphi jósnönél jártak megkérdezni 
kezdjenek e háborút vagy sem. A 
jósnő a feltett kérdésre nem adott 
feleletet, de azt mondta, hogy a há
ború után minden német milliárdos 
lesz. Íme vaíőra vált a delpfi jósnő 
jóslata.

#
Gúnyolódás, élcelődés helyett, mi 

magyarok siessünk a porrig alázott 
német nép segítségére. Ha nem is 
osztjuk meg velük a betevő falatot, 
legalább az asztalról elhulló morzsá- 
kat gyűjtsük össze és juttassuk el 
hozzájuk.

Az oro3z és német nyomor látása 
pedig indítson bennünket idejekorán 
bünbánatra, megtérésre, amíg nem 
késő és felettünk is nem telt bé az 
idő!

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására,
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Személyes Jé z u s t!
Dec. 24. E/saiás 9 .2 —7. Mi van egy 

gyermeken ? Álom, Ígéret és név, mit reá- 
kercsztelnek ! Ereje, szója, terve, munkáia, 
hogy is lenne ? De mégis van már egy va
lamije. Van személye. Mikor a nagy Advent 
látó próféta szétnézett, bele a népe, bele 
a szive rémes sötétjébe, meglátta, hogy 
nem politikai sorsfordulatra, nem jól fel
szerelt hadseregre van nagy szükség, ha
nem egy személyre, akiben az élet minden 
szála összefuthat, akit örömmel niagamelié 
vehet s bizalommal maga fölé engedhet 
mindenki. A karácsonyi kisdedből nem ez 
a csodálatos személy ragyog feléd?

Dec. 25. Máié 1 .2 1 — 23 Jobban, mint a 
seregnek vezérre, gyermeknek anyára szük
ségünk van egy Megváltó személyiségre. 
S hogy ez Jézusban adatott, ez a mi ka
rácsonyunk. Nem egy brillián3 gondolat, 
nem egy új érzés, nem tündöklő eszmék 
voltak bepólyálva a betlehemi jászolban, 
hanem egy csendes léíekzésü, mély sziv- 
dobogásu drága személy. Nem lett-e a te 
Jézusod mégis egy, folyton fakuló merev 
gondolat sorrá? Élni, hatni, szabadítani 
csak a személyes Jézus tud.

Dec. 26. |ános 1. is. Vannak, akik Isten 
képüket féltik Jézus személyének előtérbe 
való hozatalától. Hát ez állhat bizonyos 
Istenképekre, de a magát kijelentő Isten és 
a Jézus között nincsen trónverseny, hiszen 
a Fiú az Atya kebeléből való. A tapaszta
lat az, hogy életük terepén is nem azok 
szorítják háttérbe az Istent, akiknek nagyon 
előtérben mozog a Jézus személye. Óh igen 
fontos, hogy előtérbe kerülhessen az, meri 
amilyen a te Jézusod, olyan a te Istened.

Dec. 27. Máté 1 6 .13— 16. Nem rangkér
dés az Jézus számára, hogy minek mond
ják Öt az emberek. Hiába másolják le gon
dolatait, hiába utánozzák mozdulatait, ha 
nem látják meg az Ő személye roppant 
fontosságát. Mennyi félreértés, meddő fá
radozás, forradalmi láz keletkezett abból, 
hogy vettek egy eszmét az Ő telt tenye
réből, leszeitek eg/ mondást a szája szé
léről, de a személyétől egészen elválasz
tottam Azért kei! a mi hitünknek nemcsak 
igéivel, nemcsak tetteivel, hanem Jézus 
személyével is együtt tartani.

Dec. 28. Csel. 9 .5 —6. Hiszekegyeken, 
kiskátékon által nem igen fog felnyílni ne
künk Jézus személye. Mint az emberek 
személye, úgy Jézusé is személyes megis
merkedés utján lesz ránk igazán hatóvá. 
Mikor tapasztalataim lettek, miket Reá vo
natkoztathattam ; mikor hinnem kellett, 
hogy ezt 0  tette,„mikor egyszercsak arra 
ébredtem, hogy Ő él és itt van s hív en
gem is, hogy adjam oda Néki bűnös éle
tem ; akkor kezdett megnyílni előttem a 
Jézus személye ragyogó szentélye.

Dec. 29. Cselek 9.26—2». Az emberben 
benne van a személyesítés ösztöne. Mikor 
az első gyermek megveri a követ, mert őt 
bántotta; mikor a költő ajkat ad az esti 
szellőnek, — mind személyesít. A Jézus 
körül pedig, mintha a személytelenilés ösz
töne működnék, mikor arról van sző, hogy 
vegyünk közvetlen Tőle vaiainit. Pedig itt 
nem költői alakzatokkal s gondolat játékok
kal van dolgunk. Pál apostol keresztyén- 
ségénck az volt a próbája, hogy személye
sen szólott az Úrral. Boldogan tekintünk 
az időkre, mikor így volt a keresztyénség- 
ben, s boldogan arra, ha megint úgy lehet.
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Dec. 30. Akinek vágyai azon dolgoznak, 
hogy neki is lehessen személyes Jézusa, 
az adja át magát Jézusnak. A személyes 
Jézustól azért fél az ember, mert érzi, hogy 
annak nyomában előbb-ulóbb személycse
rének kell bekövetkezni. Nem én, hanem 
ŐI Igen drága ár ez a személyes Jézus 
kedvéért ? Nézz bele a múló eszíendcdbe ! 
Mi az, amit elcserélsz? S nézz rá a ke
resztre ; — ki az — Akivel! ? . . .

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Margutti tábornok, Ferenc József 

volt hadsegéde, most adta ki emlék 
iratait é3 ezek az emlékiratok igen 
élesen kijelölik azt az utat, amelyen 
Ferenc Ferdinánd meat volna, ha a 
sors ez utraindulás előtt »megállj«-1 
nem kiált neki. Margutti emlékiratai 
megerősítik azokat a pletykákat, a- 
melyek szerint a volt trónörökös az 
osztrák—magyar dualizmust helyte
lennek, elévültnek tartotta és Mar
gutti tábornok emlékiratai megcáfol
ják azt a jövendölést, hogy Ferenc 
Ferdinánd osztrák—magyar—szláv 
államszövetséget akart volna a dua
lizmus helyett létesíteni. Ferenc Fer- 
diuánd nem triaiizmust, hanem — 
Gesammtmonarchiát akart, amelyben 
az Erdélytől, Felvidéktől és Horvát
országtól megfosztott Magyarország 
is olyan koronatartomány lett volna, 
mint például Alsóausztria vagy Stájer.

Margutti elmondja, hogy Ferenc 
Ferdinánd 1895-ben azt mondotta:

— Akad majd olyan radirgummi, 
amellyel Magyarországot letöröljük 
Európa térképéről.

Egy évvel halála előtt, 1913 ban 
azt mondotta :

— Éa ma sem látok más megol
dást, minthogy Magyarországot még- 
egyszer fegyverrel kell mehódítanunk.

P R O B L É M Á K .

Az olvasók köréből.
„Miért? Amikor olyan nagy szere

tettel neveltük. “ Sok ember azért zül- 
lik el korán, lesz bűnös, szerencsét
len, mert ész nélküli szív nevelte. 
Ha a rosszhajlamu gyermekeket olyan 
végtelen szülői szeretet neveli, mely 
semmi szigort, fegyelmet nem ismer, 
mely nem lát, nem kormányoz, nem 
büntet, okosan nem vezet, mely csakis 
szeret, a gyermek önmagának vesz
tére, szülőinek és a társadalomnak 
ostorául nő fel. És mindez csak az
ért van így, mert az ész a nagy sze • 
retet miatt nem lát eléggé és mert ez 
a nagy szeretet, a szív nem engedi

meg, hogy a gyermeknek a fegyel
mezés, a büntetés fájdalmat okozzon. 
Az ily esztelen szív inkább maga nyög 
a kínok terhe alatt, csak a szeretett 
kis gonoszt ne érje semmi fájdalom.

H erczeg Ferenc képes irodalmi 
hetilapjának, az UJ IDŐK-nek 51.
számában folytatódnak Dánielné Len
gyel Laura és Moly Tamás érdekes 
regényei. Közli a lap azonkívül Bret 
Harte elbeszélését, Lyka Károly és 
Ruzitsk Mária cikkeit, Telekes Béla 
versét, számos művészi és időszerű 
képet és a lep rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az Uj Idők előfi
zetési ára negyedévre 15 000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrá3sy ut 16.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A mindennapi életből.
Bevált a buza-betét rendszer. 

A pénzintézetek mindent elkövetnek, 
hogy valahogyan visszatérjenek ere
deti rendeltetésükhöz Ebben a törek
vésben különösen a Magyar—Olasz 
Bank vezet Magyarországon, mert 
már tavaly áttért az úgynevezett 
búza-betétek elfogadására, illetve bu- 
zakölcsön kihelyezésére. A betétek 
elhelyezése állandóan folyik és ebben 
természetesen a vidék vezet. A buza- 
kölcsön kihelyezése már sokkal na
gyobb akadályokba ütközik; ezen a 
téren az igények sokkal nagyobbak, 
mint amennyinek meg tudnak felelni.

Mindig gyorsabban. Érdekes 
megállapítani, hogy a legutóbbi két 
évszázad alatt milyen haladási tett 
az emberiség a közlekedés gyorsa 
sága tekintetében. 1692-ben egy sze
kér óránkint 4 km. 600 métert ha
ladt, 1786-ban az úgynevezett deli
zsánsz óránkint 5 km. 600 métert 
hagyott hátra, 1816 ban a postakocsi 
óránként 9 km. 700 m. sebességgel 
haladt, 1867-ben a vasút legnagyobb 
sebessége 63 km. 800 m. volt egy 
óra alatt, 1900-ban a calaisi express 
óránként 90 km. 800 métert futott 
meg, vagyis a maga 293 km.-ét 3 
óra 15 perc alatt végezte el. 1923- 
ban a repülők a Páris—London közti 
távolságot 2 óra alatt tették meg, 
ugyanakkor meg kell gondolni, hogy 
az 1786. évi delizsánszok Párisból 
Lyonig 5 napig döcögtek. Hiába, ha
ladunk. Legalább a gyorsaság terén.

A tüdővész pusztítása. A tüdő
vész pusztít kíméletlenül és kegyetle
nül Csonkamagyarországon, ahol ma 
az emberélet fontosabb minden va
gyonnál és gazdag jólétnél. A sta
tisztika megdöbbentő. De tessék csak 
egy kissé utánagondolni a száraz 
számok rengetegének, hogy mit is 
mondanak ezek a jövőre nézve ? Az 
egyre emelkedő halálozási számok, 
amik a tüdővész terjedését minden 
szónál ékesebben fejezik ki, egyszers
mind azt is mutatjítk, hogy ily nem
törődömséggel haladva tovább. 2 vagy 
3 évtized múlva a magyar föld gyer
mekeinek több mint 90 százaléka 
hordja majd satnya testében a tüdő
vész baciilusait. És ötven, száz év 
múlva mi lesz ebből az országból? 
Ez egy olyan kérdés, hogy felette 
napirendre térni egy vállvonítással 
nem lehet. Mozduljon meg a magyar 
társadalom, mert a zöldarcu halállal 
alkudozni nem lehet, az nem ismer 
pardont 1

Franciaország és a hálások.
Soha még annyi válás nem volt 

Európában, mint most, a háború utáni 
esztendőkben. Házastársak, akik az 
igazi, békeidőkben még csak gondo
latban 3e foglalkoztak volna a szent 
frigy profán felbontásával, egymás
után likvidálják az érzelmeiket és a 
bíróságok nem győzik a munkát. De 
sehol oly végzetes veszedelmet nem 
jelent ez a tünet egy nemzet életé
ben, mint a kath. Franciaországnak, 
melynek házasságokra, gyermekekre 
van szüksége, hogy Németország el
len felhasználhassa őket ágyutölte- 
lébnek. Francia hivatalos körök mos 
tan a válási statisztika felhasználá
sával három pontban sugalmazzák 
a közönségnek azokat az óvintézke
déseket, amelyeknek követése mellett 
a francia hdzastársak boldogan él
hetnek egymás oldalán. Az első ta
nács halálosan komoly és igazán nem 
fér össze a többi, inkább vicces szug- 
geszcióval. Azt mondja ugyanis a 
bölcs tanács, hogy a házastársak le
gyenek rajta, hogy gyermekük szü
lessen. Ez nagyban elő fogja segíteni, 
hogy a házastársak egyszernél több
ször meggondolják a válási szándé
kukat. Ez igaz és szent dolog, az 
egyetlen tiszta fogalom az életben: 
a gyermek. De már a többi, igazán 
humoros. Mert a statisztika azt mu
tatja, hogy a földmívesek között ke
vesebb volt a válás, mint a szabad
foglalkozást űzők és a kereskedők
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közOtt, tehát azt javasolja a bölcs 
illetékes, hogy akik boldogtalan há
zaséletet élnek, azok térjenek át a 
mezőgazdaságra. Még ennél is nevet
ségesebb az a megállapítás, hogy mi
vel Lyonban több válás történt mint 
Marsailleben, ennélfogva a házas
társak telepedjenek le napfényes vi
dékeken, minthogy a köd rendkívül 
elősegíti a válás hangulatát.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés általánosság
ban elfogadta a fölbirtokreform novellát s 
most az indemnitást tárgyalja. Nagyatádi 
Szabó miniszter rendkívül hatásos záró
beszédet mondott.

Bethlen Párisban tárgyalt a magyar köl
csön ügyében. A kisántánt képviselői most 
is akadályokat igyekeztek gördíteni a köl
csön sikeres lebonyolítása elé. Hir szerint 
a kisántánt a kölcsön egyik feltételeként 
követeli Ottó trónfosztásának kimondását is.

Gróf Zichy János uj politikai pártot 
alakit kér. gazdasági párt címen.

Casfagneío budapesti olasz kövét hir
telen elhalt.

Az Ébredő Magyarok Egyesülete elnö
kévé Eckhardt Tibort választotta.

A hadirokkantak is most tartották or
szágos gyűlésüket.

Budapesten egy Dob-utcai kávéházban 
meggyilkolták Tremmel Mátyás őrvezetöt.

Kacsóh Pongrác, a hírneves zeneszerző 
Budapesten egy kórházban 52 éves korá
ban elhalt.

A magyar asszonyok nemzeti szövetsé
gének országos gyűlésén Gregersen Lujza 
a magyar prot. nők szövetsége nevében 
mondott hatásos beszédet.

A csehek a legutóbbi osztrák postás
sztrájkkal kapcsolatban újból felvetették a 
korridor kérdését.

Szerbia. A szkubsztina pénzügyi bi
zottsága elfogadta Franciaország által hadi
anyagok beszerzésére nyújtandó 300 millió 
frank előlegről szóló törvényjavaslatot.

Portugáliában uj kormány alakult.
Olaszország. Mussolini feloszlatja az 

olasz kamarát, mert — úgymond — nem 
képviseli a nemzet akaratat.

Svájc. 1924-ik évre elnökké dr. Clu- 
nard Ödön tanárt, a radikális demokrata 
párt tagját Svájc elnökévé választották.

Görögországban a köztársasági párt 
győzött a választásoknál.

A kisántánt január 9-én Belgrádban 
konferenciát tart.

A német korm ány jegyzéket nyújtott 
át Párisban és Brüsszelben. Poincaré vá
lasza nem utasítja vissza a közvetlen tár
gyalásokat, de kijelenti, hogy eddigi állás
pontját fenntartja és engedményekre nem 
hajlandó.

Angliában a munkáspárt Ramsay Mac- 
donaldot dezignálta kormányalakításra ab
ban az esetben, ha a király a munkáspárt
hoz fordulna a konzervalív kormány öröké
nek átvételéért.

A .Csak egy tojást" című adományokat 
valamint a Harangszó perselyét lapunk 
legközelebbi számában folytatjuk.

HARANQSZÓ.

Olvasóinkhoz.
Január 1-én uj — tizenötödik — 

évfolyamba lép a Harangszó.
Előfizetési ára az első negyedre 

január, február, március hónapokra: 
5000 korona, amely összeg búza, to
jás vagy akár a bor, tej valutát 
véve alapul a régi előfizetési árnak 
felel meg. Csak negyedéves előfizeté
seket számolunk el.

Luther-Szövetségi tagoknak ezúttal 
is csoportos küldéssel /0°/o-os enged
ményt biztosítunk.

Amikor az uj évfolyam küszöbén 
Istenbe vetett hittel indulunk el az 
ismeretlen jövőbe, nem mulaszthatjuk 
el, hogy őszinte szívvel hálát ne 
mondjunk a lelkész és tanítói karnak, 
a buzgó gondnokoknak, mindenek 
előtt pedig nemesszívíí asszonyaink
nak, lelkes honleányainknak, akik fel
ismerve az evangélikus sajtó jelentő
ségét, egyházi nemzeti életükben oly 
áldozatos lélekkel siettek a Harangszó 
fenntartására.

Magunkat, a Harangszó ügyét, 
ezekben a válságosán szomorú idők
ben továbbra olvasóink jóindulatába 
ajánlva.

Testvéri üdvözlettel:
a Dunántúli Luthcr-Szövetség

mint a HARANGSZÓ tulajdonosa.

HARA NGS Z Ó.

Karácsony ünnepén.
Epistola: Tit. 2. 4 .U -U .

A legszebb karácsonyi ajándék az Isten
nek üdvözítő kegyelme, mely az Úr Jézus 
Krisztusban megjelent minden embernek. 
Aki ennek az ajándéknak tud örülni, min- 
denekfelett mértékletesen igazán és szentül 
él a jelenvaló világban, csak annak van és 
lesz boldog karácsonya.

O lvasó in kn ak  és m u n k a tá r 
sa in k n a k  boldog k a rá cso n y i 
ünnepeket k ív á n u n k .

Geduly Henrik püspök a miskolci ev. 
nöegyiet dec. 4-iki estélyén a vármegyeház 
nagytermében hatalmas előadást tartott 
svédországi útjáról.

A kelenföldi ev. lelkészi kör december 
hó 16-án d. e. 11 órakor vallásos ünnepet 
rendezett a Magyar Luther Társaság javara. 
Beszédet mondottak : Br. Radvánszky Al
bert egyet, felügyelő, Kapi Béla püspök, a 
Luther Társaság elnöke és Hamvas József 
tanár. Művészi enek-, zencszámok, szava
latok tettek teljessé az ünnepséget.

Negyvenéves a  Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület. Az idén negyvenéve annaa, 
hogy két lelkes magyar ember, Szilassy 
Aladár és dr. Szabó Aladár Magyarorszá
gon is életre hívta a Keresztyen Ifjúsági 
Egyesületet. A negyvenéves évfordulót lel
kes ünnepséggel tették emlékezetessé, de
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örömükben osztozott minden olyan ember, 
aki tudja, milyen sokat jelent nemzeti szem
pontból is ez a talpig magyar, derék egye
sület. Az ünneplők között megjelent a Kor
mányzó is, akit a közönség lelkesen ün
nepéit.

A budapesti Lulher-Szövefség kará
csonyi vásárán megjelent Auguszta királyi 
hercegasszony, József Ferenc királyi herceg 
és menyasszonya, Anna szász királyi her
cegnő, kiket dr. Raffay Sándor evangélikus 
püspök fogadott.

A vasi közép egyházmegye eddigi 
elnökségét: dr. László Kálmán felügyelőt 
és Zongor Béla esperest a gyülekezetek 
egyhangúlag további 6 évre felügyelővé il
letőleg esperessé választották meg.

Szentgotthárd. özv. Ernszt Samuné, 
az egyháznak áldottlelkü imádkozó tagja 
a gyámintézet részére, a német inségakció 
céljaira 50.000 koronát adományozott. íme, 
akiben az Isten lelke lakozik 1

Jótékonycélu estély Körmenden. A 
körmendi ev. nőegylet buzgó uj elnökének, 
Lukáts Árpádnénak kezdeményezésére si
került jótékonycélu estélyt rendezett a sze
gény gyermekek segélyezésére. Az estély 
műsorán a körmendi műkedvelő zenekar 
szerepelt több zeneszómmal. Hering J.-né 
szóló énekszámot adott elő. Gosztolya Imre 
egy melodrámát szavalt Somogyi Béla zon- 
gorakísérete mellett. A vészkijárat c. egy- 
felvonásos vígjáték zárta le a műsort, 
melynek szereplői Laschober Ödönné, Lu
káts Edith, Bejary Irma, Rácz Tibor és 
DiÓ8zeghy Mózes voltak. Az estély jöve
delme félmillió koronát juttat jótékony célra.

Az arnóti ev. egyházközség december 
9-iki jelölő gyűlése az üresedésben levő 
lelkészi állásra Weiszer Ernő hernádvécsei, 
Harsányi István miskolci katonai lelkészt 
és Berényi Sándor ózdi segédieikészt je
lölte. Az egyházmegyei elnökség Hronyecz 
Pál miskolci vallástanárt jelölte negyedik
nek. A választás december 30-án lesz.

A szombathelyi protestáns nőegylct 
f. hó 16-án vallásos estélyt rendezett, ame
lyen Schöck Gyula pü-pöki másodlelkész 
tartott előadást: „A mi hitünk valóság" 
címen.

Tabon november 25-én tartotta alakuló 
gyűlését a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége az ev. iskolában. Dr. Wetlengl 
Károly előadását nagy lelkesedéssel fogadta 
az egybegyűlt közönség, hogy az egylet 
kapcsolatosan vászon-szövő lanfolyamot 
nyit. A tanfolyam munkabeosztását, a régi 
házi vászon értékét Szmodics Erzsébet is
mertette, megemlítvén, mint őrizték nagy
anyáink az örökbecsű házi szövöttesi tuli
pános ládáikban. Újítsuk fel szeretettel ezt 
a nemzeti munkát, sokat beszél majd az 
élettelen vászon, a magyar nők munkás
ságáról és hazaszeretetéről. A pénztárnoki 
fáradságos munkát Szenteh Istvánné vál
lalta magára. A jelentkezett tagok száma 
150, a tanítványok száma pedig 30 asszony 
és leány. A tagok és tanítványok jelentke
zése után Gyarmathy Ferenc ev. lelkész 
Isten áldását kérve, lelkesen buzdította a 
nőket szép összetartásra és munkára. Hogy 
e hazafias egylet megalakult, az özv. dr. 
Szmodics Endréné fáradságot nem ismerő 
buzgóságának köszönhető.

Belmisszió. A tolna—baranya—somo
gyi ev. lelkész és belmisszió egyesület leg
utóbbi gyűlésén elhatározta, hogy immár 
régi tervet megvalósítandó, az ádventi na
pokban evangélizáló munkáját megkezdi és 
a hitélet ébresztése és fenntartása, a szekta
mozgalmak megtörése végett, az egyes gyű-
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lekezetekben belmissziói ünnepélyeket 8 
vallásos összejöveteleket rendez.

A belmisszió egyesület elnöke Baldauf 
Gusztáv pécsi lelkész, Vértesi Zoltán ma- 
gyarbólyi és Sparas Elek szárazdi lelkész 
egyesületi tagokkal együtt e hó G—10-ig 
meglátogatta a gyönki, sárszentmiklósi, 
dunaföldvári és paksi ev. gyülekezeteket. 
Az ünnepély a helyi lelkész és tanítók által 
jó eiőre el volt készítve. A hivek s elöl
járói a távolból jött lelkészeket — akár
csak a missziónáriusokat — mindenütt nagy 
örömmel s hiírokoni szeretettel fogadták. 
A templomok zsúfolásig megteltek hívek
kel, képviseltették magukat a hivatalok, sőt 
más vallásuak is szép sz.ámban voltak kép
viselve. Az ünnepély után bibliát s vallásos 
iratokat is osztottak ki s adakoztak.

Pápa. Advent első vasárnapján a nő
egylet szép vallásos estét rendezett. F,-d- 
gyas Aladár szép beszédet mondott a Krisz- 
tusvárásról. Advent harmadik vasárnapján 
Gaál segédlelkész beszédet mondott az 
evangéüom szolgálatára való elköíelezés- 
röl. Ének-, zeneszámok, szavalatok fűsze
rezték mindkét estében az előadásokat. 
A két estély mintegy 70.000 koronát jöve
delmezett a szegény gyermekek karácso
nyára. A nő- és ieányegylet eddig részben 
vagy egészben 77 szegény gyermeket lá
tott el ruhával vagy cipővel. Sohár Lajos- 
né hiítestverünk Amerikából ismét 4 dol
lárt küldött iskolafűtésre.

A székesfehérvári gyülekezet belmisz- 
sziói egyesületei december 9-én vallásos 
estével kapcsolatosan karácsonyi vásárt 
rendeztek. A vallásos estén Gáncs Aladár 
lelkész felolvasta „Egy ádventi ének törté
nete“ címen írt elbeszélését, mely Tatai 
István téthi, majd geresdi lelkésznek a XVIII. 
századból való és az új dunántúli énekes
könyv 115. sz. a. található éneke körül ját
szódik. „Karácsonyfák beszélgetnek“ címen 
Andreäe Hedwigtól egy jelenetei adott elő 
nyolc leányka: Berényi Ilonka, Bertalan 
Vilma, Göbölös Rózsi, Grábner Anna, Ja- 
vorniczky Gyöngyi. Siftár Giziké, Stock 
Juliska, Szloboda Erzsi. A missziói ének
kar Fejér Ferenc tanító-kántor vezetésével 
két Hallelujah eneket, köztük Wesley-től 
„Halld az ég harangi zengenek“ c.-t éne
kelte. A gyülekezetben ez volt az ötödik 
karácsonyi vásár, melynek forgalma meg
haladta a 600000 K-t,’ fele részben játék, 
fele részben iraíterjesztés által.

A rábcakapi gyülekezet ád rent II. va
sárnapján vallásos estét tartott, Kovács 
Záigmond tárnokréti lelkész közreműködé
sével, ki tartalmas, lelkeket lebilincselő 
előadást tartott az isteni gondviselésről. 
Szavaltak: Káidy István, Takács Juliska, 
Doktor Etelka ádventi költeményeket szé
pen és értelmesen. Offeríórium a Harang
szó javára 4312 korona volt.

Dombóvár. Az ádvent második vasár
napján tartott vallásos estéiyen emlékezett 
meg a kicsiny gyülekezet, az ev. egyházi 
ének 400 éves jubileumáról, mely alkalom
mal Hoffmann Ernő h. lelkész „A 400 éves 
evang. egyházi ének“ címen tartott, az 
éneknek az ember lelkűidére való hatásá
u l ,  az egyházi ének keletkezéséről, annak 
a hitélet szempontjából való jelentőségéről 
előadás», részletesen ismertetve Luther első 
énekeit. Az előadás szemléltetésére Rajnai 
Irma kellemes hangon énekelte el Tóth 
Dániel kántor harmonium kísérete mellett 
a „Jer örvendjünk keresztyének“, a közép
iskolai tanulóifjúság pedig a lelkész veze
tésével a „Bűnösök hozzád kiállunk“ kez
detű énekeket. Milosevics Erzsi, Zábrák

Dénes „Advent" című költeményét szavalta 
mély átérzéssel. Bevezetés és befejezésként 
a gyülekezet az 1523-ból való „Eljött hoz
zánk az üdvösség“ kezdetű koráit énekelte.

A gyülekezetnek buzgó és egyházszerető 
gondnoka, Baumgart János, a közelmúltban 
a bonyhádi evang. főgimnáziumnál szegény 
evang. tanulók segélyezésére 100.000 K-ás 
alapítványt tett, a gyülekezeti kiadások fe
dezésére ugyancsak ily összeggel járu’t 
hozzá. Sok ilyen áldozatkész, egyháztagot 1

Uraiujfalu Ádvent 2-ik vasárnapján, 
december 9-én avatta fel lélekemelő, szép 
ünnepség keretében Zongor Béla esperes 
az. uraiujfalui anyagyüiekezeti és filiabeli 
hivek együttes áldozatkészségének szép 
gyümölcsét, a háborúban elrekvirált kö
zépső harangja helyett öntetett 271 kgr. 
súlyú uj harangját.

Az ünneplés íulajdonképen már ádvent 
első vasárnapján kezdődött, amikor az ün
nep délutánján — lelkeket átható öröm s 
boldogság hatása alatt — Pál Béla s. lel
kész vezetésével körülbelül 80 egyháztag 
vonult ki hosszú kocsisorban az 1 órányira 
fekvő vasúti állomásra s fslvírágozva, va
lóságos diadalmenetben hozták haza uj 
harangjukat. A virágokkal borított harangot 
bevitték a templomba s az oltár elé he
lyezték, ahol „Jer dicsérjük Istent“ c. éne
künk elzengése után Rónai B. Gyula leik. 
adott szívből jövő szavakban kifejezést az 
Isten iránt érzett mélységes hála s a hivek 
ielkét betöltő öröm s boldogság érzelmei
nek.

A felavató ünnepély ádvent második 
vasárnapján ment végbe az ősi templom 
minden zúgát megtöltő, a messze filiákból 
is beözönlött, nagyszámú hallgatóság jelen
létében. A „Dicsérd én lelkem“ c. ének el
zengése s helyi lelkész oltári szolgálata 
után Rózsa Lajos tanító által vezényel ün
nepi karének hangjai közben Zongor Bála 
esperes lépett Varga József sárvári és Ró
nai B. Gyula helyi lelkész kíséretében az 
oltár ele s szép beszédben intette a híve
ket, hogy „meg ne keményítsék szíveiket“ 
ha az uj harang szava megtérésre hív és 
ha szebb jövendővel biztat. Amikor az uj 
harangot megszólaltatta és megáldotta, a 
lelki öoidogság s meghatottság könnyei 
csillogtak a szemekben.

Majd a 497. sz. közének után Varga 
József sárvári lelkész mondotta el ünnepi 
neszedét a szószéken. A megható beszéd 
alatt már nemcsak az örömnek, hanem a 
fájdalomnak a könnyei is elborították az 
arcokat, midőn az itthon nyugovó halottak
ról s az idegen földön, jeltelen sírokban 
pihenő elesett hősökről is megemlékezett.

A Himnusz fejezte be a magasztos öröm- 
ünnepet, mely után rövid díszközgyűlés 
foglalta jegyzőkönyvébe — a helyi lelkész 
elöierjesztese értelmében — a felejthetetlen 
szép ünnepélyt, az Isten iránti mélységes 
hálát s meleg köszönet kapcsán a harangra 
történt adakozásokat.

Méltó befejezése volt a ragasztós öröm- 
ünnepnek, amidőn — Tóth Imre főgondnok 
indítványára — a díszközgyűlés elhatározta, 
hogy még hiányzó harmadik harangját is 
rövid időn belül be fogja szerezni.

Az ünnepi offeríórium részben a Luther- 
Szövetség, i észben a Harangszó támogatá
sara 40.UU0 ezer koronát eredményezett.

A jó Isten bőséges áldása nyugodjék 
meg a buzgó s áldozatkész gyülekezeten I

Nagyacsád. Dec. 9-én szép vallásos 
estét tartott a nagyacsádi leánygyüiekezet. 
Közének és ima után Gaál József päpai 
segédlelkész beszédet mondott, Németh

István szavalt, Szilágyi Árpád felolvasott 
és szavall, a gyermekkar pedig 3 sikerült 
énekszámot mutatott be a gyülekezet buzgó 
tanítójának : Orbán Istvánnak vezetésével. 
Az egyháztagok dicséretre méltó áldozat
készséggel összegyűjtötték már gabonában 
a második harang árát is, melyet aratásra 
fognak megrendelni.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
A svédek kbl. 10 millió dollárral se

gélyezték a németeket. A testvéri érzület
nek kézzel fogható bizonyságtétele.

A porosz biróság egy adott esetből ki
folyólag kimondta, hogy az evang. lelkészi 
hivatal nyilvános hözhivatal.

Prágában ülésező ev. egyház szinódusa 
felhívta a cseh-szlovák nemzetgyűlés figyel
mét a jézsuiták térhódítására és kívánja, 
hogy az országból utasíthassanak ki.

Finnország. Finnországban élő evang. 
svédek (700.ÖÖO lélek) dr. Max V. Vons- 
dorff személyében püspököt választottak 
maguknak. Finnországban így most össze
sen 5 ev. püspök pászforkodik.

Baselben az egyháztanács a templo
moknak egész napon át nvitvataríása mel
lett foglalt állást.

Szovjeí-Oroszország papjai. Evdokim 
metropoiiía, az „élő egyház“ feje megnyi
totta Moszkvában a theológiai akadémiát, 
amely a szovjelkormány engedélyével lép 
öt évvel ezelőtt beszüntetett régi akadémia 
örökébe. Az uj akadémiát teljesen az élő 
egyház szervezte meg. Tanárai is az élő 
egyház tagjai köréből kerülnek ki. Noha a 
szovjetkormány különböző előjogokat aján
lott fel és egyébként is nagy propagandát 
folytattak, az akadémiának eddig mégis 
mindössze csak negyven hallgatója van.

A felvidéki tót ev. egyház most tar
totta egyetemes koaventjéi Trencséntepli- 
cen. Jánoska püspök felszólította az evan
gélikus tanírókat, hogy lássák el köteles
ségeiket még akkor is, ha államosítanák 
őket. A tót evangélikus egyháznak az ál
lamtól való elválasztását nem ellenzik, de 
követeli, hogy a kérdést az evangélikus 
egyház érdekeinek figyelembevételévei sza
bályozzák.

A bajor passziójátékok szereplői 
Amerikában. Anion Lang, a hires ober- 
antmergaui passziójátékos a passzaiójáté- 
kok liz inás szereplőjével együtt az Egye
sült Államokba érkeztek.

C S A L Á D I É R T E S Í T Ő .
Eljegyé3. Szigethy Mancikát (Lajos- 

komarom) eljegyezte Imre Gyula m. kir. 
áíiampénztári irodatiszt (Veszprém). Min
den külön értesítés helyett.

December 12-én vezette oltár elé a 
Deák-téri evangélikus templomban eöte- 
vényi Eöttevenyi Olivér dr. budapesti kir. 
törvényszéki jegyző, elnöki titkár, eötevényi 
Olivér dr. udvari tanácsos, ny. főispán es 
felesége nemeskvassai Kvassay Annie fia 
FeilitZdCh Erzsébet bárónőt, Feilitzsch Bcrt- 
hold báró császári és királyi kamarás és 
felesége losonci Bánffy Alice bárónő leá
nyát, Bánffy Dezső báró unokáját. Az egy
házi esketést Raffay Sándor püspök végezte, 
a polgári házasságkötést pedig dr. Sipöcz 
Jenő n. főpolgármester. A menyasszony 
részéről Bánffy Zoltán báró követségi ta
nácsos, a vőlegény részéről pedig Maróthy 
László dr. ny. főispán, földbirtokos volt a 
násznagy.
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Homrogdi Lichtenstein László egyház- 
megyei felügyelő leányát Mártát december 
8-án vezette 'oltárhoz a miskolci ev. tem
plomban dr. bárczai Bárczay Ferenc fő
szolgabíró.

Halálozás. Farádon december 5-én el
hunyt özv. Szilvásy Józsefné, szül. Bőjtös 
Judith 82 éves korában. Tecember 7-én 
d. u. 2 órakor volt nagy részvét mellett. 
Az agg matrónát gyászolják : Szilvásy Kál
mán gyülekezeti gondnok, Szilvásy Krisz
tina, Petőcz Lajosné; Szilvásy Lidia, Za- 
kóts Istvánné és Szilvásy Karolina gyer
mekei, Petőcz Lajos és Zakóts István vejei, 
Szilvásy Kálmánná, Király Juliánná menye, 
Petőcz Sándor, Petőcz Emilia és Petőcz 
Lajos unokái.

Legyen emléke áldott I

Ú J D O N S Á G O K .
V allásgyalázásért Újhelyi Nándor irót 

,A nők ura“ című regénye miatt a buda
pesti büntetőtörvényszék két héttel ezelőtt 
szemérem elleni vétség és istengyalázás 
vétsége miatt hathónapi fogházbüntetésre 
Ítélte. Újhelyi azuta újra a vádlottak pad
ára került egy másik regénye, „A szerelem 
orradalma“ cimü regény miatt. Ezúttal 

szeméremsértés és istengyalázás vétségé
ben, valamint vallás elleni kihágásban és 
ezért héthónapi fogházra és 300.000 korona 
pénzbüntetésre Ítélte.

Borzalmas öngyilkosság. Péter Jó
zsef hatvanötéves kibédi gazda hosszas 
betegsége miatt való elkeseredésében di- 
namitpatront tett a gyomrára és felrobban
totta magát. A hatás borzalmas volt. A 
robbanás a szerencsétlen ember testét 
széjjelszaggatta.

Az alapítványi és főpapi birtokok
nak, tehát több százezer holdnak egységes 
bérletére és nagyüzemi kezelésére tett aján
latot egy érdekeltség.

A felekezeti és községi tanítók vas
úti kedvezményeinek elvonása ügyében 
Lakó Imre nemzetgyűlési képviselő a nem
zetgyűlésen interpellációt intézett a kultusz- 
miniszterhez.

Fekete m árványt találtak Pécsett.
A pécsi hegyek márványtelepeit már régen 
feltárták, azonban a kiaknázást elhanya
golták. Most egy érdekes lelet újra aktuá
lissá tette a pécsi márványbányák kihasz
nálását. Ugyanis uj márványfejtőre bukkan
tak. Az uj márvány fekete szinü és a pró
bák szerint igen jól feldolgozható. A nagy- 
kiterjedésű márványtelepek Pécs város tu
lajdonát képezik és már intézkedések tör
téntek, hogy azok ne maradjanak kihasz
nálatlanul.

Amerikában minden órában megöl
nek egy embert. Az elmúlt 10 év alatt 
Amerikában nyolcvanötezer ember vesz
tette el életét gyilkosság következtében. 
1921-ben különösen [gazdag volt a gyilko

sok aratása : 95 000 embert öltek meg. Át
lagban tehát azt lehet mondani, hogy min
den tizenkétezer ember közül megöltek 
egyet és ha még messzebb megyünk a sta
tisztikai kiszámításban, azt a megdöbbentő 
adatot kapjuk, hogy Amerikában minden 
órában megölnek egy embert. Európában 
csak minden 634-000-dik emberre esik egy 
gyilkosság.

A cukorrépa forgalmi adóját a pénz
ügyminiszter mázsánként 15.000 koronában 
állapítja meg, a cukor- illetve szeszgyárba 
beszállított répa után.

A világ legnagyobb étterm e. London
ban egy étterem nyílt meg legutóbb, amely 
a világ legnagyobb éttermének mondható. 
Az épület kilencemeletes, az emeletek rész
ben a föld felett, részben alatta vannak. 
Egyszerre 4500 vendéget szolgálhatnak ki 
itt 900 pincérrel. Három zenekar működik 
az öt felső emeleten, amely a tulajdonké- 
peni étterem. Az üzemnek százezer tányérja, 
24 000 pohár, 28.000 kése, ugyanannyi vil
lája, 34 000 kanala és 60000 tálcája van. 
Különleges szellőztetőkészülék gondosko
dik arról, hogy az egész épületben négy- 
percenként felfrissüljön a levegő.

Tehén a vádlottak padján. Moszkvá
ban legutóbb olyan jogeset fordult elő, 
amely pánát ritkítja a törvénykezés törté
netében. Egy falusi gazda bepörölte a te
henét, hogy nem ad elég tejet és hogy 
egész nap egyebet sem csinál, mint az is
tálló tetejének szalmáját eszegeti s így 
nemsokára a saját feje felől eszi el a fö
delet. Mivel a vádlott nem volt arra bír
ható, hogy a vádlottak padján helyet fog
laljon, a bíróság a mezőgazdasági kiállítás 
egyik pavilonjában tartotta meg a tárgya
lást. A tehén hivatalból kirendelt védője 
előadta, hogy védence a rossz bánásmód 
és a nem elegendő táplálék miatt nem te
jel eléggé és fanyalodik az istálló tetejének 
esegetésére. Az ügyvéd védőbeszédjének 
s érveinek hatása alatt a hallgatóság és — 
úgy látszik — a bírák is igen meghatód
tak, mert a bíróság a tehenet felmentette.

Legolcsóbb, legszebb karácso
nyi ajándék gyerm ekeknek AZ 
ÉN ÚJSÁGOM, amely mindig örö
met és vidámságot visz a gyermek
szobába. Aki december 20 ig 5000 
koronával előfizet az 1924. évi január 
—márciusi negyedre, a karácsonyfa 
alá díjtalanul megkapja a rendkívül 
tartalmas karácsonyi számot és egy 
gyönyörű szép színdarabot, melyet a 
gyermekek eljátszhatnak. Kiadóhiva
tal Budapest, VI, Andrássy-ut 16.

Fiatal úri leányok egyetlen ké
pes lapja a MAGYAR LÁNYOK. 
Minden száma kedves és kellemes 
szórakoztató olvasmány. Aki decem

ber 20-ig 6000 koronával előfizet az 
1924. évi január—márciusi negyedre, 
díjtalanul megkapja a rendkívül tar
talmas karácsonyi számot és újévi 
ajándékul egy hasznos könyvecskét, 
melyből mindenki megtanulhatja, ho
gyan lehet házilag ruhát varrni, ka
lapot csinálni stb. Kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy ut 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Sseatgotthárd, Vm  rámegy«.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH KÁROLT és SZÁLÁT MIHÁLT. 

Kéziratokat nem adunk vissza.

Paksra megválasztott Nagy Béla 
tanítónk helyébe három ev. vallásu 
polgárista leánykáim ni8lié sürgősen 
okleveles tanítót, vagy tanítónőt ke
resek. Zenei jártasság előny.

Javadalom: mosás és ágyneműn 
kívül teljes ellátás és havi 40.000 
korona készpénz. Útiköltséget meg
térítem. —  Dávid Károly főjegyző 
Dég, Veszprém m. 4— 4

Keresek egy tisztességes, feltétlenül 
megbízható, főzni tudó mindenest négy tagú 
családhoz. Ajánlatokat kérem a következő 
címre: Czieglerné Fleischhacher Ilonka, 
Budapest, VIII., Ludovika-Akadémla.

A németnyelvű evang hívőknek 
ajánljuk a Tomka Károly féle

Evang. halotti énekeskönyvet
(Des Christen Heimgang zu Gott.)
Fekete fél vászon kötésben ára 2160 K. 
Csoportos rendelésnél 10 példányra 
egy ingyenpéldányt adunk. Megren
delhető: Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szentgotthárd (Vas m.)

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —  

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 25

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- é3 szörmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 27—52
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Harangszó
olvasói

Bútorozott szoba
ügyben

bizalommal keressék fel
B u d a p esten

H u n g á r i á t .
óriási választékban kapható 1, 2 és 
3 szobás bútorozott albérleti lakosz
tályok főlépcsőházi bejárattal, szepa
rált fürdőszobával (kizárólagos hasz
nálat), ónálló konyhával, telefon és 

zongorahasználattal. 
FölépcsöházI garzon-szobák (I napra 

is) átutazóknak.
Irodahelyiségek telefonhasználattal.

Központi iroda: 2—5
Budapest IV., Muzeum-körut 31.

Interurbán József 51—52.

Milliót kereshet
bármely egyesület C site  K áro ly -nak  „A 
bíró leányai“, „Legény furfang*, „Piros 
alma“ és a „Tóth Lidi“ cimü vidám nép
színműveivel. A bíró leányai ára előadási 
joggal 3600, a Legény furfang és Piros alma 
3000-3000, és a Tóth Lidi ára 1600 K. 
Kaphatók a szerzőnél Körmenden és Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon. _____

Legszebb, legolcsóbb karácsonyi aján
déktárgy Csite Károlynak a

R o z i k a
c., pályadíjjal kitüntetett gyermektörténete. 
Színes képekkel, díszes keménykötés- 
ben ára 2500 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden és Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szentgotthárdon.

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb. gyűjteménye. 
Szerkesztik: Knábel Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 2-— K. Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószámmal. 
Kapható: A Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, Vili., Szent- 

királyi utca 51/a.
Ugyanott nagy választék a legkülönfé

lébb ajándékkönyvekben. 5—5

Legszebb és legolcsóbb 
karácsonyi a jándék 

az 1924. évi

képes LDTHER-NAPTÁR.
Ára 4000 korona.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst dános Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wenneszjenő ut 55. Telefon 82.

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett provirumszörpöt 

tölt. A provirum

a lk o h o lm e n te s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok 
:—  Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. io

Karácsonyi
ajándékkönyvek,
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem- 

képző munka.)
Farkas Mihály né: Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A. gályarabok története.

Pósa Lajos: lirany liget, ‘ransek.)
Dr. vjptf hon^m  v o lt ...

Hamvas fozStf: Mesés történetek. (Ifjú
sági elbeszélések!)

Ezen könyvek ára díszkötésben 6500 
korona. Megrendelhetők :

Wel l i sch Bé láná l Szentgotthárdon 
és Kókai Lajosnál Budapesten.

ECCLESIA
Egyházmüvészeti és Áruforgalmi r. t.

Budapest.

Központi iroda: IV., Irányi utca 27.
Papi és úri szabósága: IV., Veres 

Pálné-utca 18.
Ugyanitt szövetosztály.

Templomfelszerelési osztálya: IV., 
Váczi-utca 59

Kelyhek, keresztelési kannák és 
medencék, gyertyatartók stb. stb.

Faárugyára: Vili,  Lujza-utca 7.
Oltár, szószék, íróasztal, szék, bú

tor stb. stb.
Gyertyaöntődé: VIII., Tavaszmező

utca 6.
A legjobb minőségű oltár- és ház

tartási gyertya.
Harangöntődéje a Harangmű

vek r. t.
A legtökéletesebb harangok.
Az A n g s t e r  orgonagyár r. t. 

képviselete. ___

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapitialott 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 
teltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 48
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Nyomatott Wellisch Béla vilUmüxemű könyvnyomdájában Szentectthárdon
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